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Abstract 
The aim of this study is to investigate the effects of an intervention of reciprocal teaching (RT) 

strategies in students’ reading comprehension. A quantitative method using a quasi-experimental 

design is used in the intervention with three students in seventh grade with reading comprehension 

difficulties. The intervention of twelve lessons took place during a period of five weeks. A reading 

comprehension test was made before and after the intervention. The results from the experiment 

group are compared with the results from the reference group, and three intervention lessons were 

filmed. The findings from the film documentation revealed a progress in using different strategies to 

overcome obstacles to achieve reading comprehension. The students develop the ability to ask 

spontaneous questions and make critical reflections when reading. The test results also show a 

positive trend in the development of reading comprehension. This study thus confirms previous 

studies showing that students with reading difficulties benefit from being taught in how to use 

reading comprehension strategies, where RT is an available model.  
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1 Inledning 

I dagens kunskapssamhälle är en god läsförståelse av avgörande betydelse. Bråten 

(2008) menar att läsförståelsen berör kärnan i både utbildningsverksamheten och det 

moderna kunskapssamhället. Att kunna läsa och förstå det man läser är viktigt för att 

kunna delta i demokratiska processer. En god läsförmåga är en förutsättning för att delta 

i arbets- och samhällslivet, menar även Strømsø (2008). Westlund uttrycker ”att läsa är 

att tänka” (2015, s.26).  

 

Den internationella undersökningen PISA (Programme for International Student 

Assesment) visar att svenska elevers kunskaper har försämrats under de senaste 

decennierna. PISA är OECD’s internationella studie av 15-åringars kunskaper i 

matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Ungefär 510 000 elever från 65 länder 

deltog i studien 2012. Studien utförs vart tredje år. PISA är konstruerad för att mäta 

kunskapsutvecklingen över tid. Studien syftar inte till att utvärdera elevernas kunskaper 

i relation till ländernas enskilda kursplaner, utan ska mäta färdigheter som har betydelse 

i det vuxna livet. I studien undersöks hur väl eleverna klarar av att analysera, resonera 

och föra fram sina åsikter (Skolverket, 2013). I läsförståelsestudien mäts elevernas 

förmåga att ”förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina 

egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället” 

(Skolverket, 2013). Resultatet Sverige fick, 483 poäng, är statistiskt signifikant lägre än 

OECD-genomsnittet på 496 poäng. Sedan år 2000 är de svenska resultatförsämringarna 

i både läsförståelse och matematik den största mätbara nedgången av alla deltagande 

länder. De elever i Sverige som försämrat sina resultat mest i läsförståelse, är de 

lågpresterande eleverna. Det råder bristande likvärdighet inom den svenska skolan 

enligt Skolverket. Mot denna bakgrund är det mycket viktigt att kunna hitta vägar till att 

höja elevernas resultat i läsförståelse. Lärare och speciallärare måste hitta sina verktyg 

till att höja de lågpresterande elevernas resultat i läsförståelse.  

 

Forskning visar på att det finns ett starkt samband mellan lärarens direktundervisning i 

lässtrategier och elevers utveckling av läsförståelse (Westlund, 2009). Palincsar och 

Brown (1984) utvecklade strategimodellen Reciprocal Teaching (RT), som visat sig ha 

positiva effekter för att hjälpa elever utveckla sin läsförståelse. RT är en vägledd 

diskussionsteknik som bygger på fyra grundprinciper: förutspå, ställa frågor, klargöra 

och sammanfatta.   

 

Genom att undersöka om en intensivundervisning med hjälp av modellen Reciprocal 

teaching (RT) har effekter på elever med läsförståelseproblematik, vill jag kunna bidra 

till en ökad förståelse inom detta ämne. Det är viktigt att undersöka och få förståelse hur 

man ska kunna hjälpa de svaga eleverna att utveckla sin läsförståelse. En god 

läsförståelse är grunden för att lyckas i skolan och därför av stor vikt för alla elever i 

samtliga ämnen. Mina tidigare erfarenheter som ämneslärare i svenska säger också att 

det är av största vikt att speciellt de svaga eleverna får stöd, struktur och en mall att följa 

när de ska ta sig an en ny text och läsförståelseuppgifter.  
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1.1 Syfte 

Studien syftar till att undersöka i vilken mån en intensivundervisning i 

läsförståelsestrategier har effekt på elever i årskurs sju med läsförståelseproblematik. Då 

metoden Reciprocal teaching (RT) kommer att användas för interventionen, blir det ett 

ytterligare, indirekt syfte att även utvärdera hur metoden fungerar och vilka resultat den 

kan ge, även om den endast tillämpas intensivt under en kort tid.  

1.2 Frågeställning 

Studien har en öppen forskningsfråga:  

Vilka effekter har strukturerad intensivundervisning av läsförståelsestrategier genom 

tillämpning av RT-metoden på elevers läsförståelse? 
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2 Teoretisk bakgrund 

I denna bakgrund ges en översikt av läsförståelse, skolans roll samt strategier och 

modeller för att utveckla läsförståelse hos elever i diskussion till internationell 

forskning. Särskilt beskrivs och diskuteras Reciprocal Teaching, som är den metod som 

används i min intervention.  

2.1 Läs- och skrivsvårigheter 

Brister i läs- och skrivförmågan kan bero på olika faktorer som dålig språklig stimulans, 

bristande intresse och motivation eller språkliga svårigheter. Läs- och skrivsvårigheter 

är i vissa sammanhang felaktigt synonymt med begreppet dyslexi enligt Häggström 

(2010). Häggström beskriver att det ofta finns några elever i varje klass som har 

svårigheter att utveckla en normal läs- och skrivförmåga, trots hjälp och stöd. Alla har 

olika förutsättningar för att utveckla sin språkliga förmåga. Språklig stimulans i tidig 

ålder på förskola och i hemmet, är av betydelse för det enskilda barnets utveckling. 

Läsförmågan hos barn utvecklas i olika takt, vilket innebär att eleven behöver språklig 

stimulans anpassad till sin utvecklingsnivå samt en passande undervisningsnivå 

(Häggström, 2010). Häggström menar att det finns svårigheter att utröna vilka faktorer 

som ligger till grund för en långsam läs- och skrivutveckling. Faktorer som kan påverka 

utvecklingen är förutom dålig stimulans i de tidiga åren, bristande motivation eller 

intresse för att läsa och skriva, eller språkliga svårigheter. Dessa svårigheter kan vara 

avkodningsproblem, vilket visar sig vid dyslexi.  

2.2 Simple view of reading 

Det finns ett samband mellan avkodning och läsförståelse, vilket klargörs genom The 

simple view of reading (Hoover och Gough 1990). Gough och Tunmer (1986) 

utvecklade läsmodellen, vilken vidareutvecklades i Hoover och Gough (1990). 

Modellen beskriver sambandet mellan läsförståelse och de två komponenterna 

avkodning samt språklig förståelse. För att uppnå god läsförståelse måste båda dessa 

avgörande komponenter fungera. Modellen beskrivs genom en formel: R (reading) = D 

(decoding) x C (comprehension). Läsning är en produkt av avkodning samt förståelse. 

Genom modellen identifieras fyra olika läsprofiler, varav den ena profilen har en typisk 

läsutveckling med god förståelse och avkodning. De andra profilerna har tre olika 

varianter av läsförståelseproblem såsom avkodningsproblem, förståelseproblem samt 

både avkodnings- och förståelseproblem.  

 

Bråten (2008) förklarar avkodning som förmåga att identifiera enskilda ord i en text. 

Om eleven måste anstränga sig mer än genomsnittet eller om många fel sker vid 

ordavkodningen, påverkas läsförståelsen negativt. Bråten (2008) menar att ju mer 

eleven måste anstränga sig för att identifiera ord, desto svårare blir det att komma ihåg 

textens innehåll för att få en läsförståelse. Sambandet mellan ordavkodning och 

läsförståelse är starkt hos yngre elever, men har mindre betydelse för de äldre där även 

anda faktorer som ordförråd, påverkar läsförståelsen (Bråten 2008). 

 



 

8 

 

2.2.1 Brister i avkodning 

Problem med avkodning är något som faller under benämningen dyslexi, eller specifika 

läs- och skrivsvårigheter. Høien och Lundberg definierar dyslexi som  

[…] en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens 

principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som svårigheter med att uppnå 

en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram genom dålig 

rättstavning. (Høien och Lundberg, 2001, s.20).  

2.2.2 Brister i förståelse 

De som visar specifik läs- och skrivproblematik har brister i vokabulär och arbetsminne. 

Det finns även en problematik med komplexa kognitiva processer, som att kunna göra 

inferenser (Elwér, 2009). Denna grupp kallas även för ”poor comprehenders”. Gruppen 

har en generell språkförståelseproblematik, som visar sig tydligast vid läsning.  

2.2.3 Brister i både avkodning och förståelse 

Den grupp som har problem med både avkodning och språkförståelse kallas ibland för 

”garden variety poor readers” (Elwer, 2009). Diagnosen språkstörning hamnar i denna 

grupp. Termen ”specifik språkstörning” SLI (Specific Language Impairment), används 

inom internationell forskning (Netterbladt och Salameh, 2007). Carlberg-Eriksson 

definierar språkstörning som: 

Kortfattat kan sägas att personer med språkstörning har svårigheter med språkproduktion 

(expressivt) och/eller språkförståelse (impressivt). Det som är tydligast för den som inte känner till 

funktionsnedsättningen är produktionssidan – talet. Vi märker direkt om en person har ett 

annorlunda tal. Inte lika direkt observerbara är brister i förståelsen som kan döljas av ett bra 

talspråk. Dessa senare svårigheter kan vara mer begränsande (Carlberg-Eriksson, 2009, s.13). 

