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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med den här studien är att undersöka hur lärares arbete med 

läsförståelse hos elever med autism kan fungera och ställa det i relation till litteratur och 

forskning. I litteraturöversikten beskrivs hur aktuell forskning ser på arbetssätt, svårigheter och 

hjälpmedel samt olika perspektiv på det komplexa och svårdefinierade begreppet läsförståelse. 

För att kartlägga hur arbetande pedagoger ser på sin egen situation ingår i studien intervjuer 

med fyra lärare som är anställda i klasser med inriktning på elever med diagnosen autism. 

Intervjuerna ligger till grund för att besvara arbetets två frågeställningar; Hur arbetar de 

studerade lärarna med läsförståelse hos elever med autism? och Hur förhåller sig arbetssätten 

till det forskningen säger om autism och läsförståelse?. Resultatet visar att respondenternas 

beskrivningar av sin arbetssituation är mångsidiga och inte i alla avseenden konkreta men 

samtidigt är svaren väldigt likartade. Samtliga berättar hur de använder sig av högläsning, 

integrerar bilder och nyttjar datorer i undervisningen. Men de beskriver också hur de saknar en 

fungerande handledning och kollegialt samarbete. En slutsats är att deras arbete till största delen 

är förankrat i forskningen kring läsförståelse och det finns tydliga gemensamma uppfattningar 

hos forskarna och respondenterna hur arbetet bäst ska bedrivas. Men det finns också vissa 

skillnader, framförallt vad gäller bilders roll i utvecklingen av läsförståelse. 
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 1. Inledning 

Intresset för mitt ämne fick jag under kursen Specialpedagogik och kommunikation II, då vi 

skulle kartlägga en elevs läs- och skrivutveckling i särskolan. När vi kom tillbaka från VFU-

platserna så fick vi redogöra för vad vi sett. Flertalet av oss studenter hade gjort kartläggningar 

på elever med autism och reagerade på att samtliga av dessa elever visade sig ha stora 

svårigheter med läsförståelse när det gäller deras läs- och skrivutveckling. Detta fångade mitt 

intresse och därför vill jag försöka ta reda på möjliga orsaker till detta och hur man kan arbeta 

med just läsförståelsen med barn som har autism. Jag vill få kunskap om hur jag själv som 

blivande lärare skulle kunna arbeta med läsförståelse hos elever med autism men även öka 

förståelsen för elevperspektivet.
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 2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur några lärares arbete med läsförståelse hos elever med 

autism fungerar och hur arbetet är kopplat till det forskningen förespråkar. För att uppnå syftet 

har jag valt att utgå från följande frågeställningar: 

 

1. Hur arbetar de studerade lärarna med läsförståelse hos elever med autism? 

2. Hur förhåller sig arbetssätten till det forskningen säger om autism och läsförståelse? 

7



 

 

 3.1 Bakgrund 

 3.1 Ämnets aktualitet 

I PISA 2009 är läsförståelse huvudområde. Jämfört med den första PISA-

undersökningen har resultaten försämrats och svenska 15-åringars läsförståelse är idag 

på en genomsnittlig nivå i ett internationellt perspektiv. I alla tidigare PISA-

undersökningar har svenska elever presterat över genomsnittet av OECD-länderna 

(Skolverket.se). 

 

Så skriver Skolverket efter den senaste Pisa-undersökningen där nästan en halv miljon 15-

åringar från sammanlagt 65 länder eller regioner deltagit. PISA är en förkortning av Programme 

for International Student Assessment. Studien har initierats av OECD - organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling. PISA har tidigare genomförts 2000, 2003 och 2006.  

 

Att läsförståelse är på tapeten i den svenska skolan är således tydligt. Det är en debatt och ett 

ämne där det finns mycket material och därför har jag valt att koppla läsförståelsen till autism, 

en kombination som av den litteratur jag gått igenom är ovanlig och outforskad. Dock är det 

långtifrån ett oviktigt ämne - tvärtom är det en viktig del i vår tids diskussion om särskolans 

inkludering i den vanliga undervisningen och tanken om en skola för alla. Dessutom är det 

därmed något som påverkar lärarutbildningar av idag för elever med autism är representerade på 

en klar majoritet av alla Sveriges grundskolor. 

 3.2 Historik 

 Läsförståelse 

Westlund (2009) skriver att för att bedömas som läskunnig på 1800-talet så var kravet att man 

på egen hand skulle kunna läsa upp en utvald text. På den tiden så var det viktigt att vara 

läskunnig om man exempelvis ville gifta sig. Det var inte ovanligt att någon hjälpte bruden och 

brudgummen med att lära sig stycken ordagrant, utan att de för den skull kunde läsa. 

Förståelsen av det lästa saknade dock betydelse. Under 1900-talet ansågs avkodning och 
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läsförståelse växa jämsides hos läsaren. De senare årens forskning menar dock att det inte alls 

behöver vara så. Många forskare är nu eniga och skiljer på utveckling av avkodning och 

förståelse. Man menar att dessa två kunnande har olika processer. För att man har en 

tillfredsställande avkodningsförmåga så betyder inte det att man har god läsförståelse. Westlund 

(2009) hänvisar till Brudholm (2002) och menar att det kom att dröja ända till 1970- och 1980- 

talet innan läsforskningen kom att betraktas som tvärvetenskaplig. Idag ser man på läsförståelse 

som ett kombinerat kognitivt och lingvistisk förlopp och inkluderar även kulturella och 

socioekonomiska förhållanden. Westlund (2009) hänvisar vidare till Gambrell (2002) och 

skriver att man på 1990- talet började gå ifrån att ha sett på läsförståelse som passivt till att nu 

se den som ett aktivt förlopp eftersom problemlösning, värdering och kritiskt tänkande är något 

”levande”.  På vilket sätt läsaren förstår den text som hon eller han läser beror dels på vilken 

svårighetsgrad texten har och dels på läsarens förförståelse av innehållet i texten. Att ha en god 

läsförståelse innebär en gemensamhet mellan texten och den som läser (a.a.).  

 

För att kunna leva i tvåtusentalets kunskap- och informationssamhälle så är det viktigt att kunna 

värdera, sortera och kritiskt undersöka texter. Detta gäller både för att kunna lyckas senare i det 

kommande yrkeslivet men även för att kunna klarar av de förväntningar och krav som samhället 

ställer på oss som medborgare. Westlund (2009) skriver att läsförståelse är livsnödvändig. Hon 

menar att svag förståelse och förmågan att på ett ej tillfredsställande sätt kunna tolka texter leder 

till att man erhåller otillräckliga ämneskunskaper vilket resulterar i sämre betyg vilket i 

slutändan medför att möjligheten till att studera vidare begränsas (a.a.). 

 Autism 

Holmqvist (1995) hänvisar till Bohman et al. (1988) då hon skriver att Leo Kanner år 1943 

skapade begreppet autism. Ordet tog han från den vuxenpsykiatriska terminologin, vilket 

medförde kaos då Eugen Bleuler använt just det begreppet för att beskriva ett kännetecken hos 

människor som var schizofrena. Holmqvist hänvisar vidare till Gillberg (1992) och menar att 

nästan vid samma tid, 1944, så berättade barnläkaren Hans Asperger om en samling av barn 

som hade liknande symtom som de barn Kanner hade utforskat. Nu för tiden händer det ofta att 

barn som har en svagare form av autism får diagnosen Aspergers syndrom. Om det egentligen 

handlar om två olika tillstånd vet man inte (Holmqvist, 1995). 

 Styrdokument 

I de olika styrdokumenten finns flera delar som rör läsförståelse och undervisningens 

anpassning till den enskilda individen.  

 

I läroplanen uttrycks målen för det aktuella ämnet enligt följande: 
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Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda 

det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt och kan lära, 

utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna 

tillit till sin egen förmåga (Lgr 11, s. 10). 

 

Samma läroplan har även riktlinjer för hur arbetet inom de aktuella områdena ska se ut där 

lärare måste ta hänsyn till de enskilda behoven och förutsättningar hos elever som behöver 

särskilt stöd:  

Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande, stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den 

egna förmågan, ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda 

olika uttrycksmedel, stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har 

svårigheter, samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och 

organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina 

förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 

förmåga, upplever att kunskap är meningsfull och att den egna 

kunskapsutvecklingen går framåt, får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling (Lgr 11,s. 11). 

 

I kursplanen för svenska i grundskolan finns följande uppsatta mål att sträva mot:  

Att eleven utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att 

anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär (SKOLFS: 2000:135 ). 

 

I samma kursplan finns mål beträffande läsning som eleven ska uppnå efter skolår 3 där man 

talar om vilka texter eleven ska kunna läsa, förstå och återberätta:  

Eleven ska kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt, kunna läsa elevnära 

skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt och 

kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och 

använda sig av innehållet muntligt eller skriftligt (SKOLFS: 2000:135). 

 

Eftersom mitt arbete rör elever med autism som läser efter grundsärskolans kursplan för svenska 

följer man de mål att sträva mot som den formulerar: 

Eleven ska utveckla sin förmåga att läsa, förstå och uppleva texter samt att söka 

efter meningsfull läsning (SKOLFS: 2002:9). 

 

Även i denna kursplan finns mål som eleven ska uppnå efter skolår 5: 

Eleven skall efter sina förutsättningar kunna läsa och förstå enkel text och kunna 

ta del av litteratur anpassad till åldern (SKOLFS: 2002:9). 
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 4. Litteraturöversikt 

 4.1 Teoretiskt perspektiv 

I min undersökning kommer jag att använda mig av ett sociokulturellt perspektiv för att kunna 

analysera samspelet av de data som jag samlat in:  

En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

mänskligt tänkande/handlande är således att man intresserar sig för hur individer 

och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Och just 

samspelet mellan kollektiv och individ är i fokus i ett sådant perspektiv (Säljö, 

2000, s. 18).  

 

Begreppet mediering betyder förmedling och med det menas att man som individ inte står i en 

omedelbar förbindelse med den verklighet vi lever i, utan vi handskas med verkligheten med 

stöd av olika världsliga och intellektuella verktyg som fungerar som samordnade delar av vår 

gemensamma omgivning. ”I ett sociokulturellt perspektiv är det således grundläggande att 

fysiska, liksom intellektuella/språkliga, redskap medierar verkligheten för människor i konkreta 

verksamheter.” (Säljö, 2000, s. 81). För att vi ska kunna ha bättre insikt i vårt lärande som en 

del av den gemensamma omgivningen där människan använder sig av exempelvis miniräknare, 

dator, kalender med mera så kan vi inte analysera dessa hjälpmedel i sig och sedan utforska 

människans sätt att tänka. Det är viktigt att vi uppfattar och inser hur tänkandet praktiseras av 

individer som är verksamma i gemensamma omgivningar med hjälp av dessa redskap som 

också kallas för artefakter (Säljö, 2000). Artefakter kan vara både fysiska och mentala och de är 

ett bevis på individens kunnighet i att lagra erfarenheter och att utnyttja dem för sina 

intentioner. De exempel på artefakter ovan, miniräknare och kalender, tänker givetvis inte på 

egen hand och tänkandet finns inte i apparaten. Men tänkandet ligger inte heller bara i 

användarens huvud. Istället fungerar människor i samspel med artefakter och det är så man 

måste analysera och förstå dessa kognitiva resurser. Säljö (2000) hänvisar till Dahlbom (1993) 

som menar att en av den pedagogiska vetenskapens främsta svagheter är just bristen på sådan 

förståelse vilket kan göra den abstrakt och verklighetsfrämmande (Säljö, 2000). 
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 4.2 Läsning 

Taube (2007) hänvisar till Nationalencyklopedin som definierar läsning som något byggs upp 

av avkodning och förståelse och som kräver omfattande träning:  

Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning för att 

kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och förståelse. 

Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är 

resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både 

avkodning och förståelse fungerar väl (Taube, 2007, s. 13). 

Denna definition överensstämmer med the simple view of reading som är ett vanligt sätt att 

definiera läsning. Definitionen använder formen läsning = avkodning x förståelse av språk. Det 

vill säga att både avkodning och förståelse är viktigt, saknas någon av komponenterna uteblir 

läsningen. Taube (2007) hänvisar till Dalby (1992) som har utökat formen till läsning = 

avkodning x förståelse av språk x motivation och menar att om inte läsaren är motiverad uteblir 

även de andra komponenterna (Taube, 2007). I andra och internationella studier finns givetvis 

andra definitioner men jag har valt att utgå ifrån de tidigare nämnda i min studie och ser dem 

som mest relevanta för det fortsatta innehållet i min studie. 

