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Läsa för att förstå 

En studie om lärares erfarenhet och deras reflektioner över 
strukturerade textsamtal i grundsärskolan.  

Fia Bergklint och Öyvind Rödland 

Sammanfattning 
Undervisningen i grundsärskolan behöver ge eleverna möjlighet att samtala och reflektera om texter. 
Forskning antyder att textsamtal inte prioriteras och att läsförståelse kommer i skymundan i en mer 
traditionell läsundervisning. Syftet med studien var att belysa uppfattningar och utveckla kunskaper 
om vilka utmaningar lärare i grundsärskolan möter i sitt arbete med läsförståelse genom strukturerade 
textsamtal samt att belysa lärares föreställning om litteraturens betydelse för undervisningen. En 
aktionsforskningsstudie har genomförts inspirerad av ett sociokulturellt perspektiv där lärares tankar 
och reflektioner lyfts utifrån olika kontexter. Den aktionsforskningsinriktade ansatsen har använts för 
att bättre få syn på hur undervisningen kan utvecklas där ett samarbete mellan lärare som intar en 
forskarroll och deltagande lärare äger rum. Kvalitativa reflektionssamtal har förts i 
aktionsforskningsgruppen där vi tillsammans synliggjort lärares upplevelser av användandet av 
strukturerade textsamtal genom Reciprok Undervisning, RU, samt den anslutande litteraturens 
betydelse. Datamaterialet bestod i huvudsak av att lyfta lärares uppfattningar angående detta. 
Analysprocessen har fortgått genom hela studien där aktionsforskningens flexibla och cykliska form 
karaktäriseras av planering, handling, genomförande, observation samt reflektion. En fenomenografisk 
analysmetod har möjliggjort att synliggöra bakomliggande antaganden som kan påverka hur lärare 
uppfattar sin undervisning. Därigenom urskildes tre olika utfallsrum; Perspektiv på undervisningen, 
Strukturerade samtal som ram för undervisningen samt Berättelsens betydelse för undervisningen. 
Resultatet framställer utifrån dessa utfallsrum olika aspekter innehållande lärares uppfattningar om 
textsamtal och litteraturens betydelse i grundsärskolans undervisning. Underliggande uppfattningar om 
lärandeprocesser gör att läsförståelse och samtal om texter får en begränsad plats i undervisningen. 
Resultatet visar dessutom uppfattningar om modeller för strukturerade textsamtal som skapar 
begränsningar av användandet av dessa samt uppfattningar om att litteraturtillgång sätter ramar för 
elevernas möjlighet till lärande. 

Nyckelord 

Strukturerade textsamtal, läsförståelse, grundsärskolan, reciprok undervisning, reflektionssamtal, 
aktionsforskning, fenomenografisk analys.    
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Inledning 
Hårdare arbetsklimat på arbetsmarknaden sätter stora krav på människors läsförmåga. Det råder ett 
förgivettagande att man som vuxen ska kunna läsa och förstå vad som skrivs gentemot det enorma 
informationsflöde vi omges av i samhället. Personer med utvecklingsstörning blir då extra utsatta 
eftersom de ofta har svårigheter att kunna tillgodogöra sig samhällsinformation. För att kunna utnyttja 
samhällets resurser, och för att kunna ta del av de rättigheter vi har, krävs mycket som medborgare av 
den enskilda individen ifråga om att behärska skriftspråket i vår omgivning. Det är nödvändigt att 
kunna läsa och förstå texter för att bli inkluderad i samhället då brister i denna förmåga kan leda till 
social isolering och utanförskap. 

Berthén (2007) visade i sin studie, som genomfördes för 8 år sedan i grundsärskolan, att viktig 
kunskapsinlärning kommit i skymundan för elever med utvecklingsstörning då man har fokuserat på 
färdighetsträning och skol-förberedande undervisning. Elevernas kognitiva potential underskattas och 
grundsärskolans pedagogik begränsar elevens möjlighet för utveckling (Berthén, 2007). Även om 
detta kan ha ändrats i vår skolpraktik, känns det fortfarande relevant. Skolinspektionen (2010) 
bekräftar Berthéns analys och konstaterar att det saknas kunskapsutvecklande utmaningar i 
grundsärskolans lärmiljö i ämnet svenska. Skolinspektionens rapport visar också att lärarna ofta har 
låga förväntningar på elevers möjlighet att reflektera och resonera omkring texter, vilket gör att arbetet 
med bland annat elevernas läsförståelse blir lågprioriterat. Skolinspektionens resultat stöds även av 
forskning som visar att det finns en allmän uppfattning om att det är svårt att undervisa elever med 
utvecklingsstörning i läsförståelse (Alfassi, Weiss & Lifshitz, 2009; Reichenberg, 2015).  

För att eleverna skall utvecklas i sin läsförståelse poängteras vikten av att eleverna ges förutsättningar 
att samtala om de texter de läser vilket kan ske i strukturerade textsamtal där läraren agerar förebild i 
samtalen (Reichenberg, 2014). Med strukturerade textsamtal avses att man tillsammans med andra 
reflekterar över texters innehåll på ett systematiskt och strukturerat sätt där samtalen styrs utifrån olika 
stödstrukturer. Samtal om texter har över tid fått stå tillbaka för traditionell läsundervisning 
(Reichenberg, 2012). Eleverna i grundsärskolan har ofta svårt för att tillgodogöra sig traditionell 
läsundervisning och behöver få tillgång till viktiga läs-strategier för att anamma innehållet i det texter 
de möter (Reichenberg & Lundberg, 2011). Murphy, Wilkinson, Soter, Hennessey och Alexander 
(2009) visar i sin studie att lässvaga elever generellt är särskilt gynnade av strukturerade textsamtal, då 
användningen av läs-strategier inte självklart blir en del av deras textbearbetning.  

I arbete med textbearbetning har litteraturen en central roll. Litteraturen kan ha olika betydelse i vår 
undervisning, allt ifrån att eleverna lär sig bokstäver och ord till att de får en helhetsupplevelse av 
berättelsen. Lärarnas uppfattningar om litteraturens betydelse får således konsekvenser för hur man 
använder den i sin undervisning. Långvariga erfarenheter som undervisande lärare i grundsärskolan 
pekar dessutom på att lärarna har svårt att hitta adekvat litteratur som samtidigt utmanar elevernas 
läsning. Lättläst litteratur är ofta präglad av att innehållsmässigt passa för de lägre åldrarna och kan då 
vara svårt att använda på mellan- och högstadiet. Detta gör att det krävs mycket av lärarna i 
grundsärskolan för att hitta välanpassad litteratur.  Reichenberg (2014, s.15) lyfter fram att de texter 
eleverna möter bör ha “ en hög grad av läsbarhet” för att stimulera elevernas läslust.  
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Föreliggande studie inriktas mot lärares utmaningar med att implementera strukturerade textsamtal i 
grundsärskolans undervisning och deras uppfattningar om litteraturens betydelse. I detta arbete 
genomför vi en aktionsforskningsstudie tillsammans med lärare i grundsärskolan. Utifrån 
reflektionssamtal över genomförda lektioner, där lärare använder en variant av strukturerade 
textsamtal, har vi samlat in studiens empiri.  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa uppfattningar och utveckla kunskaper om vilka utmaningar lärare i 
grundsärskolan möter i sitt arbete med läsförståelse genom strukturerade textsamtal samt att belysa 
lärares föreställning om litteraturens betydelse för undervisningen. 

 

Frågeställningar: 

Vilka hinder och möjligheter beskriver lärare i sitt arbete med att använda strukturerade textsamtal i 
sin undervisning? 

Hur kan strukturerade textsamtal anpassas till elever i grundsärskolan? 

Vilket utrymme får litteraturen i grundsärskolans undervisning? 

Bakgrund 

Sociokulturellt perspektiv  
Vårt arbete har en förankring i en sociokulturell syn på lärande. Säljö (2000) beskriver hur lärande 
inom ett sociokulturellt perspektiv sker på en kollektiv nivå där tanke och kommunikation blir till i 
individens deltagande i olika kontexter och interaktiva processer. Kunskap och lärande ses inte som ett 
insamlande av objektiva fakta utan individen tillägnar sig dessa snarare genom aktivt deltagande i 
sociala praktiker. Människans olika förutsättningar, i form av fysik, psykiska egenskaper och 
kommunikativa förmågor och dess tillgång till medierade redskap och verktyg, ligger till grund för 
utveckling av dess tänkande. Fysiska och intellektuella redskap medierar d.v.s. förmedlar verkligheten 
i de olika sociala kontexter där vi är deltagande. Vygotskij (1997) beskriver hur dessa tankeredskap 
kan vara dels redskap som t.ex. instrument eller fysiska verktyg, men även språk och olika 
matematiska strukturer (Vygotskij, 1997). Verkligheten eller omvärlden uppenbarar sig inte otolkad 
och omedelbar, men inrymd i de fysiska eller intellektuella redskap som finns tillhands i våra sociala 
sammanhang. Säljö beskriver de resurser som finns inneboende i vårt språk som människans mest 
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betydelsefulla medierade redskap (Säljö, 2000). Utifrån ett sådant perspektiv blir textsamtal omkring 
litteratur ett viktigt redskap för elevernas språkutveckling och tänkande. 

Dysthe (2003) beskriver hur forskning utifrån ett sociokulturellt perspektiv riktar sig mot den sociala 
praktiken och individen i sin lärandekontext. Den praktiska aktivitet och mänsklig samverkan i 
kulturella sammanhang är grunden för skapande av kunskap. I detta perspektiv är det samhällets och 
kulturens förväntningar som är avgörande för motivation och engagemang. Förväntningarna är 
avgörande för att skapa en god lärmiljö som stimulerar till aktivt deltagande. Grundläggande för hög 
motivation är upplevelsen av meningsfullhet. I det sociokulturella perspektivet beskriver Dysthe 
dialogismen som central. Dialogismen framhåller att kommunikation och lärande är något som sker 
mellan de deltagande, vilket skiljer sig från monologismens till-från- modell, avsändare och 
mottagare. Den betonar vikten av interaktionen och kontexten för människans utvecklande av handling 
och tänkande (Dysthe, 2003). 

I ett sociokulturellt perspektiv betraktar man sociala och kulturella miljöer som en mötesplats där 
meningsskapande handlingar utvecklar vår kunskap och vårt tänkande. Den sociala dialogen påverkar 
och lägger grund för inre förändringar i tänkande och resulterar i nya resonemang. Den kulturella och 
sociala miljön är inte bara faktorer som lägger grund för tänkande och meningsskapande, de 
framträder samtidigt och ömsesidigt i den handlings- och meningsskapande människan (Öhman, 
2008). 

Säljös (2000) tankar omkring sociokulturellt lärande baserar sig mycket på Vygotskij (1934/1999) och 
hans bok ”Tänkande och språk”. Vygotskij understryker språkets sociala och kulturella dimension i 
den enskilda människans utveckling av tanke och språk. I sina studier ser han då vikten av att studera 
elevers tänkande i naturliga situationer, i barnens sociala kontext. Arevik och Hartzell (2007) beskriver 
hur Piaget i sina studier försöker renodla sina undersökningar och experiment så det kulturella och 
sociala skulle påverka så lite som möjligt. Detta för att skapa underlag för hans ambition att renodlat 
kunna forska om tänkandet utan störande moment. Vygotskij (1934/1999) vänder på det hela där han 
menar att den kulturella och sociala kontexten hänger ihop med utveckling av tänkandet och hur vi lär. 
Han beskriver hur lärande i skolan i stor utsträckning handlar om imitation, där barnet lär sig sådant 
som han inte kan klara av på egen hand, men kan lära sig med handledning av lärare eller någon som 
kan mera. Som pedagog menar Vygotskij att det är viktig att fastställa vad eleven kan, den lägsta 
tröskel för inlärning, gärna inom ett sådant område som ännu inte har mognat hos eleven. Men det får 
inte stoppa där. Vi måste undersöka vad eleven kan klara av med hjälp och stöd från lärare eller mer 
kunnig person, det författaren namnger ”högsta tröskel” för inlärning. Det är i spannet mellan dessa 
trösklar den fruktbara inlärningen finner sin plats och han använder begreppet proximal 
utvecklingszon för att beskriva denna.  

”Pedagogiken bör inte orientera sig mot gårdagen i barnets utveckling utan mot morgondagen. Endast 
då kan den i inlärningsprocessen väcka liv i de utvecklingsprocesser som för närvarande ligger inom 
den närmaste utvecklingszonen.”  

(Vygotskij, 1934/ 1999 s. 334).  

Palincsar och Brown (1984) är i sin studie om textsamtal genom Reciprocal Teaching influerad av 
Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen. De ser vikten av att läraren fungerar som en 
modellerande expert, som gradvis ger eleverna större ansvar och utmanar dem i deras proximala 
utvecklingszon, vilket efterhand ger ökad elevdeltagande i textsamtalet. Genom att steg för steg ge 
eleverna tillgång till läs-strategier får eleverna en form av ”scaffolding” eller stödstruktur. 
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För att ge eleven rätt stöd genom ”byggnadsställningar” eller ”scaffolding” beskriver Allal och Ducrey 
(2000) hur man i denna utvecklingszon kan ge eleven stöd och hjälp, där lärarens dynamiska 
bedömning signifikant kan öka elevens prestationer. Studien visade att differentierade instruktioner i 
den proximala utvecklingszonen ger läraren möjlighet att fokusera på den typ av hjälp och assistans 
som möjliggör utveckling i elevens lärande och på så sätt styra undan lärandesituationer som medför 
stagnation och hinder. På ett liknande sätt beskrivs hur textsamtal genom Reciprocal Teaching inte 
bara stimulerar eleven till läsförståelse utan även att det möjliggör för läraren att dynamiskt bedöma 
och handleda eleven och ge utmaningar som för eleven känns komfortabla (Palincsar och Brown, 
1997). 

Tillbakablick på särskolans läroplaner och 
undervisning i svenska/kommunikation 
Om man gör en snabb tillbakablick på särskolans undervisning för elever med utvecklingsstörning kan 
det konstateras att det så sent som år1968 genomfördes skolplikt för dessa elever då särskolan delades 
in i två former; grundsärskola och träningsskola (Östlund, 2012). Särskolan fick egen läroplan när Lsä 
73 inrättades och senare Lsä 90, då läroplanen också delades in i ämnen för grundsärskolan och 
ämnesområden för träningsskolan. Bara fyra år senare infördes Lpo 94 som då innefattade hela det 
obligatoriska skolväsendet inklusive särskolan. När den nuvarande läroplanen Lgrsär 11 infördes fick 
särskolan återigen en egen läroplan. Idag benämns skolformen som grundsärskola som är en skolform 
där elevernas vårdnadshavare ges möjlighet att välja inriktning för sina barn; grundsärskola eller 
träningsskola (Östlund, 2012). Angående vem som har rätt att gå i grundsärskolan fastslår den 
nuvarande skollagen (2010:800) 7 kap följande: 

5 § Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en 
utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan. 

Angående de elever som läser mot inriktningen träning sägs följande i kap 11:  

3 § Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är 
avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. 

I vår studie har vi fokuserat på grundsärskolans ämne svenska respektive ämnesområdet 
kommunikation inom inriktningen träningsskola.   

När det gäller skolans kunskapsutveckling, och att kunna ge elever de verktyg de behöver för att ingå i 
vår gemensamma referensram i samhället, har grundsärskolan samma krav som den övriga 
skolverksamheten (Skolverket, 2011). I skolans uppdrag ligger också att eleverna ska tillägna sig 
metoder för att förhålla sig till det stora informationsflöde som råder. Det poängteras även vikten av 
att kunna utveckla sin förmåga för att göra kritiska granskningar av fakta samt att förstå 
konsekvenserna av olika alternativ (Skolverket, 2011). I den tidigare läroplanen Lpo 94 uttrycker man 
i svenskämnet att elever efter sina förutsättningar ska kunna läsa och förstå enkel text. I ämnesområdet 
kommunikation visar man på att elever ska utveckla sin förmåga att tolka symboler och bilder samt att 
läsa och förstå skriven text.  I den nuvarande kursplanen för svenska i grundsärskolan (Lgrsär 11) står 
läsförståelse som den uttryckligen viktigaste delen av undervisningen, där man poängterar vikten av 
att lära sig läs-strategier för att avkoda och förstå texter samt sökläsning och läsning mellan raderna. I 
träningsskolans kursplan belyser man nu att eleverna ska tolka och förstå bild- och boksamtal. 
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Läsförståelse 

Att förstå det man läser kan förefalla självklart när eleverna knäckt läskoden och har nått ett visst 
läsflyt (Reichenberg, 2014). Utifrån undersökningar av elevers läsförståelse har det dock visat sig att 
de svenska elevernas läsförståelse sjunkit. Senaste PISA- rapporten (Skolverket, 2012) visar på 
generellt sjunkande resultat i läsförståelse i svenska skolan där vi nu ligger under snittet i 
sammanställning över resultat i OECD-länder. Dessutom ser man en tendens till minskad likvärdighet 
på området. Lågpresterande elever tappar mer än högpresterande elever (Skolverket, 2012). När det 
gäller grundsärskolan kom Skolinspektionen (2010) med en rapport som påpekar stora brister i 
undervisning i svenskämnet. I denna kvalitetsgranskning undersöktes 28 olika grundsärskolor i olika 
delar av landet. Här beskrivs undervisningen som omsorgsinriktad med en begränsad språklig miljö 
där det saknas kunskapsutvecklande utmaningar. Undervisning ger få möjligheter till kommunikation 
mellan elever och präglas av isolerad färdighetsträning och reproduktion. Rapporten lyfter fram att 
eleverna ” inte får tillräckliga och varierande möjligheter att samtala om innehållet i de olika texter de 
möter” (Skolinspektionen, 2010, s. 15). Eleverna bör få möjlighet att genom sina språkliga förmågor 
prova egna tankar, lyssna in vad andra tänker och på så vis utveckla sitt eget tänkande. Samtalen och 
upplevelsen av olika texter i samspel med andra ger eleverna möjlighet att utveckla sina språkliga 
förmågor (Skolinspektionen, 2010).  

