
Att utveckla läsförståelse för 

elever i grundsärskolan 

metoder som används av pedagoger 

Anna Helenefors och Marie Samelius Wickström 

 

 

Specialpedagogiska institutionen 

Examensarbete 15 hp 

Speciallärarprogrammet, inriktning     

utvecklingsstörning (90 hp, AN) 

Vårterminen 2016 

Handledare: Eva Berglund, Åsa Murray och Eva Mauritzson Sandberg 



 

 

Att utveckla läsförståelse för elever i 

grundsärskolan 

– metoder som används av pedagoger 

Anna Helenefors och Marie Samelius Wickström 

Sammanfattning 

I vårt examensarbete ville vi undersöka vilka metoder som pedagoger använde sig av för att utveckla 

läsförståelse hos elever i grundsärskolan. Genom intervjuer med  tio verksamma pedagoger framkom 

att de är väldigt medvetna om vikten av läsförståelse. Mycket tid lades på begreppsförståelse och att 

tillsammans med eleverna diskutera texternas betydelse. Undersökningen visar att pedagogerna 

undervisade i samma metoder även med elever som har svenska som andraspråk. Vår studie visar att 

informanterna i huvudsak använde följande metoder: Strukturerade textsamtal, Boksamtal och 

Högläsning. Dessutom nyttjade pedagogerna modellerna Reciprok undervisning och Lena Franzéns 

inferensträning. Det framkommer också vid analysen av intervjuerna att informanterna inte alltid 

namnger vilka metoder de använde. När det gäller tekniska hjälpmedel visade studien att 

informanterna företrädesvis använder interaktiva tavlor vid utvecklandet av läsförståelse. Även 

lärplattor med språkstimulerande applikationer visade sig vara ett ovärderligt komplement för att öka 

förståelsen av nya begrepp genom bildstöd.   

 

Nyckelord: grundsärskolan, utvecklingsstörning, läsförståelse, metoder, information-  och 

kommunikationsteknik, svenska som andraspråk, annat modersmål än svenska. 
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Förord 
 

Stort tack till de pedagoger som ställde upp och tog sig tid till intervjuerna. Deras erfarenheter har 

varit ovärderliga för denna studie och ett tillfälle för oss att inhämta ännu mer kunskap i att undervisa 

elever på grundsärskolan i ämnet läsförståelse! 

 

Ett tack även till våra arbetsgivare och kolleger, som har ställt upp med att ge oss tid till arbetet, men 

också bidragit med uppmuntrande ord på vägen. Vi har upplevt ett stöd som har varit ovärderligt för 

oss i arbetet med examensarbetet. Stöd, peppning och goda råd från våra studiekamrater har även det 

betytt mycket för oss i arbetsprocessen.  

 

Ett stort och varmt tack riktas även till våra familjer som har haft stort tålamod med oss och våra 

studier denna vår. Utan stöd från familj, vänner, arbetsgivare, kolleger och studiekamrater hade det 

varit svårt för oss att genomföra detta arbete.  

 

Vi vill framföra vårt tack till våra handledare som fört oss framåt i detta arbete.  

 

Ni har alla bidragit på olika sätt till vårt examensarbete! 

 

Sist men inte minst vill vi även tacka varandra för ett väl genomfört arbete i nöd och lust! Arbetet har 

varit väldigt intressant, intensivt och givande. Vi har fått nyttig kunskap med oss på vägen som vi 

kommer få användning för i vårt arbete som speciallärare. 

 

Stockholm, maj 2016 

Anna Helenefors och Marie Samelius Wickström 
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Inledning 

Personer med funktionsnedsättning, som till exempel lindrig utvecklingsstörning, har rätt att vara fullt 

delaktiga i dagens samhälle. Dagens samhälle ställer dock krav på den enskilde personen att ha 

grundläggande kunskaper i att läsa, skriva och räkna. Eftersom alla barn i Sverige, oavsett 

funktionsnedsättning, har rätt till utbildning ställer det krav på skolan och dess pedagoger att så långt 

som möjligt ge eleverna den utbildning som krävs. Lundberg och Reichenberg (2013) kom fram till i 

den interventionsstudie de genomförde för att utveckla läsförståelse för elever med lindrig 

utvecklingsstörning, att dessa elever kan utvecklas i läsning och läsförståelse om de bara ges de rätta 

förutsättningarna. Läsundervisning för elever med intellektuella funktionsnedsättningar, har tidigare 

inriktats mot ordavkodning och inställnigen har varit att djupare läsförståelse inte skulle vara möjligt 

att lära ut. Ny forskning har dock kunnat visa på att om personer med lindrig utvecklingsstörning får 

samma strukturerade undervisning i lässtrategier som andra personer, så har de alla möjligheter att 

utveckla både sin läsförmåga och läsförståelse, menar Lundberg och Reichenberg. Författarna anser att 

läsförståelse främjas genom lärarledda systematiska textsamtal i smågrupper. Lundberg och 

Reichenberg har inspirerats av Vygotskij, som menar att lärande sker i samspel med andra. Genom 

den sociala gemenskapen i gruppen uppmuntras eleverna att bearbeta och samtala om texter. 

Intresset för undervisning i läsförståelse väcktes under våra studier på speciallärarprogrammet vid 

Stockholms universitet. Vi kom i kontakt med en avhandling skriven av Berthén (2007), där 

författaren kom fram till att om eleverna i grundsärskolan inte fick ta del av texter, hur skulle de då 

lära sig läsa och förstå dem? Skolinspektionen (2010) ansåg även de att vissa pedagoger inte arbetade 

på det effektivaste sättet för att utveckla elevernas läsförståelse. Under vår fjärde termin på 

speciallärarprogrammet fick vi möjlighet att fördjupa oss i läsförståelse och insåg att det är en 

komplicerad process. Utifrån våra egna erfarenheter och tillsammans med nya kunskaper som vi fått i 

utbildningen insåg vi att vi själva hade bristande kunskaper i ämnet.  Detta gjorde att vi ville fördjupa 

oss i ämnet och sätta oss in i hur pedagogerna i grundsärskolan i dag arbetar med undervisning i 

läsförståelse. 

Syfte och frågeställningar 

Problemformulering  
Under vår utbildning till speciallärare har vi förstått läsförståelsens komplexitet. Att läsa är en 

demokratisk rättighet (Skolinspektionen, 2010) och alla elever ska få utveckla sin förmåga att läsa och 

att förstå. Förståelse för det man läser är av största vikt för att kunna läsa sig till kunskap. Att 

undervisa i läsförståelse och att lära sig läsa med förståelse, kan vara svårt. Därför ville vi undersöka 

hur pedagoger arbetar med läsförståelse i grundsärskolan samt vilka metoder de använder. Med 

begreppet metod avser vi i denna studie det arbetssätt som pedagoger arbetar med.  Använder de några 

speciella pedagogiska metoder i läsförståelse, arbetar de på något speciellt sätt med elever som har 

svenska som sitt andraspråk och använder de någon form av informations- och kommunikationsteknik 

i sitt arbete med läsförståelse? 
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Syfte 

Syftet med det självständiga arbetet är att beskriva vilka metoder som lärare säger att de använder sig 

av för att utveckla läsförståelsen för  elever som tillhör grundsärskolan och läser mot ämnen. Vidare är 

syftet att ta reda på vilka metoder pedagoger använder för elever som läser svenska som andraspråk 

och om de använder någon form av informations- och kommunikationsteknik i sin undervisning av 

läsförståelse. 