 

Myrberg (i Myndigheten för skolutveckling, 2007) tar upp motivation som en viktig del när det 

gäller läsningens och textens roll i en människas liv. Individens uppväxtmiljö tros ha stor 

betydelse för dess kommande läsutveckling:  

En miljö med god tillgång till böcker och skrivmaterial, läsarförebilder hos 

föräldrar och äldre syskon, föräldrar som interagerar språkligt med barnet, läser 

högt och sjunger, uppmärksammar sina barn på skrift i omgivningen och även 

regerar på deras tankar kring skrift en är i alla avseenden stimulerande (Myrberg 

i Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 77).  

Samtliga barn växer tyvärr inte upp i denna typ av miljö. Därför blir det en betydelsefull uppgift 

för skolan att i dialog med barnen och föräldrarna peka ut möjliga sätt att tränga in i läsandets 

värld. Barnets föräldrar kan själva ha negativa erfarenheter och svårigheter gällande läsning 

under sin tid i skolan. Hur som helst så berörs barnet av sina föräldrars tidigare erfarenheter. Att 

på ett tillmötesgående och hänsynsfullt sätt berätta hur mycket föräldrarnas delaktighet i barnets 

läsutveckling betyder samt genom att ge råd, vetskap och idéer om hur föräldrarna och skolan 

kan samverka så skapar skolan den grundläggande tilltron mellan hemmet och skolan (a.a.). 
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 4.3 Läsförståelse 

Westlund (2009) skriver att läsförståelse är ett komplicerat begrepp, så komplicerat att ingen 

forskare än har kunnat utforma en modell som inrymmer samtliga grundläggande delar som 

läsförståelsen innefattar. ”Från individens kognitiva förutsättningar och motivation till olika 

socioekonomiska bakgrundsvariabler som skolor, lärartäthet, resurser och uppväxtmiljö.” 

(Westlund, 2009, s. 8). Nu har man kännedom om att läsförståelse inte sker per automatik även 

då man har kommit så långt i sin läsning att man har flyt i den, dock är flyt i läsningen samt en 

god ordavkodningsförmåga nödvändigt för läsförståelse. Det har visat sig allt mer i forskning att 

det är viktigt att läraren i sin undervisning handleder sina elever i läsförståelse för att de ska 

kunna utvecklas på området. Som lärare måste man visa eleverna hur man kan angripa en text 

på mer än ett sätt, annars finns risken att eleverna får svårigheter att läsa och förstå olika slags 

texter (a.a.). 

 

Westlund hänvisar till läsforskarna Kintch och Rawsons (2005) teori om läsförståelse och 

menar att läsförståelse framförallt baseras på två delar, en textbaserad och en situationsbaserad 

modell, som är beroende av varandra:  

En 'textbaserad' och en 'situationsbaserad' modell. Den textbaserade modellen 

inriktar sig på olika processnivåer i texten, t ex perception, lingvistisk struktur, 

textens mening och hur olika delar i texten förhåller sig till varandra. Den 

situationsbaserade delen inriktar sig på mer abstrakta nivåer, t ex läsarens 

omvärldskunskap, förmågan att skapa inre bilder och känsloyttringar. Här 

interagerar läsaren sina tidigare kunskaper och gör olika former av inferenser. 

Förståelse förutsätter inferenser och inferenser förutsätter kunskap! Att göra 

inferenser innebär att läsa ”mellan raderna”. (Westlund, 2009, s. 31-32). 

 

Westlund (2009) skriver att den forskning som finns angående läsförståelse framhåller lärarens 

direktundervisning som betydelsefull. Detta går hand i hand med Vygotskijs idé om den 

proximala utvecklingszonen (zone of proximal development, ZPD). ”Zonen för inlärning utgörs 

av den nivå där eleven kan utvecklas med assistans, det vill säga utgörs av den zon för inlärning 

som eleven inte klarar på egen hand idag men på egen hand kan klara av imorgon.” (Westlund, 

2009, s.21). Direktundervisningen yttrar sig genom att läraren personligen demonstrerar hur 

eleverna ska gå tillväga när en text ska förstås. Läraren visar hur man kan använda de olika 

tillvägagångssätten och efter detta så får eleverna möjligheten att prova på olika 

läsförståelsestrategier vid ett flertal tillfällen. Eleven bygger på detta sätt sina kunskaper utifrån 

sina egna förutsättningar. Läraren ska alltså statuera exempel för eleverna och visa hur eleverna 

kan få igång olika tankeprocesser för att komma över vissa svårigheter i texten samt att förbättra 

sin läsförståelse (a.a.) 
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Dimensioner av läsning 

Lundberg och Herrlin (2005) beskriver fem dimensioner när det gäller läsning: fonologisk 

medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Fonologisk 

medvetenhet innebär att man som läsare och skrivare måste förstå den alfabetiska principen, det 

vill säga hur bokstäver representerar språkljud och att de talade orden kan delas upp utifrån 

fonemstorlek. Ordavkodning bygger på att man kan identifiera skrivna ord. Denna igenkänning 

är ett viktigt steg i riktning mot läsning men det kan ta lång tid innan det går snabbt, automatiskt 

och felfritt. Utvecklingen av detta är en gradvis process där man bygger upp ett förråd av de ord 

man stött på några gånger tidigare. Flyt i läsningen bygger till viss del på den automatiseringen 

men handlar också till stor del om att läsa med rätt satsmelodi. Detta är enligt författarna en 

grundförutsättning för att på ett djupare sätt arbeta med förståelsen av en text. Läsförståelse 

handlar som namnet antyder om förståelse för budskap i texten. Det måste inte vara så att eleven 

är säker på ordavkodning utan kan med hjälp av förståelse för sammanhanget ofta gissa sig till 

vad som står. Eleven som läser texten är själv med och skapar innebörder i texten utifrån 

personliga erfarenheter och förväntningar. I det fallet krävs dock en utvecklad ordavkodning för 

att uppfatta och tolka textens språk och på så sätt skapa sig en inre föreställning där meningarna 

hänger ihop. Läsintresse är en förutsättning för att läsningen ska bli meningsfull för eleven. 

Skolan måste på så sätt uppmuntra och skapa goda spiraler i elevernas utveckling men även 

stimulera läsande utanför skolan. För att eleven ska utvecklas krävs mycket övning och energi 

men andelen ”bokslukare” tycks, framförallt när det gäller pojkar, snarast tyvärr minska, menar 

Lundberg och Herrlin (2005). Elevens vilja att läsa eller finnande av lusten att läsa är starkt 

sammankopplad med hans/hennes möjlighet till läsutveckling (a.a.). 

 

Liberg (i Myndigheten för skolutveckling (2007) menar att något som är betydelsefullt för att 

man som läsare ska kunna utvecklas i sin läsförmåga är att kunna röra sig i texten. När man 

talar om textrörlighet så menar man att man utnyttjar det som man strax innan läst för att 

begripa det som kommer senare i texten, detta kallas för framåtriktad textrörlighet. Det kan även 

betyda att man kan utnyttja det man precis har läst för att få en mer grundläggande förståelse av 

textens tidigare innehåll och detta kallas för bakåtriktad textrörlighet. Textrörlighet betyder även 

att man besitter förmågan att kunna gå ut från texten och förbinda innehållet i texten till 

erfarenheter och det man kan sedan tidigare som man även kallar för utåtriktad textrörlighet. 

Dessa olika typer av tillvägagångssätt gällande textrörlighet är exempel på dekontextualiserad 

läsning. Om man är kunnig i att vara textrörlig så resulterar det i att man växer inom ett visst 

ämnesområde. Ofta är många elever duktiga på att läsa av en text, men kunskapen att kunna 

använda och begripa texten på ett grundligare sätt är många gånger svårare. Dessa elever 

besitter då inte förmågan att vara textrörliga (Liberg i Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

Läsförståelsens förlopp 

Läsförståelse innebär att man får ut något av och uppfattar skriven text genom att grundligt gå 

igenom och samverka med den (Bråten, 2008). Läsförståelse är ett komplicerat förlopp. Det är 
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av stor betydelse att man som lärare har kunskap om de olika delarna som hör till läsförståelse. 

Genom den kunskapen är det lättare att förstå skiljaktigheten hos de elever man arbetar med 

vilket medför att man på ett bättre sätt kan justera undervisningen så att den passar alla elever, 

även då de ligger på olika nivåer inom läsförståelse. Ordavkodning, språk, kognitiva förmågor, 

förkunskaper, kunskap om skriftspråk, förståelsestrategier samt läsmotivation är olika delar som 

ingår i läsförståelse (a.a.). 

 

För att kunna ha en god läsförståelse så är det en fördel om den som läser har förmågan att 

kunna avkoda eller urskilja de olika orden som förekommer i en text utan att behöva misslyckas 

eller anstränga sig i allt för stor omfattning (Bråten, 2008). Det här hänger ihop med att vi har 

en begränsad förmåga när det gäller medveten uppmärksamhet vilket både ordavkodning och 

förståelse kräver när man läser. Desto mer man blir tvungen att vara medveten uppmärksam 

som ordavkodningen i läsningen kräver desto mindre utrymme ges förmågan att förstå textens 

innehåll. Om en elev tvingas jobba hårt med avkodningen i slutet av en mening, kan det 

resultera i att han eller hon lätt glömmer både den nuvarande meningen men även de som varit 

tidigare (a.a.). 

 

Läsförståelsen ställer också krav på en läsares muntliga språkförmåga. Att förstå språk är en 

viktig del när det gäller läsning, även när språket finns skrivet på papper eller förvarat digitalt. 

Om läsaren har skaffat sig ett skapligt kunnande när det gäller ordavkodning så betyder inte det 

att de kan läsa med tillräckligt god förståelse om den språkliga dugligheten inte är 

tillfredsställande. Här blir ordförråd, grammatik, språkligt medveten och verbalt minne något 

som man måste arbeta med för att elevens läsförståelse ska kunna utvecklas (Bråten, 2008). 

 

Bråten (2008) hänvisar till Vellutino (2003) när han går in på kognitiva förmågor som är av stor 

relevans för läsförståelsen. Dessa kognitiva förmågor är då i första hand uppmärksamhet, visuell 

föreställningsförmåga, och allmän eller generell intelligens. När det gäller uppmärksamhet så 

har den stor betydelse när det gäller lärande och förståelse under läsning. Man tar upp olika 

faktorer som kan bero på att problem med uppmärksamheten uppstår, vissa tar upp Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD – uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet) som är en 

neurologisk störning. Andra orsaker kan vara att läsaren inte är intresserad av vissa texter, inte 

har någon motivation, inte tillräckliga förkunskaper, otillräckligt ordförråd och kunnande i 

ordavkodning (a.a.). 

 

När det rör den visuella föreställningsförmågan menar Bråten (2008) att läsförståelsen har att 

göra med huruvida läsaren kan skapa, lagra och plocka fram inre bilder det vill säga visuella 

föreställningar. Skickliga läsare angriper ofta på texten genom att göra sig inre föreställningar 

av innehållet i texten och det resulterar i personliga förklaringar av texten som kan vara relevant 

för en mer djupgående förståelse av det som lästs. Genom att en läsare har en tillräckligt god 

visuell föreställningsförmåga så kan det göra det lättare för läsaren att utnyttja visuell 

information som exempelvis bilder, som ofta är medtagna i texten för att man lättare ska kunna 

förstå den. Det finns dock lägen då just denna förmåga inte är problemet, utan där läsaren väljer 
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att inte använda sig av den under läsandet. Då det gäller den generella intelligensen så har det 

visat sig att resultat av intelligenstest och läsförståelsetest varierar utifrån ett beroende av 

varandra. För att begripa det man läser är det betydelsefullt att kunna tänka logiskt, utforska 

informationen på ett analyserande sätt, samt att kunna dra slutsatser utöver det som står 

nedskrivet i den text man läser (Bråten, 2008). 

 

Bråten (2008) hänvisar till Samuelstuen och Bråten (2005) som menar att en elevs förkunskaper 

är av en betydande roll på så vis att det som en läsare får med sig då han eller hon läser en text 

beror på dennes erfarenheter av innehållet med andra ord läsarens förkunskaper inom ämnet 

(a.a.). Bråten (2008) hänvisar till Kintsch (1998) när han menar att om en elev ska kunna 

tillägna sig något, på så vis att det går att utnyttja det som just lästs i andra sammanhang så är 

det viktigt att informationen i det som läses måste kopplas samman med de kunskaper som man 

tillägnat sig tidigare i det aktuella ämnet. Efter detta kan det lästa leda till större förståelse hos 

eleven (Bråten, 2008). 