Reichenberg (2014) forskar kring läsförståelse och hur de texter elever möter kan göras begripliga. 
Hon lyfter att många av skolans satsningar på läsning handlar om att få elever att läsa en stor mängd 
text där samtal om de lästa texterna ofta uteblir. Denna mängdläsning gynnar automatisering vid 
avkodning som i sin tur kan underlätta förståelsen av de avkodade orden. Däremot visar Høien och 
Lundberg (2001) att läsförståelse inte är möjlig att automatisera. En väg att utveckla elevers 
läsförståelse är genom att lärare ger elever möjligheter att samtala och reflektera om de texter de 
möter. Lärare ställs därför inför kravet att erbjuda olika textgenrer för att därigenom väcka läslust hos 
eleverna. För att utveckla elevers läsförmåga menar Reichenberg (2014) att eleverna oftare bör 
utmanas i den närmaste utvecklingszonen (jmf. Vygotskij, 1934/1999). Elever behöver dagligen få 
möjlighet att läsa ”på gränsen till sin förmåga” (Reichenberg, 2014, s.59). Elever kan också behöva 
hjälp med att lära sig att läsa mellan raderna och därigenom fundera ut vad som egentligen sägs i 
texten. Alla elever kan lära sig läsa men för att göra texterna begripliga behöver eleverna erbjudas 
strukturerad undervisning för att förbättra läsförståelsen. Att etablera läsförståelseundervisning kan 
betyda att läraren är villig att, i små steg, ändra sitt invanda sätt att arbeta med texter vilket också kan 
kräva mycket tid av den enskilde läraren. Det kan också krävas tid och stor tankemöda för eleverna att 
lära sig läsa texterna på ett nytt sätt, genom att de utvecklas från att tidigare ha svarat på faktafrågor 
rakt från texten till att utöka sitt läsande med att se mellan raderna (Reichenberg, 2014).  

Läsinlärning för elever med utvecklingsstörning har traditionellt varit fokuserad på avkodning och 
enkel helordsläsande (Katims, 2001). Svårare texter och läsförståelse har ansetts vara för svårt för 
dessa elever att anamma och utanför deras kognitiva räckvidd. Katims finner att detta medfört mycket 
repetitiv träning och ”drillning” med få tillfällen att lyssna på, läsa och skriva mer avancerad text. 
Elevernas texter består som oftast av enkla ord eller meningar utan litterära utmaningar. Eleverna bör 
få tillgång till läsmodeller och instruktioner som kan styrka deras kunskaper och strategier för ökad 
läsförståelse. Varje elev bör dessutom få en detaljerad läsutvecklingsplan för att optimera 
undervisningen för den enskilda eleven (Katims, 2001).  Lundberg (1991) lyfter fram att enkel 
läsförståelse och helordsläsande är nödvändiga för elevens framtida liv, men knappast utmanar eleven 
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i avancerad läsförståelse. Läsförståelse kan inte uppnås per automatik och kräver tillgång till 
meningsfulla modeller och medveten reflektion över texter.  

Reciprok undervisning 
Undervisning i läsförståelse kan få sitt uttryck genom strukturerade textsamtal såsom i den utformade 
modellen Reciprocal Teaching (Palincsar & Brown, 1984). Modellen, som utvecklades i USA, var till 
en början inriktad mot svaga läsare och är ur ett internationellt perspektiv mycket välbeforskad enligt 
Reichenberg (2015). I den svenska litteraturen benämns modellen ofta som Reciprok Undervisning där 
reciprok har betydelsen ömsesidig vilket alltså menas att man delar läsupplevelser med någon annan, 
kamrater och/eller lärare. Modellen Reciprok Undervisning benämner vi fortsättningsvis som RU.  

Palincsar och Brown (1984) delar upp läsförståelse i olika huvudfaktorer såsom; texters läsbarhet, 
textinnehåll i förhållande till elevens förkunskaper samt de läs-strategier som eleven använder. I 
samband med författarnas longitudinella studie utformades fyra olika strategier till elever för att nå en 
god läsförståelse; 1) Att sammanfatta texten med egna ord, 2) ställa frågor till texten, 3) reda ut 
oklarheter och 4) föregripa d.v.s. att förutspå eller förutsäga vad texten kan handla om genom att 
studera rubrik och bilder. I den senare strategin ingår också att göra egna inferenser vilket menas att 
kunna använda sina egna tidigare erfarenheter i samklang med texten.  

I modellen arbetar man i smågrupper tillsammans med en vuxen som till en början är samtalsledare 
och agerar som förebild, det vill säga läraren modellerar hur man konkret kan ställa frågor, reda ut 
svårigheter, sammanfatta och se framåt i texten. I den longitudinella studien kunde elever först efter 
mycket träning faktiskt ta sig an textsamtal som samtalsledare och då också utvecklas från att ställa 
ytliga frågor, som direkt hittas i texten, till de djupare frågorna som fångade upp det centrala i 
texterna.  Palincsar och Brown visar också på vikten av att eleverna vet vad man tränar på i de olika 
strategierna för att göra eleverna medvetna om det aktiva deltagandet i sitt eget upplevande av texter. 
Reichenberg (2014) belyser en fördel med RU genom att eleverna kan tillåtas vara samtalsledare vilket 
utökar deras talutrymme. I denna typ av läsundervisning delas också texten upp i små stycken, för att 
avlasta arbetsminnet, vilket särskilt gynnar lässvaga elever. En nackdel med att stycka sönder texten 
kan dock vara att också läsningen känns fragmentarisk (Reichenberg, 2014). 

Tidigare forskning 
När vi har letat litteratur har vi använt bland annat kedje-sökning, d.v.s. vi har utgått från referenslistan 
i böcker och artiklar som handlar om läsförståelse och strukturerade textsamtal där man behandlar 
läsmetoders syfte och användning. Exempel på var vi fann detta är Reichenberg och Lundberg (2011), 
Reichenberg (2014) och Skolverkets sida Läs- & Skrivportalen (Skolverket, 2015). 

I vår studie valdes modellen Reciprok Undervisning för övning i läsförståelse vilken grundar sig i 
Palincsar och Browns (1984) undervisningsprogram som utvecklades i början av 1980-talet och som 
senare har provats tillsammans med elever med utvecklingsstörning av Van den Bos, Nakken, 
Nicholay och van Houten (2007) och Alfassi, Weiss och Lifshitz (2009) . Dessa artiklar fann vi i 
Reichenberg och Lundbergs (2011) referenser. Vi fann dessutom att Reichenberg har i några olika 
konstellationer prövat RU tillsammans med elever med utvecklingsstörning i Sverige. 

Vi har även systematiskt sökt vetenskapliga artiklar via sökmotorer som ERIC och Google Scholar. I 
dessa sök har vi avgränsat sökningar till peer-reviewed-granskade artiklar och dessutom avgränsat till 
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de senaste tio åren. Där har vi använt följande sökord i relation till studiens syfte; intellectual 
disability, mental retardation, learning disability, intellectual developmental disabilities, reading 
comprehension, structured text conversations, reciprocal teaching och prediction (att förutspå). 
Sökningen gjordes på olika kombinationer av dessa.  

I vår sökning av litteratur såg vi att det inte finns särskilt många studier som behandlar läsundervisning 
i grundsärskolan, i synnerhet kombinationen grundsärskolan och strukturerade textsamtal genom 
Reciprok Undervisning.  

En av de få studier som gjorts i grundsärskolan i Sverige är Berthén (2007) som följde en 
grundsärskoleklass och en träningsskoleklass under flera år i sin studie. Även om denna studie inte 
riktar sig direkt mot strukturerade textsamtal såg vi den som betydelsefull för vårt arbete. Berthén såg i 
sin studie att tyngdpunkten i undervisningen lades på fostran och förberedelse för skola och vuxenliv 
där skolkunskaperna kom i andra hand. Eleverna fick träna på bokstäver och lösryckta ord och fick 
ofta hjälp av en elevassistent, som genom sin godhet hjälpte eleverna, vilket fick som följd att eleverna 
inte fick bästa förutsättningar för att delta i de skriftspråkliga aktiviteter som anordnades. I de 
klasserna användes inte heller texter i sådan omfattning som kan ses som nödvändigt för att skapa en 
rik litterär miljö. De texter man använde var ordbilder och dagsschema. Däremot var det ovanligt att 
man läste böcker i klassrummet enligt Berthén (2007). I studien dras paralleller till tidig 
försöksundervisning i sinnesslöskolan som instiftades i början av 1900-talet där man ville ta reda på 
om barnet var bildbar och möjlig att fostra. Berthén lyfter fram att ett sådant förhållningsätt gentemot 
eleverna lever kvar än i dagens särskola då målet är att belysa om eleverna är mogna för att ta del av 
läsundervisning. Lärare i grundsärskolan tycks ha en föreställning om att färdigheter som språklig 
medvetenhet, stort ordförråd och kännedom om bokstäver ska tränas åtskilt innan lästräning kan 
inledas. Det skriftspråkliga sammanhanget finns i träningsskolan men på ett mer omedvetet plan. I 
grundsärskolan är verksamheten mer skolinriktad där lärares föreställningar kan göra att man anser 
eleverna vara omogna för läs- och skrivaktiviteter efter flera år i skolan. Särskolan bedriver en sorts 
förberedelsearbete med fostran som drivkraft och där arbetet med kursplanernas kunskapsmål ges en 
mer underordnad plats i verksamheten. Det råder en underliggande föreställning om att det inte är 
möjligt att undervisa elever med utvecklingsstörning i det Berthén kallar ”teoretiska kunskaper” 
(Berthén, 2007, s. 181). 

 

Studier angående läsförståelse  

Reichenberg och Lundberg (2011) hänvisar i sina tidigare undersökningar att elevernas sätt att ställa 
frågor till texten påverkas av sättet lärarna ställer frågorna. Om man som lärare bara ställer faktafrågor 
resulterar det i att eleverna gör likadant. Även Mc Keown, Beck och Blake (2009) visar i sin studie, 
som pågick i två år där det deltog femteklassare från sex olika klasser i Pennsylvania, att tydlig 
undervisning i förståelse kräver att lärare vågar låta elever gå från strategier som endast behandlar 
ytligt innehåll till att uppmuntra elever att delta i texten genom att använda strategier som är direkt 
riktade till elevernas mentala processer, alltså deras egna referenser och tänkande. Detta stöds av 
Schmidl (2008) som lyfter fram att eleverna även behöver träning i att referera och tolka texter i 
relation till omvärlden och andra litterära verk. Det räcker alltså inte att endast utgå ifrån elevernas 
egna erfarenheter. 

En interventionsstudie genomfördes av Andreassen och Bråten (2011)  tillsammans med sex lärare i 
klass 5 i Norge där lärare och forskare hade som ambition att implementera fyra olika principer för att 
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förtydliga läsförståelseundervisningen. Dessa forskningsbaserade principer var; relevant 
bakgrundskunskap, läsförståelsestrategier, organisering av läsgrupper och läsmotivation. Studien visar 
att eleverna ökade sin strategiska kompetens och visade bättre resultat i förståelse jämfört med 
kontrollgruppen. Däremot visade sig ingen effekt på läsmotivation. Principerna angående läsgruppens 
organisation och läsmotivation var särskilt svåra att överföra till klassrumssituationer (Andreassen & 
Bråten, 2011). 

 I en Nederländsk studie av Varnhagen och Goldman (1986) berörs frågan om hur läsförståelse kan 
förbättras för12-åriga elever med lindrig utvecklingsstörning. Eleverna fick över en period på åtta 
veckor dagligen träna 30 minuter på att se och reflektera över orsakssammanhang och inferenser i 
litterära texter tillsammans i mindre grupper med stöd av lärare. De fick träna återberättande och att 
svara på olika varför-frågor. Resultatet visade att systematiska textsamtal i mindre grupper, med lärare 
som handledare, var utvecklande för deras läsförståelse och att elever med lindrig utvecklingsstörning 
kan ha nytta av denna sorts träning. 

 

Studier angående Reciprok Undervisning 

Resultat i Reichenberg och Emanuelssons (2014)  studie visar att man såg en signifikant ökning av 
läsförståelsen både hos de elever som övade på RU och en annan modell som kallas Questioning the 
Author, QtA. Interventionsstudien genomfördes med elever i årskurs 3 i grundskolan. Här såg man 
även att läshastigheten ökade, då särskilt för de elever som använde QtA. Detta gynnade särskilt elever 
med långsam avkodning som kunde använda sin energi för meningsskapande i texten tillsammans med 
sina kamrater.  

Takala (2006) genomförde en studie med sex olika klasser, där hälften var vanliga grundskoleklasser 
på mellanstadiet, de tre andra specialklasser med elever med specifik språkstörning (Specifik 
Language Impairment, SLI). Dessa sex klasser hade 10- 15 lektioner över en 5 veckorsperiod där RU 
användes som redskap i natur-ämnen och historia för att utveckla läsförståelse. Efter-test visade att 
interventionen gav särskild goda resultat i grundskolans klasser, även om resultatet visade en viss 
utveckling av läsförståelse i specialklasserna. Speciallärarna poängterade att mer tid skulle ha behövts 
då tempot i specialklasserna var långsammare, med behov av mer individuell handledning och flera 
repetitioner. De påpekade att resultatet sannolikt skulle ha blivit bättre om man hade haft längre tid, då 
man kunde ha anpassat inlärningssituationerna med till t.ex. dramapedagogik och ritade illustrationer 
för att förklara och visualisera de olika strategierna i RU. Sammantaget konkluderar författaren att mer 
traditionell undervisning inte ger tillräckligt med redskap för att utveckla läsförståelse. Hon antyder att 
strategier är lättare att träna än andra komponenter i läsförståelse. Även om det tar tid att anamma 
strategierna, utrustas eleverna med redskap så att de på egenhand kan förstå de texter de läser (Takala, 
2006).  

I Reichenberg och Löfgrens studie (2014) påpekas också att inlärningen av de olika strategierna var 
tidskrävande men att det sannolikt ger en effekt på längre sikt då strategierna blir internaliserade och 
eleverna kan använda dessa på egen hand. I denna studie deltog 30 elever i tredje klass, delad i två 
grupper på 15 elever. Skolan ligger i ett socialt missgynnad område, vilket var ett medvetet val, då 
forskarna hade svårt att hitta studier med RU genomförda med större grupper i tredje klass från ett 
sådant område. Under elva veckor hade grupperna 15 till 20 minuters pass två gånger i veckan. 
Resultatet visade att läsförståelsen ökade signifikant och hade bestående effekt. I diskussionen 
understryks vikten av att öka fokus på undervisning i läsförståelse även i lärarutbildningar. Lärarna 
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och lärarstudenter behöver tillgång till övning i att använda olika modeller av strukturerade textsamtal 
i undervisning. Det finns annars risk att lärarstudenter blir passiva läsare utan att kritiskt granska olika 
modeller. I denna studie valde författarna att inte ha med en kontrollgrupp, då de fann det oetiskt att 
undervisa elever utan att ge tillgång till läs-instruktioner (Reichenberg & Löfgren, 2014). 

 

Studier angående Reciprok Undervisning och utvecklingsstörning 

Endast ett fåtal internationella studier har publicerats om hur läsförståelse genom RU kan förbättras 
bland elever med utvecklingsstörning.  Van den Bos et al. (2007) genomförde en studie på 38 personer 
i vuxen ålder (20-72 år) med utvecklingsstörning. Deras utgångspunkt var att många av dessa hade en 
skoltid där läsförståelse och inferensträning säkerligen hade fått stå tillbaka för repetitiva övningar och 
”drillning” av bokstäver och ord. Under tre månader fick de vuxna deltagarna i studien 15 lektioner 
där de tränade de fyra olika läs-strategierna att sammanfatta, ställa egna frågor, reda ut oklarheter och 
föregripa som beskrivs av Palincsar och Brown (1984). Hälften av deltagarna blev uppdelade i mindre 
lärarledda grupper, de andra fick individuell undervisning. Resultaten av efter-testet visade ingen 
större skillnad mellan dessa grupper. Det fanns däremot en signifikant förbättring på deltagarnas 
användande av läs-strategier (förutom det att ställa frågor till texten) och deras generella läsförståelse. 
Studiens författare konkluderar med att denna typ av träning i läsförståelse-strategier är en bra 
utgångspunkt för vuxna med utvecklingsstörning för att bli bättre läsare. 

I en israelisk studie (Alfassi et al., 2009) genomförde forskarna en studie med elever med en lindrig 
utvecklingsstörning, mellan 15 och 21 år. Syftet med studien var att undersöka effekterna av 
introducerande av läs- strategier för att öka elevernas läsförståelse. Också här poängteras att mycket av 
läsundervisningen som möter denna elevgrupp präglas av träning på helords-läsning för att styrka 
deras funktionella läsande i dagliglivet. Studiens deltagare fick under 3 månader, två tillfällen i 
veckan, träna läsförståelse med RU i mindre grupper på 4 elever. Kontrollgrupper fick under samma 
tid mer traditionell läsundervisning med möjlighet att svara på frågor och sammanfatta texters 
innehåll, men blev inte undervisade i läs-strategier.  Efter-tester visade att undervisning med 
introduktion av läs-strategier gav överlägset bättre resultat på elevernas läsförståelse, än mer 
traditionella undervisningsmetoder. I sitt resultat påpekar författarna att mycket få anpassningar av 
metoden behövdes för att möta denna elevgrupp. De poängterar däremot att det behövs mer tid och 
möjligen större ansträngning från lärare för att engagera eleverna i samtal och dialoger.  Författarna 
understryker vikten av att läsförståelse förvärvas i en social kontext där interaktionen mellan eleverna 
ger mening och möjliggör lärande mellan de som kan lika mycket och de som kan lite mer. Genom att 
observera och modelleras av skickligare läsare med erfarenhet av träning i läsförståelse, internaliseras 
läs-strategierna hos eleven (Alfassi et al., 2009).  

Studier angående Reciprok Undervisning och utvecklingsstörning i Sverige 

I Lundberg och Reichenbergs (2013) studie deltog elever med utvecklingsstörning som läste utifrån 
grundsärskolans- och träningsskolans kursplan. I studien provades RU i en grupp och Inferensträning, 
IT, i en annan. Resultatet visade på en stor ökning angående läsförståelsen hos eleverna oavsett vilken 
modell man använt.  De elever som övade enligt RU blev skickligare på att ställa egna frågor och att 
reflektera över innehållet i texterna samt att haka på varandras inlägg i samtal vilket utgjorde mer 
livaktiga samtal (Lundberg & Reichenberg, 2013). 

