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”En fjärils födelse 
Puppan brister 

Sakta kryper fjärilen ur skalet 
som faller av 

Plötsligt stannar rörelsen 
något oförutsett hade hänt 

Fjärilen har inte hela vingar 
För att kunna flyga 

Outvecklad störd i programmeringen 
Men dock en fjäril 

Ett människobarn på väg till livet 
En störning på någon våglängd 
en inre styrning i programmet 

Ett människobarn föds 
utan bärande vingar 

Men dock ett människobarn” 
 

Zimmerling-Svan, (1997) 
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Abstrakt 
Elever på gymnasiesärskolan får ofta erfara en avsaknad av likvärdiga läsupplevelser som sina 
jämnåriga kamrater med normalbegåvning. Under min korta tid på gymnasiesärskolan har jag 
reflekterat över vilka texter som elever möter i sitt läsande. Jag ville undersöka hur texter kan anpassas 
till de förutsättningar som finns i elevgrupper, då de sällan är homogena. Studien belyser 
förståelseperspektivet kring texters läsbarhet samt läslighet genom att läraren måste planera 
textmaterialet med den tänkta läsaren i fokus. I studien diskuteras även läsförståelse då det är en 
nödvändig kompetens, då texter även handlar om läsaren. Bakgrunden till vad som gör en text lätt eller 
svår att förstå handlar i de flesta fall om läsförståelsen. Frågorna som jag i huvudsak fokuserar kring är 
hur man kan välja texter som passar den enskilda elevens behov samt vilka faktorer som bidrar till 
läsförståelse. Analysarbetet har även fokuserat på hur lärare väljer åldersadekvat litteratur samt hur 
texter kan bli mer tillgängliga för eleverna. Genom litteraturen har sex avhandlingar samt elva 
internationella forskningsartiklar granskats för att svara till syftet. Populärvetenskapliga texter har 
även gett mig en ”litterär språngbräda” in i ämnesområdet. Samtliga artiklar i översikten är 
vetenskapligt granskade. Resultatet i studien visar att en kunskapsorienterad undervisning i särskolan 
ger positiva resultat i elevers läsförståelse. Det är väsentligt att läraren inleder sitt läsarbete för sin 
grupp med att lära känna och förstå elevers livssituation, vilka lingvistiska kompetenser de besitter, 
vilka förhållningssätt de har till olika ämnen och vilken den kulturella basen är för dessa ämnen samt 
vilka förkunskaper de har inom olika ämnesområden när ett textval ska göras. För att kunna göra 
texterna tillgängliga för sina elever, bör lärare oavsett undervisningsämne ha en sammansatt 
kompetens av de språkutvecklingsmekanismer som ligger bakom läsframgångar. En lärares kompetens 
kan utveckla eller sätta gränser för vad en elev kan lära och få nya kunskaper om. 
 

Sökord: Lättläst, easy-to-read-texts, intellectual disability, intellektuella funktionsnedsättningar, 
läsförståelse, reading comprehension, readability, Age-appropriate literature, texttyp.  

 

Förord  
Jag vill rikta ett stort tack till er lärare som tog er tid att ställa upp på telefonintervjun. Utan er hade 
denna studie inte varit möjlig. Jag vill även varmt tacka skolans bibliotekarie, Rosmarie Wahlbeck, 
som genom min utbildning troget hjälp till att söka fram kurslitteratur och låtit mig få terminslånga 
lån. Dessutom vill jag framföra ett stort tack till mina kollegor som periodvis har fått trixa för att få 
verksamheten att flyta de gånger jag behövde befinna mig på Stockholms Universitet. Ett särskilt tack 
vill jag även ge min handledare Eva Mauritzson Sandberg som kommit med kloka råd och synpunkter 
under arbetets gång.  

Sist vill jag tacka min familj som har varit mina största supportrar och gett mig möjlighet att sitta ner 
vid datorn och skriva. 

Lena Ramberg Sörensen 

Huddinge, den 26 maj 2015. 
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1. Inledning 
 
Föreliggande arbete handlar i huvudsak om vilka texter som elever erbjuds på gymnasiesärskolan samt 
vilka faktorer som kan bidra till läsförståelse. Frågan har länge intresserat mig då jag sedan våren 2013 
kontinuerligt arbetat med strukturerade textsamtal med gymnasieelever på det individuella 
programmet, där textval till elever är en ständig process i undervisningen. Som lärare inom 
gymnasiesärskolan möter jag ofta elever som har svårt att avkoda skrivna ord likväl som läskunniga 
elever som kan avkoda orden men inte förstår vad de läser. Lundberg/Reichenberg (2008) menar på att 
meningsfulla texter av lättläst karaktär är en stor utmaning för läromedels- och bokförlag, då innehållet 
måste vara klart och tydligt. Texter för elever med intellektuella funktionsnedsättningar behöver ha 
korta tillrättalagda texter med enkla, vardagliga och konkreta ord som är enkla att förstå. Vid val av 
text är det även väsentligt att se över textens läslighet, där layoutens syfte är att lotsa läsaren genom en 
text (ibid.). Grafikern Åke Hallberg (1992) pekar även på att papperets vithet och tryckfärgens densitet 
har betydelse för att ögat ska uppfatta texten som tydlig. Lättlästa texter är ett måste för delaktighet 
och texter får inte bli oöverstigliga hinder (Myrberg, 2007). Författaren och dyslektikern Torbjörn 
Lundgren (2002) beskriver det lättlästa konceptet på följande vis: 
 

Det lättlästa konceptet bygger på att texten ska ha ett konkret innehåll och ofta en enkel 
handling. Få personer och platser ska vara inblandade och händelseförloppet ska oftast 
berättas i kronologisk ordning, alltså utan hopp från nutid till förfluten tid. Även texten 
bör vara konkret. Långa och ovanliga ord bör undvikas. ”Gästgivaregården” i 
Strindbergs Hemsöborna blir därför ”kafét” (Lundgren, 2002 s. 35). 

 

Det lättlästa konceptet är av komplex natur vilka jag kommer att beskriva i tre huvudegenskaper: 

• läsbarhet – textens språkliga form  

• läslighet – textens visuella form 

• läsförståelsen – relationen till läsaren 

Dessa huvudegenskaper bygger till största del på professor Monica Reichenberg och professor Ingvar 
Lundbergs definition på hur väl förståelsen faller ut i en text, då lättlästa texter handlar om textens 
form och innehåll samt även om läsförståelsen hos eleven. Det påvisar det komplicerade samspelet 
mellan text och läsare, vilket i sin tur ställer höga krav på både textframställare samt lärares 
kunskaper. Med rätt kunskap hos läraren kan det finnas en potential att elever med intellektuella 
funktionsnedsättningar kan få hjälp att övervinna många av de svårigheter som de möter i 
skriftvärlden.  
 

I mötet med elever på gymnasiesärskolan, vilket för många elever är sista utbildningsinstansen innan 
samhället tar över, har jag funderat mycket på vilka texter elever med intellektuella 
funktionsnedsättningar möter och vilken betydelse texterna har för läsförståelsen. Därför har jag valt 
att fokusera på dessa områden i mitt examensarbete, då läsning handlar om ett samspel mellan läsare 
och text.  

Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform som ungdomar med en utvecklingsstörning 
kan välja efter avslutad grundsärskola eller träningsskola  
(Lättlästutredningen, 2013, s. 51).   
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2. Bakgrund 

Flera forskare har kritiserat särskolan för sitt låga kunskapsfokus. Berthén (2007) framhåller att de 
skriftspråkliga sammanhangen är begränsade och att eleverna förväntas att bli läs- och skrivförberedda 
genom att företrädesvis träna sig på att skriva bokstäver. Bokstavsträningen knöts inte an till 
kommunikativa skriftsammanhang i klassrummet. Berthéns studie visar även att eleverna inte blev 
”utsatta för” höga krav i ”teoretiskt” lärande, som läsning, skrivning och matematik innebär. Många 
gånger antas det att elever med intellektuella funktionsnedsättningar är oförmögna att tillgodogöra sig 
och erövra litteracitet. Lundberg o Reichenberg (2013) menar på att elevers kognitiva potential i 
särskolan ofta är underskattad och att elever med intellektuella funktionsnedsättningar har en oväntad 
kapacitet att förstå texter om de får korrekta instruktioner och stimulans. Skolinspektionen (2010) 
konstaterar i sin kvalitetsgranskning av undervisningen i svenska i grundsärskolor, att eleverna inte 
ges möjlighet att fullt ut utveckla sina språkliga förmågor. Språk och litteratur är ämnets centrala delar 
och många av skolorna behöver förbättra sitt arbete med … att ta reda på elevernas behov, 
förutsättningar, kunskaper och möjligheter … (Skolinspektionen, 2010 s. 16). 
Ett stort antal människor står idag utanför skriftvärlden vilket gör att klyftan ökar mellan de som aktivt 
kan ta del av samhällslivet och de som hamnar utanför. Läsning är nyckelfärdigheter i ett demokratiskt 
samhälle och en förutsättning för ett aktivt deltagande i samhället. Ett misslyckande i basfärdigheter 
som läsning kan göra att elever tidigt tappar modet samt utvecklar en sämre självbild. Alla 
samhällsmedborgare ska ha möjlighet att utnyttja skrivna material så att de kan bilda sig egna 
uppfattningar om olika samhällsfrågor. Det är en styrka att kunna ha makt över sitt eget liv, då man 
även har möjlighet att påverka. Läsning är även ett instrument för ett fortsatt lärande i både skola och 
arbetsliv. Texter i olika medier beroende på om det är en tidning, tidskrift eller en broschyr, är ofta 
svårtillgängliga och borde således anpassas så att fler grupper i samhället får förutsättningar till 
delaktighet. Lättläst samhällsinformation är ett avgörande för att inte hamna i utanförskap. 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 
För att förstå studien ur ett större perspektiv beskrivs här den teori som är studiens teoretiska 
utgångspunkt, nämligen det sociokulturella perspektivet. Den pedagogiska teoretikern Lev Vygotskij 
samt litteraturteoretikern Mikhail Bakhtin har i de senaste svenska läroplanerna varit stora inspiratörer 
(Lpo 94, Lpf 94, Lpfö 98, Lgr 11, Lgy 11, Lgrsä 1, gysär13). Dessa teoretiker ser lärandet som en 
social process där två eller flera personer möts i en gemenskap, där den utvecklande dialogen ses som 
centralt i lärandet (Pihlgren, 2013). I den sociokulturella teoribildningen betonas språket som det 
viktigaste verktyget för att människor ska kunna samspela och förstå varandra. Inlärningsteorin bygger 
på Vygotskijs antaganden att barn redan från födseln är sociala och kommunikativa varelser. Det 
verbala språkandet, samtalandet, läsandet och skrivandet är en del av människans totala 
kommunikation. Den vuxnes uppgift är att vägleda eleven i språkanvändandet där eleven ska kunna 
använda språket för olika syften i kommunikativa beteenden (Läs- och skrivkommittén, 1997). I 
samspelet med andra kan man ta vara på varandras erfarenheter och utifrån dessa lättare förstå sin 
omvärld (Dysthe, 2003). Det innebär att språket betraktas som ett viktigt kollektivt verktyg för att 
kunna samspela och förstå omvärlden (Asp-Onsjö, 2006). Språkets användande blir ett lärverktyg 
genom kontinuerlig dialog. Black, Harrison, Lee, Marshall & William (2004) beskriver att effektiva 
frågeställningar kan förse elever med ovärderliga möjligheter, där tänkandet utökas och uppmuntras 
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genom omedelbar respons.  
 
Inlärningsforskare talar om social mediering, vilket här har betydelsen av relationen mellan 
människor. Det innebär att tonvikten läggs på sociala och kulturella gemenskaper istället för på 
individen. Social mediering av individuellt lärande har många fördelar enlig inlärningsforskare, 
framförallt för det individuella lärandet. Betoningen ligger på att en individ aldrig kan betraktas som 
isolerad och självgående, utan är ständigt en del av en lång rad sociala kontexter. Att tillsammans med 
andra få dela och formulera en spirande ämnesförståelse i ord, där man sedan får reaktioner, som i sin 
tur bearbetas i vad man förstår och inte förstår är väsentligt för lärandet. Mening, kunskap och 
förståelse skapas genom interaktion (Dysthe, 2003).  
 