 

Bråten (2008) hänvisar till Duke med flera (2004) när han talar om skriftspråket. Skriftspråket 

och det muntliga språket är likt i mångt och mycket, det finns dock även skillnader. Därför är 

det av ringa vikt för läsförståelsen hos läsaren att hon eller han har kunskap om dessa skillnader. 

Många gånger är det skrivna språket mindre inriktat på här och nu, mindre oplanerat samt mer 

formell än vad det talade språket är (a.a.). Olikheter inom skriftspråket förekommer också, det 

syftar då till skillnader i exempelvis genre, språk och struktur. Det är av stor betydelse att elever 

får möjligheten att bekanta sig och kan skilja ut berättande texter från sakprosa och mer 

informativa texter. Det händer att en elevs svårigheter med läsförståelsen är sammankopplad 

med en viss typ av text. Det är möjligt att läsaren har lätt att förstå berättande texter, men 

kanske har stora svårigheter att förstå informativa texter. Det är därför viktigt att man tar reda på 

en elevs läsförståelse i olika varianter av texter (Bråten, 2008). 

 

Bråten (2008) hänvisar till Samulstuen och Bråten (2005) som menar att en skicklig läsare är 

mycket aktiv när hon eller han läser, denna aktivitet utmärks av att man använder sig av 

läsförståelsestrategier under tiden. Tillämpningen av dessa strategier kan exempelvis betyda att 

eleven på förhand försöker begripa textens innehåll, ställer frågor till sig själv om texten, 

försöker skapa inre bilder med hjälp av de skrivna orden, återberättar texten med egna ord, reder 

ut svåra områden i texten, dra slutsatser, tar fram exempel och gör paralleller utifrån den 

vetskap hon eller han redan har om ämnet. Läsförståelsestrategier kan förklaras som inre 

intellektuella verksamheter som läsaren bestämmer sig för att använda för att skaffa sig, 

strukturera och fördjupa den information som finns i texten men även för att kontrollera och 

bestämma över sin förståelse för texten (Bråten, 2008). 

 

Bråten (2008) hänvisar till Pintrich och Schunk (2002) och menar att läsning är en 

sysselsättning som fordrar ansträngning och energi av läsarna och det är många gånger något 

som eleverna tvingas göra i rivalitet med andra sysslor som exempelvis tv-tittande, umgänge 

med vänner med mera. Här spelar då motivationen stor roll. Motivation kan förklara varför 
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individer gör på ett visst sätt, skälet till varför man väljer ett ställe framför ett annat och varför 

man intresserar sig för de sysselsättningar som man väljer att göra. Bråten (2008) hänvisar 

vidare till Guthrie, Wigfield och Perencevich (2004a) som i sin tur hänvisar till Tonks och 

Wigfield (2004) och menar att då det gäller motivation till läsning tycks följande delar vara av 

betydelse: förväntningen på att klara av det man ska göra eller bemästra uppgiften, inre 

motivation och mål för bemästrande (Bråten, 2008). 

Förebygga svårigheter 

I Myrbergs (2001) forskningsöversikt angående att förebygga läs- och skrivsvårigheter hänvisar 

han till Stanovich (1986) som konstaterar att svårigheterna i läsinlärningen följer med och 

stegrar i elevens fortsatta läsutveckling efter ett särskilt mönster som ses som en Matteus-effekt i 

utvecklingen av läsförmågan. Detta betyder att om en elev har svårigheter gällande 

avkodningen, så kan det medföra att han eller hon även får svårigheter med läsförståelsen som 

sedan kan resultera i ett svagt ordförråd, det blir som en nedåtgående spiral. Många elever får 

tidigt, många gånger innan de börjat skolan, insikten om den alfabetiska kod som det skrivna 

språket grundar sig på. Myrberg (2001) hänvisar vidare till Fodor (1983) som menar att när 

elever ser mönster i olika bokstavssammankopplingar så ger det en grund till automatiserade 

moduler som medför att noggrannheten och hastigheten i ordigenkänningen förbättras. 

Läsningen fungerar utan att avkodningen måste bestämmas medvetet eller för att man vill. 

Vardagliga ord skapar efter ett tag ett ortografiskt lexikon i elevens minne där ordens 

utmärkande drag och hur de ser ut kan jämföras med texten på en gång. Eleven behöver 

efterhand ägna mindre och mindre arbete åt just ordavkodningen utan kan fokusera mer på de 

kognitiva förmågorna som faktiskt är målet med läsningen det vill säga att förstå syftet med 

texten. De elever som har problem gällande läsinlärningen har en förmåga att kringgå dessa 

problem. De väljer att läsa mindre, de bestämmer sig för att ta lättare texter när de väl ska läsa. 

Ofta är texter i skolan, som inte ger de övriga eleverna problem i sin läsning, allt för svåra för 

elever som har svårigheter i sin läsning med en viss typ av text. Det är möjligt att läsaren har lätt 

att förstå berättande texter, men kanske har stora svårigheter att förstå informativa texter. Det är 

därför viktigt att man tar reda på en elevs läsförståelse i olika varianter av texter (a.a.). 

 

Dominkovi , Eriksson och Fellenius (200 ) hänvisar till Schickedanz (198 ) som menar att 

väldigt tidigt kan barn med hjälp av tidigare erfarenheter av lästillfällen tillägna sig 

grundläggande insikter i hur böcker fungerar, att text har en innebörd och att text och tal har en 

särskild förbindelse. Författarna hänvisar vidare till Ögren (2000) som påstår att då man ägnar 

sig åt högläsning så har den vuxne och barnet en gemensam språkupplevelse i skriven 

gestaltning.  

Ögren, som har jämfört barns ordkunskap vid barnriktat tal och barnriktad 

läsning menar att denna skrivna gemensamma språkupplevelse ger barnen större 

ordkunskap än det vardagliga samtalet (Dominkovi , Eriksson   Fellenius, 200 , 

s. 13-14).  
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Författarna hänvisar vidare till Olaussen (1989) som visade i en studie hur den vuxne emellanåt 

under läsningen stannade upp i texten och talade om olika begrepp eller ord och sedan 

diskuterade med barnet om innebörden. Olaussen (1989) påpekar att åtskilliga undersökningar 

har kommit fram till att ett sådant kunnande sedan är betydelsefullt för barnens utveckling i sitt 

lärande (Dominkovi , Eriksson   Fellenius, 200 ). 

 4.4 Autism 

Beskrivning av diagnosen 

Holmqvist (2005) beskriver att som elev med autism behöva välja något att arbeta med medför 

ofta problem. Det kan leda till frustration och ängslan hos dessa elever på grund av att de inte 

har klart för sig vad de ska välja och i vilken ordning uppgifterna ska göras. Det kan vara så att 

eleven upplever sådana valbara handlingsalternativ som att pedagogen begär att allt ska göras 

samtidig. För att stödja eleven kan det vara betydelsefullt att i stor omfattning styra 

arbetssituationen samt att inte plocka fram allt material och alla arbeten på samma gång (a.a). 

 

Heister Trygg (1998) refererar till Gillberg och Steffenburg (1990) och beskriver att ”ungefär 

hälften av alla vuxna med autism saknar funktionellt tal och många har mycket nedsatt 

språkförståelse. Även om minnesförmåga och förståelse för konkreta uppgifter är goda är nästan 

alltid förståelse av talat språk och kunskaper vad gäller symboltänkande bristfälliga” (s. 175). 

Det talade språket innebär svårigheter för personer med autism på olika sätt. Dels genom 

svårighet att generalisera och dels genom avsaknad av förståelse för bildligt tal då personens 

språkförståelse är strikt konkret. Till exempel blir således meningar som ”ska vi hoppa över 

frukosten” eller ordspråk väldigt svåra att förstå (Heister Trygg, 1998).  

 

Individer som har diagnosen autism och som har avvikelser när det gäller uppfattningsförmåga 

hindras ofta i sin inlärning och i sitt tänkande. De har problem med att kunna se sammanhang 

och samband. Autism medför ofta att man stannar upp och låser sig fast vid detaljer vilket leder 

till att man har svårt för att kunna generalisera, eftersom tänkandet tenderar att bli mycket 

konkret och det som de ser för stunden är det som existerar (Beckman, Kärnevik Måbrink & 

Schaumann, 1998). 
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Anpassad undervisning 

Som pedagog till elever med autism är det betydelsefullt att kunna ge struktur och organisera 

omgivningen. Detta ger dem chansen att lättare kunna förstå vad som finns i deras omgivning 

och förhoppningsvis leder detta till ökad medvetenhet vilket senare kan resultera i ökad 

självständighet. (Beckman, Kärnevik Måbrink & Schaumann, 1998). 

 

Många barn med autism har dessutom en begåvningsnedsättning. Det har visat sig att det 

förekommer särskilt utmärkande kognitiva inlärningsproblem hos de flesta barn med autism 

olika dem som andra barn med begåvningsnedsättningar har (Gillberg, 1999). Något som 

utmärker ett autistiskt barn är att de ofta visar sig ha specialkunskaper och särskilda färdigheter 

inom olika områden. Det kan exempelvis röra sig om att de har förmåga och är skickliga på att 

kunna lära sig saker utantill, musicera, rita och lägga pussel. Det har visat sig att flertalet 

autistiska barns korttidsminne inte är tillfredsställande nog. Många utav dessa barn är duktiga på 

att bemästra lättare uppgifter, utan att behöva ta till sig den information som läraren ofta ger. En 

anledning till detta kan vara att autistiska barn många gånger löser svårigheten med uppgiften 

då man tar ut svårigheten ur sammanhanget, barnet behöver kanske få se hur bilden ser ut från 

olika håll eller få se mer och utforska detaljer. Detta utmärkande inlärningssätt har resulterat i 

att många betraktar autistiska barn som väldigt intelligenta. Forskning har visat att så inte är 

fallet utan många av dessa barn som har särskilda specialintressen även har en given 

utvecklingsstörning. Samtliga har problem med det kognitiva gällande inlärning. Gillberg 

(1999) skriver att forskning på senare tid menar att en av de mest framträdande svårigheterna 

som autistiska barn besitter är att de ofta tänker sig att ”vanliga” människor inte har förmågan 

att kunna tänka. Detta resulterar ofta i att barnet använder andra människor som om de vore 

redskap. Autistiska barn har inte förmågan att inse andra människors skicklighet att kunna dra 

slutsatser, eller kunna förutspå vad som kommer att hända, vilket leder till att dessa barn inte 

heller i motsvarande sammanhang innehar det kunnandet. Dessa barn förstår inte att man kan 

försöka finna svar hos andra människor, då de ser dem som endast föremål som saknar kunskap, 

tankar samt känslor. Därför blir autistiska barns chans till inlärning reducerad då de inte innehar 

förmågan att kunna leta efter svar och lärdom hos de människor som faktiskt vet mer om 

tillvaron vi lever i (a.a.). 

 

Pedagogik innebär egentligen läran om hur man lär barn. Barn med autism 

måste i högre grad än andra barn läras hur man lever, hur man relaterar till 

andra människor, hur man talar, hur talet kan utvecklas och användas för 

kommunikation (Gillberg, 1999, s. 151).  

 

Pedagogiken för dessa barn bör utgå ifrån barnets kunnande samt hennes eller hans 

problemområden. Det behöver även handla om ett särskilt tillvägagångssätt som i varje specifikt 

tillfälle riktar sig mot att stärka barnets förmågor och försöka undvika barnets svårigheter. Då 

dessa svårigheter är så omfattande så är det ingen mening med att man använder sig utav 

punktinsatser som innefattar någon timme hit eller dit per vecka. Istället bör undervisningen för 

barnet anknytas i de flesta av barnets dagliga verksamheter. Den specifika del av pedagogiken 
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som bör användas i arbetet med dessa barn måste syfta till att stärka barnets outvecklade jag-

tillämpning och stoppa barnet om hon eller han har ett allt för självdestruktivt beteende 

(Gillberg, 1999).  

 

Pedagogik för barn med autism bör vidare bygga på åtminstone fyra 

grundläggande principer: a) respekt för barnets individualitet trots insikt om 

karakteristiska basala svårigheter, b) kontinuitet i fråga om person och miljö, 

lärare och skollokal till exempel, c) struktur och medvetenhet i vardagsrutiner, d) 

för barnets behov meningsfullt innehåll i den pedagogik som ges (Gillberg, 1999, 

s. 152).  