Frågeställningar 
Vilka metoder använder pedagogerna i sin undervisning av läsförståelse för elever i grundsärskolan? 

Hur arbetar pedagogerna med begreppsutveckling och olika former av texter för att utveckla elevernas 

läsförståelse? 

Vilken eller vilka metoder använder pedagogerna för att utveckla elevers läsförståelse i ämnet svenska 

som andraspråk på grundsärskolan?  

Vidare önskar vi ta reda på om pedagogerna använder någon form av informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) i undervisning av läsförståelse?  Anser pedagogerna att det förekommer 

styrkor och/eller svårigheter i användandet av IKT i undervisningen av läsförståelse? 

Bakgrund  

Historisk bakgrund till dagens grundsärskola  
Sedan 1860-talet har det i Sverige existerat utbildning för elever med utvecklingsstörning. 

Utbildningen utövades under cirka hundra år på sinnesslöskoleanstalter. Barnen både bodde och fick 

undervisning på anstalten. Denna utbildning var frivillig. År 1944 fick landstingen, genom en lag som 

infördes, skyldighet att organisera undervisning för bildbara sinnesslöa. År 1968 kom omsorgslagen 

som medförde att alla barn och ungdomar i Sverige gavs rättigheten till utbildning, oberoende av grad 

av utvecklingsstörning (Reichenberg, 2012). 

Demokratiska rättigheter för barn med 

funktionsnedsättning 
Alla medborgare i dagens samhälle i vårt land har rätt till utbildning (Reichenberg, 2012).  Som 

medborgare ställs det krav på oss att vi ska kunna läsa och förstå exempelvis samhällsinformation, 

läkemedelsinformation, kontrakt och andra texter där vi måste kunna ta ställning. Den person som kan 

läsa håller sig informerad och kan ha en egen åsikt samt makt att påverka, menar Westlund (2009). Att 

kunna läsa och skriva samt att förstå text är en förutsättning för att vara en fullvärdig medborgare i 

dagens samhälle. Personer med utvecklingsstörning har samma mänskliga rättigheter som andra 

svenska medborgare och avsikten är att de ska kunna vara aktivt verksamma i vårt moderna samhälle 

(Lundberg & Reichenberg, 2013).  
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Sedan 2009 gäller i Sverige FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Konventionen innehåller 50 artiklar med ett tilläggsdokument med 18 artiklar. Konventionens syfte är 

att verka för att rättigheterna för dessa personer åtföljs. Artikel sju illustrerar att barn med 

funktionsnedsättning ska på samma villkor som barn utan någon funktionsnedsättning, ha rätt till 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. De ska även ha rätt att uttrycka sina åsikter samt bli 

lyssnade på när det gäller frågor som handlar om den enskilde individen (Lagerkvist, 2012). 

För barn i behov av särskilt stöd finns Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2/2006), som 

utarbetades i den internationella konferensen i Salamanca juni 1994.  Syftet med 

Salamancadeklarationen är att ge underlag och rekommendationer för genomförandet av deklarationen 

vid undervisning för barn i behov av särskilt stöd (Salamancadeklarationen, Salamanca +10, 2006). 

Skollagen (2010:800) fastslår att utbildningen i skolan ska bibringa och implementera respekt för de 

mänskliga rättigheterna samt de demokratiska värderingar som vårt svenska samhälle eftersträvar 

(Skolverket, 2011).  

Läroplan för grundsärskolan och PISA 
Å 2011 kom en ny läroplan från Skolverket (2011), LgrS11, som gäller specifikt för elever som är 

inskrivna på grundsärskolan.  Tanken med den nya läroplanen var att likrikta centralt innehåll och 

kunskapskrav efter grundskolans läroplaner. Kursplanerna och dess kunskapskrav är 

myndighetsföreskrifter som utarbetats av Skolverket. Läroplanen har anpassade mål för 

grundsärskolan.   

I det centrala innehållet i läroplanen (Skolverket, 2011) för grundsärskolan, i ämnet svenska, framgår 

det att när det gäller att läsa och skriva, att eleverna ska utveckla lässtrategier för att kunna avkoda och 

även förstå texterna hen läser. För att eleverna ska nå dit behöver de få rätt förutsättningar i skolan. 

Eleverna behöver få undervisning i att utveckla olika lässtrategier och för att kunna förstå en text 

behöver eleverna få läsa texten, diskutera och reflektera och därigenom få förståelse för texten. I 

läroplanen för grundsärskolan i ämnet svenska som andraspråk gäller: “Undervisningen i ämnet ska 

syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Läsa, förstå och reflektera över 

olika texter” (s.122). Det framkommer med andra ord tydligt i direktiven från Skolverket, att eleverna 

ska få undervisning i läsförståelse och i läsförståelsestrategier. Reichenberg (2012) påpekar att skolan 

har ett viktigt och betydelsefullt uppdrag i att utveckla elevernas läsundervisning och läsförståelse. 

Reichenberg och Löfgren (2013) anser att många elever på grundsärskolan inte får den utbildning de 

har rätt till. 

I den senaste PISA undersökningen från 2012 fortsatte det svenska resultatet i läsförståelse att sjunka. 

Framförallt var det de lågpresterande elevernas resultat som blivit lägre (Skolverket.se, PISA). I 

december 2016 kommer resultatet för PISA undersökningen som genomfördes under våren 2015 och 

många undrar om den nedåtgående trenden har fortsatt? 

Skolinspektionens granskning av grundsärskolor 
Det som Skolinspektionen (2010) fann vid sin inspektion av grundsärskolorna var att eleverna inte fick 

de förutsättningar i undervisningen som behövdes för att klara målen i svenska, trots att läsa, skriva 

och samtala är en demokratisk rättighet som alla ska få möjlighet att utveckla. Den självklara 

utgångspunkten i grundsärskolan var inte målen i svenska, utan ofta var det läromedlen som styrde 

undervisningen. Eleverna arbetade ofta själva med färdighetsträning och fick ingen möjlighet att ingå i 

https://www.google.se/search?rlz=1C1VSNC_enSE586SE587&espv=2&biw=1366&bih=643&q=implementera&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjTgJjy1sTMAhWFA5oKHcuACf8QvwUIGCgA
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meningsfulla sammanhang där de kunde prata om det som de lärt sig. Eleverna behövde även få 

möjlighet att binda samman läsandet, skrivandet och få delta i samtal om det som de tagit in med 

andra för att komma vidare i sin utveckling. Undervisningen behövde bli mer övergripande och inte så 

splittrad vilket innebär att pedagogerna behövde hjälpa eleverna att knyta ihop det man arbetat med på 

lektionen. Skolinspektionen uttalade en oro om att grundsärskolors undervisning, när det gäller 

läsförståelse inte ger eleverna den kunskap som de behöver för att kunna lära sig läsa med god 

förståelse. Skolinspektionen ansåg även att det borde fungera att få in trygghet, omvårdnad, social 

utveckling och lärande i grundsärskolorna, utan att omvårdnad skulle ta för stor del av tiden på 

bekostnad av lärandet. 

Begreppet läsförståelse 
Vad menas då med läsförståelse och vad innebär det att kunna läsa? Enligt Nationalencyklopedin (NE) 

(Läsförståelse,  2016) är läsförståelse: “(grad av) förståelse av vad man läser (särskilt i pedagogiska 

sammanhang)”. Enligt NE finns två huvudmoment att ta fasta på vid läsning: avkodning och 

förståelse. För framgångsrik läsfärdighet krävs att båda dessa moment samspelar. 