2.3 Läsförståelse 

Läsförståelse definieras av Bråten (2008, s.13-14) som ”att utvinna och skapa mening 

när man genomsöker skriven text och samspelar med den”. Vidare beskriver han att det 

måste finnas ett samspel mellan läsare och text för en god läsförståelse. Läsaren måste 

för det första kunna ta till sig en texts bokstavliga mening. För en djupare förståelse 

måste läsaren även aktivt interagera med texten och skapa en egen mening genom att 

förena egna erfarenheter och kunskaper i interaktion med textens innehåll.  

 

För att uppnå god läsförståelse finns det ett antal komponenter som ingår och ska 

fungera tillfredställande. Dessa komponenter är språk, kunskaper om skriftspråk, 

kognitiva förmågor, förkunskaper, läsmotivation samt förståelsestrategier (Bråten, 

2008).  

 

Elever som har problem med sin läsförståelse kan benämnas som ”elever med svag 

läsförståelse” (Reichenberg, 2008). Gemensamt för dessa elever är att de inte förstår vad 

de läser trots att ordavkodningen fungerar relativt bra. Westlund (2015) beskriver att 

lärare gör skillnad mellan sina elever när de stödjer och bedömer deras läsförståelse. 

Istället för att få vägledning i hur man tar sig an komplexa texter, får elever med svag 

läsförståelse ofta enklare uppgifter än sina klasskamrater. Enligt Frey och Fisher (2014) 

finns det ett dilemma i att låta elever använda sig av lättlästa böcker. Frey menar att 
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elever lär sig bättre från texter som är mer avancerade. Elever i de äldre åldrarna, som 

börjar använda lättläst material, tenderar dessutom att fastna med den typen av texter 

under sin skoltid. Mer komplexa texter kan istället användas, om en lärare stöttar, 

genom s.k. scaffolding, eleven till att komma vidare i sitt lärande. Lundberg och 

Reichenberg (2011) beskriver scaffolding som en funktion mellan lärare och elev, då 

läraren utifrån större ”erfarenhet, kunskap och maktposition stöttar och tillhandahåller 

redskap som eleven behöver för sin utveckling” (Lundberg och Reichenberg, 2011, 

s.52). Scaffolding bidrar till att höja förväntningar på eleverna, som kritiskt tänkande 

kring textinnehållet (Frey och Fisher, 2014).  

2.4  Skolans roll  

I Lgr-11 (Läroplanen för grundskolan, och förskoleklassen och fritidshemmet 2011) 

nämns lässtrategier under ämnet svenska, centralt innehåll, från årskurs ett till och med 

nio. Under rubriken kunskapskrav står det att eleverna från första klass upp till årskurs 

nio ska använda sig av lässtrategier. Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs nio 

är: ”Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i 

huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier” (Skolverket, 2011, s.230). 

 

Skolverket har i en kunskapsöversikt om läsundervisningen i Sverige mellan 1995-

2007, belyst den skriftspråkliga undervisningen (Skolverket, 2007). Undersökningen 

visar att majoriteten av elevernas lärande bygger på ett läromedel och att eleverna själva 

lär sig med hjälp av detta. Undervisningen sker ofta genom att eleven ska lösa olika 

uppgifter och arbetar med dessa enskilt. Det visar sig dock att eleverna sällan får lära sig 

hur uppgifter kan lösas genom att använda olika strategier. Undersökningen tar upp att 

lärare saknar utbildning och fortutbildning, för att kunna fördjupa sig i ämnesdidaktiska 

frågor (Skolverket, 2007).  

 

Skolinspektionen (2012) har genom en kvalitetsgranskning studerat läsundervisningen 

inom ämnet svenska för årskurs 7-9, vilket i stort bekräftar Skolverkets (2007).  

kunskapsöversikt. I granskningen framkommer att en gemensam granskning av texter 

ofta saknas i undervisningen. Flera av observationerna visar att eleverna arbetar 

självständigt med läsförståelseuppgifter. När texten inte bearbetas i grupp försvåras 

möjligheten till att eleverna ska få metakognitiva kunskaper om läsande och skrivande. 

Skolinspektionen refererar till PISA-undersökningen och menar att detta är en 

bidragande orsak till de svenska elevernas tillbakagång i läsförståelse 

(Skolinspektionen, 2012). De observerade skolorna visar stora skillnader när det 

kommer till undervisningen av lässtrategier. Några skolor arbetar med lässtrategier efter 

en gemensam plan. Det finns även skolor där undervisning av lässtrategier inte alls 

förekommer (Skolinspektionen, 2012).  

 

Tjernberg (2011) har i sin studie undersökt framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. 

Resultatet visar att lärarnas aktiviteter i undervisningen sker interaktivt. Lärarnas syfte 

med undervisningen är att utveckla elevernas metaspråkliga förmåga, lära dem läs- och 

skrivstrategier, bygga upp deras ordförråd samt utveckla deras läsförståelse. Lärarna 
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arbetar medvetet med muntliga framställningar, vilket visar sig betydelsefullt även för 

elever med läs- och skrivsvårigheter (Tjernberg, 2011). 

 

Westlund (2013) har i sin studie utfört en jämförande undersökning mellan svenska och 

kanadensiska lärares bedömningsdiskurser. I studien kommer hon fram till att de 

kanadensiska lärarna har ett utvecklat metaspråk om läsförståelse och bedömning. När 

de svenska lärarna beskrev sin läsundervisning, kom det fram att eleverna ofta får arbeta 

med läsförståelse på egen hand och läraren bedömer elevernas svar. De lär sällan ut hur 

eleven ska göra för att förstå en text. De kanadensiska lärarna beskrev en undervisning 

med kontinuerligt stöd för att utveckla elevernas läsförståelse. De kanadensiska lärarna 

visade ett undervisningsmönster med ett kooperativt lärande, där läraren demonstrerar, 

eleverna övar det som läraren visat och kan slutligen överta lärarens ansvar.   

 

NRP (National Reading Panel Report, 2000) har genom en undersökning av 203 studier 

av förståelseundervisning studerat hur lärare utformar sin läsundervisning. Panelen har 

sett att en kombination av olika förståelsestrategier förbättrar elevernas läsförståelse. 

Lärare bör undervisa eleverna flera olika strategier i en kombination samtidigt, istället 

för en strategi i taget. Lärarna måste kunna se elevernas behov av instruktiv feedback 

när de läser. För att det ska fungera måste lärarna själva förstå och kunna använda de 

strategier de lär ut till eleverna samt ha kunskaper om hur de ska lära ut strategierna. 

Enligt NRP (2000) tycker många lärare att detta är en utmaning, troligtvis beroende på 

att de inte har fått kunskaper om detta i sin utbildning. Panelen ser att det finns ett 

behov av att lärare får utbildning i hur de ska bli mer effektiva i att förklara vad de 

undervisar, hur de ska kunna visa eleverna sin egen tankeprocess, hur de ska kunna 

uppmuntra eleverna att själva ställa frågor, diskutera svar och problem, samt att få 

eleverna engagerade i sin läsning genom uppgifter som kräver ett aktivt engagemang 

(NRP, 2000).    

2.5  Läsförståelsestrategier 

En god och aktiv läsare använder sig av läsförståelsestrategier på ett effektivt sätt. 

Genom en undervisning i dessa strategier utvecklar eleverna en positiv effekt på sin 

läsförståelse (Anmarkrud, 2008). Enligt Bråten (2008) är goda läsare mycket aktiva när 

de läser eftersom de använder sig av olika strategier. Strategiaktiviteten kan innebära att 

eleven försöker förutspå textens innehåll, ställer frågor till sig själv på och om texten 

samt försöker besvara dessa, visualiserar olika delar ur textens innehåll, försöker 

klargöra svåra ord och avsnitt i en text, sammanfattar och drar slutsatser.  

 

En definition av läsförståelsestrategier är: ”mentala aktiviteter som läsaren väljer att 

sätta i verket för att tillägna sig, ordna och fördjupa information från text samt för att 

övervaka och styra sin egen textförståelse” (Bråten, 2008 s.69). Enligt Samuelstuen och 

Bråten (2005) kan läsförståelsestrategierna delas in i fyra huvudkategorier: 

minnesstrategier, struktureringsstrategier, elaboreringsstrategier samt 

övervakningsstrategier. Minnesstrategier är den enklaste strategin som används när 

eleven ska memorera, upprepa eller repetera något från en text. Genom 
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struktureringsstrategier försöker eleven få en överblick av textinnehållet och gruppera 

och sortera textinformationen, genom att till exempel rita begreppskartor och göra 

sammanfattningar. Men hjälp av elaboreringsstrategier försöker eleven jämföra tidigare 

kunskaper och erfarenheter med textinformationen. Genom övervakningsstrategier 

kontrollerar och bedömer eleven sin förståelse under läsningen. Om eleven inte förstår 

texten finns här valet att byta strategi för att få en bättre förståelse (Bråten, 2008).  