En pilotstudie av Reichenberg (2013) genomfördes med 5 personer med utvecklingsstörning i åldern 
28-42 år, boende i Sverige och sysselsatta med daglig verksamhet. Personerna i studien kunde avkoda 
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ord men läste långsamt på ett okritiskt sätt. Eftersom en av deltagarna hade talsvårigheter läste 
forskaren upp texterna punkt för punkt. Personerna fick prova de olika strategierna i RU men var till 
en början inte så förtjusta i att samtala om texterna. Resultatet visade också att personerna inte tyckte 
om att stanna upp vid varje punkt och hade lätt att försvinna bort från texten. Efter några textsamtal 
kunde de dock börja uppskatta och förstå vitsen med de olika strategierna i RU och ville även 
fortsättningsvis använda sig av dessa (Reichenberg, 2013).  

I studien av Reichenberg och Fält (2014) deltog det 31 elever med utvecklingsstörning som läste 
utifrån grundsärskolans- och träningsskolans kursplan. Arbetet pågick över en 8-veckorsperiod där 
eleverna hade 16 lektionstillfällen. Denna studie gjordes som en replikering av tidigare studie 
(Lundberg & Reichenbergs, 2013) som ett sätt att komplettera bristen på storskaliga studier. Även här 
såg man en tydlig ökning i läsförståelsen efter att ha provat både IT och RU. Det som var extra 
intressant här var att det också deltog elever som behövde alternativa kommunikationsredskap såsom 
bildstöd och teckenstöd (Reichenberg och Fält, 2014). 

Reichenberg (2015) presenterar i tidskriften The Reading Matrix en genomförd uppföljningsstudie där 
det ingick 40 elever från fyra olika särskolor i Sverige. Alla eleverna hade diagnosen 
utvecklingsstörning, några med en måttlig utvecklingsstörning medan de flesta en lindrig. Här 
användes faktatexter från 8 sidor och tecken- och bildstöd var centralt. När studien var över hade alla 
elever deltagit i 16 textsamtal. Slutsatser hon drog var att det som var avgörande var ett regelbundet 
övande i att ta sig an texter, oavsett vilken modell man väljer att arbeta med. Man såg också att varje 
enskild lärare måste bestämma valet av modell beroende på den undervisningsstil man har men också i 
förhållande till vilka förutsättningar eleverna har (Reichenberg, 2015).  

Sammanfattning: 

Utifrån internationella och nationella rapporter vi tagit del av visar forskningen på sjunkande 
läsförståelse i de svenska skolorna. Lågpresterande elever verkar drabbas särskilt mycket. Dessa elever 
tycks särskilt behöva strategier för att bättre tillägna sig läsförståelse. De strategier som nämnts som 
mest effektiva i olika studier är RU, IT och QtA både internationellt och här i Sverige. Valet av modell 
verkar inte ha betydelse snarare att man strategiskt och medvetet arbetar in en modell över tid. 
Studierna verkar ha gemensamt att läsförståelse ökar signifikant oavsett vilken skolform eller 
personkrets det gäller samt vilken modell man använder. Det viktiga tycks vara att man regelbundet 
använder en strategisk väg där man betonar samtalets vikt när man tar sig an olika texter. 

Metod 
Utifrån vår problemformulering och frågeställning är det vår målsättning att både belysa uppfattningar 
och utveckla kunskaper om vilka utmaningar lärare i grundsärskolan möter i sitt arbete med 
läsförståelse genom strukturerade textsamtal. Då vi i denna studie önskar att lyfta fram lärares 
reflektioner, över sin undervisning med textsamtal, använder vi en aktionsforskningsinriktad ansats för 
att därigenom få syn på hur undervisningen kan utvecklas. 
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Aktionsforskningsinriktad ansats 
Aktionsforskning kan beskrivas som en ansats och idé för att genom forskning utveckla och förändra 
verksamhet. Rönnerman (2012) poängterar att denna forskningsansats genomsyras av ett ”botten-up” 
perspektiv där den agerande praktikern själv är frågeställare och aktivt ingriper för förändring av den 
egna verksamheten. Detta till skillnad från ett ”top-down” perspektiv där förändringsprocessen 
initieras utifrån och någon utanför styr verksamhetsutvecklingen.  

Enligt skollagen (SFS 2010:800) skall skolans verksamhet vara nära relaterad till beprövad erfarenhet 
och vetenskaplig grund. En nära sammankoppling av praktik och forskning beskrivs av Somekh & 
Zeicher (2009) som en styrka i aktionsforskningsansatsen. Olika erfarenheter från forskning och 
vardag möts och olika kunskapsfält styrker varandra där begrepp som den lärande forskaren och den 
forskande läraren beskriver forskningsmetodens kärna. Aktionsforskningen har olika syften där 
utvecklande av de deltagandes egna kunskaper är central samt sprids till det egna arbetslaget och 
påverkar skolutveckling på ett lokalt plan. Samtidig betonas det i en aktionsforskningsansats att 
forskningsresultat bidrar till kunskapsutveckling inom det vetenskapliga området. En av 
aktionsforskningens metodologiska principer är att forskningen utförs som ett samarbetsprojekt och 
partnerskap mellan deltagare och forskare (Somekh, 2006). Hon förtydligar att de deltagande ofta har 
olika bakgrund och därmed kan tillföra olika kunskap in i studien.  

En annan viktig princip är aktionsforskningens flexibla cykliska karaktär. En aktion (handling) 
planeras utifrån deltagarnas erfarenheter, aktionen genomförs, följs upp av observationer, där resultatet 
blir föremål för reflektioner. Efter reflektioner utvecklas planering för att påbörja en ny cykel. Denna 
cykliska process beskrivs av Kemmis och Mc Taggart (1981) där de har utvecklat en 
aktionsforskningsspiral för att åskådliggöra processen som visar hur utveckling sker genom ett 
aktionsforsknings-projekt. Hill (2014) utvecklar detta tänkande genom McNiffs modell, där nya 
spiraler skapas utifrån från den första (figur 1).  Med detta menar hon att det finns en iterativitet i 
processen, där den ursprungliga idén och teman för aktionen genom reflektion kan få en helt ny ändrad 
fokus eller “spin off”. Detta beskriver lite av den flexibla kvaliteten i metoden, en föränderlig process 
där deltagare från början inte riktigt vet ”var det tar vägen”. Denna öppenhet för flexibilitet och 
förändring är en nödvändig inställning för aktionsforskaren (Hill, 2014).  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Aktionsforskningsspiralen enligt McNiff (2002, s. 57). 

Kvalitativt perspektiv 

För att tydligare förstå aktionsforskningens intentioner kan vi behöva beskriva denna metod utifrån ett 
kvalitativt perspektiv. Det kvalitativa perspektivet på hur man beskriver verkligheten utgår från hur 
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individen tolkar och upplever sin omgivning snarare än önskemål att beskriva denna mer eller mindre 
objektiv. Människans subjektiva verklighetsbeskrivning är till stor del präglad av individen själv i en 
social och kulturell kontext, där verkligheten är tolkad och formad av individen (Backman, 2008).   

Eliasson (2013) beskriver hur kvalitativa metoder är väl anpassade för studier där man söker 
djupkunskap, snarare än breddkunskap mätbara i kvantiteter. I den kvalitativa ansatsen söker forskaren 
djupare förståelse för ett problem eller fenomen, en förståelse som är svår att kvantifiera, men 
uppenbarar sig efterhand som undersökningen fortgår. Det är en flexibel metod där anpassning görs 
efter situationen, och empiri och material samlas in så länge det behövs tills forskaren anser att 
insamlingen är “mättad” och det inte finns mer att hämta (Eliasson, 2013).  

Kvale (1997) lyfter fram den kvalitativa forskningens perspektiv på mening, social kunskap, sanning 
och verklighet, där det inte längre är tal om objektiv kvantifierbar data, utan snarare att synliggöra och 
tolka meningsfulla relationer. Det är en förståelse som inte framkommer genom yttre observation eller 
frågeformulär utan uppenbarar sig i dialog och samtal med de individer som ska förstås. Nyckeln till 
att förstå deras livsvärld ligger i interaktion och samtal, ett samspel mellan deltagarna där de är 
ömsesidigt beroende av varandra (Kvale, 1997).  

I föreliggande studie söker vi svar på vårt syfte och frågeställningar genom att genomföra en 
aktionsforskningsstudie tillsammans med lärare från grundsärskolan. Vår målsättning är att lyfta 
centrala uppfattningar och kunskaper omkring användandet av strukturerade textsamtal vilket därmed 
får betydelse för skolans arbetslag och utveckling samtidigt som projektet kan bli ett bidrag till 
kunskapsutveckling inom det vetenskapliga området. Alla deltagarnas bidrag i 
aktionsforskningsstudien är likvärdiga och bidrar förhoppningsvis till en djupare förståelse för 
användandet av strukturerade samtal kring texter. Vi hoppas att genom dialog och samtal synliggöra 
olika uppfattningar som ligger till grund för vårt handlande.    
  

Studiens deltagare  
I vår aktionsforskning deltar fyra lärare som alla har lång erfarenhet av att arbeta i grundsärskolan. 
Författarna av denna uppsats, som denna höst slutför speciallärarutbildning, utgör två av dessa. De två 
andra deltagarna har utvalts från strategiska urval. Alvehus (2013) beskriver hur man vid strategiska 
urval söker deltagare med specifika erfarenheter inom de undersökningsfrågor som undersökningen 
tänker belysa. Dessa två lärare har en specialpedagogisk utbildning med lång erfarenhet av 
undervisning i svenska/kommunikation i grundsärskolan och dessutom stort intresse att utveckla 
undervisningspraktiken. De är båda klasslärare för var sin klass på högstadiet i grundsärskolan och har 
dessutom, tidigare i sitt arbete, deltagit i en forskningsgrupp med fokus på läsning och strukturerade 
textsamtal, där de fick prova på olika läsförståelsemodeller. Grundsärskolans verksamhet, där alla fyra 
deltagarna arbetar, är lokalintegrerad på en mellan- och högstadieskola belägen centralt i en liten ort. 
Studiens fyra deltagare utgör tillsammans aktionsforskningsgruppen. Författarna av denna uppsats är 
lärare som intar en forskarroll och de två andra lärarna namnges som deltagande lärare. Tillsammans 
i aktionsforskningsgruppen valde vi två elever från två olika klasser och med dessa genomfördes de 
strukturerade textsamtalen utifrån RU-modellen.  
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Genomförande 

Fokusgrupp 

Då vår empiri utgår från våra reflekterande samtal i aktionsforskningsgruppen såg vi ett behov av att 
hitta en metod för dessa samtal. Vi beslutade oss för en variant av fokusgruppsamtal som Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) beskriver som en sorts strukturerad gruppintervju. Enligt 
författarna är fokusgrupper en metod som är näraliggande med metoder som samtalsintervjuer och 
direktobservationer där man möjliggör studie av det sociala samspelet och där alla deltagarna 
gemensamt tänker kring ett särskilt fenomen eller tema. Studiens lärare med en forskarroll arbetar 
utifrån studiens syfte och givna tema där vi båda agerar samtalsledare för att lättare hålla fokus på vårt 
uppdrag. Essiasson et al. poängterar dock att ledaren av samtalet har en mindre styrande roll än i 
enskilda samtalsintervjuer samt att samtalen i en fokusgrupp ofta behandlar färre teman där deltagarna 
istället har möjlighet att gå på djupet. I en fokusgrupp bör alla deltagarna ha fokus på samma tema och 
ha möjlighet att inta rollen som talare (Wibeck, 2000). Fokus i våra samtal handlar om hur lärare 
upplever arbetet med strukturerade textsamtal med eleverna och utgår från en samtalsguide som 
utarbetats och utvecklas efter hand av lärarna med en forskarroll. Esaiasson et al.(2012) poängterar att 
det inte på förhand går att veta vad som är relevant. Enligt Wibeck (2000) studeras innehållet i en 
fokusgrupp genom “gruppmedlemmarnas åsikter, attityder, tankar, uppfattningar, argumentationer etc. 
för att studera själva interaktionen “ (a.a. s 20). Alvehus (2013) instämmer men poängterar att även 
processen i fokusgruppssamtalen är av stort intresse. Vi har i reflektionssamtalen lyft alla fyra lärares 
tankar och erfarenheter i aktionsforskningsgruppen där betoningen ligger i vad som sägs i gruppen, 
vilket generar att det utifrån en etisk aspekt inte är intressant vem som sagt vad.   

Insamling av data 

Varje lektionstillfälle i vår studie är filmat med Ipad där lärarna med forskarroll använde filmen som 
underlag till samtalsguiden (bilaga 1) inför reflektionssamtalen i aktionsforskningsguppen. Med 
samtalsguide menar vi att aktuella teman från filmmaterialet synliggjordes inför reflektionssamtalen 
och dessa förändrades efterhand som aktionsforskningsstudien fortgick. Filmerna användes inte som 
data för analys i föreliggande studie. När vi träffades med hela aktionsforskningsgruppen gjorde vi 
ljudupptagningar av reflektionssamtalen som sedan transkriberades i sin helhet, skrevs ut och 
analyserades. Dessa ljudupptagningar utgör data för analys i vår studie. Björndal (2005) beskriver hur 
ljud och filminspelningar har två uppenbara fördelar. För det första konserverar observationen 
ögonblicket, det vill säga att observationen inte begränsas av vårt minne och kan ses och höras 
upprepade gånger. Ett sådant material har dessutom en stor detaljrikedom, vilket gör att man kan få 
syn på detaljer som annars skulle gått förlorade (Björndal, 2005). Vår roll som observatörer under 
lektionerna är av en nedtonad karaktär. Eliasson (2013) beskriver hur man som deltagande observatör 
arbetar koncentrerad på att vara just observatör och försöker att inta en passiv roll i den observerade 
miljön. 

Forskningsetiska aspekter 

Enligt vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska princip informationskravet skall deltagarna i studien 
informeras, vilket vi gjorde genom att informera om studiens syfte, att deras deltagande är frivilligt 
samt att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Detta gjordes genom att skicka ut missivbrev 
till deltagande lärare (bilaga 2) samt elevernas vårdnadshavare (bilaga 3) enligt samtyckeskravet. Då vi 
tänkte använda oss av filmupptagning av lektioner där elever deltar, fann vi det nödvändigt att inhämta 
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vårdnadshavares medgivande. Enligt konfidentialitetskravet informerades deltagarna att all insamlat 
material skulle förvaras så att obehöriga ej har tillträde till detta. Deltagarnas identitet kommer att 
skyddas i denna studie så att obehöriga ej har tillgång till denna information. Då undersökningen 
genomförs på en liten ort finns det dock en viss möjlighet att ta reda på deltagares tillhörande skola 
vilket inte är möjligt att bortse ifrån. All insamlad data kommer endast att användas för denna studies 
syfte och därför inte användas i kommersiellt bruk utifrån nyttjandekravet. 

I och med att denna studie genomförs som en aktionsforskningsstudie finner vi det viktigt att alla fyra 
deltagare i studien får ta del av resultatet och får ge synpunkter på detta då de uppfattningar som 
framkommer är resultat av gemensamma reflektioner över genomförda lektioner. Under dessa 
lektioner har vi varit två lärare med varav den ena har filmat medan den andra har lett lektionen. Detta 
har medfört förändringar för eleverna där undervisningssituationen har sett annorlunda ut än vad de 
varit vana med. För vissa elever kan det ha medfört stress och att de kanske har känt sig obekväma. 
Detta kommer vi att diskutera vidare under metoddiskussionen i uppsatsens sista del. 

Aktionsforskningens genomförande 

Eftersom det inom vår valda forskningsansats är av stor vikt att alla deltagande är delaktiga i alla 
projektets moment, ansåg vi att det i vårt första planeringsmöte var av vikt att ge de två deltagande 
lärarna inblick i aktionsforskningens grunder. Detta för att på så sätt få en gemensam utgångspunkt 
och förståelse för vad arbetet innebär och utifrån detta lättare göra en arbetsfördelning. Vidare 
berättade vi om studiens syfte och frågeställningar samt de forskningsetiska principerna inklusive 
missivbrev eftersom vi planerade att göra filmobservationer av lektioner och ljudupptagningar av våra 
reflektionssamtal. Studiens lärare med en forskarroll presenterade olika läsförståelsemetoder som 
skulle kunna användas vid strukturerade textsamtal. Vi diskuterade, alla fyra tillsammans, val av 
läsförståelsemetod och beslutade oss för att arbeta utifrån RU-modellen och läsa in oss på detta inför 
nästa sammankomst. Eftersom vi hade begränsad tid, för genomförande av studien, bestämde vi att 
fokusera på vissa delar av RU-modellen där man tränar på strategierna förutspå handlingen i en text 
och att reda ut oklarheter. Det visade sig dock ganska snart en uppfattning, i 
aktionsforskningsgruppen, att vi behövde begränsa oss till att använda endast en strategi vilket 
slutligen resulterade i strategin att förutspå handlingen. Studiens två lärare med en forskarroll tog på 
sig att leta reda på litteratur som skulle kunna användas i de kommande textsamtalen med eleverna. Då 
de deltagande lärarna visade stort intresse av att själva hålla i lektionerna, samt att de också hade 
kännedom om de deltagande eleverna, planerade vi utifrån detta. Studiens två lärare med en forskarroll 
har observerat och filmat vid 9 av totalt 11 lektionstillfällen.  

Som tidigare nämnts är vår primära källa för empiri de reflekterande samtalen men vi vill ändå i stora 
drag försöka klargöra hur själva lektionstillfällena, som vi använder som underlag för reflektion i 
samtalen, har arrangerats. Under en tidsperiod på tre veckor under höstterminen har de 11 
lektionstillfällena genomförts på ca 20 minuter vardera innefattande två lärare, fyra valda elever och 
två lärare med en forskarroll som filmat. Lektionerna har alla varit upplagda utifrån att träna 
läsförståelse genom att använda strukturerade textsamtal genom RU specifikt med fokus på strategin 
att förutspå. I samtliga lektioner har det använts böcker ur samma bokserie, där karaktärerna 
återkommer i alla böckerna (se referenslistan; Murray, 2007). Då böckerna var relativt korta använde 
vi två vid varje tillfälle där den ena lästes i sin helhet.   