 
Vygotskij försökte förstå det mänskliga medvetandet och hur det utvecklades. Han hävdade att den 
sociala aktiviteten utvecklas hos människan i två plan; den yttre – där vi samverkar med andra och en 
inre – där sedan den sociala samverkan ”flyttar in” och omformas till ett inre plan. Dessa två plan; 
social samverkan till individuellt medvetande, betecknar Vygotskij som internalisering. 
Internaliseringsprocessen innebär att lärandet sker – medieras – med hjälp av medierande artefakter.  
Artefakterna är kulturbundna; alfabetet, siffror, papper, penna och datorer, dvs. med fysiska och 
intellektuella redskap, vilka används i olika sociala aktiviteter. Internaliseringsprocessen innebär inte 
enbart att man övertar eller bemästrar något utan även genom appropriering dvs. där kunskapen görs 
till sitt eget. Utveckling och lärande är på så sätt enligt Vygotskij två skilda processer, vilka är 
komplext sammanvävda.  
 
Vygotskij hävdade även att man måste ta reda på vad eleven kan med hjälp av assistans, för att kunna 
förstå var eleven befinner sig i sin nära förestående utveckling. Vygotskij förklarade den närmaste 
utvecklingszonen som området där lärandet hos individen utvecklas från att göra nästa nivås uppgift 
med assistans, för att senare kunna göra det självständigt. Eleven har då nått upp till nästa 
utvecklingsnivå. Den närmaste utvecklingszonen är en grund för undervisningens utgångspunkt, då 
elevens tillkortakommanden ska omvärderas till elevens potential (ibid.).  
 

2.2 Lättläst ur ett historiskt perspektiv 
Redan för 100 år sedan väcktes tanken på att producera läsbara texter i USA. Elevsammansättningarna 
på High School började långsamt förändras, då elever vars föräldrar hade en lägre utbildningsnivå, 
började ta plats i klassrummen. Det gjorde att man började fundera kring hur man kunde skriva 
läroböcker på ett sätt som kunde nå ut till alla elever. Man befarade annars att de skulle ha svårigheter 
att förstå det språket som fanns i det befintliga läromedelsmaterialet. Det var upprinnelsen till att söka 
objektiva mått som kunde mäta läsbarheten i texter. Läsbarhetsformler kom att utvecklas och har 
använts sedan 1930-talet med rena matematiska metoder som försöker förutsäga läsbarheten hos en 
text. Kvantifieringar av texter har i takt med att datorerna växt in i vårt samhälle börjat användas som 
kvantitativa metoder för att beräkna läsbarheten i texter. Exempel på några läsbarhetsformler är: 
Flesch, SMOG, LIX, ATOS etc. Den mest kända läsbarhetsformeln i Sverige är LIX (Läsbarhets 
Index) och utvecklades av pedagogikforskaren Carl-Hugo Björnson 1968. Han kom fram till att de 
mest användbara läsbarhetsfaktorerna var meningslängden och andelen långa ord. Flesch 
läsbarhetsformel ”Reading Ease” utvecklades i USA för att mäta läsbarheten med hjälp av ordlängd – 
mätt i antal stavelser och meningslängd – mätt i antal ord (Reichenberg, 2000). 
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På 60-talet lyftes behovet av lättlästa texter fram av Skolöverstyrelsen (SÖ) då främst för psykiskt 
utvecklingsstörda och språkfattigt döva. Man såg ett behov av språkligt och typografiskt förenklad 
litteratur för denna grupp (Lättlästutredningen, 2013). De första lättlästa böckerna gavs ut 1968 och 
var bearbetade texter av redan existerande litteratur. Denna verksamhet fördes sedan över till LL-
stiftelsen 1988 (LL-stiftelsen - Lättläst stiftelsen, blev en del av Centrum för lättläst efter 1997).  
 
Det fanns även ett behov av lättlästa nyheter där bl.a. FUB – För barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning – drev frågan. En försöksverksamhet med en lättläst nyhetstidning startades 1984 
och kom att kallas 8 SIDOR (ibid.). En omfattande rapport i ämnet lättläst gjordes 1986 av docent 
Kerstin Göransson, där hon utvärderade tidningen 8 SIDOR. I rapporten finns utförliga beskrivningar 
av målgruppen begåvningshandikappade, vilket vid den tiden var benämningen på personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar samt hur handikappet påverkar läsförståelsen. Göranssons 
rapport är ett slags pionjärarbete och ligger idag till grund för MTM – Myndigheten för tillgänglig 
medias arbete än idag (Ericson, 2010). Rapporten är omfattande och fortfarande en av de större studier 
som gjorts kring lättläst och utvecklingsstörning. Målgrupper som är tänkta att omfattas av lättläst 
material är följande: personer med funktionsnedsättningar, barn som håller på att lära sig läsa, 
personer med motoriska eller perceptuella svårigheter och invandrare som lär sig svenska 
(Lättlästutredningen, 2013, s. 14).  
 
Den 25 oktober 2012 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredning där en översyn av tjänsten 
lättläst gjordes. Det övergripande uppdraget var att föreslå hur statens insatser för hur lättläst ska 
organiseras. Ett betänkande av läsutredningen lämnades i augusti 2013 då uppdraget slutfördes 
(Lättlästutredningen, 2013). Regeringen föreslog att Centrum för lättläst skulle överföras till MTM, 
vilket går under Kulturdepartementet och är ett nationellt kunskapscentrum för lättläst. Centrum för 
lättläst, vilket förkortas CFLL, hade fram till den 1 januari 2015 regeringens uppdrag att arbeta med 
lättlästa texter och har idag tagits över av MTM - Myndigheten för tillgänglig media. På Myndigheten 
för tillgängliga mediers hemsida kan man läsa att deras uppdrag är att arbeta för att alla ska ha tillgång 
till litteratur och samhällsinformation utifrån var och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller 
funktionsnedsättning (http://www.mtm.se/).  
 
 
I rapporten Att skriva lätt (1986) använder sig Göransson av den begåvningsteori som Kylén utvecklat 
1974, det vill säga att begåvning delas in i fyra olika begåvningsstadier. Kylén förklarar 
begåvningsstadier med de begåvningshandikappades abstraktionsnivåer. Kylén menar att denna 
indelningsgrund hjälper till att förstå hur begåvningshandikappade upplever sin omvärld (Kylén, 1981, 
s. 33) Kylén grundar sin teori utifrån en kognitiv inlärningsteori vilken är inspirerad av Piaget och kan 
förklaras med att människan tar emot information, tolkar den och slutligen knyter ihop den med vad de 
tidigare vet (Dysthe, 2003). Det fjärde begåvningsstadiet motsvarar en vuxen person med fullt 
utvecklad begåvning, dvs. normalbegåvad.  Övriga stadier benämner han A, B och C, där det första 
begåvningsstadiet är A och han menar vidare att människan kan biologiskt begränsas i sin 
mognadsnivå och på så sätt stanna kvar på en av dessa nivåer. Stadierna motsvarar i nämnd ordning, 
grav utvecklingsstörning, måttlig utvecklingsstörning samt lindrig utvecklingsstörning. Han menar 
även på att begränsningen av abstraktionsnivån i tänkandet inte kan ökas genom träning (Kylén, 1981, 
s. 18). Kyhlén beskriver dessutom att verklighetsuppfattningen skapas genom hur vi ordnar våra 
erfarenheter. Detta leder till att man får struktur på olika kategorier såsom: rum, tid, kvalitet, kvantitet 
och orsak. 
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• Rumsuppfattningen – ”var?”  

Hjälper till att förstå riktning och avstånd t.ex. lokalsinne, samt även kunna se skillnad på 
geometriska figurer. 

• Tidsuppfattning – ”när?” 

Hjälper till att utveckla förståelsen för att händelser sker i ett tidsperspektiv. T.ex. när något 
har inträffat eller ska inträffa. 

• Kvalitetsuppfattningen – ”vad?” ”hur?”  

Hjälper till att utveckla förmågan att urskilja lik- och olikheter, olika föremål samt kunna 
gruppera dem i olika klasser. 

• Kvantitetsuppfattningen – ”hur mycket?” 

Hjälper till att utveckla förståelsen för mängd och antal. D.v.s. förmågan att skilja på 
någonting och ingenting, mer och mindre samt lika många. Efterhand utvecklas förståelse för 
de fyra räknesätten. Först för addition och subtraktion och därefter även för multiplikation och 
division.   

• Orsaksuppfattningen – ”varför?” 
Hjälper till att man ser samband mellan händelser i ett orsak-verkan-mönster. Denna 
uppfattning gör även att man kan handla målmedvetet.  
 

Genom att ordna dessa intryck menar Kylén på att man förstår verkligheten bättre och på så sätt kan 
man handla på ett mer insiktsfullt sätt. Han menar även på att man aldrig kan informera en person om 
något som ligger utanför verklighetsuppfattningen. Även hur språkligt enkel informationen än är så 
måste idéutformningen ändras.  
Av ovanstående redogörelse menar Göransson (1986) att människor som befinner sig på A- och B- 
stadiet knappast kan tillgodogöra sig någon form av förenklad nyhetsinformation. Befinner man sig 
däremot på C-stadiet eller gränsar mot C-stadiet så kan man ha stort intresse av förenklad 
nyhetsinformation. Göranssons rapport betonar att begåvningshandikapp innebär en nedsatt funktion 
av korttidsminnet, vilket resulterar i att begåvningshandikappade behöver ha längre tid att tillgodogöra 
sig information samt att det innebär en lägre abstraktionsnivå i tänkandet. Begåvningshandikappade 
behöver ha mer konkret rums-, tids-, kvalitets-, kvantitets- och orsaksuppfattning. 
 

2.3 Förutsättningar och villkor för läsandet 
Att ta upp läsförståelse i en presentation som diskuterar texter är en nödvändig bakgrund då det inte 
bara handlar om texten utan också om läsaren. Forskningsfältet kring läsning har ett tvärvetenskapligt 
intresse. Det är inte bara pedagoger och psykologer som har intresserat sig för läsforskningen, även 
medicin, socialantropologi, lingvistik och litteraturvetenskapen har engagerat sig i ämnet. Det 
tvärvetenskapliga intresset brukar ofta förklaras med att ämnet är komplext (Reichenberg, 2000). 
Forskningsområdet som behandlar läsning har engagerat och engagerar fortfarande många forskare ur 
flertalet discipliner. Reichenberg nämner att det är närmast omöjligt att få en överblick över 
forskningsfältet, då åtskilliga publikationer i ämnet utkommer varje år. Runt år 1980 utkom ca 1000 
titlar. Således kan läsförståelse studeras utifrån flera perspektiv. Nedan redogör jag kort kring 
interaktionen mellan språk och läsförståelse kopplat till texten utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv.   

 
Läsning går ut på att man förstår sammanhängande texter. Läsningen är med andra ord inte avklarad 
bara för att man har lyckats att identifiera de skrivna orden. De skrivna orden saknar vägledning i form 
av tonfall, gester, blickar, ansiktsuttryck, kroppshållning, pekningar och andra subtila små gester som 
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annars ges i ett talat språk (ibid.). Förståelseprocessen rymmer flera komplexa dimensioner, där en 
avvikelse i någon av dessa processer kan leda till läsförståelseproblem (Fouganthine, 2012). För att 
lyckas i sitt läsande krävs några grundläggande språkliga förmågor som t.ex. att ha ett stort ordförråd, 
kunna minnas och återge textavsnitt samt vara en aktiv språkdeltagare (ibid.). 
 
Den metaspråkliga förmågan eller som man också kan säga den språkliga medvetenheten innebär att 
man har kunskaper om hur texter skapas och byggs upp, vilket underlättar i mötet med skriftspråket.  
Man kan förklara det med att i den skrivna texten ska först orden identifieras. Allteftersom texten 
fogas samman av läsaren sätts orden ihop till meningar (Liberg, 2013; Høien & Lundberg, 1999). Att 
förstå den språkliga informationen i en text är målet med läsningen. En förutsättning är då en 
automatiserad avkodningsförmåga, där orden känns igen utan någon ansträngning vilket gör att 
koncentrationen istället kan läggas på att tyda meningsinnehållet. Har läsaren en långsam 
ordigenkänning ansträngs istället arbetsminnet, vilket förhindrar förståelseprocessen hos läsaren 
(ibid.). Lundberg & Herrlin (2003) beskriver den fonologiska medvetenheten på ett sådant sätt att 
läsaren kan förstå att bokstäver representerar språkljud vilka kan delas upp i bitar av fonemstorlek t.ex. 
rim, fonemsubtraktion: m - ask, fonemaddition: s + kor. Denna strategi är viktig när läsaren ska 
avkoda ett okänt ord. Det kräver i sin tur att läsaren förstår det alfabetiska skrivsystemets princip och 
en förståelse hur man kan gjuta liv i bokstäverna så att de bildar ord (ibid.) Genom att i lagom takt få 
möta nya ord kan eleven öva upp förmågan att använda ljudningsstrategin, vilket bygger upp ett 
ordförråd av skriftordsbilder ett så kallat ortografiskt lexikon, dvs. en direkt visuell igenkänning av 
ordet som helhet. Det ortografiska lexikonet lägger sedan grunden för en helordsstrategi, där sedan 
skriftbilden kan tas fram som en ortografisk minnesbild. 
En snabb framtagning av ordet – automatisering – bidrar till ett snabbare läsflyt (Liberg, 2013). Flera 
forskare lyfter fram ordförrådet som en av de viktigaste faktorerna bakom en god läsförståelse 
(Fouganthine, 2012). Det ortografiska lexikonet utvecklas sedermera till ett s.k. mentalt lexikon, vilket 
består av de i hjärnan lagrade representationerna i långtidsminnet som omfattar ord- och morfemnivå – 
språkets minsta betydelsebärande enhet, semantisknivå – språkets betydelsesida och syntaktisknivå – 
språkets grammatiska uppbyggnad. En snabb framplockning av dessa lagrade ord i samtal brukar 
sedan benämnas som ordmobilisering (Levlin, 2014).   
 