Läsförståelse är komplext och behöver definieras anser såväl svenska som internationella forskare, 

bland annat Reichenberg (2011), Bråten (2008) och Toohey (2007). Att definiera vad läsförståelse 

egentligen är visar sig dock inte vara helt okomplicerat. Reichenberg menar att läsförståelse är ett 

mångfacetterat fenomen och att det inte finns någon slutgiltig definition av begreppet. Även Westlund 

(2009) tillkännager att läsförståelse är komplicerat att definiera, men sammanfattar begreppet “som en 

dynamisk och målorienterad process som inkluderar färdigheter, strategier, tidigare kunskap och 

motivation” (s. 70).  

I den avhandling Westlund (2013) genomförde om bedömning av elevers läsförståelse, gjorde 

författaren en jämförelse mellan fem svenska lärare och fem kanadensiska lärare. De svenska lärarna i 

studien beskrev sin uppfattning om läsförståelse som: ”att förstå text, att läsa mellan raderna, att svara 

på frågor, att återberätta, att läsa högt med läsflyt samt att läsa mycket” (s. 164). De kanadensiska 

lärarna definierade läsförståelse som: ”ett meningsskapande, ett metakognitivt tänkande, att göra 

kopplingar, att ställa egna frågor eller svara på frågor, att göra inferenser, att visualisera texten samt att 

transformera/förändra tänkandet” (s. 214). Man kan här konstatera att de kanadensiska lärarna tycks 

lägga större vikt vid det metakognitiva tänkandet än vad de svenska lärarna gör. De kanadensiska 

lärarna betonar i högre grad elevens förmåga att tänka över sitt eget tänkande och bedöma detsamma. 

Detta är en aspekt som inte är lika framträdande hos de svenska lärarna.  

Tjernberg (2013) beskriver läsfärdighet som ett samspel mellan läsförmågan (L), avkodning (A) och 

förståelse (F). När det gäller det viktiga ordförrådet och dess tillväxt, spelar den fonologiska 

kapaciteten in, menar författaren, och ordförrådet är en förutsättning och det viktigaste elementet för 

att eleven ska utveckla sin textförståelse. Med textförståelse avses här förmågan att förstå text och 

innefattar både läs- och hörförståelse. De tre språkliga elementen som ordigenkänning, grammatisk 

kunskap och ordförståelse är viktiga beståndsdelar för läsförståelsen, anser författaren. 

Läsförståelse 
Flera studier (bl.a. Toohey, 2007) har gjorts om innebörden av att kunna läsa och förstå en text. 

Westlund (2013) hävdar när det gäller text, att man inte ska förringa elevens möjligheter till att träffa 

på olika textvärldar i skolan men även bilder, grafer och tabeller ska förstås av eleven. Enligt 

Westlund (2009) handlar läsförståelse om hur man förstår det man läser. Författaren anser att följande 
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beståndsdelar måste vara för handen för att god läsförståelse ska kunna uppnås: elevens 

bakgrundskunskap, ordförråd, att kunna tänka strategiskt, läsa med flyt, kunskap om grammatik, 

koncentrationsförmåga samt att hålla flera saker i minnet. Elevens inre motivation är också en viktig 

aspekt att beakta.  

Enligt Reichenberg (2012) är en av skolans främsta uppgifter att lära samtliga elever läsa, förstå och 

använda texter. Vidare menar Reichenberg att “god läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta av 

skolans ämnen och grunden för ett livslångt lärande och ett aktivt liv som samhällsmedborgare” (s. 

145). Men det är inte tillräckligt med att avkoda orden, det är nödvändigt att även förstå det man läser. 

Vidare menar författaren att det inte är självklart att elever förstår det de läser. Det kan vara mycket 

svårt för elever att förstå text. Anledningen till det kan vara att de inte är införstådda med att de ska 

vara aktiva läsare. Reichenberg och Lundberg (2011b) menar att förståelse innebär att skapa förståelse 

i sitt eget medvetande. Det innebär för läsaren att bevara det lästa inom sig samtidigt som hen skapar 

ny text och mening, och på det viset skapar gedigen läsförståelse. 

  

Forskning om läs- och skrivundervisning har sedan länge varit föremål för vetenskaplig granskning. 

Däremot är forskningen kring själva läsförståelseprocessen av relativt nytt datum. Idag är forskare 

överens om att flyt i läsningen samt god avkodning är av stor betydelse för läsförståelsen (Westlund, 

2009).  

Grundsärskoleelever och läsning  
När det gäller svensk forskning om läs- och skrivutveckling är det ett begränsat forskningsområde för 

elever med diagnos utvecklingsstörning. Internationellt sett har studier gjorts när det gäller barn med 

Downs syndrom och framförallt vad gäller dessa elevers avkodningsförmåga (Reichenberg, 2012). 

Enligt Reichenberg har forskare i Holland genomfört studier av läsförståelse hos barn i tolvårsåldern 

med lindrig utvecklingsstörning. Denna forskning visar att för personer med utvecklingsstörning kan 

läsning vara komplicerat att lära sig. När det gäller personer med utvecklingsstörning visar studier på 

att tilläggsdiagnosen Downs syndrom för med sig problem med abstrakt tänkande och att detta 

påverkar personens läs- och skrivutveckling. Även om dessa personer läser flytande kan de ha svårt 

med läsförståelse, enligt Reichenberg.  

Lundberg och Reichenberg (2013) påtalar att ett begränsat antal studier har publicerats när det gäller 

hur läsförståelse kan förbättras för elever med lindrig utvecklingsstörning. Författarna har funnit att 

forskare har kunnat påvisa att personer med utvecklingsstörning behöver strukturerad och systematisk 

undervisning i läsförståelse, precis som normalbegåvade personer. 

Tidigare har undervisning i läsning ansetts vara alltför avancerat för elever med utvecklingsstörning. 

Dock har det under de senaste decennierna skett en förändring. För att få vetskap om hur läsnivån ser 

ut i dag, lät Ratz och Lenhard (2013) göra en undersökning i Tyskland. Det som framgick var att ⅓ av 

eleverna inte ansågs kunna läsa. Svag läskunnighet var vanligare i grundsärskolan än i 

gymnasiesärskolan. Det som försvårade möjligheten att läsa var elevernas utvecklingsstörning, men 

något som framkom som positivt var att med ökande ålder, ökade även förmågan till att kunna läsa.  

Elever med autism kan ha lägre poäng vid tester när det gäller läsförståelse om man jämför med andra 

elever, menar Finnegan och Mazin (2016). Även de elever som kan avkoda bra, kan ha svårt att förstå 

vad de har läst. Dessa elever kan ha svårigheter med semantiken vilket kan vara en bidragande orsak 

till deras svårigheter med läsförståelsen. Även om eleverna har olika förutsättningar kan en annan 

svårighet vara att leva sig in i texten och dra paralleller till sig själva, då även detta är något som elever 

med autism kan ha svårt för. Eleverna kan även fastna på detaljer i texten istället för att kunna se 
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helheten eller andemeningen. Efter flertalet genomförda interventionsstudier med olika metoder kunde 

Finnegan och Mazin se att riktad undervisning i läsförståelse bidrog till att elever med autism fick 

ökad förmåga att förstå det de läser. 