Fia har, vid varje lektionstillfälle varit knuten till lärare A´s klass med två valda elever, som genomfört 
totalt sex lektioner (varav två utan filmarens närvaro). Öyvind har, vid varje lektionstillfälle varit 
knuten till lärare B´s klass med två valda elever, som genomfört totalt fem lektioner. Samtliga filmer 
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från lektionstillfällena analyserades tillsammans av studiens lärare med en forskarroll som också 
förberedde reflektionssamtalen med samtalsguiden baserad på deras gemensamma analys av 
filmmaterialet. Alla reflektionssamtal spelades in, transkriberades i sin helhet och ligger till grund för 
vår analys och vårt resultat. I reflektionssamtalen har vi alla fyra bidragit med tankar och erfarenheter, 
där varje deltagares aktiva engagemang har vidareutvecklat tankar och mening där reflektionssamtalen 
har blivit en mötesplats för meningsskapande. Kortfattat ser designen av vår aktionsforskningsstudie 
ut som följer, utifrån den aktionsforskningsspiral som beskrivits tidigare i metod-delen.  

 

 
 
 
 
Denna cykel har upprepats tre gånger över en tid på 5 veckor. Efter sista cykeln hade vi ett avslutande 
reflektionssamtal med särskild fokus på vårt delsyfte angående lärares utmaningar i arbetet med att 
hitta rätt litteratur till eleverna. 
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Fenomenografi som analysmetod 
I vår studie tar vi, i rollen som forskare, avstamp i den kvalitativa analysprocessen där man utmanas 
att utifrån en stor mängd data skapa mening där forskaren undersöker systematiskt för att arrangera sitt 
datamaterial, som i vårt fall är transkribering av samtal, för att få fram ett resultat. Man bryter ner 
materialet, kodar, gör synteser och letar mönster (Fejes & Thornberg, 2009).  

Vi har inspirerats av Dahlgren och Johansson (2009) som beskriver en kvalitativ fenomenografisk 
analysmodell där analysprocessen består av sju steg. Vi började med att bekanta oss med våra 
transkriberingar genom att läsa och samtidigt göra anteckningar på sidan. Själva analysen började först 
steg två, som Dahlgren och Johansson kallar för kondensation, vilket handlar om att vi letade reda på 
betydelsefulla uttalanden från samtalen i form av några rader eller hela stycken, som sedan kodades 
med siffror. Utifrån inspiration av Dahlgren och Johansson gjorde vi analysen av dessa två första steg 
var för sig, för att så jämföra vår kodning. Detta för att försöka öka validiteten på resultatet av studien. 
För att fysiskt kunna bearbeta och kategorisera dessa klipptes det sedan ut.  I steg tre jämförde vi de 
utklippta passagerna för att hitta likheter och skillnader i materialet. Därefter i steg fyra grupperade vi 
passagerna i högar för att åskådliggöra relationer mellan de olika kategorierna. Det femte steget 
innebar att artikulera de olika kategorierna med fokus på likheterna för att sedan i steg sex sätta namn 
på de olika kategorierna som gjorde att materialets mest signifikanta delar framträdde. Den sjunde och 
sista fasen betonar vikten av att jämföra de olika passagerna på ett uttömmande exklusivt sätt så att 
dessa enbart passar i en kategori. Dessutom leder ofta denna fas till att kategorier förs samman till 
färre antal vilket inom fenomenografin kallas för utfallsrum, vilket också leder till att utse citat som är 
kärnfulla och kan representera de olika kategorierna. 

När vi i vårt resultat talar om lärares uppfattningar vill vi poängtera att det inom fenomenografin inte 
är tal om olika åsikter, utan snarare vad som oreflekterat ligger till grund för en åsikt. Marton (1978) 
beskriver hur det inom fenomenografisk analys inte är intentionen att få fram fakta eller det han 
namnger som första ordningens perspektiv. Det finns snarare ett önskemål att beskriva människans 
uppfattning av omvärlden, hur verkligheten ter sig för individen, ett andra ordningens perspektiv 
(Marton, 1978). 
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Resultat 
I resultatdelen redovisas lärarnas uppfattningar om vilka utmaningar de möter i sitt arbete med 
strukturerade textsamtal. En del av de uppfattningar som framkommit är särskilt riktade mot vilken 
roll litteraturen har i undervisningen. En viss redigering har gjorts av citaten i våra passager för att öka 
läsbarheten (Kvale, 1997). Redigeringen har främst handlat om vissa utvikningar, pauser eller hm-
anden som förekommer i samtalen. Vid några tillfällen har citaten sammanfogats då lärare uttalat sig 
om samma saker men där någon haft en kortare kommentar i mellan. Redigeringen markerar vi med 
/…/ och varje passage är markerat med rs:p med vilket vi menar reflektionssamtal respektive passage. 
Vid de tillfällen när ortsnamn eller namn på elever nämns i samtalen har vi i utskrift av citaten ändrat 
och avidentifierat personer och ort. 

Vårt empiriska underlag för resultatet är i sin helhet hämtat från fyra olika reflektionssamtal, där 
samtalen löper fritt mellan deltagarna. Dessa samtal har dock en viss struktur präglad av vår 
samtalsguide. I löpande text benämner vi aktionsforskningens fyra deltagare som lärare. Vi har 
strukturerat kapitlet i tre delar. 

De tre huvudkategorier eller utfallsrum som framkom i vår analys av data är: 

1. Perspektiv på undervisningen 

2. Strukturerade textsamtal som ram för undervisningen 

3. Berättelsens betydelse för undervisningen 

Vad som ingår i dessa utfallsrum beskrivs närmare under varje del. 

Perspektiv på undervisningen 
Utgångspunkt för detta utfallsrum är lärarnas uppfattningar om bakomliggande idéer eller perspektiv 
som påverkar hur vi jobbar med strukturerade textsamtal och textförståelse i grundsärskolan. Det 
framkommer i våra reflektionssamtal att vi i grundsärskolan inte jobbar särskilt mycket med olika 
modeller för strukturerade textsamtal och ett undrande om varför det är så. Samtalen fördes in på hur 
vi tänker angående lärande i svenskundervisningen där följande två aspekter har framkommit:  

• När lärandet sker linjärt 

• När lärandet sker i parallella spår 

När lärandet sker linjärt 

Det framkommer som en uppfattning att inlärning traditionellt kan ses som linjärt, d.v.s. att lärande 
bygger på tidigare kunskap och sker i en viss ordning. Om man tänker sig inlärning som en trappa 
måste man ta ett steg i taget, annars saknas underlag för lärandet.  

Nämen jag tänker så här att i skolan har det ofta varit så att, om man ser det som en trappa, du vet 
utveckling, så kommer man bara till steg ett och då är man kvar på steg ett för det att man kommer 
inte vidare med sin läsutveckling eller skrivutveckling. Man tar aldrig stegen upp till det som är mer 
intressant för att man måste ju kunna det innan man går vidare, och det kan ju vara en broms kanske 
för det att man inte vågar… kanske vi här har varit för mycket på, att man för att jobba med C så 
måste man först göra A och B och då… begränsar det kanske.                    (rs 1:p16) 
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Vi reflekterar över att ett linjärt tänkande kan medföra att man blir fast i grundläggande språkinlärning 
då många av eleverna i särskolan har svårt att lära sig läsa med flyt.  

Jag känner ju att när jag jobbade på skolan x ett tag så var det så att man liksom jobbade med sjutton, 
arton- och nittonåringar och fortfarande satt och jobbade med tragglande med bokstäver, och det är 
väl lite för att man ska liksom aldrig ge upp, men egentligen så skulle man kanske gett mycket 
mindre tryck på det och hellre gått på andra bitar som man kunde haft mycket mer glädje av, för det 
är ju dötråkigt ibland.  

(rs 1:p19) 

När lärandet sker i parallella spår 

Utifrån vår reflektion framkommer en tanke om att undervisning i läsförståelse och lästeknik bör gå 
hand i hand där det ena inte utesluter det andra.  

Det som kanske också måste göras är att man liksom från början kör parallella spår med det här, så 
att man liksom när man börjar skolan har man bokstavträning och ordförråd och sådant där, samtidig 
som man jobbar med texter, diskussioner och samtal, för det är ju inget som säger att man inte skulle 
göra det absolut hela vägen. 

(rs 1:p24) 

En uppfattning som framkommer är att upplevelse och förståelse av texter inte behöver begränsas av 
avsaknad av läsfärdigheter hos eleverna. 

Men det kanske också handlar om att vi som pedagoger måste släppa lite på prestigen, alltså jag 
tänker att man kan faktisk ta hoppet upp till C, för att de ska sköljas med textmassa, även om de inte 
kan producera det själv, kan skriva det själv. Att vi faktiskt får släppa på det för det kanske blir så att 
man inte kan skriva, utan får lyssna liksom, lyssna på böcker så som vi kan njuta av att läsa en bok 
kan man njuta av att lyssna på en bok.  

(rs 1:p18) 

Det lyfts en uppfattning om att lärare inte får fastna i vissa lärandemönster då det finns risk att 
eleverna då missar den roliga upplevelsen med läsningen. 

Men jag tror att man ska släppa på prestigen lite grann, så kan man plocka upp det någon gång ibland, 
men att det inte får vara det som gör att man inte kommer vidare, alltså att man ska traggla och 
traggla, utan att låta det få följa med lite annat också. Det är som med den där filmen där de ska sitta 
och knyta de där skorna, skosnörena, när det finns kardborreband och så kan man ut och jogga, 
annars kommer man aldrig ut i spåret och jogga, därför att man inte kan knyta skorna. Nej men det 
blir ju så dumt, och man kan ju bara dra sådana paralleller, det blir ju jätteknäppt. 

(rs 1:p21) 

Strukturerade textsamtal som ram för 
undervisningen 
I vår studie används en utvald del i läsförståelsemodellen RU. Den valda läs-strategin förutspå handlar 
om att försöka förutsäga vad en text ska handla om genom att studera rubrik och bild. Genom att prova 
ut och genomföra lektioner med huvudfokus på just denna läs-strategi framkommer olika 
uppfattningar om hur det är att jobba med strukturerade textsamtal i undervisningen och då särskilt 
angående arbete med att förutspå. Följande fem aspekter har framkommit i detta utfallsrum;  
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• En modell som skapar trygghet 

• En modell som medvetandegör 

• En modell som begränsar läsupplevelsen 

• En modell som redan känns bekant 

• En modell som måste anpassas 

 

En modell som skapar trygghet 

Det framkommer uppfattningar i studien att arbete med strukturerade textsamtal kan, både för elever 
och lärare, ge en ram och struktur som de känner igen och på så sätt genererar trygghet. 

Följande två aspekter har framkommit: 

• Igenkännande av modell och struktur 

• Igenkännande av litteratur 

 

Igenkännande av modell och struktur  

För att öka elevernas förutsättningar att anamma en, för dem, ny modell uppfattas det viktigt att 
eleverna har kontroll och känner sig trygga i den. Lärarna upplever att eleverna arbetar bättre vid 
återkommande struktur i fråga om tid, rum, material och mönster som de känner igen.  

Det handlar det ju också om tror jag, om man kör en modell många gånger likadant, då vänjer de ju 
sig. Det är ju när man ska försöka föra in något nytt som det blir, då vill de inte, inte mina elever i 
alla fall.  

(rs 1:p48) 

Där tycker jag att vi är inne på lite av kärnan i vår verksamhet också, i vanliga fall i den här RU-
modellen så hade man eventuellt kört kanske en av de här varje gång efter sig liksom… i en vanlig 
klass. Men här tänker vi plötsligen att man får köra kanske fyra lektioner för att de behöver känna sig 
trygga i sättet, strukturen, så att de börjar få mer ut av den och det är ju kanske så att man måste 
anpassa… åtminstone i hur många repetitioner man har för att det börjar kännas tryggt och sitter. 

(rs 2:p60) 

Det är ju en vinst för eleverna! För ju mer de kan känna igen sig i sättet att arbeta så blir det ju bara 
ett plus. 

(rs 4:p83) 

Eftersom lärarna upplever att eleverna behöver lång tid på sig att anamma en ny modell framgår det ett 
behov av många repetitioner med samma strategi.  

Jag tänker vi ska inte byta för jag tror inte på att byta strategi för jag tror att ska man få något 
framsteg med en sådan kille, som en av mina elever, då ska man göra och göra och göra och göra tills 
han blir trygg. Det har vi ju sett med elevens-val grupper och massa olika saker som han ju har tyckt 
har varit jättejobbigt, innan han liksom har kommit på plats.  

(rs 3:p28) 

Det var så tydligt att eleverna nu hade förstått lite av systemet och då var det helt annorlunda. 

(rs 2:p28) 
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Lärarna lyfter behovet av att vissa elever i grundsärskolan behöver lång tid för att komma in i ett nytt 
system. Det framkommer en uppfattning om behovet av att utveckla verksamheten där andra ämnen än 
svenska/kommunikation är involverade. Det skulle vara gynnsamt för eleverna om man arbetade 
ämnesövergripande med samma sätt att angripa olika texter.  

Man skulle kunna dra det här egentligen i alla ämnen mer, så att man kan jobba utifrån lite samma 
modell eller tänk i no och so, så att eleverna känner igen, vad ska man säga…modellen eller  
så/…/innehållet blir ju annorlunda, men att de känner igen sig i det här med att ” nu ställer vi frågor” 
eller att ”nu ska vi försöka tänka mellan raderna” eller ” nu ska vi tänka oss vad som kommer att 
hända, vi ska göra ett resonemang och se tillbaka och kunna återberätta om innehållet” …så att vi 
liksom…överlag jobbar med det här i alla ämnen, det är ju egentligen meningen att svenska ska 
tränga sig in lite var som helst. 

(rs 4:p81) 

Igenkännande av litteratur  

Även i mötet med den litteratur som används uppfattar lärare elevers behov av igenkänning. Eleverna 
behöver fortsätta med samma bokserie, för att känna igen mönstret där man angriper böckerna på 
precis samma sätt många gånger, vilket skulle gynna elevernas känsla av trygghet och kontroll.  

Jag tycker vi fortsätter med samma serie. Det ska vara så lika i serien som möjligt för då kommer han 
att bli trygg i det. För han är en sådan kille, när han ser ett mönster då kommer han att till slut kanske 
tycka att det är jättekul och se fram emot det. Men det tar ett bra tag. Men när han väl är där så vill 
han hålla sig kvar sedan liksom. Det ska banas in. 

(rs 2:p25) 

Att lärarna läser samma bok flera gånger verkar också gynnsamt för några elever när det gäller att 
känna igen och kunna förutspå. 

Men jag tänkte om jag inför nästa gång också säger till dem: vet ni vad vi gör den här gången, vi läser 
boken en gång innan. Så att de får höra den en gång. 

(rs 3:p43) 

Det visar sig en uppfattning om att man inte självklart ser någon skillnad på elevernas sätt att ta till sig 
textens budskap vid upprepning av samma litteratur. Vid något tillfälle provas att läsa hela boken två 
gånger, först rakt igenom utan stopp, för att sedan läsa den igen och då först göra egna inferenser. 

-Ändrade du lite grann sättet du arbetade på i förhållande till boken, när du läste hela boken först rätt 
igenom, vad kände du utifrån det i förhållande till att dela upp den från början? 
- Syftet var ju att de skulle få lite förkunskap, men jag vet inte om det gjorde så stor skillnad på deras 
sätt att svara på frågorna sedan. En elev kunde fortfarande svepa iväg fastän vi hade läst den och den 
andre svarar så där som han brukar. 
-Men det jag såg var ju att de var ju inte mindre engagerade ,så det var inte så man tagit hål på 
ballongen och det inte fanns inte något kvar. 

(rs 4:p9) 

En modell som medvetandegör 

Det har i studien framgått att det finns några faktorer som behöver medvetandegöras för elever och 
lärare när man inleder ett arbete med en, för de medverkande, ny modell. Följande fyra aspekter har 
lyfts;  

• Uppmärksam på läs-strategier  

• Förutspå  

• Modellering  
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• Hur vi ställer frågor 

Uppmärksam på läs-strategier 

När man arbetar efter en särskild modell uppfattas det betydelsefullt att man som lärare gör modellen 
mer medveten för sig själv för att i sin tur uppmärksamma eleverna så de också kan vara med i 
lärprocessen. 

Det som en modell kan vara bra på är att man kan, kan bli uppmärksammad på områden man ibland 
kan ha lätt för att glömma.  

(rs 3:p52) 

Bara det att det behövs mer medvetenhet och att man liksom stannar upp och gör det strategiskt. 

(rs 1:p25) 

Det blev mer medvetet när vi gick den där läsecirkeln, som var jättebra, som väckte det här ordentligt. 
Jag tycker att det är ett bra sätt att jobba… sedan gör jag det inte slaviskt. 

(rs 4:p76) 

Förutspå  

När lärare ska träna eleverna på att göra egna inferenser till en text uppfattas några möjliga vägar dit. 
Man kan också behöva använda sig av sina egna tidigare upplevelser som lärare eller indirekt 
diskutera frågor angående liknande situationer som framställs i boken. 

I det tänkte vi att det kanske var lättare om man bakar in sig själv. Att man inte frågar: ”Hur skulle du 
ha gjort?” I stället säger kanske: ”Så här skulle jag gjort” eller känt. Då är det ju din erfarenhet och 
din inferens. 

(rs 2:p41) 

-Men det kan ju hända att man skulle mer, låt säga att hon stjäl en choklad och går ut…att inte kanske 
man behöver spå så mycket om vad boken kommer att handla om för det kommer man att lösa ändå,  
men vad händer när man stjäl en choklad? 
-Att man mer refererar över nåt som inte står i boken så man inte kan se svaret egentligen. 

 (rs 2:p47) 

Lärarna använder bilder dagligen på olika sätt i det pedagogiska arbetet med eleverna. Det 
framkommer en idé om att även använda bilder riktade mot träning i strategin att förutspå handling. 
Detta för att ge eleverna en grund innan man resonerar vidare om innehållet i en text. 

-Så ibland kunde man ha tänkt sig att man hade haft bara en bild. 
- Ja, att träna sig att prata om 
-Ja, de behöver kanske börja att träna på att prata om bara bilden? 

(rs 2:p52) 

Så det är det som är just den….kärnan i det som vi vill att de ska  lära sig, Vissa tar det automatiskt 
andra måste lära sig hur, och då säger du att man kan ha två eller tre lappar där det står tex: Bild, titel, 
baksida, det är de viktiga ledtrådarna för att lösa gåtan på ett ungefär vad det handlar om. Och det är 
alltid bara på ett ungefär. 