Även den metakognitiva förmågan är en viktig förutsättning för att lyckas, som t.ex. att kunna 
reflektera över läsandet och vilka strategier man kan använda. Metakognition innebär även att läsaren 
vet när hon eller han inte förstår det lästa samt vilka åtgärder man kan använda då man inte förstår. 
Sen finns de fundamentala aspekterna kring läsningen i sig och det gäller läsarens tidigare erfarenheter 
av och inställning till läsande och vilket syftet är. Varför ska just den här texten läsas? Dessa aspekter 
är centrala för att förstå läsandet. Det är då av vikt att läraren beaktar dessa aspekter då texter och 
textuppgifter väljs ut samt val av arbetssätt, vilket kan ha betydelse för hur en elev kommer att lyckas i 
sitt skolarbete. En viktig faktor är även att identifiera gruppens/läsarens lingvistiska och kognitiva 
kompetens samt ämneskunskaper, förhållningssätt till ämnet samt kulturella och sociala levnadsvillkor 
(Liberg, 2013).  
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2.4 Läsförståelse – ett ”metakognitivt förhållningssätt” 
Att förstå en nedskriven mening är inte bara en fråga om en syntaktisk bearbetning utan har även ett 
semantiskt avgörande. T.ex. ”Polisen höjde handen och stoppade bilen”. Den här meningen skulle 
kunna tolkas på olika sätt. ”Ska polisen stoppa bilen med sin fysiska styrka”? Eller har läsaren en 
förförståelse om polisens roll vid trafikkontroller som kan framkalla en inre bild av föraren som 
bromsar in sin bil som en reaktion på att polisen höjer sin hand.”Läsaren utnyttjar sin kunskap om 
världen för att utveckla ett inre scenario”(Lundberg & Reichenberg, 2008, s. 27). En text kan betraktas 
som en rad instruktioner som anger hur läsaren kan utnyttja den kunskap om världen som redan finns 
och hur den sedan kan modifieras och utvecklas. När en text tolkas konstrueras helt enkelt en inre 
föreställningsvärld, ett slags scenario, där vi ser saker hända och hur vi sedan kan föreställa oss hur det 
sedan hänger samman (ibid.). Läsförståelse är i hög grad ett aktivt, skapande arbete och kan inte 
automatiseras (Lundberg & Høien, 1999). Liberg (2013) hävdar att förståelseprocessen i läsningen är 
beroende av att läsaren är en medskapare och kan på så sätt konstruera innebörden i texten utifrån sina 
tidigare erfarenheter. Läsförståelse blir ett metakognitivt förhållningssätt vilket gör att man har nära 
till reflektion där man kan bedöma om innehållet är förståeligt. Liberg menar på att de metaspråkliga 
och metakognitiva förmågorna är centrala för att läsandet och skrivandet ska kunna utvecklas och bli 
hållbart.  
 

2.5 Undervisningsmetoder vid läsförståelse 
Monica Reichenberg (2011) betonar vikten av att lärarna ger eleverna explicit undervisning i 
läsförståelse.  Hennes forskning visar att elever med betydande svårigheter kan ha en överraskande 
utvecklingspotential i att förstå skrift. Att öva läsförståelse innebär inte att man låter eleverna läsa tyst 
i en egenvald bok. Hon framhäver den sociokulturella teorin som en lärandeteori istället för en 
undervisningsteori och föreslår strukturerade textsamtal för elever med intellektuella funktionshinder 
såväl som elever i grundskolan som behöver särskilt stöd i sitt läsande. Metoden bygger på 
interaktionen mellan läsaren och texten i smågrupper. Texter blir tankeredskap där ny mening och ny 
förståelse skapas i samspel mellan lärare och elev, där eleven är en aktiv medskapare. Att fortlöpande 
undervisa i strukturerade textsamtal gör att elevernas läsintresse fångas upp och hålls vid liv. I 
metoden lär sig eleverna nya ord som lärs in i ett sammanhang genom direkt undervisning vilket 
utmanar eleverna i den närmaste utvecklingszonen. Skrivna ord saknar intonation och meningar saknar 
kroppsspråk, i textsamtalet klargörs ord och meningskonstruktioner i en gemenskap. Utöver den givna 
informationen bör läsaren också göra inferenser, dvs. dra slutsatser och föra in ny kunskap och ”läsa 
mellan raderna”. I hennes forskning har två olika modeller för strukturerade textsamtal använts, RU – 
Reciprok undervisning och LF – Lena Franzéns modell – Läsförståelse. Begreppet reciprok betyder 
ömsesidighet. Båda modellerna är språkutvecklande där eleverna övas i att bli aktiva, konstruktiva 
läsare.  
 
Flera forskare har intresserat sig i området läsförståelse för elever med intellektuella 
funktionsnedsättningar. De Israeliska forskarna Alfassi, Weiss & Lifshitz (2009) konstaterar att 
nybörjarläsaren har en typisk avsaknad av lässtrategier och upplever att eleverna har svårigheter i att 
själva kunna övervaka sin förståelse. Individer med intellektuella svårigheter avslöjar en konstant 
saknad av att fokusera på ett meningsfullt läsande, där eleverna även uppvisar att de misslyckas i 
användandet av effektiva minnes- samt återberättande strategier. Den traditionella läsundervisningen 
förespråkar att traditionella läsinstruktioner för individer med intellektuella svårigheter förvärvas 
genom isolerad färdighetsläsning. Det sägs att elever med intellektuella svårigheter har stora 
svårigheter med att bemästra isolerad färdighetsläsning. Forskarna förespråkar ”guided practice” dvs. 
lärarledda övningar, vilket är centralt i reciprok undervisning. Lärarna kan då övervaka elevernas 
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förståelse och samtidigt i dialogen hjälpa eleverna att göra texten meningsfull. Forskarna hävdar att 
använda litteracitet som ett verktyg för kommunikation, ökar elevers förståelse där den reciproka 
undervisningen är en livskraftig teknik och kan framgångsrikt implementeras för elever med 
intellektuella funktionsnedsättningar. I regeringens lättlästutredning (2013) nämner Monica 
Reichenberg att det är viktigt att arbeta med elevers läsförståelse, vilket gäller alla elever, även elever 
med utvecklingsstörning. Skolinspektionen (2010) kritiserade grundsärskolan för ett bristande i aktiv 
läsundervisning främst för äldre elever. Många elever är passiva läsare vilket kan resultera i 
fragmentariska kunskaper.  Att vara en aktiv läsare kommer inte av sig självt, utan här behöver 
eleverna undervisning hur de ska gå till väga (Lättlästutredningen 2013, s. 32).  
 

2.6 Ortografiska systemets tillkomst och utveckling 
I kontrast till talet, som har funnits sedan människans evolution, så är det ortografiska systemet något 
som är en mänsklig uppfinning, precis som hjulet. Forskaren Ram Frost (2007) nämner att all ortografi 
såsom: alfabetet, stavelser och logografi, uppfanns för några få tusen år sedan med enda syftet att 
omvandla kommunicerat talat språk till grafisk form. Logografiska tecken (eller logogram) logos och -
grafi, dvs. ”ordskrift”. Dessa är symboler för kompletta ord, som inte är bokstav, siffra eller 
skiljetecken, t ex. §, £, $ eller kinesiska tecken (Hallberg, 1992). Hur språk slutligen framställdes 
grafiskt är av betydande intresse. Ett intressant svar till språkliga grafiska representationer är de 
forntida egyptiska hieroglyferna. Hieroglyfer var komponerade både som piktogram (grafisk symbol, 
ofta en stiliserad bild, som står för en upplysning etc. Ingvar & Hallberg, 1989), ideogram – (grafiska 
symboler, ofta uppbyggda på tradition eller inlärda symboler, ex. det religiösa korset, det 
internationella röda korset eller de olympiska ringarna som symboliserar de fem världsdelarna, ibid.). 
och fonogram – (ett tecken som symboliserar ett ljud, ibid.) och är bildliga tecken som avbildar objekt 
och händelser i kombination med ett alfabet. Egyptierna skapade de första alfabetiska tecknen – totalt 
24 olika. Egyptierna var även först med att använda kombinationen penna, bläck och papper (Ingvar & 
Hallberg, 1989). Hieroglyferna är intressanta därför att de demonstrerar en symbolframställning där de 
semantiska koncepten och orden blir en direkt analog schematisk bild. En klar nackdel av ett sådant 
system är att abstrakta semantiska koncept inte alltid kan avbildas tydligt. Hieroglyfiska skrivtecken 
från det forntida Egypten bereder en unik insikt i den vackra uppfinning som vi idag kallar ortografi. 
Dessa skrivtecken ger oss kunskap om att ett skrivsystem har svårt att klara sig utan fonografiska 
tecken (Frost, 2007). Fonografiska tecken är ett ljudbaserat skriftspråk dit bl.a. svenskan tillhör 
(Hallberg, 1992). Egyptiernas komplicerade skrivregler medförde att denna skrivkonst stagnerade. 
Alfabetet fördes sedan vidare till grannländerna runt medelhavet som fortsatte dess utveckling. 
Slutligen var det romarna som modifierade bokstäverna och deras versalalfabet har utgjort prototypen 
för västerlandets efterkommande bokstavsformer (Ingvar & Hallberg, 1989). Skrivsystemet har växt 
fram för att representera varierade sublingvistiska enheter dvs. fonem, stavelser och morfem, av det 
talade språket. Även om skrivsystemet i lika hög grad inte helt är fonografiskt, så innehåller alla 
skrivsystem minst några fonologiska strukturella ledtrådar i det tryckta ordet. I huvudsak så är 
skrivsystemet inte designat att överföra enheter med direkta betydelser utan några referenser till den 
fonologiska formen. Detta beror på att språk är av naturen produktiva, nya ord skapas konstant, vilka 
sedan utvecklas över tid. Forskarnas studie visar att om en snabb relativt noggrann sublexikal 
beräkning får stöd av det ortografiska systemet, så blir det ett förinställt tillvägagångssätt även för 
skickliga läsare. Eftersom en snabb lexikal tillgång till ett visuellt inmatningslexikon, blir det en 
livskraftig rutin för alla skrivsystem. Sublexikala beräkningar kräver höga transparenta relationer 
mellan stavning och fonologi, dvs. när uttal och stavning ligger förhållandevis nära varandra (Frost, 
2007). 
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2.7 Textens visuella form- läslighet 
Hur pass läslig en text är kan bero på den visuella formen. Det beror också på om texten har en 
översiktlig och välorganiserad layout, om teckensnittet är klart (teckensnitt kallades tidigare typsnitt, 
uttrycket ändrades då det inte längre är typen som är bäraren av den grafiska bokstaven, Hallberg, 
2002), och bokstäverna tydliga osv. (Høien & Lundberg, 1999). Høien & Lundberg nämner även att 
antikvaskriften, dvs. teckensnitt som innehåller seriffer (de små markeringarna eller hakarna på 
bokstäverna) är mer läsbara än en groteskskrift, dvs. ett teckensnitt som saknar seriffer. De små 
hakarna på texten i antikvan verkar vara till hjälp för läsaren. Termen antikvaskrift används som 
samlingsnamn för de stilar som innehåller seriffer, likväl som att groteskskrift är samlingsnamn för 
teckensnitt som är linjärer. Vilken stilsort som är att föredra tvistar dock forskarna över och några 
entydiga svar finns ännu inte. Flera forskare menar att det teckensnitt som man är van vid att läsa är 
också det teckensnitt som blir lättast att läsa. Enligt Hallberg (1992) kan därför antikvasnittet vara det 
teckensnitt man väljer, då detta teckensnitt förekommer till 95 %.   
 