 

Trots att undervisning i läsförståelsestrategier har en positiv effekt på läsförståelsen, blir 

elever oftare testad i läsförståelse snarare än undervisad i dessa strategier. Enligt 

Pressley (2002) finns det inga rutiner i skolan för en undervisning i 

läsförståelsestrategier. Elevernas läsförståelse testas istället med frågor som kräver korta 

svar. Det finns en stark tro på att elever utvecklar sin läsförståelse genom att bara läsa 

mycket (Pressley, 2002; Wharton-McDonald, 2006). Pressley anser att det delvis är sant 

att läsförståelsen kan utvecklas genom att läsa ofta, men en undervisning i 

läsförståelsestrategier kan utveckla förståelsen ytterligare.  

 

För att kunna undervisa effektivt i lässtrategier och stötta de svaga läsarna, bör lärare 

själva använda sig av läsförståelsestrategier samt modellera användningen för eleverna. 

Keene och Zimmerman (1997) påpekar att lärare som ska undervisa i läsförståelse bör 

själva först använda sig av strategierna. Genom att medvetet använda 

läsförståelsestrategier i sin egen läsning kommer de underfund med de effektiva 

fördelarna (Keene och Zimmerman, 1997). För att hjälpa de svaga läsarna är det viktigt 

med explicit undervisning, det vill säga när läraren förklarar och modellerar hur 

läsförståelsestrategierna ska användas. Läraren tänker högt och låter eleverna följa med 

i lärarens läsprocess (Anmarkrud, 2008).   

2.5.1 Reciprocal Teaching 

Reciprocal teaching (RT) eller ”ömsesidig undervisning” är en undervisningsmodell 

som bygger på fyra läsförståelsestrategier som goda läsare använder sig av (jfr 2.5). De 

fyra strategierna är summarizing (att sammanfatta), questioning (att ställa frågor), 

clarifying (att reda ut oklarheter) samt predicting (att förutspå). RT är en 

diskussionsteknik där läraren demonstrerar de fyra strategierna och hur man använder 

dem, genom att tänka högt under läsandet. Läraren visar hur strategierna ska tillämpas, 

för att så småningom överlåta ansvaret på eleverna. Eleverna ska, efter att läraren 

väglett dem hur goda läsare gör för att skapa mening i texten, ta över lärarrollen och 

omväxlande ha rollen som lärare och elev, vid textdiskussioner i smågrupper (Palincsar 

och Brown, 1984). 

 

Palincsar och Brown utvecklar Reciprocal Teaching under 1980- talet. De använder sig 

av denna vägledda diskussionsteknik i en studie där de försöker förbättra elevers 

läsförståelse. Palincsar och Brown (1984) anser att om eleven har en acceptabel 

ordavkodningsförmåga, så är läsförståelsen en produkt av tre faktorer: klara och läsbara 

texter, en förenlighet mellan läsarens kunskaper och textens innehåll, samt läsarens 
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strategianvändning för att få förståelse och förmåga att komma runt sina egna 

förståelsemisstag.  

 

Reciprocal teaching är inspirerad av Vygotskijs (1978) utvecklingsteori som grundar sig 

i tanken att utveckling uppstår genom vägledning och interaktion. Elevens kognitiva 

utveckling sker i ett socialt samspel. Genom att först observera den vuxne eller mer 

erfarne, som visar och tänker högt, utvecklas eleven och kan stegvis ta över ansvaret för 

arbetet.   

 

Genom granskningar av modellen RT och den interventionsforskning som finns 

tillgänglig, har brister framkommit. Reciprocal teaching är en kraftfull 

forskningsbaserad undervisningsmodell, men fokuserar endast på fyra strategier 

(Oczkus, 2003). Enligt Keene och Zimmerman (1997) behöver elever även kunna 

koppla sina egna tidigare erfarenheter och kunskaper om omvärlden till texternas 

innehåll. Eleven måste även lära sig att visualisera och skapa inre bilder under tiden de 

läser. Genom bilderna de skapar fördjupas förståelsen. Wharton-McDonald (2006) 

beskriver RT som ett viktigt första steg i att undervisa elever i läsförståelsestrategier, 

men att det nu finns mer vidareutvecklade modeller än RT.  

 

McAllum (2014) har i sin granskning av RT, kommit fram till att studier med positiva 

resultat av RT som metod, har utförts i små grupper. Ursprungsstudien av Palincsar och 

Brown (1984) baserades på 24 elever varav sex av dessa ingick i försöket med RT-

undervisning. McAllum (2014) menar att en liten grupp inte nödvändigtvis är 

representativt för hela befolkningen. En annan svaghet är huruvida modellen som har 

haft framgång i små grupper kommer att fungera i klassrumssituationer.  

 

Utbildningsdepartementet i USA har genomfört en undersökning av interventionsstudier 

som använder RT som metod, WWC (2013). Deras syfte var att se om RT är en effektiv 

metod för elever med inlärningssvårigheter (learning disabilities). I undersökningen 

identifierar de 54 studier utförda mellan 1989-2013 som använder RT. Ingen av dessa 

studier når upp till de krav som ställdes upp på förhand. Studierna faller dock främst på 

att de inte har en kvalificerad studiedesign eller att de inte använder sig av minst 50 

procent elever som har inlärningssvårigheter (WWC, 2013).   

2.5.2 Studier som tillämpar reciprocal teaching 

Lundberg och Reichenberg (2013) genomför en interventionsstudie där de undersöker 

och jämför två olika typer av textsamtal, med fyrtio elever med mild 

funktionsnedsättning. De utmanar det allmänna antagandet att läsförståelse inte är 

nåbart för elever med mild funktionsnedsättning. I interventionen använder de sig av RT 

som metod och i jämförelsegruppen använder de sig av modellen IT (Inference 

Teaching). En kontrollgrupp utan intervention var önskvärd, men valdes bort på grund 

av etiska principer. Pre- och posttest utförs i läsförståelse, där ordigenkänning, 

meningsförståelse, flyt och läs- och hörförståelse ingår. Interventionerna 

filmdokumenteras och elever samt lärare djupintervjuas. Eleverna får sina 
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läsinstruktioner i små grupper på 2-4 elever, under 30-minuters pass två gånger i 

veckan, under en period av åtta veckor. Under interventionen övar RT-gruppen på att 

använda strategier och IT- gruppen använder sig av inferensfrågor. Resultaten från pre- 

och posttesten visade en förbättring efter åtta veckors intervention, men analysen kan 

inte visa några signifikanta skillnader i resultaten. Inga klara skillnader visas alltså 

mellan RT och IT genom testen. Genom filmdokumentationen visar det sig dock att RT 

är mer studentcentrerad och uppmuntrar eleverna att ta mer utrymme för att tala. 

Eleverna som använde RT ställer även mer frågor till texten spontant och de gör flertalet 

kritiska reflektioner när de läser, vilket inte förekommer för eleverna som använder IT. 

En förklaring till bristen på skillnader mellan de olika interventionsgrupperna, kan 

förklaras genom att modellerna RC och IT liknar varandra för mycket. Slutligen 

kommer Lundberg och Reichenberg (2013) fram till att undervisning för att främja 

läsförståelse är möjlig även för elever med mild funktionsnedsättning.  

 

Samuelstuen och Bråten (2005) har i sin studie undersökt vilken betydelse 

ordavkodning, förkunskaper och strategianvändning har för elevers läsförståelse. De 

undersöker även om elever med svag ordavkodning kan ha en god läsförståelse, och om 

så är fallet, är det då ett resultat av förståelsestrategier och förkunskaper? I studien 

deltar 78 elever i 15-års ålder. Eleverna får i undersökningen läsa en 

samhällskunskapstext om socialisering. Innan detta undersöks elevernas 

ordavkodningsförmåga samt vilka förkunskaper eleverna har på texten. Efter läsningen 

undersöks vilka strategier eleverna använde sig av vid läsningen genom ett 

frågeformulär. Slutligen undersöks elevernas läsförståelse genom ett prov, där eleverna 

ska visa att de kommer ihåg fakta från texten samt att de kan dra egna slutsatser. 

Resultaten visade att det finns ett samband mellan läsförståelse och förkunskaper. Det 

finns även ett, om än inte lika starkt, samband mellan läsförståelse och både 

ordavkodningsförmåga och strategianvändning. De elever som hade en dålig 

ordavkodningsförmåga men god läsförståelse, visade sig använda strategier och hade 

relativt goda förkunskaper på textinnehållet. Samuelstuen och Bråten (2005) drar 

slutsatsen att dålig ordavkodningsfärdighet kan kompenseras med antingen god 

strategianvändning eller förkunskaper, eller genom en kombination av dem, för att 

uppnå god läsförståelse.    

 

Takala (2006) har utfört en interventionsstudie med syftet att undersöka om 

läsförståelsefärdigheter kan förbättras med hjälp av de strategier som ingår i RT. I 

undersökningen ingår elever från fjärde och sjätte klass, från tre konventionella klasser 

samt tre klasser i en specialskola för elever med SLI (specifik språkstörning). 

Interventionens längd varierade mellan 10-15 lektioner, under en period av fem veckor. 

Eleverna i fjärde klass fick 15 lektioner och eleverna i sjätte klass fick 10 lektioner. 