(rs 2:p72) 

Det lyft fram att eleverna på andra områden har förmågan att förutspå handling t.ex. när de ska välja 
på olika filmer genom att titta på filmfodralet. Det kan alltså handla om att göra steget mer medvetet 
för eleverna vad de egentligen gör när de väljer film. 

-Vi ser ju film på fredagar och då får de ju också välja på vilka filmer och då vill de ju se på fodralen, 
det är ju samma sak. Jag tror de är mycket mer vana med att se på filmfodral och bli intresserade, 
film är lite mer lättillgänglig. 
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-Kanske bara att sätta ord på det som vuxen? ”Hur är det när vi är i en videobutik? Hur väljer vi?” 
(rs 2:p73) 

RU har både internationellt och här i Sverige utvecklats där det ibland förekommer visuella symboler 
som relaterar till respektive läs-strategi. Några lärare i vår studie har tidigare, genom arbete i 
läsecirkel, till viss del använt strategierna i RU med olika symboler; spågumma, detektiv, cowboy och 
reporter. Lärarna upplevde då att symbolerna som användes var mer störande än till nytta. Det 
framkommer dock tankar om att vidareutveckla strategierna med egna symboler.  

Jag funderar på att en av mina elever med sin fantasirikedom som han har, så kan han spåra iväg och 
hitta något annat med den här spågumman kanske, det vet jag inte men det kan alltså, det kan hjälpa 
och det kan stjälpa, men det vet man ju inte förrän man har provat. 

(rs 2:p66) 

-Men det är ju inget som säger att man inte kan hitta egna symboler att använda för det där 
         - Det handlar mer om att man gör en symbol som står för någonting 

- Och då skulle man ju liksom själv kunna ta fram fyra symboler som man tycker är väldigt riktade 
till den …träning man vill ha. 

         - Ja, det är ju lättare att hålla fokus, det kan jag ju tänka...om man har en bild. 
(rs 2:p65) 

 
Man behöver egentligen inte ha så intressanta bilder med en massa färger och clatchigt … man kan 
ha något som är väldigt enkelt som inte leder in på en massa annat, men att de vet det är den här 
strategin vi är ute efter. 
                 (rs 2:p67) 

Lärarna i studien använder egenskrivna lappar som en förutbestämd markering i texten och som en 
hjälp för sig själva. Lapparna placeras där det kan kännas naturligt att stanna upp och använda sig av 
att förutspå handlingen med frågan ”vad händer sedan?” som är nyckelfrågan och därmed central i 
arbetet med att kunna förutspå handlingen. Ett sätt att använda detta är att läsa sista meningen på sidan 
igen när man bläddrat för att återknyta till historien. Lapparna kan då också fungera som en 
påminnelse för lärarna själva att uppmärksamma ett stopp. 

Här kan jag sätta in den ”Vad händer sen?”. Här blir liksom ett brott där man kan liksom börja 
spekulera lite och låta fantasin sticka iväg, det var ett naturligt brott. Det var min ingångspunkt 
liksom. 

(rs 2:p70) 

Nej och jag satte nog i lappar för… jag hade också bara post-it men det är ju inte mina elever 
intresserade av det var mer en markör för mig.  

(rs 3:p31) 

Modellering  

I reflektionssamtalen lyfts uppfattningen om att ännu tydligare vara en förebild för eleverna i fråga om 
att använda sig av strategin förutspå. Som lärare kan det finnas behov av att man kontinuerligt 
modellerar, d.v.s. arbetar tydligare med att vara en modell, genom att visa eleverna konkret hur man 
kan tänka när man försöker förutspå handlingen i en text. 

Egentligen så ser man att man kan modellera mycket i början. Det gör inget om man modellerar 
mycket, alltså visa upp själv flera gånger om och om igen: ”så tänker jag” eller ”så skulle jag vilja 
göra det” ”jag tänker så här” och … det är ett sådant där ganska aktivt bra sätt för de att analysera. 

(rs 2:p59) 

Man kanske skulle ha modellerat innan… att själv förutspå… för vi modellerade ju bara att de skulle 
berätta om framsidan, men man kanske också skulle ha modellerat hur man gör när man förutspår 
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liksom…att jag inte förklarade det ordentligt över huvud taget, det kände jag att jag missade …även 
om jag gör så när vi läser själva också. 

(rs 2:p13) 

Man kanske själv kunde modellera och dramatisera beroende på vad man själv är bekväm i? 

(rs 2:p40) 

 

Hur vi ställer frågor  

I studien har det visat sig att det kan vara viktigt att man som lärare utvecklar frågan ”vad händer 
sedan?”. Den frågan har visat sig för abstrakt och öppen för eleverna att förstå. Den uppfattas också 
indikera en förväntan på ett rätt svar. 

-När man säger sådär ”vad händer sen?” då finns det ju ett svar /…/ och man kan ju gissa fel. 
-Ja, men man skulle kunna komma ifrån det, kanske om man inte säger ”vad händer sen?” utan bara 
”Vad tror ni händer när vi bläddrar?” Eller…vad tror ni? Inte ”vad händer?”. 

(rs 2:p42) 

 
- Sedan som du sa också noga tänka igenom hur man ställer frågan, vi är öppna fast inte för öppna, 
det måste vara riktat liksom. 

         - Riktat fast inte så stängt. 
(rs 2:p75) 

Det har också visat sig gynnsamt att mer konkret använda en del av textens innehåll för att tydliggöra 
genom att knyta frågan direkt till några ord i texten. 

Om man t.ex. skulle modellera där själv då först. ”jaha, han står där vid godishyllan, nu tror jag 
att…”. Man gör det ofarligt att gissa. 

(rs 2:p43) 

 

Det skiljer sig för olika elever hur man behöver anpassa sättet att ställa frågor. Elever med 
autismproblematik, som ofta kan ha svårt att förstå att andra kan tänka på annat sätt än de själva, 
uppfattas ha extra svårt att förstå vad man är ute efter när man frågar.  

Man märker tydligt, vi pratade ju om det förra, just problemet med Theory of mind, att tänka sig in i 
en annans situation och när man inte har den förmågan så är det väldigt svårt att tänka sig till hur 
någon annan skulle göra. Det finns liksom inte. 

 (rs 3:p12) 

- Kanske om man bryter ner frågan lite i stället. Vad händer sedan: Vad tror ni händer med att man 
knyter det till handlingen. 
-  Ja, i den där ”Tjippo” där hade hon ju ont i ryggen…och då frågade ju inte jag ”Vad händer sen?” 
utan  jag sa ju mer: ”Vad ska hon göra då? Hur ska hon lösa det att hon inte kan gå ut med hunden, 
hon har ont i ryggen” Det är ju en riktad fråga. ”Vad händer sen?” det är ju så stort på något sätt. 

 (rs 2:p54) 

- Ja då knyter du det ändå an till att du bara förklarar frågan lite mer. 
- Det skulle jag vilja utveckla mer i stället för att bara ställa sådana här vidöppet. 
- Ja för då knyter man det ju till storyn liksom. 

 (rs 2:p55) 
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En annan framkomlig väg att utveckla frågeställningen kan uppfattas vara att man som lärare ger 
ledtrådar och ställer två-valsfrågor. 

-…för det blir en annan problematik, det är inte att han inte förstår, att han inte kan prata om det utan 
det är mer bara att…vad är du ute efter nu? 
-  Ja precis. Han behöver ha ledtrådar. 
- Det är ju inte så bra med ja-och nej frågor så rakt upp och ner...men låt säga: ”Känner han sig ledsen 
eller glad?”. För det är ju ett resonemang som är mycket enklare. Det känns som att för att få igång 
honom så måste man ha en enklare väg in. 

(rs 2:p37) 

En modell som kan begränsa läsupplevelsen 

När lärare arbetar med textsamtal uttrycks en uppfattning om att tydliggöra de olika strategierna i RU 
för eleverna på olika sätt men också att visa eleverna vilken strategi vi specifikt har ambition att träna 
på i de aktuella lektionerna. Det uppfattas också en viss osäkerhet att våga stanna upp utifrån egen 
intuition.  

Jag hade verkligen velat stanna upp. Man kunde ju ha förutspått det här när han står och diskuterar 
med sina kompisar vad han ska göra, han berättar ju det för kompisarna. Och där hade det varit kul att 
också prata med eleverna: ”Vad skulle ni ha gjort?”. 

(rs 2:p19) 

Det lyfts en tanke om att man som läsare kan bli störd om man frågar för mycket om texten. 

Ja, men tänk er själva om man läser en bok och man är inne i boken, så kommer det någon som ska 
ställa en fråga och så att man går ifrån här i det sammanhanget så ska jag svara på någonting som är 
helt utanför någonstans. Alltså man blir störd, klart man blir störd. 

(rs 3:p39) 

En uppfattning som lyfts är att vi som lärare kan prata sönder texten om man stoppar upp mitt i 
läsandet för att ställa frågor om texten eller blandar in oväsentligheter. Detta kan medföra att man 
riskerar att tappa tråden i texten och att eleverna tappar fokus eller inte förstår vad texten behandlat. 

Jag tror inte att han har en aning om vad den här boken handlade om när jag hade läst färdigt den för 
vi hade hackat sönder den så mycket, inte för mycket text men för mycket prat. 

(rs 2:p6) 

-I bland tänker jag så här att det är så att i det  sättet som vi jobbar nu, styckar vi upp boken för 
mycket, så att de inte får kontentan liksom. Det blir för mycket: Hur kände du?  
-Men vi hackar ju sönder det , det är det jag menar. Att han inte får något sammanhang i det, att det 
blir mer förvirrat än det skulle behöva vara. 

(rs 3:p35) 

Det visar sig finnas en stor drivkraft från eleverna att vilja gå in direkt i boken och börja läsa, inte att 
uppehålla sig för länge med att förutspå och att prata om framsidan. 

Men är det därför de säger det hela tiden: ”Ja, men läs då!”. Vi vill ju inte bli avbrutna så vi hamnar 
någon annanstans.     
      (rs 3:p38) 

Jag vet att en av eleverna säger vid ett tillfälle när jag frågar: ”Vad händer sedan”. och då säger han: 
”Det får vi veta om du läser”. 

(rs 2:p53) 

För mig så har det redan innan det här varit en problematik i den här frågan: ”Vad tror ni händer nu?” 
för det vet vi att det är ju bra att fundera så för att man får lite egna tankar. Men när jag läser för hela 
klassen … då säger de ju ofta: läs bara! Och då känns det ofta som att jag inte kan hålla på att hänga 
mig kvar i den där frågan för länge för man tappar texten.    (rs 2:p40) 
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En modell som redan känns bekant 

Det framkommer en uppfattning om att vi traditionellt jobbar med läsförståelsemodellernas olika delar 
även om vi inte använder de som en renodlad modell.  

De här fyra delarna som finns med i den RU-modellen är ju ingen nyhet, för det gör vi ju alla, det har 
väl alla lärare gjort i alla tider. Förklara svåra ord, och fundera lite också vad en bok kan handla om 
och läsa mellan raderna och sen återberätta det. Det är ju liksom inga konstiga saker. Det är ju helt 
basic grejer då. 

(rs 3:p50) 

Vi har ju andra situationer då man har högläsning och man inte kräver så mycket av de utan man bara 
stannar upp: ”Men vad konstigt ord det är här”, Man bara gör det helt naturligt, men kallar det inte för 
RU liksom. Utan man bara gör det helt naturligt så att jag vet att jag har eleverna med på tåget, att vi 
förstår vad vi läser.                                                                                 

(rs 3:p49) 

I vårt provande av träning i strategin förutspå presenterades flera böcker, där endast en av böckerna 
lästes igenom, vilket gjorde att dessa situationer upplevdes lite onaturliga.   

- Jag menar det är ju inte naturligt att göra på det här viset egentligen, det är ju för att man ska träna 
de på det här, så gör man kanske inte om man har lärt sig. 
 - Nej då tar man ju endast en bok och så får de prata om den. 

(rs 2:p72) 

Det framgår att lärarnas känslor, av att känna sig styrd och låst av att jobba utifrån en modell, kan 
medföra att de känner sig osäkra och obekväma.  

Jag tänkte nu får det gå som det går… någonstans. Jag var nog mer styrd igår och det tycker jag är 
svårt, det tycker jag är jättesvårt när man skall försöka göra enligt protokollet. 

(rs 3:p5) 

Jag känner mig lite tafflig för att jag ska hålla mig till en modell. 

(rs 2:p22) 

Även om det kan kännas jobbigt och tar energi av lärarna så framgår det att det ligger en utmaning i att 
strikt försöka hålla sig till en modell för att se vad det skulle medföra. 

Det är ju väldigt intressant att försöka att bara hålla sig till en modell, eftersom det är lite svårt, så det 
är också intressant att se att, ja vad händer när jag verkligen försöker liksom. 

(rs 2:p36) 

En modell som behöver anpassas  

I reflektionssamtalen lyfts ett behov av att jobba med modellen en tid för att göra om den så att den 
känns bekväm och trygg för lärarna själva och anpassad till eleverna. Det framgår att det kan vara 
svårt att använda en modell precis som den är. Lärare i grundsärskolan är av tradition vana med att 
anpassa skolmaterial och undervisning. 

- Jag kan säga att jag har jättesvårt att plocka någon modell över huvud taget rakt av utan man gör ju 
om allting. 
- Jag tänker att det behöver inte vara någon nackdel, det är klart att det är nackdel om man ska forska 
precis exakt på en modell, men samtidigt så tror jag att verkligheten är inte som en modell utan 
verkligheten är så att man måste anpassa till de eleverna man har. Då gör man om det till det som 
man känner sig bekväm med som man vet kan funka, och då kanske man plockar in lite här och lite 
där och så blir det någon mixmax, men det funkar för gruppen, det funkar för eleverna. 

(rs 2:p34) 
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Det lyfts en uppfattning om att det känns fel att utgå från en modell eller teori. Arbetets utgångspunkt 
behöver vara elevgruppen. 

Det är ju fel ordning. Man måste utgå ifrån gruppen och individerna i gruppen för att sen anpassa 
modellen på något sätt. Så det är ju lite så vi får jobba när man jobbar i den här elevkategorin.  

(rs 3:p51) 

 

Modellerna verkar ha betydelse för lärarna som ett sätt att få idéer och tankar om hur de kan göra. 

Huvudsaken är ju att vi som jobbar med svenska med eleverna vet hur en sådan här modell går till, att 
man har den teoretiskt med sig och sedan kan man göra om den. 

(rs 4:p77) 

Det finns en övertygelse om att RU som modell kan vara bra om den bara anpassas tillräckligt och 
används över längre tid. 

Jag är helt övertygad om att det ger någonting och sedan får vi bara svänga om modellen till att passa 
våra elever. 

(rs 3:p64) 

Men det handlar väl lite om vår kunskap och hur bekväma vi blir i det också. Jag tror att ju mer man 
vet och ju mer man har provat, ju längre man har hållit på med det så blir det en naturlig del och då 
blir det ju bättre också. 

(rs 4:p54) 

Berättelsens betydelse i undervisningen 
I vårt resultat ser vi att uppfattningar omkring litteraturen och berättelsens betydelse för 
undervisningen kan vara styrande för hur man jobbar med dessa. Det urskiljer sig olika tankar om 
varför man läser och vilken funktion litteraturen har i skolan. I detta utfallsrum framträder följande 
fyra aspekter: 

• Litteratur som en liten del av helheten 

• Litteratur som spegel av det som redan finns 

• Litteratur som underhållning 

• Litteratur som nyckel till omvärlden  

Litteratur som en liten del av helheten 

I reflektionssamtalen framgår att det i vår undervisning, i grundsärskolan, kan vara svårt att fokusera 
på arbete med läsförståelse då det är så mycket annat som tar vår uppmärksamhet och tid. Även i 
lärarnas utbildning upplevs det att läsförståelse och kunskap om lämplig elevlitteratur är 
underprioriterad. Här framkommer tre olika uppfattningar: 

• Berättelsen kommer i skymundan 

• Svårigheter med att välja litteratur 

• Läsförståelsemodeller i lärarnas utbildning 
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Berättelsen kommer i skymundan 

Grundsärskolans heterogena grupper med elever på väldigt skilda kognitiva nivåer och övriga behov i 
vardagen uppfattas som försvårande för undervisningen. Många andra yttre faktorer i omgivningen 
anses också påverka elever och lärare. Vissa elever kan t.ex. ha svårt att kontrollera sina känslor vilket 
fort speglar av sig på den övriga gruppen. Elevernas dagsform kan påverka deras prestationer och i sin 
tur även påverka gruppen och dess mottaglighet för den tänkta undervisningen.  

Jag tänker så här att boken är en väldigt, väldigt liten del av helheten. Det är ju hur jag gör, hur 
situationen är och vilka elever man har som gör resultatet och boken är väldigt lite egentligen. Det är 
klart den ska ju passa det är ju så, det ska den ju göra, men det är väldigt mycket annat som påverkar. 

 
(rs 2:p24) 

I våra reflektionssamtal lyfts att det för eleverna finns mycket annat som tar deras koncentration. Detta 
är något som lärarna är vana med och som de behöver ta hänsyn till.  

Det är ju mycket beteendeproblematik och social problematik som gör att de inte riktigt är här och 
nu.  

(rs 1:p59) 

Det är ju viktigt att eleverna har sina grundläggande behov tillgodosedda i den situationen. Och det 
känner jag ju inte riktigt att de här två eleverna har. Alltså det är mycket hinder i vägen för att de ska 
vara undervisningsbara, för att de ska kunna få ut maximalt av situationen. 

(rs 3:p1) 

Andra faktorer som kan påverka hur undervisningen fortlöper kan vara den placering av eleverna rent 
konkret t.ex. runt ett bord, i fåtöljer eller sittande i rad med bänkar. Vissa elever kan ha svårt att ha 
ansiktet mot varandra, där blickar möts, vilket ju också påverkar deras koncentration. I vår studie satte 
vi ihop elever som inte annars brukar arbeta tillsammans. De olika konstellationerna visade sig 
fungera i varierad grad. 

- Men ser ju i vissa lektioner att det har varit störande kringfaktorer, t.ex. lappar och en stol som stod 
för nära…sådant där.  