Synskadades Riksförbund lät i början på nittiotalet tillsätta ett projekt för att undersöka vilka grafiska 
förutsättningar som påverkar läsligheten samt om den grafiska utformningen kan bidra till att fler kan 
läsa lättare och därmed tillgodogöra sig mer text. I teckensnittsanalysen framkom att fler samverkande 
faktorer styr en text läslighet bl.a. teckengrad, dvs. storleksangivelsen i typografiska punkter för 
bokstäver och tryckkvalitet. Beträffande teckensnitt blev resultatet följande: Normalt seende föredrog 
antikvasnitten, vilket är den vanligaste bokstavsformen i dagspress och böcker (Ingvar & Hallberg, 
1989). Times och Palatino fick flest röster tätt följda av Berling, New Century Schoolbook och New 
Baskerville. De synskadade föredrog däremot de linjära teckensnitten Frutiger och Helvetica. För 
personer med synskada var även kontrasten och svärtan på texten av stor betydelse samt även 
papperskvalitén. Ett papper med matt yta var att föredra mot ett glättat papper samt även om 
marginaljusteringen var rak, både rak vänster- och rak höger. Analysen kom även fram till att 
tillräckligt radavstånd var av stor vikt för läsaren, där man ansåg att en löpande brödtext bör vara 10 % 
större än den valda teckengraden (Hallberg, 2002).  
 
Andra praktiska frågor gällande textens utformning som forskarna ännu inte har kunnat ge svar på är 
vilken storlek bokstäverna ska ha, vilket radavståndet ska vara, hur många rader det ska vara på en 
sida samt hur breda marginaler man ska ha. Däremot så är man ense om att bokstäverna i orden inte 
ska spridas ut för mycket då det är risk att den sammanhängande ordstrukturen går förlorad (g å r  f ö r 
l o r a d) (Høien & Lundberg, 1999, s. 311).  Ingvar & Hallberg (1989) nämner att hjärnan är känslig 
för enformighet där vi vill ha omväxling även vid läsningen. De menar på att en text som är enformigt 

Figur 1: Utvecklingen av bokstaven A (Ingvar & Hallberg, 1989, s.89). 
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utformad sänker vakenheten och minskar tankeskärpan vilket påverkar läsförståelsen. Tryckt text bör 
således inte utformas i stora homogena block (ibid.). En läsare vill även oftast kunna se slutet på en 
text innan ”läsarbetet” inleds. Hallberg (1992) nämner att de flesta läsare gör ett snabbt överslag av 
textens omfattning innan läsningen påbörjas. Härvid sätts typograferingen på prov där 
lättillgängligheten av texten kan göras genom att dela in texten i mellanrubriker samt infoga bilder för 
att göra texten inbjudande. Därefter får man också se till bokens storlek samt hur bilderna i boken är 
utformade för att läsningen ska bli optimal. Göransson (1986) nämner i sin rapport att 
begåvningshandikappade använde bilderna för att få en överblick av innehållet på en sida. Vidare 
nämner hon att det är av vikt att bilder och rubriker ger en entydig och enkel beskrivning av artikelns 
innehåll. Artikelns innehåll kan annars riskera att missuppfattas även om den är enkelt skriven. 
Rubriker ovanför bilder förbisågs ofta och hon rekommenderade således att rubriker placeras under 
illustrerade bilder, då läsaren annars verkade uppfatta att bilder som placerades mitt i en artikel blev 
som ett avbrott där artikeln då även slutade. 
 
Høien & Lundberg (1999) nämner att bilder kan både stötta och vilseleda läsandet och ställer krav på 
att eleven kan tolka bilder. Text och bild måste samspela I layouten och de menar att det allra 
viktigaste är att man försöker, fördjupa, förklara och förtydliga med bilder. Docent Lars Melin (2003) 
sammanfattar att illustrationer nästan alltid förlänger lästiden, men samtidigt ökar läsarens 
textuppskattning och minneshållning. Givetvis är det högst olika beroende på illustrationens 
utformning. Melin nämner även att svaga läsare är mer ovana att integrera stora informationsmängder, 
varvid strukturen av en texts utformning är av vikt. ”Strukturmarkerande drag såsom dottertexter, 
faktarutor och uppmarkering av dispositionsenheter (orsaker, följder, tillämpningar etc.) kan hjälpa 
vissa läsare att så att säga ta itu med en sak i sänder”(ibid. s. 5). Göransson (1986) nämner att även 
mellanrubriker verkade i vissa fall ha samma effekt som bilder, dvs. att man tror att artikeln slutar vid 
rubriken. Göransson noterade även att begåvningshandikappade sällan uppmärksammade eller riktigt 
förstod innebörden av olika skiljetecken såsom utropstecken, frågetecken, kolon eller liknande. Hon 
rekommenderar således att man i en lättläst text inte bör lägga in olika typer av tecken som inte 
framkommer i löptexten. Erfarenheterna från rapporten nämner även att siffror är svåra att läsa och bör 
helst undvikas om talen blir för stora.  
 
 
Forskarna har också studerat ögonrörelserna vilket har betydelse för läsprocessen. I USA har professor 
George McConkie modifierat en datastyrd ögonrörelsekamera, vilket möjliggör för forskarna att 
studera ögats förmåga att kunna se och avkoda text i samband med att ögat flyttas från en 
fixeringspunkt till en annan (Hallberg, 2002). Det är viktigt att man snabbt hittar början på en ny rad. 
Om inte radavståndet är lagom, blir det svårare för läsaren. Forskning visar att radavstånd som är 
större än 4,5 mm och mindre än 2,5 mm, kan bli problematiskt. En användbar längd på raderna brukar 
man säga ska vara mellan 45 – 55 bokstäver. Om raderna blir för långa har man märkt att ögonen 
regredierar, dvs. gör tillbakahopp. När man läser gör ögat 5 – 6 hopp på varje rad för att fixera texten. 
Undersökningar visar att även vana och skickliga läsare fixerar varje ord i texten. Desto mer läsvana 
läsaren får desto lättare bli det att uppfatta och ”fånga in” en grupp med ord, vilket det perifera seendet 
hjälper till med. Dyker en ny ordbild upp bromsas läshastigheten in och läsaren får då bokstavera sig 
igenom ordet och fundera på ordets betydelse. Forskarna har också märkt att man vid meningens slut 
gör en längre fixeringstid med ögonen vilket kan tyda på att man integrerar och summerar upp det man 
precis har läst (Høien & Lundberg, 1999) .   
 
Docent i kognitionsvetenskap, Jana Holsanova (2010), har i ljuset av ny forskning studerat samspelet 
mellan läsprocessen och bildavläsning med hjälp av ögonrörelsemätning. Ur ett funktionellt 
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språkvetenskapligt perspektiv har forskningen studerat hur texterna är strukturerade. Hur fungerar 
texten? Samt hur tas texten emot av läsaren? En van läsare lär sig snabbt att känna igen funktionella 
mönster i t.ex. hur en tidningssida är upplagd. Strukturen kan bjuda in läsaren att hitta möjliga 
läsvägar och ingångspunkter där läsaren kan välja vad som är av intresse. Tidningslayouten kan därför 
ses som ett verktyg för en viss interaktion där läsaren kan orientera sig i rubriker, bilder, faktarutor och 
grafiska medel vilket skapar mening tillsammans med skrift. Läsningen kan på så sätt bli en selektiv 
aktivitet där läsaren väljer ut vissa delar enligt egna intressen och förkunskaper. Slutsatsen som 
Holsanova gör är att läsarna är medskapare till de texter de läser genom att de väljer ut läsvägar och 
ingångspunkter, vilket skapar betydelse för dem. Holsanova nämner att dagens texter ofta är komplexa 
då de är visuellt fragmenterade, icke-linjära samt multimodala, vilket ställer höga krav på dagens 
läsare. Multimodala kan i det här sammanhanget förklaras såsom att texter innehåller olika visuella 
element, t.ex. grafer, kartor, diagram, bilder och grafiska arrangemang, vilket skapar mening 
tillsammans med skrift. Hennes forskning kunde tydligt visa att textens layout har betydelse för 
tolkning av multimodala texter vilket påverkar läsningen och förståelsen. Om en text inte uppvisar 
någon uppenbar ordning i hur den ska läsas påverkas receptionen. Layouten kan vägleda läsaren 
genom att text, bild och annan grafisk form markerar den optimala läsvägen, där informationen 
rangordnas i en tydlig och överskådlig struktur. Den visuella utformningen av en text är av stor vikt 
där läsaren vägleds för att kunna interagera med dagens komplexa och fragmenterade texter. ”Design 
är inte dekoration, design är kommunikation” (Holsanova, 2010, s. 106). Holsanova rekommenderar 
att välja rätt sorts bild för rätt syfte. Att tolka och förstå bilder på samma sätt är ingen självklarhet. Vi 
kan inte ta förgivet att bilder ger eleven den information som vi avser. Språket och bilden bör 
samspela innehållsligt och bidra till huvudsyftet i budskapet. Om språket styr tolkningen av bilden så 
begränsas tolkningsutrymmet och läsaren avlastas i sin avläsning av bilden. Dekorativa bilder bör 
användas med försiktighet då de kan skapa fel förväntningar på innehållet vilket kan ha negativ effekt 
på förståelsen. Användandet av realistiska bilder i form av foton är att föredra när det handlar om 
personer och konkreta föremål. Dessa bilder är inte kognitivt krävande och kan tolkas intuitivt. Genom 
att placera språk och bild fysiskt nära varandra i en layout gör att läsarna lättare kan interagera med 
materialet. De kognitiva kraven minskar och förståelsen förbättras (Ibid.). Sammantaget avgör dessa 
läslighetsfaktorer till hur tillgänglig texten blir för läsaren. 
 

2.8 Textens språkliga form- läsbarhet 
Monica Reichenberg (2000) nämner att forskning kring läsbarhet kan delas in i två huvudgrenar. En 
gren av forskningen väljer att kvantifiera läsbarheten i mätvärden medan den andra grenen har valt att 
undersöka den kvalitativa förståelsen där man söker en djupare förklaring till varför en text är lätt- 
eller svårläst. Den språkliga utformningen av en text har som mål att göra en text lätt att läsa. 
Läsbarheten i texten omfattar mängden information samt på vilket sätt den presenteras. Uppbyggnaden 
av meningarna ska vara klara, de ska hänga ihop med en röd tråd, följa en kronologisk ordning samt 
att ordvalet inte ska vara invecklat. Dessa faktorer gör tillsammans hur tillgänglig en text blir och kan 
då ta tag direkt i läsaren. En text som har en enkel och en konventionell uppbyggnad, dvs. ett 
vardagsspråk, gör det lättare för läsaren att på förhand kan se vad som följer och läsaren behöver då 
inte ha omfattande förkunskaper. Det är svårt att dra generella slutsatser över hur texter bör utformas 
då det har olika effekter på olika läsargrupper där en fördel är om texten utgår och är anpassad till 
läsaren. Meningskonstruktioner kan ibland vara komplexa och svårtillgängliga och personer med t.ex. 
dyslexi eller kognitiv funktionsnedsättning har ofta svårt med korttidsminnet när det gäller ord (Høien 
& Lundberg, 1999; Lundberg & Reichenberg, 2008; Liberg, 2013). 
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För att konkretisera bakgrunden till diskussionen ovan, ger jag här några konkreta exempel utifrån 
litteraturen: Høien & Lundberg 1999, s.314; Lundberg & Reichenberg, 2008, s. 30. 
 
1. Avstånd mellan subjekt och verb har för långt avstånd:  
”Av dig har jag, eftersom du började nysa medan jag pratade, fått ett dåligt intryck”.  
 
2. Subjektet långt bak i meningen:  
”Den listiga, vaksamma, överviktiga apan skrek”.  
 
3. Avståndet mellan subjekt och predikat är för långt: 
”Olof, pojken i blåvitrandig supportertröja och ICA-märkta kortbyxor, sparkade bollen”. 
 
4. Kulturell kompetens istället för språkligt problem: 
” Sara skulle gå på kalas. Hon undrade om Elin skulle tycka om att få en bok. 
Hon ruskade på spargrisen. Den gav inte ett enda ljud ifrån sig”.  
 
5. Dela upp sällan använda sammansatta ord för en vanligare betydelse: 
”fjordis” blir istället ”isen på fjorden”. 
 
6. Kohesivskapande referenser saknas – stackattomeningar: 

”Lisa cyklar. Lisa cyklar fort. Lisa ser en å. Lisa kan inte stanna. Lisa faller”.  
Istället för: 
”Lisa föll i ån därför att hon cyklade för fort och inte kunde stanna”.  
 