Interventionen utfördes under en vårtermin och ett beslut togs efter den perioden att 

förlänga studien för sjätteklassarna med 15 lektioner under höstterminen. I studien ingår 

experiment- och kontrollgrupper. Interventionen utförs under lektioner i NO och SO, 

där de fyra strategierna i RT presenteras och diskuteras. Elevernas förmåga att avkoda 

ord testas, eftersom det är en förmåga som har en betydelse för läsförståelsen. I studien 
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används pretest, posttest samt ett fördröjt posttest efter fem veckor. Testen undersöker 

elevernas förmåga att sammanfatta och ställa frågor, vilket är strategier som ingår i RT. 

Eleverna fick även fylla i ett frågeformulär om sina upplevelser under interventionen. 

Resultaten visar att eleverna som fick 15 lektioners intervention i den konventionella 

skolan fick de bästa resultaten. Detta visar att tio lektioner inte är tillräckligt för att 

elever ska lära sig nya förmågor. De flesta fördröjda posttesten visade på en positiv 

utveckling. Eleverna från specialskolan visade också på positiv utveckling.  

 

Choo, Eng och Ahmad (2011) studerar vilka effekter strategierna som ingår i RT har på 

en grupp elever med svag läsförståelse. Eleverna i studien består av fyra klasser i 

årskurs sex. Interventionen, som är av kvasiexperimentell design, utförs vid nio 

tillfällen under fyra veckor. Under interventionen fick experimentgruppen träna på att 

använda de fyra olika läsförståelsestrategierna i RT. Efter interventionen fick eleverna 

svara på frågor om hur de uppfattade RT- modellen och vad de tyckte om att använda 

strategierna. Resultatet visar en signifikant skillnad mellan pretest och posttest i 

läsförståelse för experimentgruppen. Resultatet ger en indikation på att RT hjälper till 

att höja elevers läsförståelseförmåga.  

 

Fung, Wilkinson och Moore (2003) har utfört en studie där de undersöker vilken effekt 

RT, med modersmålsstöd, har för elever med engelska som andra språk, när det gäller 

läsförståelsen av engelska texter. Interventionen utförs med tolv elever i åldrarna 11-13 

under 35 minuter i 15-20 dagar. Eleverna testades i ordavkodning och läsförståelse 

genom standardiserade pretest och posttest. Interventionen utfördes varannan dag på 

engelska och varannan på modersmålet. Under interventionen fick eleverna femton 

minuter strategiinstruktioner från läraren, vilket efterföljdes av tjugo minuter där 

eleverna praktiserade de fyra strategierna. Under interventionen fick eleverna muntliga 

test dagligen, där de visade sin förståelseprocess. De standardiserade testen visar på en 

förbättring med en statistisk signifikans. Resultaten visar att RT med modersmålsstöd 

höjer elevernas läsförståelse på sitt andra språk. 

2.6 Denna studies positionering 

För att undersöka vilka effekter en strukturerad strategiundervisning har på elevers 

läsförståelse, använder sig denna studie av modellen Reciprocal Teaching (RT). Studien 

beaktar den kritik som modellen RT har fått (se 2.5.1) genom bland annat Keene och 

Zimmerman (1997) och WWC (2013), men ser samtidigt att det finns ett väsentligt 

antal forskningsresultat som visar på positiva effekter där eleverna utvecklar sin 

läsförståelse (se 2.5.2). Denna studie hämtar inspiration från Palincsar och Browns 

(1984) ursprungliga studie från 1980-talet då metoden RT utvecklas, samt från Oczkus 

(2003) beskrivning av modellen och de strategimallar och förståelsekartor som hon 

beskriver. Vid interventionen används även Westlunds (2009) bilder av de 

personifierade strategierna: Spågumman Julia, Fröken detektiv, Frågeapan och 

Cowboy-Jim, för att förstärka förståelsen för de olika strategierna.  
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3 Metod 

Uppsatsen använder sig av en kvantitativ metod i form av en interventionsstudie med 

kvasiexperimentell design. Tre elever får intensivundervisning i läsförståelsestrategier, 

under 30 minuter, två till tre gånger i veckan, under en period av fem veckor. Studien 

utförs under totalt 14 lektioner, medräknat pre- och posttest av kontroll- och 

experimentklass.   

3.1 Deltagare och urval 

Eleverna i studien går i årskurs sju i en skola med drygt 350 elever från årskurs fyra till 

nio. Skolan ligger i en mindre stad i Mellansverige. 

 

Ett läsförståelsetest utförs i två klasser, varav en kommer att ligga till grund för ett urval 

av experimentgrupp och den andra för urval av referensgrupp för kontroll. 

Interventionsmodellen presenteras inledningsvis i den ena klassen, varefter eleverna 

med ett lågt stanine själva fick anmäla sitt intresse till att delta. Fem elever anmäler sitt 

intresse för att vara med i min intervention. Samtliga elever visar en svag läsförståelse 

genom att de har ett stanine mellan 1-3 på pretestet. Deltagarna bestod ursprungligen av 

tre flickor, som jag väljer att kalla Maria, Sofia och Thilde, och två pojkar, men de två 

pojkarna väljer efter ett par träffar att avbryta sitt deltagande. Kontrollgruppen valdes ut 

genom att jämföra experimentgruppens staninevärden med elever ur andra klassen. Tre 

elever med ett motsvarande staninevärde valdes ut, med de fingerade namnen Johan, 

Maja och Stina.  

3.2 Material 

I denna undersökning har kvantitativa data samlats in i form av läsförståelsetest före och 

efter interventionsstudien. Resultaten bygger på insamlad data från pre- och posttest av 

samtliga elever i experimentgruppens klass och kontrollgruppens klass, samt på 

filminspelningar från interventionsstudien.  

 

Ett pretest (DLS) i läsförståelse utfördes inledningsvis av elevernas ämneslärare. DLS är 

ett diagnostiskt läs- och skrivprov vilket är normerat och standardiserat. Materialet 

består av fyra deltest: Rättstavning, Ordförståelse, Läshastighet samt Läsförståelse. 

Elevernas resultat i råpoäng kan överföras till en standardskala, en så kallad stanine 

skala.  

 

Efter intensivundervisningen utförs samma DLS- test igen som ett posttest, för att 

undersöka om interventionen har gett mätbara resultat. Experimentgruppens resultat 

jämförs med referensgruppens.  

 

Eftersom elevens ordavkodningsförmåga kan påverka läsförståelsen, utförs två 

avkodningstest på eleverna i både experiment- och kontrollgruppen i samband med 

pretestet innan interventionen. De test som används är Mätning av fonologisk och 

ortografisk ordavkodningsförmåga (Olofsson, 1994).  
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I interventionsarbetet har ett varierat textmaterial, med både skönlitteratur och 

faktatexter använts. Texterna är relativt korta så att eleverna ska kunna läsa och bearbeta 

dem under ett enskilt interventionspass. Texterna är hämtade från Läspasset (Möller, 

Ors, Smith, 2000), Läsförståelse D (Hydén, Schubert, Svidén, 2004), Aktiv läsning 

(Hydén, 2011), Magasinet Texter 1 (Alvåker & Boglind, 1997) samt Kemi (Mårtensson, 

2010).  

 

För att komplettera testresultaten analyseras även filminspelningar från 

interventionsstudien för att kunna se en eventuell utveckling hos eleverna.   

3.3 Procedur 

För att kunna svara på forskningsfrågan vilken effekt RT-metoden har på elevers 

läsförståelse, utfördes alltså en intervention i en liten grupp, med övriga elever i 

experimentgruppens klass samt elever från en annan klass som kontroll.  

 

Proceduren kring textsamtalen under interventionen är inspirerade av Palincsar och 

Brown (1984) samt de undervisningstips och strategimallar Oczkus (2003) använder sig 

av. För att demonstrera de fyra strategierna på ett tydligt sätt, är de olika strategierna 

ihopkopplade med en bild av en ”läsfixare” (Westlund, 2009). Spågumman Julia 

förutspår, Frågeapan ställer frågor, Fröken Detektiv reder ut och Cowboy-Jim 

sammanfattar.       

 

Under interventionens första lektion presenterades de fyra olika strategierna kortfattat, 

enligt RT-metoden. Därefter behandlades strategierna mer grundligt var för sig, under 

1-2 lektioner i taget, beroende på elevernas behov. Under de övriga lektionerna 

samtalade och diskuterade eleverna texter (se 3.2 ovan) utifrån alla fyra strategier 

samtidigt. I början av interventionen demonstrerades strategierna genom att läraren 

tänkte högt och lät eleverna följa med i resonemanget. Genom vägledning började 

eleverna använda strategierna själva.  

 

För att säkerställa studiens trovärdighet används standardiserade pre- och posttest för att 

kunna studera om interventionen ger någon effekt på elevernas läsförståelse. För att 

dessutom ha ett material som följer elevernas utveckling filmas även ett antal lektioner 

från början, mitten och slutet av interventionen. (Lektion 4, 8 och 12.) Genom det 

filmade materialet finns möjligheten att undersöka hur eleverna tänker när de tar sig an 

en ny text och på vilket sätt de använder sig av strategierna för att få en bättre förståelse 

för texten.  

3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Genom att använda ett normerat pre- och posttest (DLS) inriktat på läsförståelse, antas 

studiens resultat ha validitet. På grund av att samma test används två gånger påverkas 

validiteten negativt i viss mån. I detta sammanhang får man dock betänka att 
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testsituationen är likadan för kontrollgrupp som experimentgrupp. Att dessutom ha 

tillgång till filmade inspelningar från observationen, kompletterar mina kvantitativa data 

på ett mer tillförlitligt sätt.     