                                                                 (rs 2:p1) 
- Tror du att det hade fungerat bättre om du hade jobbat med dem en och en? 

         - Mmm det tror jag. 
(rs 2:p31) 

Att arbeta i heterogena grupper behöver dock inte betyda att eleverna inte kan ha glädje av varandra 
och få utbyte av varandra. Elevernas förutsättningar uppfattas även kunna användas som en tillgång. I 
en annan grupp hade elevsammansättningen inte så stor betydelse för själva lektionen, snarare så att 
eleverna kanske berikade varandra där eleverna kunde få nya infallsvinklar på saker och ting. 

-Om det hade funkat bättre en och en? Nej det tror jag inte, inte med de här två för de är så otroligt 
olika. Jag tror inte att jag hade fått ut mer av den ene än vad jag fick även när den andre eleven var 
med. 
-Kanske tvärt om till och med eller? 
- Ja, eftersom den ene eleven lade ju ut texten varje gång, så att då hör den andre eleven att man kan 
säga mer, så det kan ha varit en förtjänst, ja, men absolut inte bättre var och en för sig. 

(rs 2:p32) 

Även om eleverna fungerar att undervisa tillsammans är det dock inte självklart att de kan berika 
varandras kvalitéer.  

Det blir ju så extremt tydligt med dina samtal nu med olika möjligheter de har till att hantera 
materialet. De har ju otroliga olika förutsättningar.  

(rs 3:p15) 
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Jag tror att eleven med autism ändå är en vinnare i det, samtidigt som den andre också på något sätt 
också blir en vinnare till att hålla ihop det och till att koncentrera sig på här och nu och vad vi håller 
på med.  

(rs 3:p22) 

Svårigheter med att välja litteratur 

Det framkommer att det kan vara svårt att söka upp lämplig litteratur. Detta gör varje lärare 
individuellt och det sker i första hand vid biblioteksbesök eller inköp av böcker till klassrummet. I 
detta ligger en begränsning då lärare behöver gedigen kunskap och erfarenhet om litteratur för att hitta 
bra böcker.  

-Går till biblioteket, läser baksidan, läser nån sida och hoppas att det går hem 
-Att det håller hela vägen. 

(rs 1:p30) 

Lärarna upplever att det är svårt att hitta texter med rätt svårighetsgrad som passar eleverna. 

Vi upplever ett problem med det här att hitta rätt text eller rätt nivå eller litteratur för de färdigheter 
man vill träna. 

(rs 1:p29) 

Vid lån och inköp av böcker skulle man gärna villa läsa genom hela boken för att få en helhetsbild, 
men tiden räcker inte alltid till. 

Jag känner att jag skulle behöva läsa alla böckerna innan jag lånar dem eller köper dem, läsa dem 
tvärs igenom… och det tar jag mig inte tid att göra. 

(rs 4:p46) 

När lärare köper in litteratur har de endast tillgång till enstaka provsidor, som hjälp för att bedöma 
svårighetsgraden. Detta upplevs som för litet underlag och det lyfts ett behov av tillgång till hela 
boken för att få ett helhetsintryck. Det poängteras att varje klasslärare behöver göra sitt eget lilla 
bibliotek i klassrummet med så mycket som möjligt att välja på.  

Eftersom vi ärver elever efter sig så kan man ju inte ha för mycket lika heller utan det måste ju finnas 
en viss variation av böcker också så det ska vara kul att lyssna och läsa. 

(rs 4:p48) 

Det framkommer också uppfattningar om hur litteraturtillgången skulle kunna bli bättre genom att 
organisera detta på ett annat sätt. 

Vi köper in egna böcker och vi har en del stående i våra skåp och så tror jag det är med många klasser 
och skolor att de köper in eget. De lägger ganska mycket pengar på att köpa in böcker och man kan ju 
ibland ställa sig frågan: Hur mycket lika böcker är det som står runtom? I förhållande till om man 
hade tänkt mer en gemensam pool med ett jättebra bibliotek med lådor där man bara kunde gå och 
hämta istället för att alla köpte eget. Då kunde man köpt in något centralt något som kunde gett 
mycket större omfång av litteratur kanske till samma kostnad? 

(rs 4:p59) 

Jag upplever ju väldigt lite samorganiserat på det här området, inom kommunen. Det är inget tänk om 
att nu gör vi någonting tillsammans. Det är varje liten satellit-grupp som gör eget.  

(rs 4:p60) 

Det skulle vara bra med lite mer färdiga nivåer, färdiga lådor som de har på Nya Zeeland och som då 
är utformade innehållsmässigt med det som jag behöver till min klass. 

(rs 4:p55) 
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Läsförståelsemodeller i lärarnas utbildning  

Klasslärare i grundsärskolan förväntas ha grundläggande utbildning i läs- och skrivutveckling och 
kunskap om adekvat litteratur för att därmed kunna ge eleverna en grund att stå på utifrån varje enskild 
individ. Detta uppfattas inte helt enkelt då de olika lärarnas bakgrund och utbildningar skiljer sig 
mycket åt. Lärarutbildningens ändrade utformning och de ändrade behörighetskraven för att arbeta i 
grundsärskolan kan ha en viss påverkan. Detta uppfattas generera orättvisa gentemot eleverna 
beroende på vem de möter i sin skolgång. Andra utomstående kurser och påbyggnadsutbildningar 
verkar kompensera behovet. 

LTG-metoden var en bra metod, det är ju inte alls det, men jag hade liksom ingen kunskap om det, 
men det var ett bra sätt för mig som inte hade någon erfarenhet av läs- och skrivinlärning så det var 
ett sätt som jag kunde förstå, som jag kunde ta till mig. 

(rs 1:p5) 

-Inom specialpedagogiken fick man inget om läsinlärning. 
-Nej inte läsinlärning, utan det var en fem-poängs extra kurs som man kunde välja, litegrann av 
Australiens… 
-Jag gick den där säl-utbildningen, då läste man ju in en termin svenska, så man fick grundskole-
behörighet, och då var det ju läsinlärning. Vi hade en del där det handlade just om textsamtal också 
och den var väldigt bra. Så handlade det om att skriva dikter och grammatik. 

(rs 1:p6 och rs 1:p7) 

-Det intressanta med den här RU från Palincsar och Brown, de har ju kommit 1984 med de där olika 
stegen, men det känns inte som det nått hit. 
- Nej jag tänker att det borde ju ha nått till specialpedagogutbildningen om det kom så tidigt. När man 
gick 1990 så borde det ju ha varit det nyaste, nyaste i så fall. Jag hade inte hört talas om det.  

(rs 1:p8) 

När man har stött på det här med textförståelse är ju när man läst de där om NPF och autism och de 
här kurserna mot olika funktionshinder. Då handlar det ju mycket om det här att man inte förstår 
texten och så ... det är ju mer den vägen. 

(rs 1:p9) 

För att ge lärarna rätt förutsättning för att bedriva undervisning i läs- och skrivundervisning lyfts en 
uppfattning om vikten av påtryckning från skolledning att driva frågan vidare angående 
textbearbetning och läsförståelse. 

Jag tycker ju vår rektor driver frågan som såg till att vi fick den där kursen och är på att vi ska gå 
läslyftet ... skolverkets. 

(rs 1:p52) 

-Att det är betydelsefullt att ha en chef som… 
-Ja, ja det är det absolut.  
-Absolut. Jätteviktigt. 
-Att alla får samma grund.  
-Och att rektorn kräver att de flesta skall göra det, det är ju liksom krav. Undervisar man elever så 
skall man ha det.  
-Man kan ju säga att rektorn generellt är mån om att personalen ska ha hög kompetens så att vi ska 
veta vad vi håller på med.  
- Nu står det ju verkligen så att svenskan ska genomsyra allt, så det borde faktisk vara alla. 
 

 (rs 1:p53 och rs 1:p54) 

Det som är bra med ett läslyft är ju att det blir ett paraply över hela verksamheten där alla tänker lika 
och drar åt ett håll. Det var som vi var inne på, vikten av att det kom ovanifrån från ledning att det var 
styrt centralt så att det blev en gemensam riktning för alla. 

(rs 4:p82) 
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Litteratur som spegel av det som redan finns 

I denna aspekt ser vi en uppfattning att texter och litteratur ofta har en funktion att stödja det som 
redan finns hos våra elever i grundsärskolan. Man väljer gärna texter som är igenkännande för 
eleverna, där något av handlingen finns i elevens begreppsvärld. Här lyfts två olika uppfattningar: 

• Elevens intressen styr val av texter 

• Elevens intressen tonas ned för att hålla fokus 

Elevens intressen styr val av texter 

I våra samtal lyfts vikten av att bemöta elevernas erfarenheter och intressen som utgångspunkt för val 
av litteratur. 

För mina elever var det bra språk. Innehållet i de här berättelserna var också någonting som de kände 
till. 

(rs 4:p6) 

Det är klart det påverkar naturligtvis vad de har i erfarenhet och vad jag vet om deras erfarenhetsvärld 
så att säga, det gör det ju. 

(rs 3:p7) 

Utifrån detta kan man tänka sig att mycket av den litteratur och böcker som presenteras för 
grundsärskolans elever kan behandla innehåll de redan känner till eller har erfarenhet av. I 
reflektionssamtalen kommer det fram att litteratur bör vara åldersadekvat då eleverna bör känna igen 
sig i texterna. Det lyfts att vi behöver vara observanta så att vi inte arbetar med för barnsliga texter då 
eleverna lästekniskt inte mästrar åldersadekvat litteratur. 

Och böcker som inte är så barnsliga. Man vill ju helst inte att det skall handla om, för det finns ju en 
del lättlästa serier som handlar om klass 1b, det är ju inte så kul när man går i sjuan. Jag vet inte om 
de bryr sig så mycket men de är ju sju år i boken. 

(rs 1:p32) 

Jag tycker att det tillhör vårt ansvar lite att lyfta lite att man inte läser om lågstadiet. 
      (rs 1:p33) 

Det framkommer i våra reflektioner olika uppfattningar vad det innebär att litteraturen är 
åldersadekvat. Det kan handla om barn i samma ålder som eleven, att den språkmässigt är framskriven 
att passa elevens ålder eller andra aspekter som eleven kan identifiera sig med.  

Jag tog den som såg enklast ut och då var det ju om en tjej, vilket jag då tyckte hade varit roligare om 
det hade varit en kille naturligtvis, det hade varit lättare. 

(rs 4:p63) 

Det finns de här böckerna, som jag vet vi hade på gymnasiet den här ”en dag på dagcentret” och 
någon som var på rymmen men som är vuxna med utvecklingsstörning, som var bra och roliga med 
knorr på slutet. Men det är inte så ofta man hittar sådana böcker som handlar om unga vuxna, det 
tycker jag inte är så helt enkelt. 

(rs 1:p38) 

Det uppfattas som svårt att hitta åldersadekvat litteratur då böcker med lättläst text ofta har en för 
barnslig layout och bilder samt handlar om små barn. 

För att jag tycker att det är viktigt när de är i den här åldern att försöka hitta böcker där de inte går i 
ettan eller sitter i sandlådan. Det är inte helt enkelt att hitta exakt åldersadekvat men det ska alla fall 
inte se barnsligt ut på bilderna.     (rs 4:p31) 
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Elevens intressen kan behöva tonas ned för att hålla fokus 

Utifrån våra reflektionssamtal lyfts vikten av läraren kan vara ett viktigt stöd för att hjälpa eleven att 
hålla sig till textens innehåll. Elevernas intressen kan ta överhand och bli en fixering. En för livlig 
fantasi kan behöva dämpas för att rikta elevens uppmärksamhet till bokens innehåll.  

En av mina elever har ju en så oerhört rik fantasivärld så att det skulle kunna gå hur långt som helst... 
inom det här området får vi hålla oss. Du får liksom inte sprätta iväg hur långt som helst för att det 
inte ska bli ännu mer förvirrande för en annan av mina elever att inte hålla sig riktigt till bokens 
sammanhang…   

(rs 3:p21) 

Min elev behöver koncentrera sig på här och nu och vad vi håller på med.  

(rs 3:p22) 

I en annan passage beskrivs fördelen med att en elev, som lätt spårar ur, jobbar med textsamtal 
tillsammans med mera kontrollerade elever. 

Ja, men absolut inte bättre var och en för sig för då tror jag också att han hade flutit iväg längre i sin 
fantasi, och gjort det till något eget drama vid sidan av. Nej jag tror att det var bra med båda eleverna 
tillsammans. 

(rs 2:p32) 

Litteratur som underhållning 

Det framkommer en uppfattning om att litteratur och högläsning i skolans värld kan ge eleverna 
upplevelser utifrån en underhållande aspekt så som vi betraktar godnattsagan för barnet eller en rolig 
film. Denna underhållande aspekt kan kopplas ihop med lärande och kan ses som nyttig. I denna 
aspekt är upplevelsen mycket central och utifrån vår analys ser vi två uppfattningar: 

• Lust som drivkraft 

• Lärande som drivkraft 

Lust som drivkraft 

Glädje och upplevelse av litteraturens innehåll kan vara motivation för att läsa för och tillsammans 
med eleverna. Det kan skapa gemenskap och ge en längtan efter flera goda litterära upplevelser. 

Och det är det jag tänkte på som är liksom kärnan när vi läser böcker, ser film så gör vi det av lust, vi 
tycker det är kul. Det ger oss en upplevelse. Och på något sätt så känns det som att när vi jobbar med 
läsförståelse så måste vi komma till lusten. Och då måste vi ta vägarna runt det som är för slitigt och 
jobbigt. Om de tycker att vi ska läsa hela boken så får vi kanske göra det och ge dem upplevelsen, ge 
dem känsla av innehållet.  

(rs 3:p61) 

Man kan se en uppfattning om att lärare behöver använda sig själv som ett verktyg för att bättre nå 
fram till eleverna. Som lärare kan man behöva gestikulera och leva sig in i texten så den inte ska bli 
tråkig för eleverna men ej heller för läraren själv. 

Jag märker ju också, när jag läser så använder jag min kropp och tonläge också ganska mycket istället 
för att läsa texten bara rakt av. Ja visst skulle det bli tråkigt, så man försöker ju att skapa bilder på 
annat sätt också som hjälp för att det ska byggas upp ett intresse. 

(rs 4:p27) 
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Lärarens engagemang är viktigt för att läser man mekaniskt bara då är det inte så intressant att lyssna 
på. 

(rs 1:p41) 

Jag tycker också att det finns en aspekt till. Det skall vara bra för ungdomarna, men det skall också 
vara roligt för oss vuxna att läsa det för att vi ska gå in med lite glöd och känsla och för är det en 
jättetråkig bok då blir inte jag kul att höra på.  

(rs 1:p43) 

 

Lärande som drivkraft 

Det framkommer att lyssnade till samtal och högläsning används och är en viktig del av 
undervisningen som tillför kunskap och lärande även om det inte alltid är synligt och mätbart. Vi 
reflekterade över att lyssnande också är lärande. Lyssnande som resulterar i ökat ordflöde, begrepp 
och ordkunskap ger eleverna tillgång till indirekt kunskap. 

Högläsning har man ju alltid vetat att är superduperviktigt, eller liksom bra att ha med sig så man får 
ett ordflöde, även om man inte använder alla de där orden så får man ändå en ordkunskap, en passiv 
ordkunskap. Man har hört orden förut som skapar en bra grund att stå på och även om man inte 
utnyttjar dem så ska man ha hört de här berättelserna. Det vet man ju det tror jag man får i sig som 
småbarnsförälder.    

 (rs 1:p14) 

Det tar ju lite tid då alla sitter runt bordet men det blir ändå en dialog mellan han och mig. Alltså så 
blir det. De andra lyssnar ju också ja… så mycket de lyssnar, men ändå så blir det ändå liksom en 
fundering på ”vad är det som står i texten?” 

(rs 1:p50) 

Lär de andra sig också när det är så eller är det mest lyssnande eller? 

(rs 1:p51) 

Här kan reflektionen handla om samtal där inte alla eleverna är aktivt deltagande. 

-Jag tror inte att det gör något om de andra sitter bredvid, för jag tror att nån gång kanske nåt litet ord 
går in eller att...en elev i den här klassen som sen kan börja att prata om det som vi har pratat om när 
vi läst tidningen på morgonen, kan komma på lunchen. Alltså alla har ju inte den förmågan till att 
direkt svara på en fråga eller vara med i diskussionen. 
-Det är viktigt att man är där och plockar upp det.  

(rs 1:p60) 

 

Litteratur som nyckel till omvärlden 

Litteratur är en tillgång på upplevelser där boken möter tanken, där författaren och läsaren möts och 
nya tankar skapas. Många av våra erfarenheter baserar sig på film och historier som andra har berättat 
men som vi har fått ta del av. Dessa upplevelser är inte självupplevda, men ger insikt och kunskap 
bortom det vi själv har möjlighet att erfara. Många av våra elever verkar ha liten möjlighet att själva ta 
sig in i den världen då deras läsförmåga kan vara begränsad. En uppfattning är att det i lärarnas 
uppdrag ingår att genom litteratur och andra medier ”öppna nya dörrar” och vara stödjande i denna 
upptäcktsfärd. I denna aspekt är bokens innehåll och berättelse helt central. 

Läsförståelse beskrivs i delar av vårt material som nära sammanknuten med erfarenheter och 
upplevelser där berättelser ses som redskap. 
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Man skulle ha böcker egentligen om allt möjligt som man möter i världen, som är intressant, särskilt 
för att det är så många av våra elever som har svårt för att sätta sig in i andras situationer och tänka 
sig hur det kan vara. Och just därför så är det bra att få kännedom om det via litteratur. En del lever i 
torftiga hemsituationer där de inte upplever och ser så mycket, och därför så kan man läsa om någon 
som är en dag i Stockholm eller att det är någon som är ute och går och plockar svamp i skogen, you 
name it, vad som helst. 

(rs 4:p64) 

Böcker skall ju också kunna ge dem lite som det gör med oss när vi läser skönlitterär litteratur, lite 
erfarenheter av livet, andras erfarenheter av livet så de vidgar sina vyer lite. 