I Berthéns doktorsavhandling (2007) framkom i samtal med lärarna i grundsärskolan att de såg 

lästräning som en central del av undervisningen och att eleverna ska få lära sig läsa var självklart och 

en grundläggande skolkompetens. Men den undervisning som eleverna fick var ofta inte tillräckligt 

effektiv. Eleverna förväntades knäcka läskoden i grundsärskolan och för att nå dit fick de 

bokstavsträning. Eleverna formade bokstäverna och övade på ljud samt ord som hade ljuden i sig. 

Denna undervisning skedde enskilt med en elev och en vuxen, oftast en assistent, då eleverna skapade 

egna bokstavsböcker. Arbetet med bokstavsinlärningen var samma oavsett vilket år eleven gick, så 

förberedelsen för att kunna lära sig tycktes aldrig ta slut. Lärarna ansåg aldrig att eleverna var 

tillräckligt förberedda och mogna för nästa steg i läsutvecklingen. Eleverna ansågs hela tiden behöva 

en annan förberedelse innan de kunde arbeta mot målen i läroplanen. Skriftspråkliga sammanhang 

erbjöds eleverna i väldigt begränsad omfattning. Texter som eleverna fick ta del var  dagens schema, 

ordbilder och någon gång skrifter i böcker. Lärarna riktade inte någon uppmärksamhet mot det skrivna 

språket utan fokuserade på bokstavsinlärningen. Vidare uppfattade lärarna att en god bokstavs- och 

ljudkännedom gav de rätta förutsättningarna för att lära sig läsa. Berthén drog slutsatsen att eleverna i 

grundsärskolan inte ges förutsättningar att lära sig läsa då de inte får möta texter. För att nå 

läskompetens behöver eleverna varje dag få delta i varierande skriftspråkliga sammanhang 

tillsammans med andra och undervisningen behöver få ett tydligare fokus på kunskapsmålet i svenska.  

 

Skolinspektionens rapport (2010) riktade kritik mot grundsärskolan för att den var omsorgsinriktad 

och därför försummade läsundervisningen för eleverna. Enligt Reichenberg och Lundberg (2011a) ska 

eleverna kunna få både omsorg och aktiv undervisning i grundsärskolan. I artikeln beskriver forskarna 

sitt utvecklingsprojekt, som genomfördes på fyra grundsärskolor. Projektets syfte var att ge 

grundsärskoleelever möjlighet att lära sig förstå de texter de möter. Genom att ta del av hur andra 

länder på ett lyckosamt sätt har undervisat sina elever med utvecklingsstörning i läsförståelse, 

introducerade Reichenberg och Lundberg en modell som är utarbetad av Palincsar och Brown, som 

heter Reciprok Undervisning (RU). Författarna ville även undersöka en annan modell. Valet föll på 

Lena Franzéns inferensträning (LF) för att se hur dessa två modeller skulle fungera för eleverna. 

Projektet startades med föreläsningar för pedagogerna och föräldrarna om läsning och läsförståelse. 

Efter föreläsningarna genomfördes en systematisk kartläggning av elevernas kunskaper genom att 

genomföra olika tester i läsförmåga och läsförståelse. 

Reichenberg och Lundberg (2011a) fann att medelvärdet bland eleverna hade höjts i alla delproven de 

gjorde oavsett om eleverna undervisats enligt LF eller RU. Slutsatserna som dras är att oavsett modell 

så utvecklade eleverna sin läsförståelse med hjälp av strukturerade textsamtal. Avgörande faktorer är 

att samtalen genomförs regelbundet, att eleverna får modellering av hur man tar sig an texterna och 

den gemensamma läsningen av texter som skapar energi till att finna meningen med texten. 

I Reichenbergs (2012) artikel framgår genom studier, att strukturerad undervisning främjar både starka 

som svaga läsare. Genom forskning har även observerats betydelsen av att eleverna lär i grupp och att 

eleverna får lagom utmaningar i den proximala utvecklingszonen. Reichenberg menar att det har 

framkommit att pedagoger kan se farhågor med att utmana eleverna i den proximala utvecklingszonen, 

under förevändningen att eleverna skulle känna press.  

Diagnosen utvecklingsstörning innebär ofta att barnet har en försenad tal- och språkutveckling. Det är 

inte ovanligt att elever med utvecklingsstörning har någon form av språkstörning. Språkstörningen 

medför svårigheter med abstrakta begrepp samt ett förenklat språk med bristande ordförråd (Wandin, 

2012). 
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Lundberg och Herrlin (2003) påpekar att läsning kräver energi. Att läsa innebär att man måste vara 

koncentrerad och uppmärksam. Författarna menar vidare att motivationen för läsning är en viktig 

komponent i läsinlärningen. Den inre egenskapen, den så viktiga motivationen, är en stark bidragande 

del för barnets läsutveckling (Lundberg & Herrlin 2003, Westlund 2009, Watson &Gable &Gear & 

Hughes, 2012).  

Det finns ett viktigt samband mellan språkförståelse och verbalt minne, menar Tjernberg (2013). 

Elevens minnesförmåga har en betydelsefull uppgift när det gäller avkodning av text. De elever som 

får läsförståelseproblem har inte lyckats med att automatisera avkodningen i tillräcklig utsträckning. 

Det bidrar till att vid svårare texter saknar eleven den minneskapacitet som behövs för att kunna läsa 

och förstå.  

Traditionellt sett har läsundervisning för elever med utvecklingsstörning, inriktats på ordavkodning, 

enligt Lundberg och Reichenberg (2013). Författarna menar att skolan vanligtvis har ansett att elever 

som tillhör grundsärskolan inte skulle ha behov av meningsfulla texter, eftersom det ställer krav på 

förståelse. Den förmågan ansågs denna grupp av elever inte ha. Enkla texter har ansetts vara fullt 

tillräckligt för att personer med utvecklingsstörning skulle klara det dagliga livet. Men Lundberg och 

Reichenberg menar att dessa elevers kognitiva potentiella kapacitet ofta underskattas. De hävdar att 

eleverna kan ha överraskande förmåga till att förstå skriven text, om de ges rätt stimulans och 

undervisning.  

Vedertagna metoder för utveckling av 

läsförståelse i grundsärskolan 

Reciprok undervisning (RU) (på engelska reciprocal teaching), är den mest kända praxisorienterade 

undervisningsmodellen för utveckling av läsförståelse. Palincsar och Brown (1984) från USA, 

utarbetade modellen på 1980-talet. Reciprok betyder ömsesidig och betonar vikten av undervisning i 

dialogform mellan lärare-elev men också mellan elev-elev. Tanken är att eleverna ska vara aktiva och 

medverka utifrån sina förutsättningar.  

Palincsar och Brown (1984) har studerat forskning om kognitiva färdigheter för att gynna 

läsförståelsen. Författarna kom fram till att fyra dominerande strategier behövs för att utveckla 

läsförståelse. De fyra strategierna  innebär att eleven ska ställa frågor till den lästa texten för att 

noggrannare urskilja det som är viktigt i texten och att reda ut tveksamheter, för att läsaren ska ta sig 

tid att förstå det som är svårt. Eleven ska också kunna förutspå och sammanfatta den lästa 

texten. Syftet med de fyra strategierna är dels att eleverna ska få ett metaperspektiv på sitt tänkande 

samt att stimuleras till att läsa och lyssna på texter. Reciprok undervisning har efter studier som gjorts, 

visat sig vara lämplig för utvecklande av läsförståelse för elever med lindrig utvecklingsstörning . 