 

Studien utförs som en intervention i en liten elevgrupp, genom tillämpning av en 

utarbetad modell för läsförståelsestrategier (Palincsar och Brown, 1984). Modellen 

tydliggörs genom bilder (Westlund, 2009). Effekterna av interventionen mäts därefter 

genom test som mäter läsförståelsen. Elevernas testresultat kan ha påverkats av 

klassrumssituationen, elevernas dagsform samt eventuella händelser som inträffat innan 

testet. För att skapa en för eleverna naturlig skolsituation, utfördes alla läsförståelsetest i 

helklass av ordinarie ämneslärare i svenska, förutom vid posttestet för 

experimentklassen. På grund av att ordinarie lärare var borta vid provtillfället utförde 

jag testet med dem. För att öka studiens reliabilitet kunde ett kompletterande test ha 

utförts. Interventionen hade även kunnat pågå längre och mer intensivt.  

 

Studiens generaliserbarhet är svårare att hävda, då endast ett litet antal elever och från 

samma skolmiljö har deltagit. Här hade det alltså klart stärkt generaliserbarheten om fler 

elever och från olika skolor hade ingått i studien.  

3.5  Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2011) information kring god forskningssed, tillämpas 

informations-, samtyckes- och konfidentialitetskraven. Deltagarna och deras 

vårdnadshavare är informerade om studien genom ett samtyckesbrev, där information 

ges kring studiens syfte, frivilligt deltagande, deltagarnas anonymitet och rätten till att 

avbryta studien när de vill. I studien kommer varken deltagarna, skolan eller kommunen 

att omnämnas med namn. Det material som använts vid denna studie, testresultat och 

filminspelningar, kommer varken användas igen eller spridas vidare, utan förstörs efter 

studiens avslut i enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011).   
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4 Resultat 

Resultatet som framkommit ur interventionsstudien presenteras genom tabeller och 

diagram med tillhörande förklarande text. Resultatet bygger på de läsförståelsetest (pre- 

och posttest) som utförts på två klasser, där experimentgruppen och kontrollgruppen 

ingår, samt en observation av tre filminspelningar under experimentgruppens 

intervention. 

4.1 Testresultat 

Tabell 1 och 2 visar experiment- och kontrollgruppens resultat på läsförståelsetestet 

DLS. Första resultatet anger två staninevärden på ett avkodningstest, som består av två 

delprov. Samtliga elever i experimentgruppen visar ett lägre resultat på 

avkodningstesten än kontrollgruppen. Därefter finns resultat från pre- och posttest. På 

läsförståelsetestet anges elevens resultat i råpoäng samt i stanine.  

 

Tabell 1 Experimentgruppens resultat vid avkodningstest och läsförståelsetest (DLS) 

Elev Avkodningsresultat 

stanine 

Test 1 + test 2 

Pretest 

(DLS) 

råpoäng 

Pretest 

(DLS) 

stanine 

Posttest 

(DLS) 

råpoäng 

Posttest 

(DLS) 

stanine 
Maria 3 + 4 10 2 13 4 

Sofia 5 + 3 9 2 14 4 

Thilde 1 + 2 10 2 9 2 

 

Tabell 2 Kontrollgruppens resultat vid avkodningstest och läsförståelsetest (DLS) 

Elev Avkodningsresultat 

stanine 

Test 1 + test 2 

Pretest (DLS) 

råpoäng 

Pretest 

(DLS) 

stanine 

Posttest 

(DLS) 

råpoäng 

Posttest 

(DLS) 

stanine 
 Stina 9 + 5 12 3 11 3 

 Maja 9 + 5 10 2 13 4 

 Johan 7 + 4 8 1 9 2 

 

Läsförståelsetestet DLS fördelar stanine efter detta mönster: 

  

 Flickor  Pojkar 

Stanine 1:  0-8 poäng  0-8 poäng 

Stanine 2: 9-10 poäng  9-10 poäng 

Stanine 3: 11-12 poäng   11-12 poäng 

Stanine 4: 13-14 poäng  13 poäng 

Stanine 5: 15-16 poäng  14-16 poäng 

Stanine 6: 17-18 poäng  17-18 poäng 

Stanine 7: 19 poäng  19-20 poäng 

Stanine 8: 20 poäng  21 poäng 

Stanine 9:  21-26 poäng  22-26 poäng 
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Samtliga elever i både experiment- och kontrollgruppen har efter posttestet antingen fått 

ett högre stanine eller står kvar på samma nivå. I experimentgruppen har både Maria 

och Sofia utvecklats från stanine 2 till 4, medan Thilde står kvar på samma nivå, stanine 

2. Hon är även den elev som har fått avsevärt lägst resultat på avkodningstestet. Även 

kontrollgruppen har en elev, Stina, som står kvar på samma stanine, trots att hon tappar 

en råpoäng. Maja utvecklas från stanine 2 till 4, och Johan utvecklas från stanine 1 till 2. 

Kontrollgruppens elever har ett högre resultat på avkodningstestet än 

experimentgruppens elever.  

 

I diagram 1 visas experimentklassens resultat vid pre- och posttest med 

experimentgruppens tre elever utmärkta med namn. Resultaten är presenterade i stanine. 

 

Diagram 1. Experimentklassens resultat i stanine. En jämförelse mellan pre- och posttest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I experimentklassen har sex av eleverna utvecklat ett starkare stanine resultat. Av dessa 

sex elever ingår två i experimentgruppen. Elev E1 och E6 har utvecklats avsevärt trots 

avsaknad av intervention. Orsaker till detta kan vara att undervisningen som bedrivits i 

experimentklassen har passat just dessa elever väl. Det finns även en möjlighet att dessa 

två elever påverkades av olika faktorer som klassrumssituationen, dagsform eller 
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aktuella händelser (jfr 3.4) och därför fick låga resultat vid just pretestet. Resten av 

eleverna står kvar på samma stanine, 7 stycken varav en ingår i experimentgruppen, 

eller försämrar sitt resultat, 5 stycken.  

 

I diagram 2 visas experimentklassens resultat vid pre- och posttest. Resultaten är 

presenterade i råpoäng. 

 

Diagram 2. Experimentklassens resultat i råpoäng. En jämförelse mellan pre- och posttest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I diagram 3 visas kontrollklassens resultat vid pre- och posttest. Resultaten är 

presenterade i stanine. Av kontrollklassens 21 elever går tio elever framåt och får ett 

högre stanineresultat på posttestet. Av dessa elever ingår två i kontrollgruppen. Resten 

av eleverna står antingen kvar på samma stanine, 5 stycken, eller har försämrat sitt 

resultat, 6 stycken.  

 

 

 

 



 

21 

 

Diagram 3. Kontrollklassens resultat i stanine. En jämförelse mellan pre- och posttest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I diagram 4 visas kontrollklassens resultat vid pre- och posttest. Resultaten är 

presenterade i råpoäng. 
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Diagram 4. Kontrollklassens resultat i råpoäng. En jämförelse mellan pre- och posttest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna från experiment- och kontrollgruppen kommer från två olika klasser som 

undervisas av olika lärare. I tabell 3 framkommer hur de två olika klasserna utvecklas i 

läsförståelse under tiden experimentgruppen har sin intervention. Båda klasserna ökar 

medelvärdet. Experimentklassen ökar med 0,3 poäng, 2,3 %. Kontrollklassen ökar sitt 

medelvärde med 0,6 poäng, 4,5 %. Vid pretestet hade experimentklassen ett högre 

medianvärde än kontrollgruppen. Efter posttestet visar det sig att kontrollgruppens klass 

har ett högre medianvärde än experimentgruppens klass. Experimentklassens 

medianvärde förändras inte, utan ligger efter posttestet oförändrat på 14 poäng.  
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Tabell 3 Resultat i råpoäng från experimentgruppens klass och kontrollgruppens klass vid läsförståelsetesten (DLS) 

 Pretest  Posttest  Förändring  

 Median  Medelvärde Median Medelvärde Median Medelvärde 

Experimentklassen 

(experimentgruppen 

exkluderat) 

14 13,2 14 13,5 0 +0,3 

=2,3 % 

Kontrollklassen 

(kontrollgruppen 

exkluderat) 

13 13,3 14,5 13,9 +1,5 

=11,5 % 

+0,6 

=4,5 % 

             

Experimentgruppens klasskamrater har en utveckling av medelvärdet på 0,3 poäng. I 

experimentgruppen (se tabell 1) ökar Maria sin råpoäng med 3 poäng, Sofia ökar sitt 

resultat med 5 poäng och Thilde tappar en poäng. Experimentgruppen visar en stark 

utveckling av råpoäng i jämförelse med sina klasskamrater. 

 

Kontrollklassen, kontrollgruppen exkluderat, är den klass som har den starkaste 

utvecklingen. Medianen har en förändring på 11,5 % och medelvärdet ökar med 0,6 

poäng.  Detta resultat visar att fler elever i kontrollgruppens klass har efter posttestet ett 

högre resultat på DLS-testet, än eleverna i experimentgruppens klass.   

 

Experimentgruppens klass har en spridning mellan stanine två och stanine sex vid 

posttestet, jämfört med kontrollgruppen som har en spridning mellan stanine två och 

åtta. Vid en jämförelse mellan elevernas prestation i råpoäng, kommer fler elever upp 

till ett högre resultat i kontrollgruppen än i experimentgruppen. I kontrollgruppen når 11 

elever upp till 15 poäng eller högre på ett av deltesten. I experimentklassen når 6 elever 

15 poäng eller över på ett av deltesten.  