(rs 1:p34) 

För att lärare ska kunna ge eleverna möjlighet att läsa skönlitterära böcker som är spännande och 
utvecklande kan läraren spela en viktig roll i att ge eleverna upplevelsen oavhängig av deras 
läsförmåga.  En uppfattning som lyfts i våra samtal är att även om elever kan ha en svagare läsförmåga 
borde det finnas litteratur om fakta som är anpassad efter deras förmåga. Det framgår också en 
uppfattning om att faktalitteratur är en bristvara för våra elever då det antingen är för svårt textmässigt, 
inte anpassats till särskolans elever eller innehållsmässigt är för enkelt. 

Det ska finnas om alla Sveriges djur. Det finns ju en del som Karin Danielsson har gjort men det 
skulle finnas mycket mer sådant, om vi nu ska drömma, på enkel nivå och sedan det där hela…från 
big bang, Gustav Vasa och alltihop. 

(rs 4:p66) 

Om man tänker krasst så är det ju inte mycket läromedel som finns i lättläst. 

(rs 4:p67) 

- Ja, men om man gjorde en geografibok för, säg högstadiet då, så skulle det finnas en geografibok 
för högstadiet i särskolan som var uppbyggd på det sättet att eleverna kunde ta till sig det, alltså det 
hade ju varit det optimala! 
- Och då skulle det ju också vara för de eleverna som faktiskt, det finns ju faktiskt elever som har 
svårighet med sin läsning, då skulle de också få samma chans att läsa geografiboken som sina 
kompisar men på sitt sätt och med en lite lättare text. 

(rs 4:p71 och rs 4:p72) 

 
Det framgår att sättet faktaböcker är skriven på kan ha betydelse. Inte då med tanke på textmässiga 
svårigheter, utan snarare innehållsmässigt. Texten kan behöva ha en mer skönlitterär prägel där fakta 
”bakas in” i en handling.  

Sådana berättande böcker som egentligen är som faktaböcker eller det här mellantinget mellan 
skönlitteratur och fakta. 

(rs 4:p65) 

Och ibland kan det hända att man måste snurra till det så pass mycket att man inte lägger upp alls på 
det sättet som de gör i grundskolan. I grundsärskolan och träningsskolan kanske man måste göra som 
du var inne på, mer en story av det som handlar om någon som det händer någonting runt. 

(rs 4:p73) 

Det finns en uppfattning av att texter som är bra utmanar läsaren till att koppla innehållet till sin egen 
tankeförmåga, där inte allt är utskrivet vilket gör att man kan behöva läsa lite mellan raderna. 
Litteraturen behöver utmana eleven i dess inre processer och inte vara för ytlig. Sådana texter 
uppfattas det finnas för lite av i grundsärskolans undervisning. 
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Jag känner bara rent spontant att man vill ha den ultimata litteraturen som lämnar lite saker oskrivet, 
så det finns lite att lista ut mellan raderna. För tar man de här böckerna nu, då är ju allting utskrivet. 
Vad ska man fundera över?                                                 

(rs 1:p26) 

Ja så att man ser att det är en viss progression och man ligger i den liksom… ytterzonen av det han 
klarar av så att det går framåt. 

(rs 4:p35) 

 

Texterna kan i större grad behöva ha visuellt stöd i form av bilder, men på ett sådant sätt att det kan bli 
visuellt tydligt och inte skapa förvirring. 

Jag tänker att det hjälper dem att hänga upp det på någonting. För det blir mycket textmassa även när 
jag läser det för dem så har de någonting att hänga upp det på. Vi kan prata lite grann om bilden. 
”Just det… det handlade om det där som vi läste där”. ”Här är fotbollen som gick in i målet”… eller 
så och ger en återknytning. 

(rs 4:p25) 

Man kanske tycker den här boken ser lite tråkig ut men den är ganska ren. Det är kanske det som 
tilltalar eleverna? Det är inte en massa onödig information runt omkring liksom, utan det är ju väldigt 
rent, med pratbubblorna, det är ingen omgivning alls runt omkring. Det är bara personerna och deras 
tankebubblor. Det är många av våra elever, tycker jag i alla fall, som ser detaljerna först.  

(rs 4:p58) 

En annan aspekt som lyfts om litteratur är att eleverna ofta kan ha svårt med tidsförståelse och 
tidsbegrepp.  Detta kan göra att texterna bör vara tydliga och enkla tidsmässigt, så att det inte förvirrar 
eleven. 

Det här med tiden spelar också roll, för ibland har jag läst kapitelböcker tidigare för elever. Man är 
här och nu och sedan hoppar man i tiden så man också hoppar bakåt i något skeende som har varit 
tidigare, och det har jag känt flera gånger att det blir för svårt att hålla ordning på. 

(rs 4:p29) 

Som tidigare beskrivet framgår det att lärarna känner brist på bra faktaböcker och enklare anpassad 
läromedel. I brist på detta lyfts en uppfattning att detta kan kompletteras med film. I många klassrum 
finns smartboard, där man enkelt gör bild och film till en gemensam upplevelse och underlag för 
samtal. 

-Så det blir ju faktiskt så, känner jag när det gäller fakta, att filmen kompenserar bristen på litteratur. 
- Då är det ju tur att där kompenserar ju verkligen SLI och UR med alla sina filmer, för det blir att 
visualisera. 
- Ja där finns det ju att man kan söka på ”björnar”, det skulle kunna finnas likadant med böcker. 

(rs 4:p69) 

Det finns en uppfattning om att tänka utifrån ett utvidgat textbegrepp där film, teater och bilder också 
ger underlag för ”textsamtal”. 

 

För det är ju viktigt att utifrån kursplanen också t.ex. att arbeta med berättande texter. Det handlar ju 
inte bara om skrivna texter, det handlar ju om drama och film och teater och allting man ser och har 
man varit på skolbio t.ex. och man kommer tillbaka, så ritar vi upp på tavlan ”vad var det som 
hände?” och försöker att göra någon slags serie. 

(rs 4:p80) 
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Då är ju lite avstamp från det i kursplanen och det är ju väldigt mycket på tala och lyssna och samtala 
också, mycket fokus på det ju. Så det är ju inte bara på text men även mot teater och film sådana 
texter. Det är ju också texter men inte läs-texter liksom. Det multimodala begreppet. 

(rs 1:p1) 

Andra alternativ till text som lyfts är att använda SmartBoard genom att fota av sidorna i texten, för att 
sedan gemensamt läsa texten tillsammans i klassen på SmartBoard. Lärarna upplever att det ger ett 
gemensamt fokus och förenklar när man inte har fler exemplar av samma bok. 

Men det har vi ju det så fiffigt nu att vi har SmartBoarden. Ibland har jag fotograferat hela boken i 
paddan när man känner att klassen är så där okoncentrerad. Det har inte varit helt enkelt med 
högläsning i den klassen jag har, för att de är så splittrade och inte kan koncentrera sig. Det har varit 
svårt att bara haft en bok att visa, så i våras gjorde vi så att klassens assistent satt med paddan och så 
såg de bilderna och även texten ju då, på SmartBoarden och jag läste högt till. Då satt de ändå och 
hade ett gemensamt fokus där. För det kräver ganska mycket om alla ska sitta med varsin bok, man 
ska vara på samma sida samtidigt, och det kan vara ganska knepigt med våra elever. 

(rs 4:p50) 

 

 

 

Diskussion 
En viktig utgångspunkt för detta arbete är ett sociokulturellt förhållningssätt till lärande, där kontext 
och miljö anses betydande för individens tanke och handling. Det är därför viktigt för oss att diskutera 
de metoder och redskap vi har använt i denna studie, med insikt om att studiens resultat har påverkats 
av kontext och en annorlunda situation än elever och lärare är vana med. Detta diskuterar vi i 
diskussionens första del metoddiskussion. 

I diskussionens andra del belyser vi vissa aspekter av vårt resultat i förhållande till studiens syfte och 
frågeställningar.   

 

Metoddiskussion  
Metoddiskussionen fokuseras på aktionsforskning som arbetsverktyg och strukturerade textsamtal som 
modell i det pedagogiska arbetet utifrån en fenomenografisk analysprocess.   

Trovärdighet ifrågasätts ofta i samband med aktionsforskning där man menar att resultatet är alltför 
knutet till den praktik där kunskapen genereras vilket därigenom kan generera att giltigheten inte är så 
stor utanför den givna kontexten (Folkesson, 2012). Vi menar dock att uppfattningarna som lyfts i vårt 
resultat mycket väl kan generera ny kunskap och insikt för att andra lärare skulle kunna ha glädje av 
detta. Resultatet i vår studie anser vi alltså vara rimligt och överförbart till andra kontexter. Vi vill 
dock belysa den maktaspekt som kan råda i en aktionsforskningsgrupp i rollen som forskare (Igland & 
Dysthe, 2003). Med detta menas att i aktionsforskningsgruppen är allas bidrag lika mycket värda då vi 
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i dialog med andra söker svar på samma frågor som lyfts i gruppen. Vi som lärare med en forskarroll 
får då en viktig roll att fördela ordet och öppna upp för fler yttranden vilket kan öka flerstämmigheten 
(Igland & Dysthe, 2003).  

Aktionsforskning som ansats har vi upplevt mycket fruktbart genom det praktiska prövandet och 
utvecklandet av vår egen verksamhet. I samband med detta har vi lyft lärares uppfattningar och genom 
detta satt ord på ibland förgivet tagna kunskaper. Det vi däremot känt är att aktionsforskningsstudien 
skulle behövt spänna över en längre tidsperiod än den korta tid vi haft till förfogande för att det bättre 
ska kunna utveckla en verksamhet.  

Vi anser att vi svarat på frågeställningarna i vår studie vilket ökar studiens validitet. Resultatet, anser 
vi, stämmer väl ihop med våra frågeställningar angående lärares uppfattningar om hinder och 
möjligheter i samband med att använda strukturerade textsamtal i sin undervisning. Vi har i resultatet 
också behandlat hur strukturerade textsamtal kan behöva anpassas till elever i grundsärskolan samt 
vilket utrymme litteraturen får i grundsärskolans undervisning. I den fenomengrafiska 
forskningsansatsen efterfrågas deltagarnas uppfattningar om valda fenomen.  Vi kan dock inte 
säkerställa att alla sätt att uppfatta situationer lyfts fram (Dahlgren & Johansson, 2009). Om man 
väljer att genomföra samma studie i en helt annan undersökningsgrupp eller skulle utöka antalet 
deltagare skulle det förmodligen uppdagats ytterligare uppfattningar. De fyra genomförda 
reflektionssamtalen är inspelande med ljudupptagning och därefter noggrant transkriberade i sin helhet 
vilket också ökar validiteten på resultatet. Vi två lärare med en forskarroll har samarbetat och 
analyserat samma datamaterial, vilket kan beskrivas som en sorts förhandlad samstämmighet, s.k. 
negotiated consensus som kan lämpa sig om man är fler än en forskare (Dahlgren & Johansson, 2009). 
Vi har var och en analyserat fram olika kategorisystem för att sedan tagit del av varandras 
kategoriförslag och i flera steg resonerat oss fram, utifrån en stor mängd kategorier, till vad som verkat 
rimligt att begränsa sig till. Detta ledde till sist fram till ett slutgiltigt kategorisystem som underlag för 
de olika utfallsrummen för att närma oss en mer uttömmande analys, vilket ökar validiteten på vårt 
resultat (Dahlgren & Johansson, 2009). Utfallsrummen som växt fram under analysens gång utgår från 
de systematiskt framtagna kategorierna vilka skrivs fram i resultatet väl underbyggda med citat från 
reflektionssamtalen. 

I studiens genomförande ingick att pröva strukturerade textsamtal vilket var relativt nytt för såväl 
lärarna med forskarroll, deltagande lärare som deltagande elever. Detta medförde inledningsvis till en 
viss obekvämlighet hos de medverkande. Även närvaro av lärarna med forskarroll, i samband med 
filmande, påverkade några elever. Detta kan också delvis ha påverkat resultatet, vilket bekräftas av 
lärarna som upplevde att eleverna hade svårare att fokusera på arbetet än vid vanliga lektioner.  Därför 
beslutade vi, efter några lektioner i en klass, att filmaren inte skulle närvara utan bara rigga upp Ipaden 
på stativ, detta för att se hur det kunde påverka eleverna positivt. Ur etisk synpunkt kändes det helt rätt 
och det visade sig också fungera mycket bättre för både lärare och elever. Vi vill belysa och 
rekommendera andra framtida forskare att ha detta i åtanke då vi såg en väsentlig skillnad på elevernas 
sätt att tillgodogöra sig själva syftet med uppgiften när forskaren inte fanns närvarande. 

En viktig aspekt som vi också vill betona är, en av aktionsforskningens viktiga uppgift, nämligen att 
lyfta fram grupper vars röster inte hörs bland beslutsfattare dit vi anser undervisning för elever med 
utvecklingsstörning hör. Personer med utvecklingsstörning hänvisas efter avslutad skolgång i stor grad 
till daglig verksamhet. Det finns en risk att dessa diskrimineras och utesluts därmed från 
arbetsmarknaden och missar deltagande i viktiga samhällsfunktioner (Ineland, Molin & Sauer, 2013). 
Vi hoppas på något sätt ha bidragit till ny kunskap, som en sorts empowerment till elever med 
utvecklingsstörning. Genom att bland lärare medvetandegöra samtalets betydelse, och ge eleverna 
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tillgång till olika strategier i samband med textbearbetning, hoppas vi kunna styrka elevernas rätt att 
ingå i skriftspråkliga miljöer för att bättre kunna bli delaktiga i samhället. Även om det inte går att 
replikera själva lektionstillfällena så hoppas vi att lärare och elever från alla skolformer kan ta lärdom 
och ha nytta av studiens resultat. 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa uppfattningar och utveckla kunskaper om vilka utmaningar lärare i 
grundsärskolan möter i sitt arbete med läsförståelse genom strukturerade textsamtal samt att lyfta 
lärares föreställning om litteraturens betydelse för undervisningen.  I följande avsnitt diskuteras 
studiens resultat utifrån ett fenomen som vi funnit; vad det innebär att förstå det man läser. Ur 
fenomenet har vi analyserat fram bakomliggande uppfattningar om hur vi använder textsamtal samt 
litteraturens plats i undervisningen. Dessa uppfattningar kan ligga som en oreflekterad grund i lärares 
pedagogiska arbete. 

Poängteras bör att de uppfattningar som lyfts är just aktionsforskningsgruppens uppfattningar, det är 
alltså inte vår ambition att fastslå sanningen utan snarare att närma oss sanningen. Vi har sett många 
andra intressanta uppfattningar som vi uppmärksammat i resultatet men som vi väljer att inte skriva 
fram här. Istället väljer vi att lyfta fram några uppfattningar som vi finner särskilt viktiga utifrån de 
genomförda reflektionssamtalen.  

Lärandesyn som påverkar  

Det framgår av resultatet att olika syn på hur vi lär oss nya saker, kan påverka lärarnas arbetssätt i 
svenskämnet i grundsärskolan. Den traditionella tanken på linjärt lärande innebär att den ena 
kunskapen bygger på den andra, ett slags kunskapshierarki. I denna kunskapshierarki i t.ex. geografi 
lär man sig först om sin närmiljö, staden man bor i, därefter olika län och Sverige, sedan Europa och 
slutligen de olika världsdelarna. I matematik utifrån ett sådant tänkande går man från enkel addition 
och subtraktion för slutligen på gymnasiet jobba med svåra ekvationer. I våra reflektionssamtal 
diskuterar vi hur ett liknande tänk i svensk-ämnet skulle medföra att litteratursamtal och 
innehållsförståelse ligger på ett högre plan än bokstavsinlärning och avkodning av text. Detta kan 
innebära att elever i grundsärskolan, genom hela sin skolgång, får arbeta med grundläggande 
bokstavsinlärning utan att få tillgång till den rikedom av litteraturupplevelser och berättelser som 
elever med en mer välutvecklad läs-och språkförståelse får möjlighet till. Det kan snarare bli ett fokus 
på förberedande träning för att i framtiden kanske kunna anamma svårare litterära utmaningar. En 
sådan syn på lärande i grundsärskolan visas i Berthéns (2007) studie, där hon pekar på att en stor del 
av lärarnas pedagogiska arbete i den studerade grundsärskoleklassen riktar sig mot skolförberedande 
aktiviteter medan kunskapsuppdraget kommer i skymundan. 

I ett sociokulturellt perspektiv är samtalet och dialogen mellan människor centralt för utvecklande av 
mening och tänkande (Säljö, 2000). Textsamtalet blir således ett viktigt medierande och intellektuellt 
redskap för elevernas tänkande och kunskapsutveckling. Om textsamtal uteblir i grundsärskolans 
undervisning kan det finnas en risk att eleverna begränsas i sin kognitiva utveckling och inte ges 
möjlighet att nå sin fulla potential. Clay (2004) påpekar att skolan bör ge eleverna tillgång till många 
olika litterära upplevelser för att utvecklas i sitt språk och tänkande. Hon understryker vikten av att 
läsa högt för eleverna så att de får tillgång till språk och litteratur som ligger utanför deras referenser 
och läs-möjligheter. Det är viktigt att skapa situationer som möjliggör kommunikation där eleverna 
kan utveckla sina språkliga förmågor (Clay, 2004; Skolinspektionen, 2010). Utifrån våra 
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reflektionssamtal lyfts en annan lärandediskurs i svenska- undervisningen som i större grad utgår 
utifrån parallella spår, där textsamtalet bör bli en naturlig del av undervisningen genom hela elevens 
skolgång, oavhängig av elevens läsförmåga. Läraren blir då ett verktyg för eleven för att få tillgång till 
en litterär värld, när elevens egen läsförmåga inte räcker till. 