 

För att kunna ge barnet en pedagogik som kräver detta så bör läraren eller annan personal i 

verksamheten, enligt författaren, ha en gedigen specialutbildning samt vara väl förtrogen med 

både barns normala utveckling och de utmärkande svårigheter som autistiska barn har (Gillberg, 

1999). 

 

Experter är nu eniga om vikten av struktur och konsekvens i arbetet med autistiska barn, skriver 

Gillberg (1999). Barnet är i behov av en tydlig ram för hur hennes eller hans dag ser ut, med 

någorlunda bestämda tider och sysslor. Det är viktigt att barnet får möjlighet att öva på en sak i 

taget, om det går i samma miljö och dessutom helst vid samma tid på dagen. Det kan handla om 

att exempelvis träna på att gå på toaletten, läsa, dansa med mera. Det är av stor betydelse att 

man tränar barn med autism i mer enkla vardagsrelaterade sysslor som exempelvis ta av och på 

sig kläder, borsta tänderna med mera för att sedan kunna utveckla mer invecklade funktioner 

som exempelvis barnets tal- och språkförmåga, mentala kunnande med mera (a.a.). Autistiska 

barn får ofta stora problem då de ska använda sina kunskaper i olika miljöer. Om de har lärt sig 

något i skolan som fungerar där, så är det inte alls säkert att det fungerar på fritidshemmet eller 

hemma hos barnet. Därför är det betydelsefullt att barnet får möjlighet att öva på sina kunnande 

på olika platser. För att arbetet ska kunna leda till en meningsfull pedagogik så är det viktigt att 

man har en fortgående pedagogisk och kognitiv-beteendemässig diagnostisering. Med det 

menas att man i verksamheten emellanåt kartlägger och bedömer vart barnet befinner sig i sin 

utveckling (a.a.). 

 

Alin Åkerman och Liljeroth (2002) lyfter fram flera liknande pedagogiska arbetssätt med elever 

med autism som Gillberg så som användning av vardagssituationer och svårigheter att förflytta 

kunskap till nya och andra områden. Men de beskriver också andra sätt att arbeta och lösa 

problem. En av deras hörnstenar i metodiken är upprepning som ligger till grund för lärandet. 

Elever behöver uppleva det som ska läras flera gånger för öka förståelsen för ämnet. För elever 

med autism kan detta innebära svårigheter och upprepningen måste ofta ske ännu fler gånger. 

Detta medför en risk att omgivningen och/eller eleven själv tröttnar och det blir tråkigt. 

Samtidigt kan det för elever med autism finnas en trygghet i det exakta upprepandet och det 

svåra blir när upprepandet ska brytas och nya delar ska läggas till. Författarna menar att 

variation måste förekomma på så sätt att det finns strukturer kvar som eleven känner igen men 
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med nya inslag. En annan viktig komponent, enligt Alin Åkerman och Liljeroth (2002), är 

tillvaratagande av elevernas egna intressen. Detta gäller även sådant som är mer tvångsmässigt 

att lära sig. Till exempel om eleven samlar på något så kan detta användas till material under 

lektionerna och sådant de gillar att göra kan bli en inlärningslek. Detta upplever lärare ibland 

som att de skämmer bort eleven men samarbetet ska ses som något positivt när man tillvaratar 

vad eleven uttrycker (a.a.). 

Kommunikation 

När man ska undervisa elever med autism så är kommunikationsprocessen viktig, enligt Alin 

Åkerman och Liljeroth (2002). Bemötande är en del av denna process. Bemötandet kan visas i 

språk, tal samt handlande. När det gäller bemötande så ligger svårigheterna i att försöka få fram 

det man vill visa eller säga men även att bli förstådd. Autismen medför att eleverna kan ha 

problem med att förstå ett budskap och även då kan de ha svårigheter med att begripa hur de 

själva ska kunna få fram ett budskap. Författarna skriver att elever med autism har inte 

förmågan att förstå att de kan be andra människor om hjälp för att ta reda på saker och få 

information. Här är det betydelsefullt att vara tydlig och konkret som lärare. Man bör vara 

noggrann med att inte använda för många och krångliga ord. När man arbetar med dessa barn så 

är det viktigt att man har elevens språknivå i beaktning, så att det inte språket blir allt för svårt 

för dem. Om den autistiska eleven som man undervisar saknar tal så är det särskilt viktigt att 

man tydliggör det man vill få fram, det kan man göra genom att man använder sig av konkreta 

föremål, tecken och bilder. Även om eleven har ett fungerande tal och en högre intellektuell 

funktionsförmåga så är det oftast fördelaktigt att förstärka talet med bilder och- eller skrivna 

ord. Samtidigt som läraren går igenom och berättar om något, kan hon skriva något på tavlan 

eller visa eleverna något och detta medför ofta att eleverna kan ta till sig och hålla kvar ett 

budskap på ett lättare sätt (Alin Åkerman & Liljeroth, 2002). Autistiska personer har ofta 

problem med att förstå värderingar, det är därför av stor vikt att man försöker att vara varsam i 

användandet av dem. Något annat man också behöver vara varsam med är användningen av 

symboler och metaforer. Om exempelvis en elev inte skulle svara på tilltal så kan förklaringen 

vara att de inte har förstått budskapet. Det är då viktigt att man som lärare går tillbaka och 

försöka minnas vad som sagts. När man använder sig av formuleringar så är det oftast inte på ett 

medvetet plan. Vi vet ofta vad det är vi vill säga men reflekterar inte över hur vi formulerar oss 

(Alin Åkerman & Liljeroth, 2002). 

 

Då elever med autism besvarar läraren, så är det betydelsefullt att man på lyssnar på vad eleven 

vill få fram genom både handlingar, tecken och ord. Det är dessutom viktigt att man ger 

eleverna tillräckligt med tid när de ges möjlighet att yttra och formulera sig, annars får de svårt 

att kunna medverka i kommunikationsprocessen. Detta har att göra med barnets förmåga att bli 

bättre på att ge och ta, det vill säga turtagning som är en betydelsefull del för elevens 

utveckling. Många gånger undervisar man elever med autism individuellt, vilket ofta leder till 

att klassen som eleven ingår i glöms bort och då även gemenskapen mellan barnen. Ju äldre 

elever med autism blir ju mer blir de intresserade av andra människor. Man bör då ha i åtanke 
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att eleverna med autism kan vara i behov av stöd för att kunna utvecklas i kontakten med andra 

elever. Som lärare är det då en fördel om man tittat närmre på hur eleverna i gruppen söker 

kontakt med varandra för att sedan dra nytta av det i undervisningen (Alin Åkerman & 

Liljeroth, 2002). 

 4.5 Lärarnas kompetens 

I Carin Jonssons avhandling Läsningens och skrivandets bilder (2006) fokuserar hon främst på 

som titeln antyder på användandet av bilder i läs- och skrivundervisning men diskuterar också 

lärarnas och specialpedagogikens kompetens för att utöva läsundervisning.  

 

Symtomatiskt, men också paradoxalt med avseende på den framskrivna styrkan i 

det specialpedagogiska fältet, är att de riktigt ”goda” undervisningsexemplen 

befinner sig utanför dagens ”läsfält” som undervisnings- och lärandediskurs. Jag 

syftar här på att TV-programmet ”Fem myror är fler än fyra elefanter” från tidigt 

70-tal framhålls av Myndigheten för skolutveckling, med referens till erfarna 

lärare, som ett pedagogiskt föredöme (Jonsson, 2006, s. 277-278). 

 

Jonsson förstärker även sin tes med argumentet att läraren i jämförelse med en bibliotekarie 

saknar kompetens att uppfylla kravet att tillgodose barnen, redan i tidig ålder, med god och 

intresseveckande litteratur. Således blir, enligt författaren, läsundervisningen såväl 

fragmentarisk som stringent. Fragmentarisk eller ofullständig på det sätt som exemplet med 

”Fem myror...” visar och stringent då det framhålls att läraren behöver språkbegreppskompetens 

som bottnar i forskning (Jonsson, 2006). 

 

Axeheim (1999) skriver om vad som krävs av skolan och lärare i arbetet med elever med 

autism. Hon menar att för att kunna utforma utvecklande individuella undervisningsprogram för 

varje elev krävs såväl goda teoretiska grundkunskaper som specialpedagogiska kunskaper, 

didaktisk kompetens, kunskaper om autism och ett personligt intresse. Samtidigt måste skolans 

beslutsfattande personer ha specialkunskaper inom området för att kunna tillhandahålla stöd och 

handledningsresurser. För det är nödvändigt att de personer som väljer att undervisa elever med 

autism handleds på rätt sätt. Sådan specialpedagogisk verksamhet kan inte fungera på önskvärt 

sätt utan handledning från speciallärare med stor kunskap och bred erfarenhet inom området. 

Det krävs således också att de som ska arbeta med de elever med autism tillskansar de 

kunskaper som finns (a.a.). 
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 4.6 Hjälpmedel 

Jonsson (2006) fokuserar som tidigare nämnts på bilder och hur dessa integreras i 

läsundervisningen. Eller snarare inte integreras i forskningen i ämnet. Hon menar att läsforskare 

inte ser bilder som något som gynnar inlärningen och har en grundläggande plats i 

undervisningen. Detta trots det faktum, som utgör Jonssons ansats i avhandlingen, att elever 

förväntas vara en kompetent bildanvändare och bilder ändå förekommer i läsundervisning av 

olika anledningar och med olika intentioner. Detta kan förklaras med en uppfattning om bilders 

mångtydighet som kan avleda barnen från en nödvändig avkodningsstrategi. Lite paradoxalt 

använder forskarna läsprov där bilder används för att förklara huruvida eleven har förstått 

texters innehåll eller inte men bildernas innehåll och uttryck förblir okommenterat. Inte heller 

vid de fall som beskriver hur lärare använder material som läsplanscher och läsläror diskuteras 

bildernas roll och betydelse (a.a.).  

 

Jonsson (2006) menar att användandet av bilder i lässammanhang inte ingår i 

kompetensbegreppet för lärare och således inte i ett undervisnings- och lärandeperspektiv. I 

lässammanhang ses istället det visuella språket som en ytlig erfarenhetspedagogisk funktion 

som bara används temporärt. Författaren säger att trots att bild och text är starkt 

sammankopplade i vår kultur så ingår det inte i lärarens förväntade kompetens att integrera 

dessa. Den gemensamma semantiska funktionen för ord och bild ses istället som ett problem 

trots att bilden troligtvis innehåller ett högre igenkänningsvärde än skriven text. Därför används 

barnets vana av bilder nästintill bara som ett begränsat hjälpverktyg, det vill säga att bilden är 

ett tillägg istället för det centrala.  

 

Alin Åkerman och Liljeroth (2002) beskriver hur teknik på olika sätt kan nyttjas i arbetet med 

elever med autism. Dels genom att eleverna får göra egna bilder men främst i form av 

datoranvändning. Författarna framhåller att forskning och erfarenheter förespråkar att datorn är 

ett bra hjälpmedel för dessa elever, men dock inte för alla. De positiva egenskaperna som 

beskrivs är datorns tydlighet och att den inte kräver samverkan med andra elever. Det 

sistnämnda är dock inte bara positivt utan måste kompletteras med samarbete och en kontroll att 

eleven inte sitter för länge vid datorn måste därför ske. Författarna menar också att datorn kan 

vara ett verktyg för att utveckla kommunikationen men också vara ett fritidsintresse som annars 

kan vara svårt att hitta för elever med autism. Den negativa sida som lyfts fram är svårigheten 

att hitta bra programvara som är anpassad för elever med autism vilket kräver lyhördhet för 

elevernas reaktioner och arbetssituation utifrån programmen (a.a.). 