4.2 Observationsresultat 

Via observationer av tre filminspelade lektionstillfällen från interventionen, 

framkommer relevant information kring experimentgruppens läsförståelse. Vid 

interventionens början visade eleverna en osäkerhet kring modellen RT och dess 

arbetssätt. De var osäkra på de olika strategierna förutspå/ställa hypoteser, ställa frågor, 

klargöra och sammanfatta. Eleverna krävde mycket stöd, ledning och demonstration av 

hur de skulle ta sig an och bearbeta litteraturen med hjälp av strategierna.  

 

Allt eftersom eleverna fick erfarenhet och praktisk övning att använda sig av 

strategierna själva under sin läsning, utvecklades deras sätt att ta sig an en text. Eleverna 

utvecklades till att spontant tänka högt kring en texts oklarheter. Vid citatet nedan 

delade Sofia med sig av en oklarhet som uppstod spontant när de läste en berättelse om 

en bröllopsfest där bruden plötsligt försvann.  

 

Sofia: – ”Men varför hjälper inte alla till att leta efter henne? Varför slutar de leta på kvällen? De 

letar inte efter henne! Varför hjälper de inte till?” 

Maria: -”De trodde ju att hon hade ångrat sig och rymt.” 
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Sofia: -”Ja, sedan. Men varför slutar de på kvällen och går och lägger sig?” 

Maria: -”De var väl bara trötta.” 

 

Svåra ord var något som eleverna ofta fastnade vid i de texter som användes. Under 

interventionen lärde sig eleverna hur de skulle klura ut svåra ord, t ex. genom att förstå 

ordet av sammanhanget, läsa vidare i texten, gå tillbaka och läsa om stycket, dela upp 

ordet i mindre delar och uttala ordet igen. Citatet nedan kommer från samma berättelse 

som ovan. Sofia fastnade vid ordet ”vigselakt”. 

 

Sofia: -”Den här vigelslakten, vad betyder det? 

Lärare: -”Prova att uttala ordet igen. 

Sofia: -”Vigselakten. Vad är det?” 

Lärare: ”Vilken strategi kan ni använda för att klura ut vad ordet betyder?” 

Thilde: -”Läsa om meningen och läsa vidare.” 

Lärare: -Ja, bra. 

Läraren läser texten högt. 

Lärare: -”Vi benar ut det här. Vad är det som händer i texten? Vad gör de?” 

Sofia: -”De äter tårta. Efter bröllopet fortsatte festen i brudens hem, står det” 

Maria: -”Så de har gift sig. Och då är bröllopsakten den där delen: tager du bla, bla, bla.”  

 

I citatet nedan läste eleverna en kemitext ur klassens NO-bok. Maria tog upp ett svårt 

ord. 

 

Maria: -”Koldioxid är ett svårt ord.” 

Lärare: -”Hur kan du göra för att ta reda på vad ordet betyder?” 

Maria: -”Jag kan dela upp ordet i mindre delar. Kol och dioxid” 

Lärare: -”Ja, du kan till och med dela upp det i tre delar.” 

Maria: -”Kol di oxid.” 

Thilde: -”Ja, di betyder väl två.” 

Maria: -”Oxid, det är syre tror jag.” 

4.3 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultaten av observationerna på en positiv utveckling för 

experimentgruppen, som har utfört en intervention och arbetat medvetet med reciprocal 

teaching. Resultaten från pre- och posttesten visar vid en jämförelse mellan 

experimentgruppen och övriga elever i sin klass, en tydligare utveckling av råpoängen 

för experimentgruppen.  

 

Alla elever i experimentgruppen visar på en utveckling när det gäller att ta sig an och 

förstå en text, vilket bekräftas allra tydligast genom de inspelade observationerna. Från 
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att bara läsa en text, vet eleverna nu att de ska fundera på texten innan, efter och under 

tiden de läser. De förstår att de ska använda sig av de olika strategierna när de stöter på 

oklarheter och att de ska sammanfatta texten i slutet för att få en tydligare bild av 

innehållet. Från början av interventionen utförde eleverna dessa uppgifter efter att 

läraren demonstrerat strategierna. När eleverna haft några lektioner utvecklades deras 

kunskaper och de funderade och tänkte högt allt oftare kring texterna. I slutet av 

interventionen beskrev Maria vilka fördelar hon har haft av de kunskaper hon fått när 

interventionsgruppen använt strategierna på NO-boken. Maria upplevde att hon redan 

kunde allt, när de skulle besvara några frågor vid ett lektionstillfälle. Sedan när hon 

skulle skriva sitt prov, upplevde hon att hon kom ihåg just dessa texter mycket bra.  

 

Vid pre- och posttesten visar det sig att kontrollgruppen är den klass som har flest elever 

med 15 eller högre poäng på något utav testen. Kontrollklassen hade en lägre median än 

experimentklassen på pretestet, men får sedan en högre median på posttestet. Vid 

avkodningstesten visar det sig att experimentgruppens elever är svagare avkodare än 

kontrollgruppens elever.  

 

Elevernas inställning till metoden RT, är i början skeptisk och oförstående, men i slutet 

av interventionen mer positiv. I början uttryckte eleverna en stress över att missa andra 

lektioner under tiden de hade interventionen. Sofia uttrycker i mitten av studien att 

bilderna av läsfixarna, som Westlund (2009) har kopplat samman med strategierna, var 

barnsliga. Eleverna uppvisar en ovana att följa strategimallar vid läsandet av texter. De 

berättar att de vanligen bara läser en text, utan att fundera över vad den ska handla om 

innan, och sedan läser de om den flera gånger för att på så sätt lära sig och förstå 

innehållet. Vid slutet av interventionen uttrycker sig eleverna mer positiv till metoden, 

framförallt Maria som såg tydliga positiva resultat av metoden i ämnet NO. Samtliga 

elever ville ha med sig skriftlig information om de olika strategierna i RT, för att kunna 

använda sig av dessa när de läser hemma.    
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5 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras experimentgruppens utveckling, studiens resultat och dess 

specialpedagogiska relevans, modellen RT samt den svenska läsundervisningen.   

5.1 Experimentgruppens utveckling  

Eleverna i interventionsgruppen har gjort en positiv utveckling, vilket särskilt visade sig 

genom observationerna. De har utvecklats från att inte kunna någon annan strategi vid 

läsning av olika texter, än att läsa om hela texten flera gånger, till att förstå att man kan 

använda sig av olika strategier före, under och efter läsningen.  

 

Om man ser till elevernas resultat från läsförståelsetesten, har två av tre elever gjort en 

markant utveckling. Från stanine 2 i pretestet får Maria och Sofia stanine 4 i posttestet. 

Thilde, som tappar en råpoäng, ligger kvar på stanine 2 även i posttestet. Thilde är den 

elev som vid avkodningstestet fått minst antal poäng, vilket tyder på en 

avkodningsosäkerhet. En svag ordavkodning kan bidra till att Thilde måste anstränga 

sig mycket när hon läser och identifierar ord, vilket kan inverka negativt på 

läsförståelsen. Enligt Hoover och Gough (1990) finns det ett samband mellan 

avkodning och läsförståelse, vilket förtydligas genom The simple view of reading. 

Enligt Bråten (2008) har dock avkodningen en mindre betydande roll för äldre elever, 

där även andra faktorer som ordförråd påverkar läsförståelsen. I Thildes fall, som torde 

tillhöra de äldre elever, är det alltså svårt att avgöra om det är svag avkodning eller 

andra faktorer som inverkar på hennes svaga läsförståelse.    

 

Thildes utveckling syns inte via siffror i läsförståelsetestet. Hon har dock gjort en 

utveckling under interventionen, vilket syns via filmobservationen. Hon är den elev som 

har varit mest iakttagande och lyssnat under den första delen av interventionen. Under 

den senare delen märktes det tydligt att hon började greppa lässtrategiernas funktioner 

och fördelar, och hon kom igång med ett samtal kring sina läsupplevelser. Thilde var i 

slutet av interventionen positiv till RT, och hon var tydlig med att hon ville fortsätta 

med modellen även hemma.  

 

Maria är en elev som har varit positiv från första början, till att lära sig strategier för att 

få en bättre läsförståelse. Hennes utveckling syns tydligt i läsförståelsetestet då hon ökar 

sitt stanine från 2 till 4. När Maria förstod grunderna i RT, utvecklade hon snabbt ett 

naturligt sätt att muntligen bearbeta sin läsförståelse och de förståelsehinder som 

uppstår när hon läser.  