Ytterligare en modell för att öva elevers läsförståelse, har utarbetats av Lena Franzén (LF). Hennes 

tanke med modellen är att elever med undermålig läsning behöver få hjälp med strategier för att kunna 

svara på frågor på texter som de läst (Reichenberg & Lundberg, 2011b). Modellen används 

uteslutande till berättande texter. Franzéns modell går ut på att eleverna ska leta efter svaret på tre 

olika frågor till den text de läst. Typ 1, innebär att svaret på frågan ska finnas tydligt för eleven att 

hitta enkelt i texten. Ord som ingår i frågan ska gå att finna i samma mening. När det gäller Typ 2-

frågan ska eleven finna svaret i texten, men eleven måste söka efter fakta i texten och tänka efter för 

att finna svaret. Typ 3-frågan medför att svaret är svårare att finna i texten. Eleven behöver söka efter 

svaret i sitt medvetande. I denna fråga riktas elevens kunnande till att göra inferenser.   
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I Franzéns modell (Reichenberg & Lundberg, 2011b) behöver eleverna få undervisning och kunskap 

av läraren om hur de ska bemöta texten med dessa tre olika typer av frågor. Detta kan göras både på 

grupp- och på individnivå. På sikt är tanken att eleverna ska bli självständiga i att hitta svaren i den 

text de läst. Denna modell rekommenderas för de äldre eleverna i årskurs 4-9. Modellen har prövats i 

en studie för elever med diagnos inom autismspektrat, med gott resultat.  En av fördelarna med LF 

modellen, är att eleverna övar både på läs- och hörförståelse, genom att elever och pedagoger turas om 

att läsa högt, menar författarna. 

Boksamtal och strukturerade textsamtal  
Reichenberg och Lundberg (2011b) förklarar att boksamtal avviker från strukturerade textsamtal 

genom att boksamtal uteslutande handlar om skönlitterära texter. Det är vanligt att pedagoger 

använder loggbok i kombination med boksamtal. I strukturerade textsamtal skriver även eleven 

loggbok. Boksamtal kan genomföras i en mindre grupp eller i helklass. När det gäller skönlitterära 

texter ska pedagogen fånga uppmärksamheten på relationen mellan läsaren och texten. Vid boksamtal 

övar eleverna på att lyssna på varandra och varandras uppfattningar om texten. Någon övning av 

lässtrategier sker inte i boksamtal. 

Strukturerade textsamtal avser faktatexter. Syftet med textsamtal är att eleverna ska få möjlighet att 

utveckla och förbättra förmågan till att bli effektiva läsare samt lära sig att göra inferenser. Med stöd 

av lässtrategier ska eleverna ges verktyg för att ta sig an texter på djupet och genom att rikta frågorna 

till varför-frågor ges eleverna möjlighet att utmanas. En skillnad mellan boksamtal och strukturerade 

textsamtal är att i boksamtal är det inte tillåtet att ställa varför-frågor. En annan skillnad är att 

lässtrategier inte lärs ut i boksamtal (Reichenberg & Lundberg, 2011b). 

Bedömningsstöd för läs- och skrivutveckling 
Historiskt har det inte funnits något bedömningsstöd explicit utarbetat för grundsärskolan när det 

gäller elevers läs- och skrivutveckling. Bedömningsstödet Gilla Läsa Skriva (GLS) är relativt nytt och 

gavs ut av Skolverket (2014) för grundsärskolan år 1-6. GLS ska fungera som ett stöd för pedagoger 

när det gäller bedömning av elevers läs- och skrivutveckling. Materialet tar upp viktiga aspekter för att 

utveckla elevers läsförståelse. För att utveckla en bra läsförståelse behöver eleverna få rikligt med 

tillfällen att träffa på texter. Ibland kan barn med utvecklingsstörning redan från starten få färre böcker 

lästa för sig redan då de är små. Pedagoger behöver säkerhetsställa att eleverna ofta får kontakt med 

det skrivna språket. Eleverna behöver träffa på olika typer av texter och även okända texter för att öva 

upp sin förmåga på ett bra sätt.  En viktig aspekt är att eleverna får läsa och bearbeta texterna 

tillsammans med lärare och kamrater för att förståelsen ska utvecklas. Saker som är viktiga att tänka 

på är att läsa tillsammans, samtala om vad texten handlar om, ställa frågor till texten och återge 

handlingen. Att förutspå vad som kan komma härnäst, använda bilder för att stödja förståelsen och 

förstå budskapen med texten, framgår också som viktiga komponenter. Pedagoger och elever behöver 

ta upp ord och begrepp för att prata om dess betydelse för att öka elevernas ordförråd och 

begreppsförståelse.  

För att kunna utveckla god läsförståelse behöver även vissa lässtrategier vara automatiserade så att 

eleven exempelvis inte behöver lägga för mycket energi på avkodning utan kan läsa texten och lägga 

energin på förståelsen.  Pedagogens tilltro till eleven är även den viktig för att denne ska lyckas. Detta 

ställer krav på att pedagogen har en adekvat utbildning och genomför en god undervisning. Dessutom 



10 

 

behövs det förståelse för att undervisningen som bedrivs, har betydelse för lyckad utveckling av 

läsförståelsen hos elever i grundsärskolan (Skolverket, 2014). 

Sociokulturellt perspektiv på lärande  
För att lärande ska ske behövs kommunikation och samspel (Dysthe, 2003). När något nytt ska läras in 

behöver elever göra det tillsammans med andra och när kunskapen är befäst kan de utföra uppgifterna 

på egen hand. Något som är viktigt är att hitta former som ger fungerande samspel och att eleverna 

känner sig accepterade för den de är, så att koncentrationen kan fokusera på lärandet. Kunskap skapas 

i meningsfulla sammanhang tillsammans med andra och känslan av att vara viktig och att lärandet är 

betydelsefullt gör skolarbetet värdefullt. Den sociala miljön för den enskilde eleven i läs- och 

skrivutveckling är väsentlig, såsom en välstrukturerad undervisning (Tjernberg, 2013). När det gäller 

modellen Reciprok undervisning (RU) är den sociala miljön en väsentlig del för att eleverna ska ges 

möjlighet att i gemenskap frambringa mening i texten (Reichenberg & Lundberg, 2011b).  

I utarbetandet av RU spelar Vygotskij och Bruners tankar en central roll när det gäller att förstå att 

barns utveckling sker i interaktion med andra (Bråten, 2008). Begreppet scaffolding (stöttande),  

innebär att eleven får det stöd som den behöver för att komma vidare i sin utveckling. Scaffolding har 

en central roll i denna modell i och med att stödet från en vuxen är temporär.  När det gäller RU ska 

läraren inte bara vara stöttande utan även inta ett kritiskt förhållningssätt vilket innebär att ställa frågor 

till eleven om texten. Bråten menar vidare att modellen är utarbetad för att ge eleverna kunskap i att 

stärka och att ha kontroll över den egna läsförståelsen. I läroplanen för grundsärskolan (Skolverket, 

2011) är det fastslaget att skolan ska sträva efter att främja en god miljö för utveckling och lärande.  

Begreppet informations- och 

kommunikationsteknik  
Informationsteknik (IT) är enligt National Encyklopedin (NE) (IKT, 2016)  “samlingsbegrepp för de 

tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation ”. 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är det begrepp som skolan använder sig av när de 

syftar på olika former av digitala lösningar ( IKT, jlsu.se). Då IKT har förts in i skolan behöver också 

skolpersonal kunskap om hur dessa kan användas på bästa pedagogiska vis.  