Meningen i punkt 6 är lång men är förmodligen lättare att förstå än den sönderstyckade texten 
eftersom att där måste man själv skapa banden mellan meningarna. De kohesiva banden håller 
samman en text så att den inte ”rasar samman”.  
 
Läspedagogiska genomarbetningar måste självfallet ha sin utgångspunkt i en tänkt målgrupp. Svaga 
läsare kräver kortare ord då ordavkodningen är svår, de behöver även kausala satskonnektorer t.ex. så 
att, för att, eftersom, därför att, för att förståelsen ska underlättas och där implicit information behöver 
förklaras. Är läsarna mer avancerade, är uppbyggnaden av texten viktigare. En text som har ett 
personligt tilltal, dvs. en författarröst, blir också lättare att förstå (Liberg, 2013; Reichenberg, 2000).  
 

2.9 Ett urval av målgrupper i behov av lättlästa texter 
En lättläst text kan inte bara bedömas genom att analysera textens språkliga uppbyggnad. Då 
läsförståelse handlar om ett samspel mellan läsaren och texten måste vi ta hänsyn till läsarens 
tolkningsramar. Vilken förförståelse som finns, vilka önskningar och mål har läsaren med sin läsning 
samt föreligger andra behov i gruppen såsom olika funktionsnedsättningar. 
Lundberg & Reichenberg (2008) har kommenterat några grupper med olika svårigheter och visat på 
vilka behov som kan finnas. Allt för att kunna förstå och stödja dessa personer samt underlätta 
anpassningen av textval. Nedan kommer en kortfattad sammanfattning. 
 

2.9.1 Barn, ungdomar och vuxna som håller på att lära sig läsa 
En förutsättning för att börja läsa är att förstå hur det alfabetiska systemet fungerar, dvs. lära sig hur 
bokstäverna kopplas ihop med ljuden i orden. Vid stavning är det sedan viktigt att kunna segmentera 
orden i språkljuden. Dessa grundläggande färdigheter bör sedan automatiseras så att avkodningen 
utförs flytande, snabbt och helst korrekt. Ett brett spektrum av texter bör serveras denna målgrupp då 
eleverna utvecklas i olika takt. Lärarens uppgift är att vägleda eleven till rätt läsnivå. 
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2.9.2 Dyslexi 
Dyslexi är en språklig störning som är biologisk grundad, vilket hindrar automatiseringen av 
ordavkodningen. Dyslexin har olika grader av fonologiska bearbetningssvårigheter vilket innebär att 
man har svårt att uppfatta, tolka och omvandla fonem. Läsningen går långsamt och kräver samtidigt 
mycket mental energi. Tunmer och Greaney (2010) räknar med fem processer i den fonologiska 
bearbetningen: 
 
1. Fonetisk perception – känna igen ljuden i talsignalen genom segmentering och associering. 
 
2. Fonologisk medvetenhet – innebär att man kan uppmärksamma de enskilda ljuden i orden. Innan 
vi kan identifiera ett ord måste det brytas ned och segmenteras i fonem (den minsta språkliga 
byggstenen som formar språket). Ordet SOL Består av tre fonem. Forskningen visar att upptäckten av 
fonem i ord kommer först i samband med läs- och skrivutvecklingen (A. Fouganthine, 2012) 
 
3. Fonologisk omkodning – dvs. översättning av grafem (bokstäver) – bokstavskännedom. Först 
måste ordet kännas igen med uttal och betydelse, därefter måste bokstäverna kännas igen med sitt 
standarduttal. En viktig medvetenhet är även att bokstäver kan ha olika ljud beroende på hur de 
placeras i ordet t.ex. genera/regera/gått  
 
4. Lexikal åtkomst – innebär att man enkelt och snabbt hittar ord i det semantiska minnet.  
 
5. Verbalt korttidsminne – svårigheter att bilda hela ord av bokstäver samt att lära in nya. Detta 
drabbar då även läsförståelsen då ord och satser ska hållas i minnet där de sedan ska analyseras och 
bilda en ny syntaktisk (grammatisk) helhet.  Dessa minnesbelastningar är särskilt påtagliga i början av 
läs- och skrivinlärningen.  
Texter till denna grupp måste framförallt ha ord som är lätta att avkoda. Orden får inte vara för långa 
och helst inte inrymma konsonantkluster – ex. språk. Svårighetsgraden på texterna behöver öka 
långsamt. Man måste förvissa sig om att läsaren visar säkerhet och flyt innan nästa nivå påbörjas där 
avkodningsnivån är höjd.  
 
2.9.3 Motoriska och perceptuella svårigheter 
Personer med motoriska eller perceptuella svårigheter kan ha svårt att läsa texter eftersom att de har 
svårt att hålla huvudet stilla och med det svårigheter att fixera blicken på en text. Ögonrörelserna kan 
vid dessa svårigheter vara dåligt automatiserade vilket innebär problem när man ska byta rad. Om 
personen har problem med talmotoriken kan det vara svårt att få grepp på segmenteringen av språket. 
Finns en hjärnskada med i bilden kan det vara svårigheter med att koppla samman det visuella i texten 
med det auditiva. Texter till den här gruppen behöver grafisk tydlighet med rena bilder för att kunna 
tillgodogöra sig innehåll i texter och bilder.  
 
2.9.4 Koncentrationssvårigheter 
Det här är en relativt vanlig funktionsnedsättning och mellan 2-7% av Sveriges elever beräknas ha 
det.Funktionsnedsättningen brukar benämnas med olika namn såsom uppmärksamhetssvårigheter, 
hyperaktivitetessyndrom eller ADHD (Attention Deficits Hyperactivity Disorder). I kombination med 
ADHD och motoriska problem använder vi i Skandinavien även termen DAMP (Deficits in Attention, 
Motor control and Perception) Vissa studier tyder på att elever som diagnostiseras med ADHD även 
har en viss språkstörning, vilket är betydelsefullt och bör uppmärksammas. Att sitta still och läsa 
längre texter är för den här gruppen oöverstigliga krav. Deras uthållighet är begränsad vilket innebär 
att deras texter bör vara korta och överblickbara med en luftigt skriven text. Höjdpunkterna i texten 
bör finnas med redan i inledningen och texten bör vara av det mer dramatiska slaget. I den här gruppen 
av läsare finns det överlag inte några krav på språkliga förenklingar.  
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2.9.5 Autismspektrumtillstånd 
Den här gruppen har begränsningar inom de tre områdena social interaktion, kommunikation och 
föreställningsförmåga. Autismspektrumstillståndet är vanligt förekommande bland elever med 
utvecklingsstörning. Forskningen tyder på att spegelneuronet i hjärnan inte fungerar som det ska hos 
dessa individer. En viktig tanke när man arbetar med autismpedagogik är användandet av den s.k. 
”tydliggörande pedagogiken”, vilket innebär att man ger tydliga instruktioner om vad som ska göras 
samt hur det ska göras. Elever i den här gruppen som inte har grav utvecklingsstörning kan lära sig 
läsa. Faktatexter, informationsmaterial samt skrivna instruktioner brukar inte vålla några problem 
(Individuella variationer finns). Däremot bör man inte dra slutsatser om att en elev som läser snabbt 
och korrekt automatiskt förstår sammanhanget i texten. Skönlitterära texter som kräver 
inlevelseförmåga kan ofta vålla problem i den här gruppen. Är däremot händelserna logiska och klara 
kan det underlätta förståelsen. När man väljer texter till den här gruppen bör man tänka på hur 
framställningen ser ut dvs. hur den logiska uppbyggnaden ser ut, t.ex. om det är en rak tidsordning 
eller har spänning, men som inte kräver inlevelse i karaktärernas känslor och tankar. Många i den här 
gruppen utvecklar aldrig något språk alls, vilket gör att dessa personer måste lära sig att kommunicera 
på andra sätt, till exempel med hjälp av bilder.  
 

2.9.6 Utvecklingsstörning 
Att lära sig att läsa behöver inte vara något problem i den här gruppen. De lär sig bokstäver och kan 
avkoda ord med viss säkerhet. Hindret för den här elevgruppen är ofta en begränsning i korttidsminnet 
- håller informationen fräsch under pågående aktivitet samt arbetsminnet - vilket upprätthåller och 
manipulerar information under en kortare tidsperiod. Dessa hinder kan orsaka att långa meningar 
känns svåra. De kan också ha ett begränsat ordförråd särskilt gällande abstrakta ord. Textval till den 
här gruppen bör vara enkla och tillrättalagda med enkla vardagliga ord och korta meningar. Det här 
ställer krav på att den lättlästa texten både är intressant samt meningsfull. Texter blir oftast lättare om 
de följer en kronologisk ordning där man undviker ordspråk, ironi och liknelser, samt om texten består 
av endast en huvudsats d.v.s. en sats som kan stå för sig själv och bilda en mening. 

 

2.9.7 Hörselnedsättning 
Den här gruppen omfattar elever med lätt hörselnedsättning samt de som är döva. Hur texter ska 
utformas för den här gruppen finns relativt lite forskning om. Det man generellt bör vara medveten om 
är att vår alfabetiska skrift har sin grund i det talade språket vilket gör att för döva personer blir det 
ytterligare ett språk att lära in utöver teckenspråket. Skrivtecknen har ingen relation till teckenspråket 
utan måste läras in utöver.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att studera hur man som lärare kan göra texter mer tillgängliga och läsbara 
för elever på gymnasiesärskolan. Avsikten är även att lyfta fram vikten av läsförståelse då det är 
bakgrunden till vad som gör en text lätt eller svår att förstå. Genom att studera vilka typer av texter 
som elever möter på gymnasiesärskolan, fokuserar analysarbetet på följande frågeställningar: 
 

• Hur väljer lärare texter som passar den enskilda elevens behov? 
• Hur väljer lärare åldersadekvat litteratur?  
• Vilka faktorer bidrar till läsförståelse? 

4. Metod 

4.1 Val av metod 
I denna studie valde jag den kvalitativa forskningsintervjun som redskap i metoden, då jag ville förstå 
världen utifrån undersökningspersonernas synvinkel (Kvale &Brinkman, 2014). Utmärkande för en 
kvalitativ ansats är att få en möjlighet att studera människors erfarenheter och upplevelser.  Där kan 
samtalet vara ett bra sätt att ta del av en annan människas tankar och upplevelser, där Bjørndal (2005) 
beskriver att man blir en del av den andres perspektiv. Mängden datainsamling har inte varit det 
viktigaste utan istället innehållet som lärarna delade med sig av i intervjuerna, vilket stämmer in på 
kvalitativ forskning där tonvikten ligger på ord. Bryman (2011) menar att i en kvalitativ forskning 
behandlas teori som något som uppkommer ur data där man tillåter teoretiska idéer härledas utifrån det 
data som man har samlat in. Detta avsnitt tar upp hur studien har genomförts och är indelat i följande 
rubriker: Urval och deltagare, Genomförande, Studiens tillförlitlighet, Reliabilitet, Intervjuer, 
Validitet, Generaliserbarhet samt Forskningsetiska aspekter. 

4.2 Urval och deltagare 
Berörda skolor har inte valts slumpmässigt utan genom en kombination av ett snöbollsurval och ett 
bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2011) innebär ett snöbollsurval att forskaren etablerar kontakt 
med ett mindre antal individer som är relevanta för studiens frågeställningar, som därefter med dessa 
människors tips får kontakt med andra individer.  

Forskningsförfarande inleddes med att jag kontaktade lärare som undervisar elever i svenska på 
gymnasiesärskolor genom bekvämlighetsurvalet, som enligt Bryman (2011) innebär sådana personer 
som finns tillgängliga för forskaren. Urvalet består av fem lärare från fem olika gymnasiesärskolor 
inom Stockholms län. Tre av fem lärare är utbildade i ämnet svenska, två upp till år 6 och en upp till 
gymnasiet. De två övriga lärarna är behöriga enbart i SO ämnena, en lärare upp till år 9 och en lärare 
upp till gymnasienivå. Endast två av lärarna har erfarenhet av grundskolan, vilket innebär att de har 
jobbat inom särskolan enbart under 2 respektive 4 år.  

Fyra av respondenterna undervisar i svenska på det nationella programmet, dvs. där eleven förbereds 
för yrkeslivet och läser betygsgrundade kurser enligt gymnasiesärskolans ämnesplaner (Skolverket, 
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2013). Två av respondenterna är inte ämnesbehörig i svenska utan ämnesbehörig i SO ämnen från 
årskurs 4 till gymnasienivå. Den femte respondenten arbetar på det individuella programmet, dvs. där 
utbildningen utgår ifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar och där eleven läser 
ämnesområden istället för kurser.  