Syn på användandet av strukturerade textsamtal  

Som tidigare nämnts visar forskning att det är gynnsamt för elever med inlärningssvårigheter att arbeta 
med strukturerade textsamtal (Takala, 2006;Van den Bos et al., 2007,). Alfassi et al.(2009) påpekar att 
det, vid användandet av RU för elever med lindrig utvecklingsstörning, behövdes endast få 
anpassningar och att modellen gav goda resultat för deltagarnas läsförståelse. En uppfattning som 
framkommer i vårt resultat är att lärare ofta anpassar modellen, kanske beroende på att de är vana med 
att allt skolmaterial behöver anpassas till elevgruppen. Det kan kännas obekvämt och onaturlig att 
strikt hålla sig till en modell för både elever och lärare. Reichenberg (2013) beskriver hur deltagarna i 
hennes studie till en början tyckte det var jobbigt, men efterhand blev mer bekväma och gillade 
arbetssättet. Det är möjligt att det är svårt att förlita sig på en modell för att man inte känner till 
forskningsresultat som styrker dess värde och därför förlitar sig mer på egna erfarenheter. Här ser vi en 
styrka i att arbeta med aktionsforskning då denna ger möjlighet till utveckling på arbetsplatsen genom 
erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker, där forskning möter vardagen och möjliggör att lärare 
får större tillgång till aktuell forskning (Somekh & Zeicher, 2009). Lärares drivkraft för att anpassa 
och forma undervisningen är på många sätt också en förutsättning för att möta eleverna på rätt nivå. 
Det kan vara en svår balansgång mellan att hålla sig strikt till en modell och behovet av att göra 
lämpliga anpassningar. Utifrån våra aktioner och reflektioner framkommer flera möjligheter till 
utveckling i användandet av RU. Framför allt behövs det lång tid och många repetitioner för att våra 
elever ska ges möjlighet att anamma de olika strategierna. Lärarens roll som modellerande i 
lärandeprocessen har på ett särskilt sätt synliggjorts i våra aktioner där vi såg att läraren behöver 
använda sig själv för att exemplifiera och tydliggöra hur man kan bemöta texten med vald strategi. Det 
framkommer även ett behov av att medvetandegöra sättet att ställa frågor. Detta kan ske genom att 
bryta ner frågorna i framåtsyftande delfrågor genom att ge ledtrådar och erbjuda tvåvalsfrågor. Inför 
tränandet av att förutspå handling i en text kan man med fördel träna på samtal om enkla bilder för att 
medvetandegöra strategin. En möjlig väg som framhålls kan vara att ta utgångspunkt i ett sätt att 
förutspå som eleverna redan använder som t.ex. att förutspå utifrån filmomslag.  

En annan uppfattning som kanske begränsar lärares användning av strukturerade läsförståelsemodeller 
är att det upplevs som de redan används i undervisningen. Lärare känner igen olika delar av modellen i 
sin egen undervisning och avstår kanske från att använda läsmodeller innan man har gått på djupet i 
modellens egentliga syfte. RU som modell riktar sig dock inte endast mot att initiera till samtal om 
texter, utan sätter även fokus på att medvetandegöra strategier för eleverna, att de vet vilken strategi 
man kan använda och varför man tränar på just den strategin. Palincsar och Brown (1984) 
understryker att det är just detta aktiva förhållningssätt till läs-strategier som för eleverna kan generera 
medvetenhet och ett metaperspektiv på sitt eget lärande och tänkande (Palincsar & Brown, 1984). I 
våra samtal framkommer det att RU är en bra modell för att medvetandegöra strategier båda för elever 
och lärare.  

Resultatet i vår studie visar att när man använder sig av strategier utifrån en särskild modell behöver 
man arbeta in modellen över en längre tid så den förkroppsligas och känns bekväm för både elever och 
lärare vilket erfarenheter från olika studier bekräftar (Van den Bos et al., 2007; Alfassi et al., 2009). 
Där har man använt RU tillsammans med personer med utvecklingsstörning. Deras resultat visar 
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tydliga förbättringar på deltagarnas användning av läs-strategierna, där läs-strategierna har 
internaliserats. Det är kanske först när man anammar en modell på modellens egna premisser, och tar 
hänsyn till forskningsresultat på användande av modellen, man kan se dess hela styrka och se behovet 
av att med modellens hjälp utveckla sin egen undervisning.  

Litteraturen i undervisningen  

Det framgår från reflektionssamtalen att eleverna borde ”sköljas” med texter och berättelser för att få 
tillgång till en rik litterär miljö. På flera sätt indikerar vårt resultat att litteratur kunde få större plats i 
undervisningen i grundsärskolan. En indikator på detta kan vara uppfattningen att litteratur som lärare 
använder sig av i läs- och skrivinlärningen är svårtillgänglig och sökandet tidskrävande. Detta kan 
betyda att sökande efter litteratur uppfattas som ett extrajobb utöver lärares egentliga uppgift. I 
läroplanen framgår det att det ingår i lärarens uppgift att skapa en litterär miljö genom att erbjuda 
eleverna rika möjligheter att samtala, läsa och skriva för att kunna utveckla möjligheten att 
kommunicera och få tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket, 2011). Det lyfts i våra samtal hur vi 
som lärare kan skapa en rik litterär miljö genom att prioritera och ta oss tid att hitta litteratur. Ett 
sådant viktigt arbete behöver kanske på ett tydligare sätt bli en naturlig del av lärarens planerande, där 
det avsätts tid och möjlighet att tillsammans med kollegor hjälpas åt att dryfta passande litteratur vilket 
kan ge litteraturen en betydande plats i undervisningen. 

En annan indikator som stöder vårt påstående om litteraturens plats i undervisningen är lärares 
erfarenhet om tillgång till adekvat litteratur, där det uppfattas svårt att hitta texter som bemöter 
eleverna både innehålls- och språkmässigt. Mycket av den litteratur som grundsärskolans elever möter 
i undervisningen är likartade, på en enkel textnivå och ” inte särskilt relevanta vare sig relaterad till 
elevernas ålder eller erfarenheter” (Berthén, 2012, s. 22). Vår uppfattning är att det finns ett relativt 
begränsad omfång böcker som är anpassad för grundsärskolans elevgrupper, särskilt sådan litteratur 
som eleverna själva kan läsa. Detta gör att lärare endast har tillgång till enkla texter anpassad för tidiga 
läsår, som innehållsmässigt inte känns relevant för grundsärskolans elever på högstadiet. Då lärare i 
sitt sökande efter litteratur, när de inhandlar till sina klasser, är hänvisade till de olika bokförlagen har 
de liten möjlighet att påverka tillgång på adekvat litteratur. Eftersom bokförlagen har ekonomiska 
vinstintressen kan man tänka sig att våra elevers behov inte får högsta prioritet då de trots allt är en 
liten grupp i det stora sammanhanget. En sådan diskriminering skulle kanske bemötas med en 
omstrukturering av inköpsrutiner där skolmyndighet borde ta ett större ansvar och se till att eleverna 
ges tillgång till den litteratur de behöver.  

En tredje indikator som har betydelse är att lärare kan känna sig osäkra på vilka faktorer som kan göra 
en text adekvat och lättläst. Vi finner det i detta sammanhang viktigt för lärare att ta ställning till syftet 
med användandet av texten. Det ställs olika krav till en text om den skall användas för att eleven själv 
skall läsa eller om läraren tar en mer aktiv roll och lotsar eleven in i texten. En spansk studie (Fajardo, 
Avila, Ferrer, Tavares, Gomez & Hernandez, 2014) framhåller att lättlästa texter (Easy-to-read texts) 
med fördel kan användas för elever med utvecklingsstörning då dessa är bra för motivationen när de 
läser själva. De poängterar däremot att dessa enklare texter sällan inspirerar till inferenser och inte ger 
tillräckligt rikt språk för att få gynnsamma fördjupade textsamtal. Svårare texter har däremot nyanser 
och språkliga utmaningar som inspirerar eleverna till att göra inferenser och utmanas i sitt tänkande 
(Fajardo et al, 2014). För att eleverna skall få tillgång till även sådan litteratur måste lärare ta en aktiv 
och ledande roll där de vågar utmana eleverna med texter som de inte på egen hand har möjlighet att 
anamma. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv handlar det om att ge eleverna redskap för att utveckla 
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sitt tänkande, utmana de i deras proximala utvecklingszon, där läraren modellerar och agerar som 
förebild.  

Om eleverna på egen hand skall ha möjlighet att anamma litteratur och texter är det av stor vikt att den 
är välanpassad både innehålls- och textmässigt. Lundberg och Reichenberg (2009) behandlar utförligt 
hur texter bör vara för att vara tillgängliga för elever med utvecklingsstörning. Dessa elever har ofta 
svårt att förstå innebörden i främst abstrakta ord och behöver p.g.a. av begränsat arbetsminne 
tillrättalagda texter där meningarna är korta och präglas av vardagliga konkreta ord. I vårt resultat fick 
vi fram att lärare uppmärksammat att elever i grundsärskolan skulle vara betjänta av större tillgång till 
faktaböcker och gärna då i form av en liten berättelse där det innefattar en figur/person som kan hjälpa 
till att få till en tråd med ett sammanhang och där det finns en liten knorr på berättelsen. I samtal som 
Lundberg och Reichenberg (2009) haft med personer med lindrig utvecklingsstörning har det 
framkommit att dessa personer gärna läser och då helst berättelser som är spännande. I vår studie 
framkommer även att berättelsen helst bör vara i tidsföljd då eleverna tycks ha svårt att hoppa fram 
och tillbaka i tiden i olika litteratur. Detta styrks av Lundberg och Reichenberg (2009) som belyser 
vikten av att de som skriver litteratur för personer med utvecklingsstörning behöver tänka på att 
innehållet är tydligt och att huvudbudskapet ska utgöra en röd tråd genom hela texten. Tydliga 
kopplingar mellan ord gör också att texten är lättare att förstå. De betonar också vikten av att 
kopplingarna utgör en identisk upprepning men poängterar samtidigt risken med att texten då kan 
upplevas som tjatig. Texten blir också lättare att förstå om man använder mestadels huvudsatser i 
texterna och försöker undgå ironi, liknelser, ordspråk och bildspråk (Lundberg och Reichenberg, 
2009). 

I vårt resultat framkommer att lärare använder sig av andra medier, ett multimodalt tänkande, i brist på 
passande litteratur. Film, teater och bilder används flitigt som underlag för att visualisera, samtala och 
reflektera tillsammans med eleverna. Kanske har det också utvecklats som en följd av ökade krav men 
också starkare betoning på användandet av andra uttryckssätt i den nya läroplanen. Lgrsär 11 belyser 
att eleverna i undervisningen ska få möjlighet att uttrycka sig genom litteratur, bilder, film, teater, 
drama, rörelse och andra kommunikationsformer.  I reflektionssamtalen lyfts lärares medvetenhet om 
den skriftspråkliga miljöns betydelse och användande av samtal från gemensamma klassupplevelser. 
Denna procedur kan behöva medvetandegöras för att lättare överföras till att användas i större grad i 
samtal om litteratur och texter. Det lyfts även att modeller i läsförståelse med fördel kan användas i 
alla skolans olika ämnen och ämnesområden. Eleverna skulle gynnas av att känna igen arbetssättet 
vilket skulle kunna medföra att litteraturen och textsamtalet får en mer central plats i hela 
grundsärskolans undervisning. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att fenomenet att kunna läsa för att förstå kan förefalla självklart men 
har utifrån vår studie visat sig vara mer komplext än vad vi kunnat ana. Men det som i sammanhanget 
ändå känns hoppfullt är att det faktiskt går att samtala om texter utan att man nödvändigtvis måste vara 
en god läsare. Vi ser att textsamtalet är ett kraftfullt verktyg som möjliggör att eleverna i 
grundsärskolan får ett nödvändigt redskap för att utveckla lärande och tänkande. 

 

Vidare forskning 
Eftersom vi i denna studie ser stora brister i tillgång av adekvat litteratur för elever i grundsärskolan 
ställer vi oss frågande till hur denna del av skolans organisation fungerar. Det finns här utrymme för 
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vidare studier där man går djupare in på varför det är så, hur och på vilket sätt förutsättningar kan 
förändras för att ge lärare möjlighet att få tillgång till välanpassad litteratur för grundsärskolans elever. 
Det kan också vara meningsfullt att forska vidare angående på vilken organisationsnivå ansvarsfrågan 
bör ligga och därigenom visa till effektiva redskap för förändring.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Samtalguider inför våra fyra reflektionssamtal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Första samtalsguide 
 

• Aktionsforskning 
• Syfte och frågeställningar 
• Etisk aspekt 
• Insamling av data 
• Val av modell  
• Aktion. Vem gör vad 
• Reflektioner innan vi börjar 

 

Andra samtalsguide 
 

• Litteratur och dess betydelse 
• Elevmotivation 
• Fysisk lärmiljö 
• RU - Förklara vad som tränas 

- Elevers erfarenhet av    
inferenser 
- Hur ställa frågor 
- Tidsaspekt 
- Individanpassning 
- Fördela taltid 

Fjärde samtalsguide  
 

• Hur har valet av elevlitteratur passat 
eleverna och arbetet? 

• Vad tycker vi är viktig att beakta? 
(Teknisk nivå, innehåll, bilder, 
kapitel, framsida, svåra begrepp). 

• Hur går vi tillväga för att hitta 
adekvat litteratur (innehåll, och 
svårighet). 

• Vilka faktorer skulle behövas 
förändras för att skapa bättre 
förutsättningar inför bokval till de 
strukturerade textsamtalen 

• Om vi drömmer lite, hur skulle vi 
villa ha det? 

• Hur tänker vi vidare omkring RU- 
modellen i vårt arbete.  

 

Tredje samtalsguide 
 

• Omständigheter som klassrum, 
längd arbetspass, tidpunkt på 
dagen 

• Elevsammansättningens betydelse 
• Elevernas dagsform 
• Närvarande av en filmande 

observatör 
• RU - Anpassning individ och        

  grupp 
- Modellering som verktyg 
- Vikt av utformning av  
frågor 
- Ger modellen stöd för 
tilltänkt strategi 
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Bilaga 2 

 

 

Till deltagande lärare    2015-09-11 
                                        

  

Hej! 

  

Vi är två lärare som denna höst läser sista terminen på speciallärarprogrammet vid Stockholms 
Universitet. I vårt examensarbete skulle vi vilja genomföra ett projekt tillsammans med dig och din 
kollega i grundsärskolan på xxxxxxxxxskolan. Det valda projektet har som syfte att belysa 
uppfattningar och utveckla kunskaper om vilka utmaningar lärare i grundsärskolan möter i sitt arbete 
med läsförståelse genom strukturerade textsamtal. Vi kommer tillsammans med er genomföra en 
aktionsforskningsstudie och observera några lektioner där läsning står i fokus, för att sedan reflektera 
ihop med er. Huvudfokus är alltså lärarens reflektion över sitt eget arbete. 

  

Vi kommer att vara på xxxxxxxxskolan under några veckor i september och oktober. Under denna tid 
kommer vi att planera, genomföra, observera och reflektera i en cyklisk process tillsammans med er.  
Lektionstillfällen kommer att filmas som underlag för att tillsammans med er kunna reflektera över 
lärarnas arbete. Våra reflektionssamtal kommer att vara vårt underlag för vår empiri i denna 
aktionsforskningsstudie. 

  

Vår färdiga studie kommer att finnas tillgänglig på DIVA (digitalt vetenskapligt arkiv) och vi utgår 
från de forskningsetiska principerna (www.vr.se). Med detta menas bl.a. att utomstående inte kommer 
att kunna koppla ihop vilka som deltagit i studien eller på vilken skola den är genomförd. Vi använder 
inga namn på deltagare eller skola. 

  

Deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas om så önskas.                                                     
Vi är tacksamma för ert samarbete och ser fram emot ett givande projekt under hösten 2015. 

Om ni har frågor kontakta oss gärna. 

 

Med vänlig hälsning Fia och Öyvind 

                                                          

Fia Bergklint tel.       070-3278953            f.bergklint@gmail.com 

Öyvind Rödland tel.  070-4852202            famrodland@telia.com 
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Bilaga 3 

 

Till vårdnadshavare                                       2015-09-11 

  

Hej! 

  

Vi är två lärare som är anställda på grundsärskolan på xxxxxxxskolan. Denna höst läser vi sista 
terminen på speciallärarprogrammet vid Stockholms Universitet. I vårt examensarbete ska vi 
genomföra ett projekt tillsammans med två lärare i grundsärskolan på xxxxxxxxskolan. Det valda 
projektet handlar om hur lärarna gör för att arbeta med textförståelse. Vi kommer tillsammans med 
lärarna genomföra och observera några lektioner där läsning står i fokus, för att sedan reflektera ihop 
med lärarna. Vårt syfte är att synliggöra vilka utmaningar vi kan ställas inför i samband med 
läsinlärning i grundsärskolan. Huvudfokus är alltså lärarens reflektion över sitt eget arbete. 

  

Vi kommer att vara på xxxxxxxxskolan under några veckor i september och oktober. Under denna tid 
kommer vi vid 4-6 tillfällen att observera lärarnas undervisning där ert barn deltar. Dessa 
lektionstillfällen kommer att filmas som underlag för att tillsammans med lärarna kunna reflektera 
över lärarnas arbete.  Det är endast vi och de två lärarna som får ta del av filmen. Filmmaterialets syfte 
är att synliggöra lärarna samt deras handlande och kommer att raderas efter projektets slut. 

  

Vår färdiga studie kommer att finnas tillgänglig på DIVA (digitalt vetenskapligt arkiv) och vi utgår 
från de forskningsetiska principerna (www.vr.se). Med detta menas bl.a. att utomstående inte kommer 
att kunna koppla ihop vilka som deltagit i studien eller på vilken skola den är genomförd. Vi använder 
inga namn på deltagare eller skola. 

  

Deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas om så önskas. För att kunna genomföra 
observationerna behöver vi vårdnadshavares medgivande. En sådan blankett medföljer denna 
information. Det är därför viktigt att ni fyller i blanketten som finns nedan och lämnar in det till 
klassläraren på̊ skolan. Vi behöver ha in ert svar så snart som möjligt.                                                       
Vi är tacksamma för ert svar och ser fram emot ett givande projekt under hösten 2015. 

Om ni har frågor kontakta oss gärna. 

Med vänlig hälsning Fia och Öyvind 

                                                          

Fia Bergklint tel.       070-3278953            f.bergklint@gmail.com 

Öyvind Rödland tel.  070-4852202           famrodland@telia.com 
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MEDGIVANDEBLANKETT. 

  

  

Jag har tagit del av information om studie som genomförs av Fia Bergklint och Öyvind Rödland under 
hösten 2015 på xxxxxxxxskolan. 

  

Mitt barn får medverka i denna studie ☐ (kryssa i) 

  

Mitt barn får ej medverka i denna studie  � (kryssa i) 

  

  

  

Vårdnadshavare 1: 

Ort och datum  _________________________ 

Underskrift  _________________________ 

Namnförtydligande    _________________________ 

  

Vårdnadshavare 2: 

Ort och datum  _________________________ 

Underskrift   _________________________ 

Namnförtydligande    _________________________ 
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