Informations- och kommunikationsteknik i 

styrdokument 
I grundsärskolans läroplan (Skolverket, 2011, 2:2) står det att “Skolan ska ansvara för att varje elev 

efter genomgången grundsärskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande.” I en skrivelse från Näringsdepartementet (2011) framgår att 

för Sveriges regering är ambitionen att landet ska vara ledande inom användandet av 

informationsteknik (IT). Regeringen har en ambition om att IT ska kunna hjälpa elever som tidigare 

har haft det svårt i skolan att bli mer jämbördiga med andra elever i sitt kunskapsinhämtande. 

Eftersom arbetsmarknaden i dagens samhälle är föränderlig (Europaparlamentet, 2006) så har EU tagit 

fram åtta nyckelkompetenser som de anser att framtidens arbetstagare är i behov av att utveckla. En av 

dessa åtta kompetenser är att utbildas i grundläggande informations- och kommunikationsteknik. 
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Informations- och kommunikationsteknik 

Att IKT kan motivera eleverna i sina arbeten visar Janssons (2011) studie. I en klass för elever med 

autism skulle de med hjälp av ett bildspel på datorn använda sig av fyra bilder för att visa hur en saga 

är uppbyggd: med karaktärer, problem, lösning och slut. Eleven genomförde först uppgiften för att 

läraren bett denna om det, utan engagemang eller intresse. Då eleven finner att den kan lägga till ljud 

kommer motivationen och energin igång och eleven vill producera fler uppgifter och även visa och 

berätta för andra vad hen har gjort. Det som var avgörande för elevens engagemang var teknikens 

möjlighet att lägga till ljud på arbetet, vilket bidrog till att eleven tog kontakt med andra och även 

vågade visa upp sina arbeten. 

Eleverna blev mer engagerade och kunde koncentrera sig längre, det syntes i en studie med 21 elever i 

åldrarna 7-13 år som fick använda lärplattor (Johnson, 2013). Under åtta månader följde forskaren 12 

speciallärare och specialutbildade assistenter för att finna hur lärplattor kunde påverka elever med 

utvecklingsstörning och undervisningen. Pedagogerna såg att eleverna blev mer motiverade eftersom 

lärplattor underlättade skrivandet och ritandet och elever som behövde multimodal input kunde både 

se och höra det som det skulle lära. Baskunskaper i svenska som bokstäver, ord och språk gynnades 

och pedagogerna tyckte att det var enklare att göra undervisningen varierad och lustfylld samtidigt 

som anpassning till elevens nivå förenklades med hjälp av lärplattorna.  

Alla elever i Johnsons (2013) studie gynnades, men de med autism var de som reagerade mest positivt 

på lärplattor i undervisningen upplevde pedagogerna. Att de kunde ta med sig lärplattan till olika 

platser, och att den innehåller allt som eleven behöver är en stor vinning. Svårigheter som pedagogerna 

såg var att kunna sortera ut vilka applikationer som var bra. En annan svårighet var att eleverna blev 

uppfyllda av lärplattan, vilket påverkade den sociala interaktionen mellan elever. Lärarna efterlyste 

även nationell hjälp med licenser för att få ned kostnaden på applikationer. 

Begreppet svenska som andraspråk  
Enligt Nationalencyklopedin (NE) (Svenska som andraspråk, 2016) definieras andraspråk som “språk 

som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig sitt förstaspråk och vars inlärning äger rum i 

en miljö där språket används i “naturlig kommunikation”. Vidare förklaring enligt NE: “socialt och 

psykologiskt spelar andra språket - i motsats till ett främmande språk - en roll för individen som är 

jämförbar med förstaspråkets. Andraspråket ska alltså kunna tillfredsställa individens alla 

kommunikationsbehov”. 

Svenska som andraspråk i styrdokumenten 
Elever på grundsärskolan med ett annat modersmål än svenska erbjuds att läsa ämnet svenska som 

andraspråk (SVA), som är ett eget ämne enligt grundsärskolans läroplan, LgrS 11, (Skolverket, 2011). 

Syftet med ämnet svenska som andraspråk är att ”eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska 

språket”. ”Sammanfattningsvis ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att tala och 

samtala, läsa, förstå och reflektera över olika texter”, (LgrS 11, s. 122). Eleverna erbjuds även 

modersmålsundervisning på sitt eget modersmål, där syftet är att ”eleverna utvecklar kunskaper i och 

om sitt modersmål i tal, skrift och andra kommunikationsformer” (LgrS 11, s. 63).  
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Elever med annat modersmål 
Att barn växer upp i en miljö som är flerspråklig, har visat sig vara positivt för barnets språkförmåga. 

Detta under förutsättning att barnet har fått möjlighet att förkovra sig i samtliga språk som barnet 

kommer i kontakt med i sin vardag. Vid eventuell språkstörning framkommer språkstörningen i 

barnets samtliga talade språk. Barnet behöver dock längre tid på sig för att lära ett andra språk, om det 

nya språket införs senare i livet (Wandin, 2012).  

Anledningen till att eleverna får undervisning i ämnet svenska som andraspråk är att det skett en 

bedömning som oftast görs av lärare som anser att eleverna har svårigheter med det svenska språket, 

menar Lunneblad och Asplund Carlsson (2009).  Bedömning av språkkunskaper av elever som börjar 

på en ny skola genomförs ofta, men många skolor gör endast en informell bedömning. Vanligtvis har 

inte eleven själv valt att läsa ämnet svenska som andraspråk, utan det är skolan som gör den 

bedömningen.  

I den kanadensiska studie som Toohey (2007) genomförde, kunde författaren konstatera att elever som 

har ett annat modersmål än engelska, riskerade att halka efter sina klasskamrater när det gäller 

läsförståelse. Redan tidigt i skolans mellanår kunde svårigheterna framgå. Författaren menar att 

eleverna kommer få svårigheter med att genomföra högre studier på grund av bristande förmåga att 

tillgodogöra sig text på det nya språket. Klasstillhörighet och den sociokulturella kontexten har 

betydelse för andraspråkselever och deras läsförståelse. Elever med invandrarbakgrund kan vara 

duktigare på läsförståelse än barn som har engelska som modersmål, vilket beror på deras bakgrund 

och sociala hemmiljö. Toohey menar vidare att när det gäller att skriva och förstå det man läser, är det 

lättare om eleverna har en förförståelse om det som de ska skriva eller läsa om. När det gäller att 

skriva, väljer eleverna oftast det som är känt från deras vardag. Det är viktigt för eleverna att det finns 

en relation mellan läsandet och egna skrivna texter, påpekar författaren. Vidare framhåller författaren 

att det är viktigt för eleven att tester och prov sker på elevens eget språk. Elevens resultat kan se helt 

annorlunda ut om det görs på elevens modersmål. 

Hedman (2012) visar på att forskning klargör vikten av hur olika ortografier utövar inflytande på 

läsutvecklingen. För elever som är flerspråkliga krävs att pedagogerna söker få reda på elevens historia 

och bakgrundskunskaper från tidigare skolgång. Författaren påpekar att elevens pedagog behöver bli 

förtrogen med hur denne har lärt sig läsa och skriva på sitt modersmål. Detta för att underlätta 

inlärning i det (nya) svenska språket.     

Metod 

Forskning och undersökningar som genomförs kan aldrig vara helt objektiva (Ahlberg, 2009). Faktorer 

som påverkar objektiviteten är vem/vilka som utför forskningen, i vilken samtid den genomförs och 

vilka som deltar i undersökningen. Det som kommer fram i denna undersökning kan ses som en 

tillfällig sanning och bör ses i skenet av dagens samhälle. De metoder vi undersöker är föränderliga. 