 

Myrberg uppmärksammar datorstöd för elever som har lässvårigheter. ”En del program arbetar 

med konventionell bildskärmspresentation, medan andra också erbjuder alternativa 

presentationsformer (talsyntes, digitaliserat tal).” (Myrberg, 2001, s. 19).  Användningen av 

datorn som hjälpmedel kan resultera i framsteg i läsutvecklingen på flera sätt. Datorerna stärker 

exempelvis elevernas inspiration till att arbeta med sina svårigheter i läsning. För det första är 

arbetssättet i sig ofta mer motiverande för eleverna och för det andra så ger många program 
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ständig respons på elevernas läsning som medför att resten av klassen inte behöver få veta 

elevens svårigheter. Datorer ger eleven chansen att använda olika presentationsformer av text, 

man har möjlighet att få tillgång till texten både auditivt samt visuellt och vill man så kan man 

använda sig av båda samtidigt. Myrberg (2001) hänvisar till Olofson (1992) som konstaterade 

att elever med lässvårigheter hade mer tålamod och valde mer avancerade texter i sin läsning då 

tillfälle gavs att få använda sig av syntetisk-tal-presentation då det gällde krångliga ord, på 

texter som var framställda på datorn (Myrberg, 2001). 
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 5. Metod och genomförande 

 5.1 Kvalitativ metod 

För att skaffa mig den information som jag söker så har jag valt en kvalitativ metod. En 

kvalitativ metod innebär att man oftast riktar in sig mer på ord medan en kvantitativ fokuserar 

mer på siffror (Bryman, 2006). Grant McCracken (1998) beskriver att den kvalitativa intervjun 

är tidskrävande och man måste vara medveten om att man kanske inte får hela bilden av bara en 

intervju. Författaren menar också att det finns en andra stora skillnader mellan kvantitativa och 

kvalitativa intervjuer. En av de största skillnaderna är att man inte kan generalisera sina resultat 

i samma utsträckning utifrån den kvalitativa intervjun eftersom urvalet är för litet. Detta spelar 

dock ingen roll, det är inte generaliserandet man är ute efter när man gör en kvalitativ intervju 

(a.a.). Det finns dock olika perspektiv på möjligheten att generalisera. Kihlström (i Dimenäs 

(red.), 2007) hänvisar till Pramling som menar att kvalitativa resultat kan utgöra en 

generalisering för sammanhang i en liknande kultur som den där studien genomfördes.  

 

Mitt syfte är att ta reda på hur några lärare arbetar med läsförståelse hos elever med autism. 

Därför har jag valt att använda mig av semi-strukturerade intervjuer för att samla in data.  

 

En kvalitativ intervju kan vara ostrukturerad eller semi-strukturerad. Bryman (2006) hänvisar 

till Burgess (1984) när han beskriver den ostrukturerade intervjun. Kort sagt så påminner den 

ostrukturerade intervjun om ett vanligt samtal. När man gör en semi-strukturerad intervju så 

utgår man enligt Bryman (2006) som intervjuare från frågeområden som man vill behandla 

under intervjun. Detta kallas för en intervjuguide. Eftersom frågorna är relativt öppna så har 

intervjupersonen möjlighet att formulera svaren på ett självständigt sätt. Man håller sig oftast till 

den ordning frågorna är ställda i intervjuguiden, det är dock inte ett måste. Om intervjuaren vill 

ställa frågor utöver de som står i intervjuguiden så går det bra, men det ska då kunna 

sammankopplas med det som intervjupersonen redan tagit upp i sina svar. I båda dessa 

intervjuformer så är tanken att de ska vara flexibla. (Bryman, 2006). 

 

Miller och Glassner (2004) beskriver hur vissa forskare menar att de som gör undersökningen 

bör vara från eller ha erfarenhet från de grupper man studerar för att på så sätt kunna förstå det 

de beskriver. En ökad förförståelse är en grund för att intervjuandet ska kunna genomföras 

enklare. Med andra ord; det är lättare att ställa bra frågor om man är bra förberedd (Miller & 

Glassner, 2004; McCracken, 1988). I enlighet med detta kan jag ha fördel av de studier jag 

genomgått och de praktikperioder jag haft på både vanlig grundskola och på särskola (a.a.). 
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De som gör intervjuer är, enligt Bryman (2006), många gånger angelägna om både hur och vad 

intervjupersonerna säger. För att få med detta i sin analys så är det av stor vikt att man har en 

komplett skildring av de utbyten som utgjorde intervjun. Eftersom man räknar med att 

intervjuaren är observant på det som sägs, att hon eller han bör följa upp intressanta åsikter, 

höra sig för där det behövs med mera så kan det medföra att man blir tankspridd om man 

dessutom måste anteckna det som sägs. Därför är det enligt Bryman (2006) nästan uteslutande 

så att man spelar in de intervjuer som man ämnar att göra, vilket även jag har valt att göra. 

Väljer man att använda sig av inspelning så bör man vara medveten om dess konsekvenser, till 

exempel att inspelningen kan medföra att intervjupersonerna kommer ur balans, orsaka oro hos 

dem eller medvetna över föreställningen att det de säger kommer att sparas för framtiden. För 

att undvika detta måste intervjuaren vara väl förberedd och skapa en så trygg miljö som möjligt 

(Bryman, 2006).   

 

Validitet i en kvalitativ studie har enligt Kvale (2000) i Dovermark (2007) förändrats från att 

handla om absolut kunskap till försvarbar kunskap. Kvale formulerar det enligt följande: 

Validiering blir en fråga om att välja mellan konkurrerande och falsifierbara 

tolkningar, om att granska och att ge argument för den relativa trovärdigheten 

hos alternativa kunskapsanspråk  (Dovermark, 2007, s. 150). 

Utifrån detta kan validitet delas upp i hantverksskicklighet, kommunikativ validitet samt 

pragmatisk validitet. Validitet som hantverksskicklighet handlar om möjligheten att 

kontrollera och teoretisera studiens resultat genom att kritiskt bedöma empiriska data och 

analyser. Kommunikativ validitet innebär att pröva forskningens trovärdighet i dialog 

med andra som har möjlighet att ha synpunkter på studiens resultat. Pragmatisk validitet 

handlar om huruvida den kunskap som en studie resulterat i har en trovärdighet. Det vill 

säga om kollegor och/eller andra studenter känner igen sig i resultaten och således ger 

dem bärighet även utanför just den fallstudien (Dovermark, 2007). 

 5.2 Urval 

När det gäller mitt val av skolor och intervjupersoner så har jag dels hört av mig till den Vfu-

skola som jag tidigare varit på och dels vänt mig till tidigare kurskamrater som har gett mig tips 

på skolor och lärare som passade in på mitt ämnesområde. De lärare som jag har valt att 

intervjua är behöriga lärare, som har erfarenheter av och arbetar med läsförståelse hos elever 

med autism. 

 

I min undersökning så har jag valt att intervjua fyra arbetande lärare.  

Lärare 1 arbetar på en skola i förort nordväst om Stockholm. Hon har inte en specifik 

lärarutbildning men har läst specialpedagogutbildningen på 1,5 år samt har fil. kand. i 
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sociologi, pedagogik, psykologi och fonetik. Hon har arbetat som lärare sedan 1994 och 

med elever med autism de senaste tio åren. Läraren är nu anställd som klasslärare och 

specialpedagog för en högstadieklass i grundsärskolan med inriktning på autism. 

Lärare 2 arbetar på en skola i en förort utanför en av Sveriges storstäder. Hon har 

förskollärarutbildning samt har läst en vidareutbildning på universitet med inriktning 

mot autism, ADHD och inlärningssvårigheter. Hon har under några år arbetat med en 

särskild undervisningsgrupp som är inriktad mot barn med diagnoser där två elever har 

autism. 

Lärare 3 arbetar på en skola i en av Sveriges storstäder. Hon är utbildad förskollärare 

samt har läst ett år av utbildningen för årskurs 1-7. Sedermera har hon också utbildat sig 

till specialpedagog med inriktning mot utvecklingsstörning. Lärare 3 har arbetat med 

elever med autism i tolv år och är anställd som lärare och specialpedagog. 

Lärare 4 arbetar på en skola i en av Sveriges storstäder. Hon är utbildad grundskollärare 

upp till år 5 samt har en specialpedagogutbildning. Utöver specialpedagogutbildningen 

har hon ytterligare en specialisering på 80 poäng i tillämpad beteendeanalys med 

inriktning på barn med autism. Hon har under de senaste tio åren arbetat med elever 

med autism och är anställd som speciallärare för barn med rörelsehinder. 

 

Intervjuerna genomfördes i tre av fallen i de respektive lärarnas klassrum och i det fjärde fallet i 

ett konferensrum på lärarens skola. Intervjuerna tog mellan 17 och 35 minuter att genomföra. 

 

Baker (2004) beskriver hur människor (som intervjuas) är medlemmar av grupper och 

kategorier och därför följer vissa mönster och normer. Det gäller således för den som intervjuar 

att lokalisera dessa centrala kategorier som tillsammans med attribut som medlemmarna i 

kategorin skapar för att intervjuaren ska kunna förstå och se hur medlemmarna beter sig eller 

bör bete sig. Detta kan förklara hur den sociala ordningen ser ut och vad vi hör och lägger 

märke till i intervjun är hur medlemmarna skapar en värld som blir lättare att känna igen som är 

familjär, ordningssam och moralisk. Är man till exempel en del av ett lärarlag eller en lärarkår 

så finns det säkerligen gemensamma förklaringar om ”hur det fungerar” och hur den sociala 

ordningen är uppbyggd. Det finns därför gemensamma förklaringsmodeller om dessa relationer 

och hur de ska fungera. Det vill säga det fungerar på ett visst sätt som verkar vara implicerat 

som det naturliga förhållningssättet (a.a.). 

 5.3 Etiska aspekter 

När man ska göra en intervjustudie så är det viktigt att man tar hänsyn till de individer som man 

väljer att intervjua. Det finns fyra etiska huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2002) som man måste 

beakta. Det första är informationskravet som innebär att jag som forskare måste informera 
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intervjupersonerna om vad deras roll i mitt arbete kommer att innebära. Det är viktigt att jag 

informerar om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätten att dra sig ur studien när 

som helst. Det andra huvudkravet är samtyckeskravet som går ut på att forskaren ska erhålla sig 

intervjupersonernas samtycke. Skulle exempelvis intervjupersonerna vara under 15 år så 

behöver man ha föräldrarnas samtycke. Konfidentialitetskravet, som är det tredje kravet går ut 

på att de som medverkar i studien bör ges konfidentialitet och deras personuppgifter ska 

skyddas så att utomstående inte kan ta del av dem. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet 

och det innebär att de uppgifter man samlat in från intervjupersonerna, endast får brukas för just 

denna undersökning (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

När jag gjorde min förfrågan om intresset för att ställa upp på mina intervjuer så informerade 

jag de blivande intervjupersonerna om att deras medverkan är frivillig och att de när som har 

möjlighet att avbryta sitt deltagande. De jag har intervjuat är alla över 15 år och när de tackade 

ja till att medverka i min undersökning så fick jag därmed deras samtycke. Intervjupersonerna 

fick reda på att deras medverkan var anonym och att informationen endast skulle användas till 

min undersökning. 

 5.4 Reflektioner över metod 

Att välja intervjuer för att uppnå mitt syfte att undersöka några lärares arbete med läsförståelse 

hos elever med autism var givet. För att få veta hur lärarna upplever sin situation och sitt arbete 

ville jag få deras version och således ur ett sociokulturellt perspektiv kunna analysera det som 

framkommit. Ur den synvinkeln anser jag att mina frågeområden har varit adekvata och 

fungerat bra både för intervjuernas gång och det material de resulterat i.  

 

Jag valde fyra respondenter eftersom jag anser att det är tillräckligt många för att rymma 

olikheter i lärarnas verklighet samt att så många intervjuer kan göras inom den givna tidsramen 

för den här studien. Att intervjuerna genomfördes på platser på de respektive lärarnas skolor var 

något som bestämdes utifrån lärarnas önskemål och ett ganska naturligt val men det var också 

en intention som jag hade att intervjuerna skulle genomföras i miljöer där respondenterna var 

trygga och på så vis mer avslappnat kunna svara på mina frågor och därmed förhoppningsvis ge 

svaren mer validitet. För att försöka öka det sistnämnda valde jag även att skicka frågorna i 

samband med min intervjuförfrågan så respondenterna kunde förbereda sig och hitta mer exakta 

svar i intervjuerna. 

 

I intervjuerna använde jag mig som tidigare berättats av en intervjuguide. Denna innehöll 

ganska många frågor av två anledningar. Dels för att i alla intervjuer anknyta till vissa på 

förhand bestämda områden och dels för att det fungerade som en trygghet för mig själv att ha ett 

större frågebatteri att utgå ifrån om respondenternas svar skulle vara oväntat kortfattade eller 
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inte beröra de ämnen som jag ville ha svar på för att nå mitt syfte. Risken med många frågor är 

att vissa av dem kan bli av mer sluten karaktär och på så vis påverka svaren. Jag tycker mig 

ändå ha fått svar som går på djupet men som alltid påverkar frågorna vilka svar man får.  
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 6. Redovisning och analys av data 
 

I den här delen av arbetet presenteras resultatet och analyser av de fyra intervjuer med lärare 

som jag har genomfört. Dessa kommer att redovisas i olika teman som respondenterna frekvent 

har tagit upp. 