 

Sofia har under interventionens gång pendlat mellan att vara skeptisk och försiktigt 

positiv till modellens nytta för läsförståelse. Trots sin tvekan till modellen, utvecklar 

hon sina kunskaper att kunna fundera över en text innan, under och efter läsningen. Hon 

är den elev i experimentgruppen som utvecklats mest om man ser till råpoängen. Från 

pretest till posttest, ökar hennes resultat med fem råpoäng.  
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Samuelstuen och Bråtens (2005) studie visar vilken betydelse ordavkodning, 

förkunskaper och strategianvändning har för elevers läsförståelse. Genom sin studie 

kunde de dra slutsatsen att dålig ordavkodning kan kompenseras med god 

strategianvändning eller förkunskaper för att uppnå god läsförståelse. Thilde som 

uppvisar vissa svårigheter vid avkodningen, visar på en progression under 

interventionens gång, när det gäller att ta sig an en text och aktivt arbeta för att förstå 

innehållet. Genom metoden RT har Thilde och de andra eleverna fått användbara 

verktyg till att bearbeta en text, muntligen med sina kamrater eller tyst för sig själv. I 

Thildes fall kan interventionstiden varit för kort för att uppvisa resultat vid skriftliga 

läsförståelsetest. Förutom att hon behöver hjälp med avkodningsbiten, kan hon behöva 

längre tid och en kontinuerlig påminnelse om att använda de olika strategierna, för att 

de ska automatiseras när hon läser. I enlighet med den brist hos RT som förs fram av 

Keene och Zimmerman (1997), skulle Thilde förmodligen ha en fördel om hon använde 

sig av sina förkunskaper och tidigare erfarenheter innan läsandet, för att förstärka 

läsförståelsen.   

 

Eftersom interventionen utfördes under olika lektionstillfällen, missade eleverna några 

lektioner i matte, svenska och NO. Detta var negativt för studiens elever. Trots att de 

insåg fördelen med att lära sig läsförståelsestrategier, blev det ett slags stressmoment då 

de var rädda att hamna efter i de andra ämnena. Det skulle ha varit en fördel om 

interventionen hade utförts i helklass under ordinarie lektionstid, så att eleverna inte 

hade känt denna stress att missa något inför stundande prov och betygssättning. Det kan 

förmodligen även vara en fördel om eleverna är i sin naturliga klassrumsmiljö med sin 

ordinarie lärare, så att de känner en trygghet när de ska lära sig något nytt.  

5.2 Studiens resultat 

Den här studien syftar till att undersöka i vilken mån en intensivundervisning i 

läsförståelsestrategier har effekt på elever i årskurs sju med läsförståelseproblematik. 

Forskningsfrågan är: vilka effekter har strukturerad intensivundervisning av 

läsförståelsestrategier genom tillämpning av RT-metoden på elevers läsförståelse? Efter 

interventionens fem veckor blir en svagt positivt effekt tydlig, genom både en 

förbättring på läsförståelsetesten, men framför att en utveckling av hur de tar sig an och 

samtalar kring litteratur för att komma över förståelsehinder. Mina observationer visade 

mycket som inte syns i poängresultaten: att eleverna blev mer aktiva läsare och lärde sig 

strategier, som de också tillämpade, för att förstå nya texter i sin läsning.  

 

I denna studie finner man således liknande resultat som vid Lundberg och Reichenbergs 

(2013) studie. Eleverna i deras studie ställer spontana frågor och gör kritiska 

reflektioner när de läser, vilket är förmågor eleverna i experimentgruppen har utvecklat 

under interventionen. Interventionen i min studie pågick under fem veckor vid tolv 

lektionstillfällen (pre- och posttesten är inte inräknade). Under denna tid hann eleverna 

lära sig strategierna samt träna på att använda dem under sin läsning av både 

skönlitteratur och faktatexter. Effekterna av studien blev att eleverna utvecklade ett 

litteraturtänk där de använde sig av olika strategierna i olika mån, för att bearbeta 
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litteratur och överkomma läsförståelsehinder. Det var tillräckligt många träffar för att 

eleverna skulle lära sig strategierna, men det var troligtvis en för kort tid för att de ska 

känna sig helt säkra på metoden. För att eleverna ska bli helt säkra, bör de använda sig 

av metoden oftare vid läsning av en variation av texter i olika skolämnen, så att 

strategierna blir ett naturligt sätt att bearbeta sin förståelse. De bör ha lärare som vid 

olika tillfallen arbetar efter modellen, pratar om strategier och själva beskriver sina 

tankar för dem genom att modellera strategierna (Keene och Zimmerman, 1997).  

 

Eftersom pre- och posttestet bestod av samma test, bör detta innebära en viss fördel för 

eleverna, då de känner igen både frågor och textinnehåll vid posttestet. Därför borde alla 

elever i båda klasser, inklusive experiment och kontrollgruppen, få ett något bättre 

resultat. Härigenom påvisar denna studie något som ligger utanför dess huvudsyfte, 

nämligen en tveksamhet vad gäller reliabiliteten hos DLS-testen. Om DLS som test ska 

ha hög reliabilitet, bör samma test gjort av samma individ inom en kort tidsperiod ge ett 

liknande resultat (Fletcher och O’Toole, 2016). Vid en jämförelse mellan klassernas 

medelvärden i råpoäng, se tabell 3, visar kontrollklassen en mer positiv utveckling. Vid 

ett uteslutande av experiment- och kontrollgruppens elever, visar det sig att 

experimentklassen ökar sitt medelvärde med 2,3 procentenheter, till skillnad mot 

kontrollklassen som ökar sitt värde med 4,5 procentenheter. Kontrollklassen har en 

starkare utveckling. Det är kontrollklassen som har flest elever med höga råpoäng och 

dessutom flest elever som ökar sitt stanine. Experimentgruppen har i förhållande till sin 

egen klass, förbättrat sitt resultat avsevärt.  

 

Då ingen annan intervention utförts på någon annan elev än de i experimentgruppen, 

förutsätts att övriga eleverna fått hjälp, stöd och undervisning för att utvecklas i sin 

ordinarie undervisning. Även kontrollgruppen har gjort en positiv utveckling, vilket 

tyder på att eleverna fått relevant stöd i undervisningen. Kontrollgruppen är starkare 

avkodare än experimentgruppen. Dock är det så att även om experimentgruppen är 

svagare i avkodning har två av dessa elever trots allt höjt sitt stanine med två steg. Den 

positiva utvecklingen i läsförståelse för de elever som fått interventionen tyder på en 

nytta av metoden RT.   

 

Marias glädje över sina upplevelser i ämnet NO (se 4.3) tyder även det på att metoden 

har positiva effekter för de elever som har upplevt en läsförståelseproblematik. Denna 

insikt att det finns strategier eleven kan använda sig av för att faktiskt få ett positivt 

resultat, är en viktig erfarenhet och starkt motiverande för eleverna. För att eleverna ska 

vara positivt inställda till att lära sig något nytt, måste de till fullo förstå vad de ska göra 

och varför de ska göra det. Får de se ett positivt skolresultat är chansen större att 

eleverna själva vill anstränga sig, och aktivt tänker på att använda sig av strategierna 

fortsättningsvis. 

5.3 Specialpedagogisk relevans 

Studiens specialpedagogiska relevans yttrar sig främst på två sätt: den visar att elever 

med svag läsförståelse har nytta av att lära sig de strategier som ingår i RT; den visar 
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även att RT i stort är en effektiv och tillämpbar metod. Att motivera elever till att 

utveckla sin läsförståelse är en viktig komponent här, och RT förefaller tjäna detta syfte 

väl, i min mening. Dock finns det även andra utarbetade metoder som kan tillämpas 

med mätbara resultat (jfr t.ex. Lundberg och Reichenberg, 2013). Detta är en nödvändig 

kunskap som både lärare, specialpedagoger och speciallärare bör vara medvetna om, så 

att de kan ge sina elever betydelsefull stöttning. Istället för att ge elever med svag 

läsförståelse andra uppgifter än sina klasskamrater eller lättlästa böcker, bör 

lärare/speciallärare vägleda eleverna (Frey och Fisher 2014; Westlund 2015). Lättläst 

material kan vara en god hjälp vid vissa tillfällen, men får inte ses som ett självklart och 

ständigt alternativ till att hjälpa och lotsa eleverna att läsa och förstå relevant och för 

åldern anpassad litteratur. För att även elever med svag läsförståelse ska kunna förstå 

och använda sig av de strategier som goda läsare använder, måste lärarna ge dem de 

redskap de behöver, och stöd för att utvecklas och modellera sina egna tankar, såsom 

beskrivs i Anmarkrud 2008 samt Frey och Fisher 2014.  

5.4 Reciprocal teaching 

RT av Palincsar och Brown (1984)  är den modell som används i denna studie. Metoden 

visar i studien en, om än svag, positiv effekt på läsförståelsen. RT består av strategier 

som goda läsare använder sig av, utan att nödvändigtvis tänka på det. Alla dessa 

strategier som ingår i RT är viktiga och användbara strategier som alla elever bör känna 

till. Det är viktigt att explicit undervisa eleverna hur de kan använda sig av olika 

strategier, så att de kan utveckla sin läsförståelse.    

 

RT betyder som sagt ”ömsesidig undervisning” vilket innebär att metoden är en slags 

diskussionsteknik, där läraren visar sina tankar vid läsandet och demonstrerar olika 

strategier innan eleverna tar över ansvaret. Detta är något som jag i min intervention 

fann vara en stor fördel med metoden och även gör den mycket användarvänlig både för 

lärare och elev. Elever som har problem med läsförståelsen vet inte själva hur de ska 

göra för att bli bättre. Genom att läraren modellerar sina tankar kring hur hon eller han 

löser läsförståelsehinder under sin läsning, får eleverna en tydlig bild av hur de själva 

kan tänka vid liknande problem.  