De pedagogiska tankar vi har om läsförståelse idag kan under tid ändras till andra ledande pedagogiska 

tankar. Tekniken utvecklas hela tiden, vilket medför att de tekniska hjälpmedel vi använder oss av i 

dag, kan i framtiden kännas gammalmodiga. Även om detta är fallet anser vi att vår studie är viktig, då 

den ger information och idéer om hur läsförståelse lärs ut för elever i grundsärskolan år 2016. 
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För att få kunskap om vilka metoder som pedagoger använder sig av när de undervisar i läsförståelse, 

valde vi en kvalitativ studie och intervjuade tio pedagoger. Vi blev då inspirerade av fenomenografisk 

metodansats. Denna metodansats är lämpad att använda vid halvstrukturerade intervjuer och vid 

analysering av data från intervjuerna. Fenomenografin utgår från att människor kan uppfatta och erfara 

ett fenomen på skilda sätt. Valet av fenomenografisk metodansats innebar att vi ville få kännedom om 

hur pedagoger uppfattar fenomenet läsförståelse och vilka metoder de väljer för att utveckla elevernas 

läsförståelse (Dahlgren & Johansson, 2009). Enligt fenomenografisk metodansats ska dataanalys göras 

i sju steg.  

Vi genomförde halvstrukturerade intervjuer där pedagogerna, innan intervjun, fick frågorna som vi 

skulle utgå ifrån skickade till sig. Valet att göra så var att vi ville ge pedagogerna en möjlighet att 

förbereda sig inför intervjun. På det viset ville vi ge pedagogerna möjlighet att kunna ge genomtänkta 

svar vid intervjun och att den empiri som vi fick in skulle vara tillfredsställande. Ett missivbrev 

(Bilaga 1) skickades även det i förväg för att informera om vårt arbete och våra etiska utgångspunkter. 

Frågorna (Bilaga 2) vi ställde vid intervjun hade vi diskuterat fram tillsammans. Vi hade en 

förhoppning om att pedagogerna skulle kunna ge svar på det vi ville undersöka. Då intervjuerna var 

halvstrukturerade så hade vi bara ett fåtal fasta frågor för att vi vid intervjuerna skulle kunna fördjupa 

oss i det som var intressant i pedagogernas svar. För att kunna vara fokuserade på pedagogernas svar 

vid intervjuerna spelade vi in intervjuerna på våra mobiltelefoner. Då vi ville känna oss säkrare på hur 

intervjuerna skulle fungera, “provintervjuade” vi två personer för att se om frågorna fungerade och att 

vi fick fram intervjusvar som vi skulle kunna använda oss av i vår undersökning (Dahlgren & 

Johansson, 2009).   

Med inspiration från fenomenografisk metodansats arbetade vi oss igenom de sju analysstegen. Vi såg 

att de olika analysstegen gick in i varandra, vilket medförde att vi sammanförde vissa av momenten i 

dataanalysen. När intervjuerna var klara transkriberade vi dem och markerade varje intervju med olika 

färg för att avidentifiera intervjuerna. Detta gjordes även för att kunna hålla isär intervjuerna och för 

att noggrant kunna läsa vad som hade sagts och av vem. Vi läste både våra egna och varandras 

intervjuer flera gånger för att bekanta oss med materialet, som första steg i det fenomenografiska 

analysarbetet. Vi började sedan söka det som hade betydelse för vår undersökning. Det vi fann 

reducerades och klipptes ut för att lättare kunna föras samman i kategorier som hör ihop, steg två. 

Analysen fortsatte med jämförelser och gruppering av materialet. Detta representerar steg tre och fyra, 

vilka vi arbetade med parallellt. Efter den processen fann vi intressanta uttalanden i intervjuerna som 

vi förde ihop i kategorier, som kännetecknades av svar som liknade varandra eller talade emot 

varandra. Dessa kategorier namngavs i steg sex. Som avslutning jämförde vi de namngivna 

kategorierna med varandra och såg att vissa av dem gick in i varandra och då blev den kategorin större 

(Dahlgren & Johansson, 2009).  

Studiens deltagare och urval  
I sökandet efter deltagare till vår undersökning använde vi oss av ett bekvämlighetsurval. Då vi båda 

under läsåret har påbörjat nya anställningar, har vi ännu inte hunnit bygga upp något kontaktnät i detta 

sammanhang. En av oss tog kontakt med en studiekamrat och frågade om råd när det gällde kontakter 

till vår studie. Vi tog kontakt med grundsärskolor som låg i var och ens geografiska närhet för att där 

söka efter pedagoger att intervjua. Denna process var mödosam och tidskrävande eftersom vi inte 

alltid fick svar på våra brev. Personlig kontakt togs då genom att vi ringde direkt till pedagogen, vilket 

bidrog till att vi till sist fick tio pedagoger att intervjua. Samtliga undervisade i grundsärskolan 

inriktning ämnen; två pedagoger på låg- och mellanstadiet, ytterligare två pedagoger på mellanstadiet 
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och sex pedagoger undervisade på högstadiet. Fem av pedagogerna undervisade enbart elever som 

läser svenska som andraspråk. Övriga fem pedagoger undervisade elever som hade svenska som 

modersmål och elever med annat modersmål.  

Vi har i vår analys valt att benämna intervjupersonerna som pedagoger och informanter. Vid direkta 

citat av intervjuerna i texten har vi valt att numrera intervjuerna I1-I10. Detta för att ge informanterna 

största möjliga anonymitet. 

Intervjuer och genomförande av studien  
Vi intervjuade fem pedagoger var. Intervjuerna spelades in, vilket vi var noga med att förklara för 

informanterna innan vi intervjuerna startade. Efter att transkriberingen var klar har samtliga 

inspelningar raderats. För att kunna säkerställa att inte bli störda under intervjuerna såg vi till att vi 

kunde sitta ostört i ett enskilt rum. Trots detta uppstod det tre störningsmoment under en av 

intervjuerna. Vid detta tillfälle var det bra att både informant och den som genomförde intervjun hade 

frågorna framför sig för att snabbt kunna komma igång igen. När pedagogen tappade tråden hade vi 

även god hjälp av inspelningen som möjliggjorde att vi kunde gå tillbaka till intervjun  snabbt och ta 

upp tråden där vi tidigare blev avbrutna.  

Vi var noga med att hålla den uppgjorda tiden som vi informerat om i missivbrevet. Lämplig längd på 

intervjuerna, 30 minuter, hade vi diskuterat och kommit överens om med vår handledare. Utifrån den 

tid som vi bestämt som lämplig, avgjordes antalet frågor. Pedagogerna hade förberett svar på frågorna 

som vi kunde se att de nedtecknat, men också att de tagit tid till att mentalt förbereda sig att svara på 

våra frågor. I missivbrevet hade vi förklarat att intervjuerna skulle vara halvstrukturerade. Detta 

underlättade för oss att ställa följdfrågor till pedagogerna vart efter som det passade. När vi 

diskuterade och vid analyserna av intervjuerna, framkom det att vi vid vissa tillfällen ställt olika 

följdfrågor. I och med att vi hade fastslagit de fasta frågorna innan gemensamt ansåg vi inte att detta 

var något som skulle verka negativt på vår studie. Vi anser snarare att det berikade resultatet av vår 

analys. Vi var även införstådda med att det skulle få till följd att följdfrågorna skulle bli olika, med 

tanke på att vi genomförde intervjuerna var och en på olika håll. 