 6.1 Läsning och läsförståelse 

Signifikativt för läsning och läsförståelse, och då inte minst hos elever autism, är de individuella 

skillnaderna mellan barnen. Detta märks också i respondenternas svar. 

Jag kan inte berätta något generellt eller om någon speciell metod eller så 

utan det är väldigt individuellt för varje elev. 

 

En lärare berättar att många av hennes elever ofta har svårigheter när det gäller ljudning, det tar 

många gånger väldigt lång tid och mycket energi så när de väl tagit sig igenom den processen så 

menar läraren att det då inte finns någon ork och motivation över till att besvara frågor om 

texten. Hon menar vidare att elever med autism ofta inte förstår meningen med att besvara 

frågor. Många av dessa elever ser läsning som något som man gör för att man blivit tillsagd att 

göra det, inte för att det ska ge en själv tillfredsställelse. Läraren sammanfattar det som:  

Det handlar ju inte bara om läsförståelsen utan det handlar också om ett 

läsintresse, många väljer ju att inte läsa när man får välja vad man vill 

göra. Många gånger tror jag det beror på att läsa är så pass jobbigt för 

dessa elever.  

 

Samtliga lärare rekommenderar högläsning i arbetet med läsförståelse. Det är då lätt att stanna 

upp och försäkra sig om att alla hänger med och förstår. En av lärarna berättar att hon alltid sett 

det som viktigt att läsa och tala om böcker för att stimulera och utveckla läsförståelsen. I klassen 

arbetar de därför med högläsning på daglig basis.  

Jag har alltid trott att det är viktigt att prata om böcker och läsa böcker. Vi har 

högläsning varje dag. Vi jobbar med böcker väldigt ofta och omsorgsfullt, men 

det har jag alltid gjort för jag tror att det är så man ger eleverna ett rikt och 

varierat språk. 

 

En annan lärare nyttjar samma dagliga högläsningsundervisning men berättar också om 

hur begreppet läsförståelse mer implicit integreras i arbetet: 
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Vi har högläsning och pratar allmänt och vi har mycket kommunikationsträning. 

Vi har alltid högläsning på morgonen. Vi har en almanacka som de får läsa ur.  

Man talar ju inte om ordet läsförståelse utan det är något som finns. Man ser om 

eleven förstår eller inte och vi är ju väldigt lyhörda för det och vi pratar ju och 

frågar mycket till exempel 'Har du förstått?' Sen förklarar vi ju och sedan ber 

man eleverna att återberätta. 

 

Ytterligare en lärare talar om högläsning som ett verktyg i en ”pratig” klass där arbetssättet ger 

positiva effekter även utanför själva läsningen och läsförståelsen. Kan de lyssna på varandra och 

vänta på sin tur så menar hon att det blir lättare att diskutera böcker. Liksom de andra 

respondenterna lyfter hon fram fördelarna ur ett läsförståelseperspektiv och diskuterar 

hur valet av texter påverkar elevernas intresse. Hon talar också om möjligheten att 

använda högläsning för att kunna använda mer avancerade böcker i undervisningen 

Jag har ovanligt pratiga klasser. Därför är det viktigt för mig att de lär sig lyssna 

på varandra och kan turtagning och hänger med på trådarna. Då blir det ju 

också lättare sedan att diskutera böcker och vi läser mycket högt och vi pratar 

mycket om det vi läser för att se att de verkligen hänger med och att de förstår. 

Då kan vi också oftast läsa mer avancerade böcker högt än vad de klarar av att 

läsa självständigt för någonstans behöver de ändå få lite åldersrelaterade texter. 

De tycker ju att det är jätteroligt att läsa om sådana som går i sexan och sjuan 

och högstadiet och sådan tonårsproblematik. 

 

  

Det finns som visas ovan en ganska gemensam bild hos respondenterna kring de elever med 

autisms läsning och läsförståelse avseende de grundläggande elementen och svårigheterna och 

hur dessa skiljer sig mot elever som inte har autism. Men för att nå mitt syfte och försöka svara 

på Hur arbetar de studerade lärarna med läsförståelse hos elever med autism? och Hur 

förhåller sig arbetssätten till det forskningen säger? måste fler arbetssätt lyftas fram. Nedan 

följer fler kategorier som respondenterna frekvent tagit upp i studiens intervjuer. 

 6.2 Hjälpmedel 

 Bilder 

Bilder är ett hjälpmedel som samtliga lärare i min studie betonar som viktigt i arbetet med 

läsförståelse hos elever med autism. En av lärarna menar att när man arbetar med läsförståelse 

så är det viktigt hur man har lagt upp arbetet visuellt för eleverna. Bilder är då ett bra stöd för 

dem anser hon. Hon använder ofta bilder till den bok eller text som de arbetar med men hon gör 
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även så att hon plockar ut bilderna och endast använder dem för att sedan diskutera innehållet i 

boken eller texten. Hon poängterar att det är viktigt att man inte har för mycket bilder eller text 

för det har ofta elever med autism svårt för. Att eleverna får tillräckligt med tid på sig att titta på 

bilderna är också betydelsefullt. 

Då brukar jag göra så att jag både har bilder från boken och texten men sen 

brukar jag också lyfta ut och bara ha bilderna. Sen pratar vi om vad som hände 

kring bilden så att det inte blir det här med för mycket bilder och för mycket text 

för det har ofta elever med autism svårt för. Men även att ge tid att låta eleverna 

få titta på bilderna så lång tid de behöver. Så att de får tid på sig att kunna se en 

helhet i bilden och bilderna. Det är också jätteviktigt. För det tycker också jag att 

man märker att man inte får gå för fort fram eftersom de är ganska noga med att 

se och att kunna förstå och den tiden måste de få.  

 

Respondenten menar också att bilderna är ett sätt för eleverna med autism att förstå det 

abstrakta Genom att prata och återberätta utifrån bilderna kan de förbättra sin kommunikation. 

Något som hon också arbetar med genom att eleverna helt enkelt får prata fritt. 

Sammanfattningsvis berättar läraren:  

Det är väl de slutsatserna som jag har dragit med just läsinlärning och 

läsförståelse. Alltså mycket bilder...   

En annan av respondenterna talar om hur användandet av bilder måste anpassas till olika 

individer och hur vissa elever är i större behov av bilder än andra. 

Sedan finns det ju barn med autism som behöver bildstöd hela tiden för att 

överhuvudtaget få någon läsförståelse. Då har ju vi här till exempel 

dataprogram som presenterar bilden när de skriver så att de hela tiden får 

en bild på det ordet som de skrivit. 

 Datoranvändning 

Datorer är ett annat hjälpmedel för läsförståelse som samtliga av lärarna i min studie har 

framfört som viktigt. En lärare berättar att så fort de ska börja med ett nytt moment gällande 

läsförståelse så använder de sig av datorer. För barn med autism så är detta extra bra för dels får 

de arbeta individuellt, vilket många av dessa elever föredrar, och dels så blir det extra tydligt när 

de får arbeta med datorn. Det blir korrekt och det gillar eleverna . Detta bidrar också till att 

eleverna är aktiva, vilket läraren ser som betydelsefullt. 

Jag jobbar mycket med datorer...  så fort vi jobbar med något nytt moment, så 

använder eleverna datorerna. De vill vara aktiva och det är positivt. Sen så är de 

barn med autism alltid noggranna och det blir ju väldigt korrekt när man skriver 

på dator.  

En av de andra respondenterna berättar att i deras undervisning är datorer ofta integrerade. 
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Här har alla elever en egen dator, alla har tillgång till talsyntes eller läs- och 

skrivstöd i datorn. Allting de skriver ljudas, både ljudas och helord i hela 

meningar beroende på hur vi ställer in det.  

Det är tydligt att alla de intervjuade lärarna är positivt inställda till datorer som 

hjälpmedel i läsundervisningen och en tredje respondent framhåller de program som 

finns tillgängliga. 

Sen använder jag ju datorn och det finns ju många olika bra program som 

är enkla och där är det bra för de flesta elever för det blir så tydligt och 

framförallt roligare och inget annat som distraherar. 

 6.3 Svårigheter i undervisningen 

Under de intervjuer som genomförts i studien så har lärarna lyft fram svårigheter i undervisning, 

läsförståelse samt andra svårigheter som autismen medför. Samtliga lärare poängterade vikten 

av hur man väljer att lägga upp undervisningen i läsförståelse. De var alla överens om att det 

material man väljer att använda bör vara rent, tydligt och välstrukturerat. En av lärarna uttryckte 

sig så här:  

Det handlar ju om inlärningssituationen men det handlar ju även om det här med 

läromedel och olika böcker... liksom hur alla lektion är upplagda, att det då ska 

vara lätt att ta in för eleverna.  

En annan lärare berättar att elever som har autism ofta har väldigt svårt för pragmatik. 

Det vill säga att de har svårt att se sammanhang vilket hon menar gör att läsförståelse 

ofta blir problematiskt för dessa elever. Många gånger läser eleverna inte meningar fullt 

ut, utan de plockar ut särskilda betydelsebärande bitar och det resulterar ofta i att de har 

svårt att förstå sammanhanget i texten. 

 

Min studie bygger ju på ansatsen att läsförståelse är extra svårt för elever med autism och dessa 

svårigheter är givetvis något som respondenterna formulerat och diskuterar kring. En viktig 

beståndsdel i detta är det faktum att arbetet blir väldigt tidskrävande och autismen innebär ett 

annorlunda arbetssätt. En lärare menade att:  

Både läsförståelse och kommunikation är ju mycket svårare för elever med 

autism. De svårigheterna ingår ju i begreppet autism. Det här med att förstå. Ofta 

är det ju dubbla budskap, man läser mellan raderna, det är väldigt mycket att 

tolka och det kan ju inte elever med autism på samma sätt som andra. Så man får 

ju förklara mycket mer och ordförståelsen är ofta mycket sämre hos dessa elever 

så det tar tid och det måste man ge dem.  
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En annan lärare berättade på liknande sätt hur hennes erfarenheter av den extra 

tidsåtgången får effekter för undervisningens utformning:  

Det här att man ger dem mer tid, det märkte jag ju i början att den ena flickans 

svar var ju mer sparsmakade så då fick man också tänka på att ge henne tid att få 

flera ord och få flera beskrivningar. Men det är ju också en träningssak att det tar 

en stund att hitta rätt ord och så.  

 

Motivation är en annan återkommande svårighet som några lärare tar upp. En lärare berättar att 

det är viktigt att hitta bra och intressanta böcker till eleverna. Ofta kan det vara så att böckerna 

inte passar eleverna på grund av deras kunskapsnivå, många gånger är texten i boken lagom för 

eleven men innehållet är ofta för barnsligt. Hon menar att:  

Det kanske inte alltid är texter som motiverar, det kan finnas vissa ord som 

man har hakat upp sig på. Så motivationen för dessa barn är ju alltid 

jätteviktig. 

En annan lärare exemplifierar med en elev i hennes klass. I det fallet blir det en av 

huvuduppgifterna att just motivera personen och hur påfrestande det kan vara: 

Det är jättejobbigt att försöka få honom så pass motiverad och tala om att 'Du 

kan ju' och 'Vi ska läsa mera’, 'Det här är spännande' och 'Vad kommer att 

hända' att försöka hitta böcker som passar. Som inte har för mycket text. Mina 

elever är ju i tio-elva årsåldern och då är det ju svårt att hitta en bok som inte 

blir för barnslig men ändå inte för svår att förstå innehållsmässigt. 

 6.4 Arbetssituation 

 Handledning 

För att kunna bedriva en god läsundervisning och utveckla elevers lärande måste lärarna ha rätt 

förutsättningar och möjligheter. Arbetssituationen påverkas naturligtvis av flera faktorer och 

nedan följer de exempel som respondenterna i studien framhävt frekvent.  