Ämnesområdena är uppdelade i sex områden där ämnesområdesplanerna har kravnivåer istället för 
betyg. Bedömningen görs utefter elevens förutsättningar där kravnivåerna beskrivs utefter 
grundläggande eller fördjupade kunskaper där en progressionstabell är utgångspunkten för samtliga 
ämnesområden (Skolverket, 2013). Respondenten är behörig lärare i svenska och undervisar i 
ämnesområdet språk och kommunikation. Samtliga respondenter har en yrkeserfarenhet på mellan 8 – 
12 år. 

4.3 Genomförande 
För att besvara mina frågeställningar använde jag mig av kvalitativa intervjuer där fokus var riktat mot 
studien genom öppna och halvstrukturerade frågor, där tonvikten lades på respondenternas upplevelse. 
Studien har ett målinriktat urval, vilket innebär att intervjuerna genomfördes med respondenter som 
var relevanta för studien. I mina frågor försökte jag kognitivt klargöra respondenternas upplevelse av 
hur man väljer samt praktiskt använder texter för att göra dem begripliga för elever på 
gymnasiesärskolan. Jag ville även få en uppfattning kring hur respondenterna upplever 
tillgängligheten av åldersadekvat litteratur för målgruppen, vilka har en levnadsålder mellan 16 – 21år, 
samt vilka faktorer som bidrar till deras läsförståelse. Innan intervjuprojektet inleddes hade jag 
tematiserat forskningsfrågorna och klargjort temat för undersökningen i ett syfte för att kunna 
identifiera målet.  

 
Valet av telefonintervjuer gjordes ur ett bekvämlighetsperspektiv då det var tidseffektivt och genom att 
gymnasiesärskolor ofta ligger geografiskt långt ifrån varandra. Intervjuerna varade i 20 – 25 minuter, 
vilket Bryman (2011) påpekar är väsentligt för att få en effektiv intervju. Vid intervjun användes två 
mobiltelefoner där den ena användes att ringa upp på med högtalarfunktionen inkopplad medan den 
andra mobiltelefonen spelade in med hjälp av appen Recordium.   
 

För att få en inblick i skriftvärldens särarter har jag sökt efter forskning som behandlar lättlästa texter i 
kombination med elever som har intellektuella funktionsnedsättningar. Jag har även tagit del av 
forskning som berör läsförståelse för samma målgrupp. Artiklar, avhandlingar och rapporter har i 
huvudsak sökts via olika databaser som exempelvis Diva samt Ebsco. Även relevanta 
populärvetenskapliga skrifter har använts som ett stöd i studien. Litteraturen har funnits med som en 
bas där sedan den nya kunskapen integrerades. För att strukturera intervjusamtalen gjordes därefter 
utskrifter/transkriberingar, vilka blev tolkningsverktyg av det som sagts i intervjuerna.   

4.4 Studiens tillförlitlighet 
Studier med kvalitativa data kan vara en utmaning att redovisa med tillförlitlighet. Detta grundar sig i 
att den här typen av studier bygger på tolkningar och beskrivningar av ord istället för mätbara 
variabler och siffror. Att bedöma och värdera en kvalitativ undersökning med motsvarande termer som 
kvantitativa forskare använder när det gäller reliabilitet och validitet har diskuterats bland författare. 
Brymans (2011) kriterier till motsvarande kvalitativa förslag är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 
samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Trots debatten kring anpassning av begreppen reliabilitet 
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och validitet i kvalitativ forskning har jag tagit ståndpunkten att använda de traditionella begreppen för 
tillförlitligheten. Även då jag avser att beskriva och tolka data istället för att mäta. 

4.5 Reliabilitet 
Enligt Bryman (2011) innebär reliabiliteten pålitligheten på mätinstrumentet, vilket i denna studie 
handlar om intervjuerna. Kan undersökningen bli densamma om undersökningen görs på nytt, eller har 
resultatet påverkats av tillfälliga förutsättningar? Ur ett generellt hänseende ger intervjun fördelen 
samt möjligheten att upptäcka detaljer ur den intervjuades perspektiv. Det finns även stora möjligheter 
för mig som informationshämtare att i stunden reda ut eventuella missförstånd. Hade studien 
kompletterats med fler metoder som t.ex. observationer samt elevintervjuer hade fler förutsättningar 
funnits för att öka reliabiliteten.  

 

4.5.1 Intervjuer  
Fördelar med telefonintervjuer kan vara att respondenternas svar inte påverkas av intervjuarens 
faktorer såsom … kön, klass, ålder, etnisk bakgrund samt även intervjuarens blotta närvaro … 
(Bryman, 2011 s. 209). I en telefonintervju kan respondenten inte uppfatta intervjuarens personliga 
egenskaper och genom att inte intervjuaren finns fysiskt närvarande så kan det vara en minskad 
störningskälla (ibid.). I en intervju måste många av metodbesluten fattas under pågående samtal. Det 
kräver att jag som intervjuare har en hög färdighetsnivå, vilket innebär att jag som intervjuare behöver 
ha kunskap om intervjuområdet samt ha ett personligt omdöme av att ställa frågor där jag kan följa 
upp respondentens svar (Kvale &Brinkman, 2014). Därav skulle man kunna ifrågasätta om de frågor 
som ställdes under intervjun hade tillräckligt hög kvalitet då det krävs en omfattande träning att bli en 
högt kvalificerad intervjuare (ibid. s.85). Kvalitén på den information som man får vid en 
telefonintervju kan ibland ifrågasättas om man jämför med personliga intervjuer. Den kroppsliga 
närvaron ger tillgång till den icke – språkliga informationen i form av gester och ansiktsuttryck, vilket 
utesluts vid en telefonintervju. Hur giltigt mätbart blir telefonintervjuer när samtalet spelas in och hur 
bekväma och avslappnade känner sig deltagarna i en situation som kan kännas konstruerad är några 
frågor som måste övervägas i vald metod. Resultatet kan även vara färgat av både min och deltagarnas 
dagsform. 

4.5.2 Validitet 
Validiteten går ut på att mäta det jag avser att mäta. Valet av intervju anser jag är passande som metod 
då jag kan upprepa, omformulera frågor samt ställa följdfrågor. Däremot kan jag till viss del 
ifrågasätta min egen hantverksskicklighet som intervjuare. Under studiens pågående process har fler 
frågor uppkommit, vilka hade varit av intresse att ställa i intervjustudien. Om studien upprepas skulle 
den utökas med fler fördjupningsfrågor samt fler metodval för att höja validiteten i studien.  

4.5.3 Generaliserbarhet 
Generaliserbarheten ställer frågan om intervjustudien kan överföras till andra undersökningspersoner, 
kontexter och situationer (Kvale &Brinkman, 2014). Den kunskap som har framkommit i de specifika 
intervjuerna skulle rent teoretiskt kunna överföras till andra relevanta situationer. Lärarna i denna 
kontext antas kunna generaliseras då grundförutsättningarna hos samtliga respondenter följer samma 
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styrning dvs. följer samma målstyrda läroplan. Resultatet i denna undersökning representerar däremot 
inte urvalet av alla Sveriges gymnasiesärskolor, utan studien säger endast något om hur dessa fem 
lärare upplever texter och elevers läsförståelse på respektive gymnasiesärskola. Dock kan 
beskrivningen av min studie visa på en viss igenkänning i förhållande till liknande situationer. 

4.5.4 Forskningsetiska aspekter 
Undersökningens urval av deltagare har deltagit frivilligt och samtyckt till studiens undersökning. 
Respondenterna har avidentifierats och materialet anonymiserats och behandlats konfidentiellt. De 
fyra huvudkraven: informations-, samtycke-, konfidentialitets-, och nyttjandekravet har använts 
respektfullt för att skydda individernas integritet (Vetenskapsrådet, 2011). Det är en unik förmån att få 
ta del av andra människors tankar och uppfattningar, vilket ger mig en skyldighet att behandla det 
generösa intervjumaterialet med stor ödmjukhet och respekt. De deltagande respondenterna kommer 
att få ta del av resultatet efter studiens avslut, ifall så önskas.  
 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt har jag analyserat svaren till de frågor som ställdes under intervjuerna. Resultaten 
presenteras med en sammanställning under 3 följande rubriker: 
 

• Att välja texter för enskilda elever på gymnasiesärskolan 
• Hur bidrar texter till elevers läsförståelse? 
• Behov av åldersadekvat litteratur på gymnasiesärskolan 

Innehållet under rubrikerna analyseras och ligger därefter till grund för att besvara mina 
frågeställningar.  

5.1 Analys 

5.1.1 Att välja texter för enskilda elever på gymnasiesärskolan  
Samtliga respondenter valde lättlästa och begripliga texter till sina elever. Lärarna hade däremot olika 
svar till vad de uppfattade som lättläst. Att texter skulle vara korta var samtliga respondenter överens 
om, däremot varierade svaret på identifieringen av en kort text. En kort text ansågs hos en respondent 
vara lättläst om den saknade kohesivskapande referenser, då respondenten menade att texten då blev 
konkret, vilket var det eleven letade efter. Övriga ansåg att texten skulle vara kort men även ha en 
högre litterär nivå. Den högre nivån på texten ska enligt lärarna även den vara konkret, men samtidigt 
betyda något och vara lätt att tolka. Förutom att meningarna skulle vara lättolkade så var det av 
väsentlighet att även orden i meningen gick att förstå samt att texten i huvudsak skulle utgå från 
individen. En respondent uttryckte sig på följande vis: 
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Litteratur eller film som innehåller tillbakablickar på t.ex. barndomen har 
eleverna stora svårigheter med. Texter/film som har mellanmänskliga relationer 
komplicerar. Berättelsen bör vara linjär och utspela sig i realtid och ha 
schablonmässiga karaktärer. Berättelsen ska vara relativt kort med en klar 
handling med väldigt få avvikelser i grundstoryn, med få karaktärer och ett tydligt 
slut. Elever som har stora lässvårigheter får ofta mycket korta texter, gärna 
faktatexter.  

(Lärare) 

En av lärarna poängterade även att textens visuella form var av vikt. 

 

Att vara bekant med innehållet gör att orden blir lättare att förstå. En lättläst bok 
är en tillgänglig bok för läsaren där man ser och kan urskilja varje ord ordentligt 
för sig med en inte så komprimerad text. Och sen att man har ett naturligt ordval 
och bra meningsbyggnader som inte är alltför långa. Det är även viktigt att texten 
är luftig och har breda marginaler. 

(Lärare) 

 
Ett genomgående drag hos lärarna var att de ansåg att korta texter var det mest väsentliga. Däremot så 
hade lärarna olika uppfattningar kring vad de ansåg vara en lättläst text. Reichenberg (2013) nämner 
att forskare har delade uppfattningar ifall lättlästa texter är svårare att skapa mening i än originaltexter. 
Studier har visat att lättlästa texter är svårare att skapa mening i än originaltexter. De som stödjer de 
lättlästa texterna menar att de är att föredra då de är korta, har korta meningar med korta och frekventa 
ord. De som stödjer originaltexter vänder sina teorier till kohesivskapande samband, där en 
sammanhållen text ger eleven språkliga och innehållsmässiga utmaningar, vilket gör dem lättare att 
förstå.  
 
De spanska forskarna Fajardo et al. (2014) har I sin artikel problematiserat att lättlästa texter har ökat i 
antal, men hur effektiva de faktiskt är finns väldigt lite forskning om. De fann att ju längre en text är 
desto lägre slutsatser kan eleverna göra i sina inferenser. Däremot stod inte ordlängd (antal stavelser 
per ord) eller ordfrekvens i relation till signifikanta förståelseorsaker. Textens längd kan påverka 
elevers upplevda självkänsla och läsmotivation, vilket forskarna menar även visats i andra studier. 
Elever som upplever att de har en låg självkänsla kan leda till att de aktivt undviker läsning och blir på 
så sätt passiva läsare. Med avseende kring textsammansättningar fann forskarna signifikanta negativa 
korrelationer i meningar som innehåller två referenser (coreferences). Det vill säga två eller fler 
uttryck som refererar till samma person eller sak; de har samma referent, t.ex. Lisa gick till kaféet, där 
hon köpte en kopp kaffe. Substantivet Lisa och pronomen hon, refererar till samma person, nämligen 
Lisa. Informationstäta meningar orsakar att elever med intellektuella funktionsnedsättningar minskar 
sin förmåga att förstå sambanden mellan meningarna. 
 