 

Metoden har sina fördelar och även nackdelar (jfr 2.5.1). Just RT har bara fyra 

strategier. Det finns fler strategier en läsare kan använda sig av. Keene och Zimmerman 

(1997) menar att eleverna även behöver kunna koppla bokens innehåll till egna tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Detta anser jag är ett relevant påpekande. Det är mycket 

viktigt att skapa sig en helhetsbild genom att kombinera sina egna kunskaper med den 

text som ska läsas. Detta är viktigt för att kunna skapa sig en bra förståelse. Jag tror att 

speciellt elever med språkliga svårigheter eller avkodningsproblematik, har en fördel av 

att använda sig av den strategin.   

 

I början av denna studies intervention, var eleverna skeptiska och fundersamma över 

varför de skulle behöva lära sig dessa strategier. De såg inte poängen och tyckte det tog 

lång tid att läsa en text när de hela tiden var tvungna att tänka på strategierna. De ville 
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absolut inte fundera över textens innehåll i början, för att förutspå texten, utan ville 

börja läsa på en gång. En av eleverna, Sofia, uttryckte sig skeptisk till modellen. Jag tror 

modellen kändes som ett hinder för henne. Eleverna upplevdes som stressade inför att 

ändra sitt sätt att ta sig an en text. Jag tror dessutom det kan vara så att elever i Sverige 

är vana att snabbt läsa igenom en text, för att sedan svara på olika kontrollerande 

läsförståelseuppgifter. Att lära sig något nytt kan kännas jobbigt och tungt för någon 

som redan kämpar med läsförståelsen. För att elever som inte använder sig av strategier 

ska kunna ta till sig dem och blir positiva till användandet, måste de själva bli medvetna 

om och se fördelarna med dem, vilket kan ske genom scaffolding (Lundberg och 

Reichenberg, 2011; Frey och Fisher, 2014). Maria berättade vid ett tillfälle om en 

mycket positiv effekt av strategierna på ett NO-prov (se 4.3). Efter detta insåg eleverna i 

experimentgruppen att strategierna har en positiv effekt.  

 

Jag tror att RT är en god modell att börja använda i klassrummet, då den ger positiva 

effekter på läsförståelsen. Jag anser dock även att det är viktigt att inte låsa sig fast vid 

en enda metod, utan läsa in sig på olika metoder och skapa sig en egen uppfattning om 

vilken hjälp eleverna behöver, och vad som kan fungera i den tänkta elevgruppen. Det 

viktigaste, som jag ser det, är att lärarna beskriver och visar hur de själva använder olika 

strategier, så att alla elever sedan kan prova på att använda sig av dessa för en bättre 

läsförståelse. Själva användandet av en metod, och som i detta fall är en beprövad 

metod, bör kunna antas vara mer pedagogiskt värdefullt än att inte utgå från någon 

modell alls.    

5.5 Den svenska läsundervisningen 

Både Skolverket (2007) och Skolinspektionen (2012) beskriver genom sina 

undersökningar en svensk läsundervisning där textanalyser i grupp inte förekommer och 

där undervisningen främst bygger på enskilt läroboksarbete. För att våra elever ska 

utveckla metakognitiva kunskaper om läsande, måste de få möjligheten att diskutera 

litteraturen i grupp och ta del av andra människors sätt att tänka och lösa problem. 

Enligt Skolinspektionen (2012) kan just bristen på detta vara en bidragande orsak till 

den nedåtgående trenden på läsförståelsedelen i PISA-undersökningarna.  

 

I sin jämförande studie mellan svenska och kanadensiska lärare såg Westlund (2013) 

tydliga skillnader. De kanadensiska lärarna har till skillnad från de svenska, ett utvecklat 

metaspråk om läsförståelse och bedömning. Westlund (2013) kom fram till att de 

svenska lärarna ofta lät eleverna arbeta med läsförståelse på egen hand och att lärarna 

sedan bedömde svaren. De kanadensiska lärarna har ett annat tänk vid undervisandet av 

läsförståelse. De undervisar eleverna genom ett kooperativt lärande där läraren 

demonstrerar, eleverna övar sig på detta och tar sedan slutligen över ansvaret. Vi, 

svenska lärare, måste fundera över hur vi kan utveckla vår läsundervisning. Även om vi 

kanske inte kan kopiera ett annat lands undervisningsstil rakt av, bör vi ta del av deras 

erfarenheter för att utveckla vår undervisning. Att använda sig av en modell som till 

exempel RT, där det finns ett genomtänkt upplägg med en ömsesidig undervisning där 

läraren lär ut strategier, är, enligt min mening, ett steg i denna utveckling.  
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Eleverna som ingick i denna studie var inte vana att använda sig av strategier. De såg 

först strategierna som ett jobbigt hinder, som bara tog tid. De ville läsa igenom texten 

snabbt för att sedan kunna lösa de uppgifter de förutsatte att jag skulle ge dem. Kanske 

är det så att det finns en känsla hos eleverna att uppgifter ska lösas snabbt och effektivt, 

för att få en positiv bedömning. Ett sådant tänk påverkar dessa elevers läsförståelse 

negativt, då de läser för att hinna bli klara med en uppgift, snarare än att läsa för att 

förstå. Här måste alltså läraren försöka finna pedagogiska arbetssätt som motverkar 

sådana negativa tendenser.   
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6 Slutsats 

I denna studie framkommer en positiv effekt på elevernas läsförståelse, genom 

interventionsstudien där metoden RT tillämpas. Resultaten syns både genom pre- och 

posttesten samt kanske allra främst genom den observation som utfördes på tre 

filminspelningar från interventionen. Genom de positiva effekterna som en 

undervisning av läsförståelsestrategier har, drar jag slutsatsen att detta är ett arbetssätt 

lärare bör testa att tillämpa för att hjälpa sina elever att utveckla en god läsförståelse, 

men andra alternativa modeller eller metoder har förmodligen också kunnat ge positiva 

resultat.  

 

I läroplanen Lgr11 står det tydligt att elever ska kunna använda sig av 

läsförståelsestrategier. Då måste också vi lärare/speciallärare ge alla elever den 

förutsättningen och undervisa eleverna vad strategier är och framförallt hur de använder 

dem. Således betonar denna studie, som dess allra viktigaste slutsats, vikten av att inom 

skolan jobba explicit, aktivt och mer eller mindre konstant med att utveckla elevers 

läsförståelse. Härigenom gynnas elever med läsförståelseproblematik, vilka särskilt 

behöver stödjas och erbjudas strategier i sitt lärande.     

 

För att kunna hindra den negativa trenden med en försämrad läsförståelse hos de 

svenska eleverna, som just nu beskrivs genom bland annat PISA-undersökningarna, är 

det viktigt med fortsatt svensk forskning inom detta område och företrädelsevis med 

huvudsyfte att samspela med skola för att se till att positiva forskningsresultat tillämpas 

praktiskt. Det krävs större och mer omfattande svenska studier, vars resultat kan komma 

fram till effektiva metoder för läsundervisning, och att dessa senare faktiskt 

implementeras i skolvärden.  

 

Denna studie utförs vid tolv tillfällen under en femveckorsperiod. Det vore intressant att 

se vilka resultat som skulle visa sig under en längre period. Min studie utförs dessutom i 

en liten grupp på tre elever. I en framtida undersökning skulle jag vilja ta del av vilka 

resultat en liknande undersökning i helklass, involverande alla berörda pedagoger och 

med ett långsiktigt tidsperspektiv, kunde ge.  
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Bilaga 1 

 

Till elever och vårdnadshavare i åk 7   2015-09-18 

 

Hejsan! 

Jag heter Johanna Andersson och arbetar som lärare vid Xskolan. Under den här 

terminen håller jag på att slutföra min utbildning till speciallärare. Jag ska skriva en D-

uppsats där jag kommer att undersöka vilka effekter en intensivundervisning i 

läsförståelsestrategier har på läsförståelsen och därför behöver jag er hjälp! Jag skulle 

vara mycket tacksam om jag får använda elevernas resultat på ett läsförståelsetest som 

de nyligen utfört, samt resultaten från ett likadant test som de kommer utföra v.45/46. 

Testet är ett läsförståelsetest som vanligtvis utförs i årskurs sju. Resultaten kommer inte 

kunna knytas till respektive barn. Jag kommer med andra ord avidentifiera barn, klass, 

skola och kommun i min uppsats. Skolans rektor har gett sitt godkännande till studien. 

Under v. 38 kommer jag att utforma en läsgrupp för ca fyra elever, som kommer att få 

träna läsförståelsestrategier. Dessa elever kommer att träffa mig ca tre gånger i veckan 

under en period av fyra veckor. Vi träffas under ca 30 minuter vid varje tillfälle. Vissa 

tillfällen kan komma att spelas in. Det är bara jag som har tillgång till det materialet och 

det kommer att makuleras när arbetet är godkänt. Medverkan i läsgruppen är frivillig 

och möjligheten att avbryta medverkan finns under hela perioden.  

Hör gärna av er om ni har några frågor! Tack på förhand! 

 

Hälsningar, Johanna 

000-3456789 

 

……………….............................................................................................................

................ 

Vi godkänner att resultaten från läsförståelsetesten används i studien. 

  Ja 

 Nej 

Elevens namn:_________________________ Klass:__________________ 

Vårdnadshavare:______________________________________________ 

Vårdnadshavare:______________________________________________ 

Jag är villig att delta i läsgruppen: 

Elev:________________________________________________________ 

Var snäll och lämna in till X eller Johanna senast torsdag 24/9! 

 

 