 

Under arbetet har det visat sig att lärarna saknar handledning och någon att bolla idéer med samt 

mer stöd i sitt arbete. En av de fyra lärarna tog upp just avsaknaden av kollegor på frågan kring 

vilken typ av stöd hon saknar i sin undervisning, 

… att jag är ensam grundsärskolelärare. Att jag inte har kollegor och så. Det 

saknar jag jättemycket.  
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En av de andra lärarna diskuterade samma problematik men menar också att det är något som 

lärarna själva kan förbättra genom ökat samarbete:  

Vi skulle bli ännu bättre på kollegial handledning. Att stötta och hjälpa varandra 

och ge varandra input. 

Tillgång till handledning är oftast något som rör huruvida skolledning och personer i 

beslutsfattande position bistår och anordnar. Men här lyfter alltså läraren fram aspekten av mer 

internt samarbete mellan lärare, som något som måste bli bättre. 

 

Handledning är ofta något som lyfts fram som oerhört viktigt för att kunna bedriva en god 

specialpedagogisk verksamhet. Därför var det både intressant och uppseendeväckande att 

lärarna lyfter fram just det som det stöd de saknar i sin undervisning. Det som närmast vittnar 

om samarbete och handledning är den läsplan som en av lärarna berättar om. Där har 

specialpedagogerna tillsammans utformat ett dokument kring läsförståelse som undervisningen 

kan utgå ifrån men samtidigt önskar hon att den skulle vara mer detaljerad och någon 

fortlöpande handledning finns inte att tala om. 

 Föräldrakontakt 

Flera av de lärare jag har intervjuat förde fram vikten av att ha en dialog med föräldrarna 

gällande elevernas inlärning. Föräldrarna vill att deras barn ska utvecklas i sin inlärning och 

därför menar någon lärare i min undersökning att det är viktigt att upplysa föräldrarna om hur 

man arbetar med i det här fallet läsförståelse i skolan och tipsa om hur de kan arbeta med det 

hemma vid exempelvis läxläsning. Det ger då föräldrarna kunskapen om hur de kan förhålla sig 

till deras barns sätt att ta in och lära sig läsning och läsförståelse. 

De erfarenheter jag har är att man måste ha ett nära förhållande med eleven och 

även med mamma och pappa hemma när man jobbar, för det handlar ju också 

mycket om hemmet. Att tala om för dem hur vi lär och hur vi gör i skolan. Att man 

kanske har ett samtal och talar om att så här jobbar vi i skolan och jobba gärna 

så hemma också för så här märker jag att ditt barn lär sig bra. Att man verkligen 

ger den tiden att tala om för föräldrarna hur man kan jobba med läxor hemma. 

Det är jätteviktigt för föräldrarna att få kunskap om hur de ska förhålla sig och 

det gäller ju alla föräldrar egentligen men speciellt då om man har barn med 

särskilda behov, då man kanske får göra på lite annorlunda sätt. 

En annan lärare menar att hon har god kontakt med sina elevers föräldrar och de har ofta en 

dialog om läxor och ger ett konkret exempel på hur detta har stimulerat eleven i dennes 

utveckling:  

Hans mamma och pappa säger att det har varit lättare nu att få honom att svara 

på frågor än vad det har varit förut. Föräldrarna tycker att han mer och mer har 

börjat att förstå att han läser något som man sedan kan fråga något om och där i 

finns svaret.  
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Föräldrakontakt var inte något som jag specifikt fokuserade på och frågade om i mina 

intervjuer men det var alltså något som respondenterna lyfte fram under avsnittet vad 

man ska tänka på i arbetet med läsförståelse hos elever med autism.  

 6.5 Framtid 

Slutligen fick mina respondenter i intervjuerna berätta hur de såg på framtiden för arbetet med 

läsförståelse hos elever med autism och hur detta kan utvecklas. Det var tydligt att de fann det 

svårt att hitta konkreta åtgärder och planer.  

Det är att bara jobba på. Jag tänker inte så mycket på det just nu faktiskt, 

jag ska sluta till sommaren. Jag går ju i pension nu snart. 

Men med det sagt hade de också funderingar kring hur arbetet skulle kunna förbättras. En av 

lärarna fokuserade på en större individualisering av arbetet för att kunna anpassa 

undervisningen efter enskilda behov. 

Jag tycker att det borde finnas en bättre chans att jobba med läsning i en 

mer koncentrerad form. Sen är det jättesvårt att läsa i grupp. Eleverna är 

väldiga individer allihop så det går liksom inte att koka ihop och göra 

gruppvis heller.(...)  Många av eleverna tänker så olika, de är också 

jätteolika när de lär in. (…)  

 

Läraren framhåller också hur elever med autism har en svårbedömd potential men med hjälp av 

rätt motivation kan eleverna nå långt. Detta menar hon kan ske genom att man hittar elevernas 

sätt att lära sig, vad de tänker, vad de tycker om hur de ser på saker och ting. En av de andra 

respondenterna tror på en mer allmän förbättring som en följd av större kunskap kring 

autism och hur diagnosen ska tacklas och menar att det är något som alltid kan 

förbättras. Hon menar att eftersom så många av eleverna med flerfunktionshinder har 

inslag inom autismspektrumet så skulle en bredare kunskap hos lärare om autism ge en 

större förståelse för eleverna. För att kunna arbeta med elevers pragmatiksvårigheter 

krävs ett aktivt och medvetet jobb och hon exemplifierar med inlärningen i svenska som 

kan kräva att bild och text kopplas till varandra eller att man dramatiserar för att 

tydligare förklara för eleverna. Det vill säga att för att utveckla läsförståelsen måste man 

arbeta med alla delar av svenskämnet. 

 

Den sista läraren instämde i vikten av den mer allmänna ökade kunskapen och framhävde en 

medvetenhet om forskningsresultat och nya perspektiv men också en dialog med eleverna. 
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Att man hela tiden är förändringsbar själv för det kommer ju väldigt 

mycket ny forskning hela tiden. Sen är det ju också så med allt nytt att man 

hela tiden håller sig ajour och försöker att prova själv. Den stora 

förändringen tror jag, eller den mest påverkningsbara faktorn är dialogen 

med eleverna. Att när du möter en elev kunna utarbeta en dialog så att de 

själva kan tala om hur de lär sig bäst. För i det så får man ju både reda på 

vad de kan och vad de behöver träna på. 
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 7. Diskussion 

 7.1 Läsning och läsförståelse 

Som Westlund (2009) skriver är läsförståelse är ett komplicerat begrepp, så komplicerat att 

ingen forskare än har kunnat utforma en modell som inrymmer samtliga grundläggande delar 

som läsförståelse innefattar. Därför är det naturligt nog också svårt för de intervjuade lärarna att 

ge ett konkret svar på hur de arbetar med läsförståelsen hos elever med autism. Som en lärare 

uttrycker det skiljer sig arbetet utifrån elevernas individuella förutsättningar och att ge ett 

generaliserat svar på frågeställningen hur lärare arbetar med läsförståelse hos elever med 

autism förefaller svårt. Däremot kan som synes i resultatdelen vissa gemensamma teman och 

kategorier lokaliseras. Ett av dessa teman är högläsning som samtliga respondenter nämner och 

har både liknande och skilda funderingar kring. Fokus ligger på att genom diskussion kring det 

lästa kan man på olika sätt utveckla kommunikationen om det som eleverna förstått vilket 

stämmer överens med det forskningen säger. Till exempel hänvisar Dominkovi , Eriksson och 

Fellenius (2006) till Olaussen (1989) som i en studie visade att när läraren emellanåt under 

läsningen stannade upp i texten och talade om olika begrepp eller ord och sedan diskuterade 

med barnen om innebörden var det betydelsefullt för deras utveckling av läsförståelse. 

 

Rent allmänt kan konstateras att respondenternas sätt att arbeta till stor del kan förankras i 

forskningen. Utifrån svaren i intervjuerna kan man också sluta sig till att lärarna i relativt stor 

utsträckning hittat sätt att arbeta som de tar med sig och återanvänder. Till exempel talar en 

lärare om att hon ” har alltid trott att det är viktigt att prata om böcker, läsa böcker, vi har 

högläsning varje dag” och en av de andra lärarna berättar att de alltid har högläsning på 

morgonen. Det kan tyckas vara delvis motsägelsefullt utifrån både forskarnas och lärarnas egna 

tankar om det individualiserade arbetssättet att arbeta i helklass på det sättet och använda 

samma arbetssätt under en längre tid. Men samtidigt kan det förankras i forskningen ur ett annat 

perspektiv – att elever med autism kräver struktur och ett upprepat arbetssätt för att kunna ta till 

sig nya kunskaper och befästa den kunskapen. Bland annat Gillberg (1999) beskriver hur 

experter nu är eniga om vikten av struktur och konsekvens i arbetet med autistiska barn. Som 

synes finns många aspekter på läsförståelse och för att kunna besvara studiens frågeställningar 

krävs en större helhetsbild av arbetet än fokus på avsnittet läsning och läsförståelse.  
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 7.2 Svårigheter i undervisningen 

 Ett tidskrävande arbete 

Svårigheter av olika art är återkommande i studien. Men såväl i respondenternas resonemang 

som i den faktiska undervisningen är syftet att hitta vägar för att överkomma dessa svårigheter. I 

fallet med det tidskrävande arbete som utvecklandet av läsförståelse hos barn med autism 

innebär är det tydligt hur lärarnas arbete grundar sig i aktuell forskning. Alin Åkerman och 

Liljeroth (2002) menar att när elever med autism besvarar läraren, så är det betydelsefullt att 

man på lyssnar på vad eleven vill få fram genom både handlingar, tecken och ord. Det är 

dessutom viktigt att man ger eleverna tillräckligt med tid när de ska formulera sig, annars får de 

svårt att kunna medverka i kommunikationsprocessen. 

En beskrivning som är nästintill identisk med en av respondenternas svar som var: 

Det här att man ger det mer tid, det märkte jag ju i början att den ena flickans 

svar var ju mer sparsmakade så då fick man också tänka på att ge henne tid att få 

flera ord och få flera beskrivningar. 

 

Som visas i andra delar av studien är det inte alltid som forskningen och det faktiska sättet att 

arbeta stämmer överens på det här sättet. I det här fallet finns dock en viss ”självklarhet” i att 

man måste ge elever med autism den tid som krävs utifrån deras individuella behov. Ett sunt 

såväl som allmänt synsätt erfar jag. Problematiken i det här fallet ligger snarast huruvida det 

finns möjlighet att ge den tiden. Tid är i skolan inte en outtömlig resurs och i större grupper kan 

det snarast vara en omöjlighet att ägna en enskild elev den tid som krävs. Dock är den 

problematiken inte något som respondenterna tydligt uttrycker i intervjuerna.  

 Vikten av motivation 

Motivation är en viktig del av all inlärning. När det gäller läsförståelse handlar 

motivation främst om att hitta rätt litteratur och rätt texter som eleverna kan använda i 

sin inlärning. Enligt Taube (2007) som hänvisar till Dalby (1992) utgår läsinlärningen 

från formen läsning = avkodning x förståelse av språk x motivation och hon menar att 

om inte läsaren är motiverad uteblir även de andra komponenterna. På liknande sätt 

talar Myrberg (i Myndigheten för skolutveckling, 2007) om motivation som en viktig 

del när det gäller läsningens och textens roll i en människas liv och hur en god tillgång 

till böcker och skrivmaterial stimulerar läsningen. Men på samma sätt som att hitta rätt 

program för datoranvändningen krävs det väldigt gedigen kunskap hos lärarna för att 

veta vilken litteratur som passar den enskilda eleven. En bild som förstärks av 

respondenternas svar som talar om hur viktig motivationen är för läsandet och 

svårigheten att hitta böcker som inte blir för barnsliga trots en begränsad läsförmåga. 
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Jonsson (2006) beskriver i sin studie hur läraren i jämförelse med en bibliotekarie saknar 

kompetens att uppfylla kravet att tillgodose barnen med god och intresseväckande litteratur och 

att kompetensen därmed blir fragmentarisk. Med tanke på det vida spektrum av kunskaper som 

läraren måste ha är det ett logiskt antagande om en situation som egentligen inte kan se ut på så 

många andra sätt. Eftersom respondenterna tar upp motivation och nödvändigheten i att hitta 

rätt litteratur som en svårighet i undervisningen är det kanske något som ska prioriteras i 

lärarutbildning, på skolor och i det kollegiala samarbetet.  