Høien & Lundberg, 1999; Liberg, 2001; Reichenberg, 2000, pekar på det motsatta genom att 
poängtera vikten av att skapa band mellan meningarna då de annars blir svåra att förstå. Om aktören 
hela tiden upprepas kan texten bli egendomlig att läsa. Dessa forskare förespråkar kohesivskapande 
samband, då dessa språkmedel binder samman meningarna, ex. men, och, sedan, fastän, så, därefter. 
Dessa småord gör en text mer begriplig då de knyter samman meningarna (Reichenberg & Lundberg 
2011). 
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5.2 Analys 

5.2.1 Hur bidrar texter till elevers läsförståelse? 
Lärarna ansåg i huvudsak att förförståelsen var av vikt för att eleven skulle ta till sig innehållet i texter. 
Textvalet utifrån individen ska utmana elevens läsförståelse och i skönlitteratur även med 
inferensläsning (Liberg, 2001). En av lärarna poängterade även att de korta texterna skulle bli 
färdigbearbetade på lektionen, då elevernas korttidsminne ofta är försvagat. Förutom respondenten 
som arbetade med korta precisa texter, så nämnde de övriga lärarna att texterna inte nödvändigtvis 
behöver ha ett lätt språk, utan att det viktigaste är att handlingen är lätt. För att öka elevernas 
läsförståelse arbetade tre av fem respondenter med läsprojekt i någon form. Samtliga tre respondenter 
upplevde att eleverna utvecklades i sin läsförståelse där de får verktyg till hur man ska tänka när man 
läser och där reflektionen är viktig. Samtliga tre respondenter hade även läsförståelseundervisningen i 
mindre grupper, vilket de ansåg var en fördel då eleverna lättare kunde komma till tals och våga 
argumentera för sina inlägg. Lärarna menade att eleverna öppnade upp sitt självförtroende i en 
tillåtande miljö där ingenting är rätt eller fel. Den fjärde respondenten gav eleverna analytiska verktyg 
genom klassrumssamtalet t.ex. genom att prata om den välkända historien Romeo och Julia – den 
olyckliga unga kärleken – och samtidigt nämna att det återkommer i allt berättande, så kan eleverna se 
att grundhistorien återkommer i ett flertal Hollywood filmer. Storfilmen Titanic är ett utmärkt exempel 
där Romeo och Julia temat återkommer i en modern filmproduktion. Den här typen av undervisning 
anser läraren ger eleverna analytiska verktyg för att kunna se kopplingar.  

 
Flera forskare har på senare tid intresserat sig av att studera elevers läsförståelse genom olika former 
av läsprojekt och har i sin forskning kommit fram till liknande resultat som lärarna i studien. Monica 
Reichenberg (2012) beskriver hur eleverna möjliggjordes att skapa mening i texter genom repeterade 
och delade dialoger. Eleverna började efterhand ställa infererande frågor vilket bevisar att eleverna 
blev drivna att läsa mellan raderna. Deltagarna demonstrerade även att de hade en medveten 
metakognition, då de kunde identifiera ord och komplexa konstruktioner som de ursprungligen inte 
förstod. I undersökningen visades även att undervisning med en tydlig struktur och systematisk 
stöttning av kamrater och lärare som aktivt utmanar, ger djupare nivåer av tänkandet samt stöttar 
minnet.  I textsamtalen fångas processen och det visar att texter inte kan stå på egna ben. Samtal före, 
under och efter läsning är viktigt för hur man förstår en text. Olga Dysthe uttrycker sig att … när vi 
använder andras texter som tankeredskap – kan ny mening skapas… (Dysthe, 2003, s. 316).  
En teoretisk fråga som forskarna K.P. van den Bos et al. (2007) ställde i sin forskningsartikel var om 
systematisk undervisning i mindre grupp (reciprok undervisning) i läsförståelse för vuxna med lindrig 
utvecklingsstörning, var mer effektiv än explicit individuell undervisning för samma målgrupp. I båda 
undervisningsgrupperna inkluderades Brown and Palincsar’s fyra förståelsestrategier: att summera, 
ställa frågor, klargöra samt förutse samband. Forskarna Sullivan Palincsar och Ann Brown var de 
första som utvecklade begreppet Reciprocal teaching 1986 i USA. Den ursprungliga modellen 
utvecklades för svaga läsare i årskurs 7. Begreppet reciprok betyder ömsesidig (Lundberg & 
Reichenberg, 2011). 
Deltagarna läste en balanserad mix av berättande och populärvetenskapliga texter. Texterna var 
kopplade till de vuxna elevernas livserfarenhet. Deltagarna tillbringade 30 timmar extra på att öva 
läsning, vilket man fann vara positivt för läsförståelsen. Under och efter läsundervisningen visade 
deltagarna en ökad kognitiv uppmärksamhet, ökat välbefinnande samt stolthet över att ha lärt sig 
behärska lässtrategierna. Slutsatsen som forskarna kom fram till var att dessa direkta strategiska 
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undervisningsmetoder i läsförståelse förser vuxna med lindrig utvecklingsstörning en bra start till att 
bli bättre läsare. Strategierna är både nödvändiga samt tillfredsställande för lärandet.  
 
 
Forskarna Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg (2013) har kommit fram till liknande resultat 
som K.P. van den Bos et al. (2007) har funnit. De indikerar att tonårselever med intellektuella 
funktionshinder har oanad kapacitet att förstå skriven text om de får lämplig stimulans och instruktion. 
De menar på att elever som har förståelsesvårigheter läser texter på ett passivt sätt, vilket gör att de 
inte blir medvetna läsare som kan ifrågasätta vad de läser. Videoinspelningarna som forskarna 
använde i sin undersökning visade att elever som deltog i den reciproka undervisningen hade en högre 
frekvens av spontana reflektioner vilket genererade till fler frågor. Forskarna antar i sin studie att 
läsförståelse förvärvas genom interaktiva sociala sammanhang vilket möjliggör samarbete mellan 
eleverna och läraren där man i en gemenskap skapar mening i texten. Lundberg & Reichenberg (2013) 
visar tydligt i sin undersökning att elever med intellektuella svårigheter kan vara kognitivt aktiva, 
kreativa, visa engagemang samt visa att de kan glädjas åt läsning, förutsatt att de blir inbjudna via en 
lämplig text samt får en passande undervisning. Lundberg och Reichenberg skriver att deras 
upptäckter utmanar den allmänna föreställningen om att läsförståelse är en omöjlighet för människor 
definierade med intellektuella funktionsnedsättningar. Även det spanska forskarlaget Ávila, V. et al. 
(2014) nämner att direkt handledning är en viktig del i läsförståelse såsom frågeställningar, söka, 
summera, övervaka förståelsen samt göra kritiska utvärderingar. Så fort en elev har lärt sig strategier 
för att läsa, skapar det en säkerhet som ökar elevens syn på sig själv som en kompetent läsare.  
 

5.3 Analys 
5.3.1 Behov av åldersadekvat litteratur på 
gymnasiesärskolan 
Samtliga respondenter i intervjustudien ansågs sig ha svårigheter att hitta intressant åldersadekvat 
litteratur för sina gymnasieelever, både skönlitterärt och faktatexter. Två av lärarna beskrev att de får 
skriva eget material i ämnet religion samt i handelsämnet. Kurslitteratur för handelsämnet är mycket 
avancerat och vänder sig till jämnåriga normalbegåvade gymnasieelever, vilket kräver en 
textbearbetning för att kunna nå elever på gymnasiesärskolan. Beträffande skönlitterära texter så 
kritiserade en av lärarna den typ av ungdomslitteratur som sänker sig ner på talspråkets nivå, t.ex. 
”Shoo bre” av Douglas Foley (2003), vilken skildrar tonårslivet i förorten.  
 

När litteraturen sänker sig ner till talspråksnivå så blir de svåra att läsa för eleverna på 
gymnasiesärskolan. Eleverna behöver ha koll på den korrekta svenskan samt kunna skilja på tal- och 
skriftspråk. Som lärare får man vaska fram enkla berättelser som ändå håller och har en hyfsat hög 
litterär kvalitet. Eleverna behöver också utveckla sin kapacitet till hur relationer fungerar. Den sociala 
och relationella delen som kan tränas via litteraturen. Det kan vara väldigt svårt för eleverna att tyda, 
tolka och förstå att människor kan agera utifrån en rad olika agendor. Mycket av 
litteraturdiskussionerna handlar om hur folk agerar och varför folka agerar och hur man själv agerar.  

(Lärare) 
För att nå en högre litterär nivå valde en av lärarna antologier, där det ofta går att hitta kortare texter. 
Passande åldersadekvata handlingar och bilder fann en lärare i litteratur för svenska som andraspråk 
och en tredje lärare valde ofta litteratur från lättlästa förlag, som kan erbjuda korta texter med mycket 
innehåll som kan utmana eleverna. Problemet som läraren framhöll var dock att mycket av den 
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lättlästa litteraturen har ett innehåll som ska förstärka elevens igenkänning, som t.ex. att besöka 
tandläkaren. Dessa böcker anser läraren bli tråkiga och ger eleven lite utmaning.   

 
Studien betonar att samtliga lärare har svårigheter att finna lämplig åldersadekvat litteratur för sina 
elever på gymnasiesärskolan. Att skriva om läromedel är en tidskrävande process och är inte alltid en 
enkel uppgift för läraren. Det kräver även att läraren har stora kunskaper i hur en lättläst text ska 
utformas. En av lärarna i undersökningen signalerade även att elevernas litterära erfarenheter ofta var 
genom barnlitteraturen när de kom till gymnasiesärskolan, vilket läraren uppfattade som ett 
underskattande av eleven. Betygskraven på gymnasiesärskolan är att kunna analysera, vilket läraren 
menade att eleverna har väldigt lite erfarenhet av när de kommer. Forskarna Shurr & Taber-Doughty 
(2012) nämner att val av text har betydelse i arbete med skönlitteratur för elever med intellektuella 
funktionsnedsättningar. De påpekar att äldre elever med utvecklingsstörning i allmänhet saknar 
åldersadekvat litteratur. Baker, Browder, Joshua, Mims & Spooner (2009), påpekar särskilt att det är 
av vikt att åldersadekvat litteratur som jämnåriga elever har tillgång till även är viktiga för elever med 
lindrig utvecklingsstörning. Det är väsentligt att även dessa ungdomar får tillgång till rikt vokabulär, 
mogna samt socialt accepterade texter som ökar förståelsen. Att få tillgång till dessa texter främjar och 
förbättrar livskvalitén och högre förväntningar, texterna förser ungdomarna med en rättvis tillgång till 
instruktionsmaterial samt ökar möjligheten till självbestämmande. Det stöd som eleverna ofta behöver 
på grund av sin funktionsnedsättning är i form av bilder och lättläst text, vilket främst finns att hitta i 
texter för yngre barn. Studien pekar således på ett aktuellt kunskapsläge där faktumet visar att 
åldersadekvat litteratur för elever på gymnasiesärskolan är en brist.  

6. Diskussion 

Studien utgår från ett begränsat antal intervjuer, vilka består av ett stickprov i skolpraktiken. Fokus i 
denna studie har varit lärares val av individanpassade texter för elever på gymnasiesärskolan samt 
vilka faktorer som bidrar till läsförståelse. I detta sista och avslutande kapitel kommer jag att diskutera 
studiens resultat samt förslag till fortsatt forskning. 
 