 7.3 Arbetssituationen 

 Handledning 

Ett av de mer intressanta resultaten som framkommit i intervjuerna rör handledning. Framförallt 

Axeheim (1999) framhåller vikten av att de som arbetar med och undervisar elever i 

specialpedagogisk verksamhet får det stöd och den handledning som krävs för att verksamheten 

ska fungera på ett önskvärt sätt och i läroplanen formuleras att lärare ska ”samverka med andra 

lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen” (Lgr 11,s. 11). Men, de lärare jag intervjuat 

framhåller istället att just handledning och samarbete är det som de saknar i sin arbetssituation. 

För att lärarnas arbete ska kunna utvecklas krävs en arbetssituation där de stimuleras men 

respondenternas svar präglas alltså istället av en avsaknad av kollegor och kollegialt samarbete.  

 

Axeheim (1999) menar ovan att specialpedagogisk verksamhet inte kan fungera utan 

handledning från speciallärare med stor kunskap och bred erfarenhet inom området. 

Speciallärare med stor kunskap och bred erfarenhet är samtidigt en beskrivning som i stor 

utsträckning passar in på de lärare som figurerar i studien. Således kan det lite krasst tyckas att 

dessa lärare inte har behov av handledning och att de är sina egna kunskapsförmedlare. Det vill 

säga att de inte har ”nytta” av någon med liknande utbildning och erfarenhet. Men utifrån den 

bild som respondenterna ger av sin egen verklighet är så inte fallet. Att ha en handledare eller 

kollega att luta sig emot kan ge andra fördelar än bara ren kunskapsinhämtning. Min tolkning av 

lärarnas svar är att det istället rör sig om en trygghet när man har kollegor att anförtro sig åt, 

diskutera och samarbeta med. Men utifrån resultaten i studien kan man sluta sig till att lärarnas 

situation skulle gynnas av att kollegialt samarbete prioriteras och därmed öka möjligheterna för 

barnens utveckling.  
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 Föräldrakontakt 

 Myrberg (i Myndigheten för skolutveckling, 2007) talar om vikten av att ha ett gott samarbete 

med föräldrarna och hur mycket föräldrarnas delaktighet i barnets läsutveckling betyder. En av 

lärarna ger exempel på ett sådant samarbete vilket enligt henne utvecklat barnets läsförståelse. 

Ett samarbete som naturligtvis inte bara är användbart för elever med autism men ett bra 

exempel på hur man måste tänka utanför klassrummets väggar i dessa sammanhang. Precis som 

hjälpmedel som bilder och datorer kan det här utvecklade läxarbetet ge nya dimensioner i 

utvecklingen att kunna förstå det man läser.  

 7.4 Hjälpmedel 

 Bilder i undervisningen 

Alin Åkerman och Liljeroth (2002) menar att även om eleven har ett fungerande tal och 

en högre intellektuell funktionsförmåga så är det oftast fördelaktigt att förstärka talet 

med bilder. Samtidigt som läraren går igenom och berättar om något, kan hon eller han 

visa eleverna bilder och detta medför ofta att eleverna kan ta till sig och hålla kvar ett 

budskap på ett lättare sätt. Detta är en bild som förstärks av respondenterna i min studie 

som talar om ett frekvent och brett användande av bilder, både i samband med läsningen 

och som enskilda sätt att diskutera och förstå en text. 

 

Detta skiljer sig betydligt från de resultat som Jonsson (2006) presenterar i sin studie. 

Hon menar också att användandet av bilder i lässammanhang inte ingår i 

kompetensbegreppet för lärare och således inte i ett undervisnings- och 

lärandeperspektiv. Jonsson kritiserar även läsforskningen för att förbise bilders positiva 

effekter och användning. Ett sätt att delvis förklara denna skillnad kan vara det faktum 

att de lärare som ingår i föreliggande studie är specialpedagoger och därför mer vana och 

öppna för att hitta andra vägar i undervisningen. Jonsson inriktar sig mer på vanliga 

lärare vilket kan ge upphov till den motsägande bilden. Det närmaste svaret man kommer 

är nog att specialpedagoger har ett ganska individuellt sätt att arbeta och respondenterna i 

den här studien är ett positivt exempel på hur denna undervisning kan fungera och hur 

artefakter kan nyttjas väl. Respondenterna talar om att de använder bilder i sin 

läsundervisning men utan att på djupet gå in på resultatet av detta och hur eleverna 

fungerar i samspel med dessa artefakter (Säljö, 2000). Man kan ana att respondenterna 

ser en positiv effekt av att använda bilderna men för att veta hur elevernas tänkande 

integreras med artefakterna, i det här fallet bilder, hade det krävts noggrannare 

uppföljning av respondenternas svar eller ytterligare studier. Men, sammantaget kan 
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slutsatsen vara att det faktum att bilder används som hjälpmedel för en utveckling av 

läsförståelsen är ett steg i rätt riktning. 

 Datoranvändning 

Även kring datorn som hjälpmedel är författare som Alin Åkerman och Liljeroth (2002) och 

Myrberg (2001) och respondenterna överens om de positiva effekterna. I studien präglas ofta 

lärarnas arbete av svårigheter men hjälpmedel i allmänhet och datorer i synnerhet framhävs i 

intervjuerna som ett klart lyft för denna problematik. Även datorerna kan betraktas som 

artefakter som kan nå sitt syfte genom samspelet med eleverna. Men tydligt är att dessa 

hjälpmedel är konkreta svar på frågeställningen om hur lärarna arbetar med läsförståelsen och 

ett tecken på hur detta arbete utvecklas med hjälp av teknik och nya kunskaper. 

Datoranvändningen ramar in flera aspekter som gagnar områden hos elever med autism som 

annars kan vara problematiska, så som motivation, tydlighet och ett samspel med 

fritidsintressen.  

 

Tyvärr finns det dock sällan universallösningar i skolans värld. En av lärarna säger att 

datoranvändningen är bra för ”de flesta elever” och Alin Åkerman och Liljeroth (2002) lägger 

till reservationen ”dock inte för alla” när de beskriver hur forskning visar att datorn är ett bra 

hjälpmedel för elever med autism. Därför finns det följaktligen en ”fara” i att hitta bra 

hjälpmedel. Det vill säga att man låser sig vid att ”det här programmet fungerar” och missar att 

det inte passar alla elevers individuella behov och färdigheter. Alin Åkerman och Liljeroth 

(2002) lyfter fram – att det är svårt att hitta bra program som är anpassade till elever med 

autism. Lärarens svar vittnar dock om att det går att hitta program som gynnar läsförståelsen 

och författarnas invändning motsäger egentligen inte det. Men det framhäver det faktum att det 

ställs större och större krav på lärare vad gäller teknikintresse och kunskaper i datorns värld. 

Inte minst i arbetet med elever med autism där respondenternas svar vittnar om datorernas 

positiva effekt på inlärningen.  

 7.5 Framtid 

Framtiden för arbetet med läsförståelse för elever med autism var något lärarna inte reflekterat 

över i högre utsträckning och uttryckte att det var svårt att svara på. Huruvida det beror på att de 

inte funderat kring vad som kan utvecklas eller om de ser sin nuvarande arbetssituation som 

tillfredsställande är svårt att spekulera i. Dock framför de vissa möjligheter till utvecklingar som 

är värda att ta upp. Den allmänna ökade förståelsen och medvetenhet om forskningens 

kommande resultat visar på en tilltro till den senare delen av pedagogikens spektrum. Det har 

tidigare i studien visat sig att lärarnas arbete till stor del förankras i det forskningen säger och 
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dessa framtidsvisioner är ytterligare ett tecken på det. Bland respondenternas svar kring 

framtiden återfinns också en utveckling mot större individualisering. En teori som också kan 

sägas slå in på den tidigare utstakade vägen för arbetet med elever med autism likväl som 

skolans undervisning i allmänhet. Således inga banbrytande idéer om läsförståelsens framtid 

men nyttiga reflektioner av sin arbetssituation. Utvecklingen av läsförståelsen är ett svårgripbart 

ämne som även forskningen har svårt att tydligt definiera. Sålunda är det ett väl högt krav att 

lärarna i studien ska kunna revolutionera hela arbetssättet. 
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 8. Konklusion 
 

 

Syftet med min studie var att undersöka hur skolans arbete med läsförståelse hos elever med 

autism kan fungera och ställa det i relation till litteratur och forskning. För att göra detta utgick 

jag först från frågeställningen Hur arbetar de studerade lärarna med läsförståelse hos elever 

med autism? Svaren har visat sig vara ytterst mångsidiga och inte i alla avseenden konkreta. 

Respondenternas svar har dock varit väldigt likartade och slutsatsen man kan dra är att de lärare 

jag intervjuat arbetar på liknande sätt. Samtliga berättar hur de använder sig av högläsning, 

integrerar bilder och nyttjar datorer i undervisningen. Men de beskriver också hur de saknar en 

fungerande handledning och kollegialt samarbete. Utifrån den metod, det teoretiska perspektiv 

och de förutsättningar jag har haft har jag kunnat kartlägga hur arbetet ser ut inom min 

avgränsning.  

 

Den andra frågeställningen - Hur förhåller sig arbetssätten till det forskningen säger? - kan 

besvaras mer konkret. Även om begreppet läsförståelse är abstrakt i sig kan det i de flesta 

avseendena i studien konstateras att arbetet följer och är förankrat i forskningsteorier. Men det 

har också funnits avsnitt, som i fallet med hur bilder integreras i läsundervisningen, där 

respondenternas sätt att arbeta inte har speglat det forskningen säger. Generellt kan man dock 

utifrån resultaten i min studie sluta sig till att det finns till stor del gemensamma uppfattningar 

hos forskarna och de intervjuade lärarna hur arbetet bäst ska bedrivas. 
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 10. Bilagor 

 10.1 Intervjuförfrågan 

 
Hej! 

Mitt namn är Frida Stenström, jag läser min sista termin på lärarutbildningen och 

skriver nu mitt självständiga arbete.  Detta arbetes syfte är att undersöka hur skolans 

arbete med läsförståelse hos elever med autism fungerar. Jag tänker därför studera hur 

olika lärare arbetar med det aktuella ämnet och hur detta arbete påverkas av inre och 

yttre faktorer samt hur undervisningen anpassas utifrån diagnosen autism. Därför undrar 

jag om du har möjlighet att ställa upp för en intervju? 

 

Då man gör en undersökning som denna är det viktigt att man tar hänsyn till de 

forskningsetiska principer som finns. Om du väljer att ställa upp på min intervju, så 

garanterar jag att intervjuerna endast kommer att användas till min undersökning, du 

kommer att vara anonym samt att du har möjlighet att när som avbryta din medverkan. 

 

Den intervjuguide jag ämnar att använda, skickar jag till dig innan så att du har 

möjlighet att förbereda dig. Jag räknar med att intervjuerna max får ta 1 timme.  

 

Om du har lust och möjlighet att ställa upp så vore jag mycket tacksam om du skulle 

kunna maila mig på adressen fridaa_stenstrom@hotmail.com eller ringa/sms:a på 

telefonnumret: 0734019355. 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

Frida Stenström 
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 10.2 Intervjuguide 

 

Neutrala frågor: 
 

 Hur länge har du arbetat med elever med autism? 

 Vad har du för utbildning och har du någon särskild inriktning? 

 Vad är din nuvarande befattning? 

 

 

          Huvudfrågor: 

 
 Berätta hur du arbetar med läsförståelse hos elever med autism? 

            - vad är viktigt att tänka på? 

 Hur skiljer sig ditt arbete åt när det gäller läsförståelse beroende på om eleverna 

har autism eller ej? 

 Var i ligger svårigheterna i läsförståelseundervisningen, tycker du? 

 Finns det någon läsförståelsemetod som du anser passar bättre att använda i 

arbetet med elever med autism? 

          - Varför är den bättre? 

          - Hur använder du dig av den? 

 Hur tror du eleverna uppfattar arbetet med läsförståelse? 

 Var i ligger svårigheterna för eleverna gällande läsförståelse? 

 Hur har arbetet med läsförståelse förändrats under den tiden du har arbetat med 

det? 

 Vad har eleverna tillgång till för hjälpmedel? 

          - Hur används dessa? 

 Saknar du något stöd, som borde finnas? 

 Hur ser det gemensamma arbetssättet på skolan gällande läsförståelse ut? 

 Styrs arbetet av några styrdokument? I sådana fall vilka och på vilket sätt? 

 Hur kan man utveckla arbetet med läsförståelse hos barn med autism? 

          - Nya hjälpmedel? 

          - Annorlunda utformad undervisning? 

          - Annorlunda förhållningssätt till diagnosen? 
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