6.1 Resultatdiskussion 
I föreliggande studie har lärarens roll problematiserats i läsundervisningen samt vikten av att noga 
kunna välja texter utifrån den elevgrupp man står inför. Jag har på olika sätt problematiserat aspekter 
som är centrala för att elever ska lyckas i sitt läsande. En lättläst text handlar inte enbart om ett 
uppradande av huvudsatser eller av ett förenklat skriftspråk som sänker sig ner till talspråkets nivå. En 
lättläst text är en välstrukturerad och enkel text, där eleven kan se ett enkelt samband. Eleven bör 
kunna hitta enstaka detaljer och sakuppgifter där sedan texten kan ge läsaren stöd genom upprepning 
av information samt även i utformningen ge ett integrerat samspel mellan text och bild. Ögats förmåga 
att uppfatta textformer och layout är av betydelse då det första intrycket är viktigt för vilken inställning 
eleven får av texten samt hur elevens känsla blir att ta itu med uppgiften. Får eleven en negativ bild 
som första intryck kan det resultera i känslan av att inte lyckas tillgodogöra sig innehållet. En kritisk 
aspekt som kan vara av vikt att nämna är att tanken med lättlästa texter är mycket god men texten får 
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inte leda till infantilisering. Äldre elever blir ofta hänvisade till att arbeta med läromedel för lägre 
årskurser, vilket inte alls stämmer med deras mognadsnivå. Detta stöds även i undersökningen då 
samtliga respondenter hade svårigheter i att hitta åldersadekvat litteratur till sina elever. Det är idag en 
stor brist på åldersadekvata läromedel för elever på gymnasiesärskolan. Läromedelsföretagen satsar 
väldigt lite på att utveckla läromedel för elever med utvecklingsstörning, vilket är ett stort problem. 
Ansvaret läggs istället över på lärarna. Det är ingen lätt uppgift att både ha kunskap om en läroboks 
läslighet, läsbarhet samt dess upplägg. Att hitta rätt text för sina elever är ingen lätt uppgift. Väljer 
läraren för svåra texter är risken överhängande att eleverna inte kommer med på läståget. Väljer 
läraren för lätta texter kan resultatet bli att eleverna tappar läslusten. Det är därför viktigt att man har 
bestämda kriterier att luta sig mot när man väljer texter samt att man förstår elevers olika behov. En 
kritisk aspekt i den här frågan är vilka läromedel som når marknaden idag och vilka som ansvarar för 
granskningen av dessa. Monica Reichenberg (2000) nämner att i Sverige granskades alla läromedel av 
en statlig nämnd fram till 1992 SIL (Statens Institut för Läromedelsgranskning). Främst granskades 
innehållet i texterna så att de stämde överens med styrdokumenten, men även texternas saklighet och 
objektivitet granskades. Idag granskas läroböcker av BTJ (tidigare Bibliotekstjänst) och de granskar 
böcker från gymnasiet och ett fåtal för grundskolan. Granskningen får bestå av maximalt 150 ord och 
är således inte speciellt ingående. I och med att den statliga granskningen försvann lades ansvaret över 
på lärarna istället. Norge är det enda nordiska land som har en statlig läromedelsgranskning.  
 
 
För att kunna undervisa effektivt bör lärare ha tillgång till professionella verktyg, likväl som 
tandläkaren har tillgång till professionella instrument för att kunna utföra sin yrkesprofession. För 
lärare kan det innebära att det undervisande redskapet blir en blandning av diverse material med en 
osäker kvalitet. En bidragande orsak kan resultera i en ökad arbetsbelastning med minskad 
likvärdighet och kunskapsresultat. Även bedömningsstöd för gymnasiesärskolans nationella- samt 
individuella program saknas idag, vilket orsakar stor osäkerhet i hur bedömning av elevers progression 
ska hanteras. Att ge lärare ett systematiskt observationsmaterial för att iaktta hur elevers förmågor 
utvecklas inom olika ämnesområden skapar trygghet och säkerhet hos läraren. Bedömningsstödet 
avlastar i sin tur lärares arbete samt ökar bedömningskompetensen som i sin tur leder till likvärdighet i 
undervisningen. 
 
En central aspekt i min diskussion är att lärares ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kompetens är 
avgörande för elevers lärande i läsning samt läsförståelse. Forskarna är idag eniga om att lärares 
kunskaper och kompetens är avgörande för framgångsrik läs- och skrivpedagogik. ”Läraren är således 
nyckeln till framgång” (Tjernberg, 2013, s. 40). En skicklig lärare har förståelseperspektiv kring 
texters läsbarhet och läslighet samt anpassar arbetsmaterial och innehåll med den tänkta läsaren i fokus 
och vet på så sätt varför och med vilket syfte ett visst arbete väljs. Studien belyser även att det inte 
enbart är förbehållet svenskaläraren att utveckla elevernas läsande, utan alla lärare bör i sin 
undervisning ha kunskap i hur man på bästa sätt kan stödja elevers möte av olika textvärldar. Lärare, 
oavsett undervisningsämne, bör ha en sammansatt kompetens av de språkutvecklingsmekanismer som 
ligger bakom läsframgångar, för att sedan kunna göra texterna i sina ämnen tillgängliga för sina elever. 
Det gäller inte bara lärare som undervisar grupper med olika funktionsnedsättningar, utan även lärare 
med normalbegåvade elever. En s.k. handgreppspedagogik utan insikt om elevernas behov och 
individuella utvecklingsnivå är en ineffektiv metod. Även ”vänta-och-se”-pedagogiken där man 
avvaktar läsmognaden och ser tiden an är en metod som hotar läsinlärningen då den ofta sätts in för 
sent med då, för små insatser. En slutsats som man skulle kunna dra utifrån denna undersökning är att 
universitetens olika ämnesteoretiska lärosäten granskar sina utbildningar utifrån ett specialpedagogiskt 
perspektiv gällande läs- och skrivframgångar, då t.ex. brister i ämnesspråk kan försvåra elevernas 
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resultat. Tanken skulle kunna vara en god investering för framtiden ur ett teoretiskt- samt 
ämnesdidaktiskt perspektiv. 
 
Resultatet av studien visar att en kunskapsorienterad undervisning i särskolan ger positiva resultat i 
elevers läsförståelse. De lärare som undervisade i läsförståelse via läsprojekt kunde se en klar 
utveckling av elevers läsförståelse och kunde samtidigt se att deras självförtroende stärktes. När 
läraren gör ett textval för sin grupp är det väsentligt att inleda arbetet med att lära känna och förstå sina 
elevers livssituation, vilka förhållningssätt de har till olika ämnen och den kulturella basen för dessa 
ämnen, vilka förkunskaper de har inom olika ämnesområden samt deras lingvistiska kompetens. 
Läsning ska vara rolig och då är det viktigt att läraren väcker elevernas läslust. En viktig väg är att låta 
läsningen ha sin utgångspunkt i för eleven angelägna och meningsfulla texter, så att de kan knyta an 
läsningen till sin egen värld och verklighet. Om eleven märker att läsningen ger ett personligt utbyte 
kan eleven tycka att det är värt energin. En förutsättning för att elever ska utveckla läsförståelse är att 
läraren inte abdikerar från sin aktiva lärarroll. Lärare som drar för tidiga slutsatser om att en elev som 
läser snabbt och korrekt automatiskt förstår sammanhanget i texten, kan vara förödande för eleven. 
Faktatexter bör inte stå på egna ben utan ska vara en del av undervisningsprocessen, dvs. vara en del 
av läraren, eleven och ämnesinnehållet. Regelbundna textgenomgångar gynnar läsförståelsen då det är 
ett komplicerat samspel mellan läsaren och texten. Textsamtal behöver inte vara svåra att genomföra 
och ger utbyte till både läraren och eleven. Som lärare får man stor glädje av att vara involverad i ett 
engagerat samtal där eleverna ibland kommer med oväntade och ibland mycket klargörande 
kommentarer som många gånger leder till skratt. Genom strukturerade textsamtal gynnas inte bara 
textens språkliga uppbyggnad utan även elevens tolkningsramar. Strukturerade textsamtal blir 
engagerande språkbad för eleverna där de är aktiva deltagare. 
 
Resultatet av olika språkprojekt i litteraturstudien visar att elever i gymnasiesärskolan kan lära sig att 
inferera och reflektera samt att de har stora potentialer. Elever med intellektuella 
funktionsnedsättningar har en metakognitiv medvetenhet då de kan identifiera ord och konstruktioner 
som de från början inte förstår. Forskningen som Monica Reichenberg har bedrivit genom åren pekar 
på att elever med intellektuella funktionsnedsättningar har ett läsintresse med stor läslust och vilja att 
läsa mer. Resultatet är intressant att ställa i perspektiv till forskaren och psykologen Gunnar Kylén 
(1981) som i sin skrift hävdade att personer med begåvningshandikapp har begränsningar av 
abstraktionsnivån i tänkandet vilket inte kan ökas genom träning.  
 
Läsförståelse är bland det viktigaste som vi lärare kan undervisa i. Har eleverna en god läsförståelse så 
har de ett bra redskap med sig ut i livet. Att delta i olika former av språkande ger erfarenhet där man 
får vara en av flera aktiva deltagare. På det viset formas en förståelse för oss själva och det är här vi 
bildar en uppfattning om det egna jaget. Vi uppfyller också styrdokumenten som uppmanar oss att 
fostra aktiva samhällsmedborgare. En viktig slutsats jag drar i min studie är att lärare som arbetar med 
elever med intellektuella funktionsnedsättningar överlag inte får vara rädda att utmana eleverna i deras 
närmaste utvecklingszon.  Eleverna har stor utvecklingspotential om de får direkt undervisning i hur 
man förstår en text. Läsforskning kring elever med intellektuella funktionsnedsättningar har på senare 
tid accentuerats, men fortfarande krävs mer forskning kring villkoren för elevers läsande och 
skrivande på särskolan. 
 
Objektiva mått på läsningen i form av läsbarhetsformler diskuteras ofta och har fått stor 
genomslagskraft i USA (Reichenberg, 2000). Dessa formler har även fått en hel del kritik då de inte tar 
hänsyn till att olika ämnesspecifika texter ställer olika krav. Även korta ord kan vara ovanliga och 
formeln kan inte avgöra avstånden mellan subjekt och predikat eftersom att dessa bör stå så nära 
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varandra som möjligt för att underlätta förståelsen. Formlerna tar inte hänsyn till den enskilda läsarens 
förutsättningar och utgår endast från texternas utseende. En novell och en faktatext om kvantfysik kan 
få samma LIX resultat (ibid.) 
 
Jag hoppas att synpunkter som kommit fram i föreliggande studie fortsätter att diskuteras och att fler 
språkforskare i framtiden sätter sig in i hur lärare kan fånga upp läsintresset hos elever med 
intellektuella funktionsnedsättningar samt hur det kan hållas vid liv. Diskussionen bör även involvera 
typografin då läsprocessen i allra högsta grad är beroende av denna som tillsammans med layouten ger 
grafiska förutsättningar för en bättre kommunikation i både text och bild. En intressant fråga för 
kommande undersökningar är att se vilka emotionella och sociala dimensioner som läsglädjen kan ge, 
samt vilka effekter läsförmågan har på elevens självkänsla. Genom en longitudinell studie över tid 
vore det även intressant att studera effekterna av hur eleven i ett fortsatt perspektiv utnyttjar 
läsförståelsen efter avslutad skolgång. Har eleven etablerat några läsvanor, om i så fall vilka typer av 
texter föredrar eleven att läsa samt hur stor är läsmotivationen? 
 
 
 

6.2 Metoddiskussion 
Användandet av telefonintervjuer i denna studie har varit lärorikt. Det har varit intressant att 
personligen få intervjua ett urval aktiva lärare ute på fältet via telefon. Utöver att det har gett mig en 
intressant insyn i hur lärare resonerar kring textval samt hur lärare tänker och hur de aktivt arbetar med 
texter ute i fält, har intervjuerna även gett mig en förståelse av själva intervjuförfarandet. Det har gett 
mig en insikt i hur svårt det kan vara att fatta relevanta beslut under pågående intervju. Genom 
intervjufrågorna var jag intresserad av att ta del av hur lärarna går tillväga för att nå elevernas 
kunskapsinhämtande genom texter som de möter samt hur lärarna tänker i sitt textval till den 
individuella eleven. I samband med sammanställningen av undersökningen kan jag i efterhand 
upptäcka svagheter i mina frågeställningar, vilka hade kunnat fördjupas. Det hade varit intressant att 
fördjupa frågorna kring hur lärare uppfattar en texts läsbarhet samt läslighet, vilka svårigheter som kan 
uppstå samt vad som engagerar elever vilket i sin tur kan leda till hur de kan tillgodogöra sig 
läsförståelse.  
 
 
Om mer tid hade funnits till förfogande hade det varit spännande att utöka metodvalet med fler 
intervjuer av både lärare och elever samt även i kombination av enkäter. Fler nyanseringar av lärares 
uppfattningar kring textval hade troligtvis kunnat antydas. En intressant infallsvinkel hade varit att få 
en chans att synliggöra elevers tankar kring hur de uppfattar texter och läsning i gymnasiesärskolan.  
Man skulle kunna se den här studien som underlag till diskussion kring hur lärare bör tänka kring val 
av texter samt hur det i sin tur kan leda till elevers läsintresse samt läsförståelse. Studien skulle också 
kunna fungera som en utgångspunkt för vidare undersökningar av hur elever ska kunna läsa en text 
med förståelse och hur de på bästa sätt ska kunna avkoda de ord som meningarna i texterna är 
uppbyggda av. Det bör särskilt påpekas att det är många faktorer som bidrar till att en text ska kunna 
läsas med förståelse, vilket lärare i allmänhet kan förväntas ha insikt om.  
 
 
En tendens jag lade märke till i studien var att jag till viss del kunde urskilja sambandet mellan lärares 
utbildning samt önskan om kompetensutveckling i ämnet svenska. En antydan visade att lärare som är 
utbildade i svenska i högre grad önskade kompetensutveckling än lärare som inte är behörig i ämnet.  
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