Vi ansåg att det var viktigt att inte överstiga tiden, max 30 minuter, eftersom det var vad som stod i det 

missivbrev som vi skickade till informanterna. Med respekt för pedagogens tid och vår tid till 

transkribering, var vi noga med att säga till när det var fem minuter kvar på intervjun. Några 

pedagoger sa att de skulle “kunna prata hur länge som helst om ämnet”, medan någon pedagoger 

tydligt innan intervjun deklarerade hur lång intervjun kunde vara eftersom andra arbetsuppgifter 

väntade.  

Trovärdighet  
Studien har samtidig trovärdighet, vilket innebär att den empiri som vi har samlat in är beroende av 

den samtid och samhälle vi lever i (Sandberg & Sandberg, 2002). Hur pedagoger och forskare ser på 

läsförståelse utvecklas över tid. Den pedagogik och teknik som används i dagens skola kan komma att 

ändras, vilket skulle kunna påverka utfallet av undersökningen. Tekniken i dagens samhälle utvecklas 

snabbt, vilket med stor sannolikhet även kommer innebära att tekniken som används i skolorna 

kommer att förändras. Vi kan inte förutspå in i framtiden vilka tekniska hjälpmedel och metoder som 

kommer utvecklas och därmed påverka den didaktiska undervisningen av läsförståelse. Pedagogerna 

som har deltagit i vår undersökning har svarat och gett exempel utifrån sin verksamhet hur de arbetar 
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med läsförståelse. I vår analys har vi försökt att hålla oss så nära materialet vi fått in som möjligt och 

på så vis få fram så trovärdiga och sanna svar, som synliggör vad pedagogerna ville förmedla. 

Forskningsetiska aspekter  
Forskning behöver bedrivas i samhället för att föra utvecklingen framåt (Vetenskapsrådet, 2002). 

Deltagarna i forskning får dock inte utsättas för obehag i form av kränkningar, psykisk skada eller 

fysisk skada. Detta ställer krav på forskaren och denne behöver väga värdet av forskningen mot 

eventuella risker för deltagarna. 

I vår undersökning anser vi att pedagogerna som deltog, genom att dela med sig av sina pedagogiska 

metoder i läsförståelse, inte behövde utsättas för någon form av obehag som skulle göra att vi väljer att 

inte genomföra undersökningen. Visserligen kan det upplevas lite obehagligt att bli intervjuade av 

studenter. Pedagogerna öppnar sig för oss och berättar om sin undervisning, medvetna om att vi som 

studenter kan vara pålästa och kritiska till ämnet. Det var vi medvetna om och förhöll oss till. Vi 

informerade även om syftet med vår studie vid den allra första kontakten, vilket även framkommer i 

det missivbrev vi sände ut till pedagogerna. Deltagandet i forskning är alltid frivilligt och vilket vi 

informerade pedagogerna om när vi kontaktade dem. Vi upplyste dem om att de när som helst kunde 

be att få dra sig ur undersökningen, som en del i samtyckeskravet. De pedagoger som valde att vara 

med i undersökningen fick information av oss skriftligen i form av ett missivbrev via mail. Där 

framgick syftet med undersökningen och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst under 

processen, om de av någon anledning skulle behöva göra det (Vetenskapsrådet, 2002). 

Pedagogerna vi vände oss till var vuxna människor som inte behövde ge ut någon känslig information 

om elever, utan bara om sina egna metoder, erfarenheter och tankar. Därav hade vi en förhoppning om 

att pedagogerna skulle erfara det motiverande och säkert att delta i vår undersökning. Information gavs 

till alla deltagare att de fick konfidentialitet, då det inte är av något intresse för undersökningen vilka 

pedagoger som deltar.  Det är inte heller viktigt i sammanhanget för att få fram intressant resultat. Det 

som kommer fram i undersökningen kommer resultera i ett examensarbete på magisternivå 15 hp, 

avancerad nivå, Specialpedagogiska institutionen, vid Stockholms universitet. Ingenting av det som 

kommer fram i undersökningen kommer att förekomma någon annanstans. De pedagoger som är 

intervjuade och intresserade av arbetets resultat, kommer erbjudas att ta del av arbetet efter avslutat 

verk. Pedagogerna som deltog i denna studie, nämns aldrig vid namn eller skolan de arbetar vid. Detta 

med tanke på konfidentialitetskravet. Vid citat av intervjuer har vi anonymiserat intervjuerna med 

hjälp av kodning I1-I10 (Vetenskapsrådet, 2002). 

Resultat 

Efter vårt arbete med analysen har vi fått fram intressanta kategorier som vi kommer att presentera nedan. Vi har 

funnit resultat i våra intervjuer som svarar på vårt syfte och frågeställningar. 

Metoder för undervisning av läsförståelse  
I vår analys har vi kunnat se att informanterna använder sig av något olika metoder i utvecklandet av 

läsförståelse. Vissa nämnde en eller flera metoder som de använde sig av. Medan andra informanter 
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inte angav något namn på sin undervisning, men vår analys visar att de arbetar med läsförståelse. De 

metoder som har nämnts under intervjuerna är Genrerpedagogik, En Skola där Alla Läser Tillsammans 

(SALT), Att bli en läsare, Tidig intensiv träning, Plus Läsinlärning i flera steg, Cirkelmodellen, 

Strukturerade textsamtal och Trespaltarna. En informant på låg- och mellanstadiet uttrycker sig om 

högläsning enligt följande: 

”Eleverna återberättar det de har hört när jag högläser för dem och det är läsförståelse som 

vi arbetar med hela tiden utan att man tänker på metoderna” I1. 

En informant som undervisar på mellanstadiet berättar om den metod som används: 

“Jag går efter Westlund, via bilden, få in läsförståelsen, i att vi jobbar med texterna på det här sättet 

och att det är struktur, film/bok, mindmap, bild och text, prata. De har inte kommit längre än person, 

miljö, händelse, slut. Början, mitt, slut. Röd tråd” I6. 

Genrepedagogiken används av två av informanterna. Informanterna som använder genrepedagogiken 

arbetar på högstadiet och båda hävdar att metoden fungerar bra för elever med autism eftersom den har 

en struktur som kommer eleverna till gagn när det gäller förståelse av text.  

”Genrepedagogiskt jobbar jag rätt mycket med. Det har passat väldigt bra för just eleverna på 

grundsärskolan, att arbeta sig igenom texter” I4. 

En av informanterna som undervisar på högstadiet hade under våren 2016 börjat använda 

Cirkelmodellen i kombination med strukturerade textsamtal. Cirkelmodellen är en språkutvecklande 

modell i fyra steg. Hitintills hade pedagogen använt modellen i ämnena SO och NO, i kombination 

med att eleverna arbetar utifrån modellen i sina egna lärplattor. Enligt informanten användes metoden 

vanligtvis i grundskolan. Informanten tyckte att Cirkelmodellen fungerade bra för eleverna på 

grundsärskolan, framförallt vid utvecklandet av elevernas språk, ämnesbegrepp och att det är en tydlig 

struktur i modellen.  

”Det är bra att jobba utifrån en modell (Cirkelmodellen) som är en tydlig modell. För tydliggörande 

pedagogik är väldigt bra för våra elever som har autism” I5. 

De likheter vi kommit fram till är att samtliga intervjuade lägger stor vikt vid att samtala med sina 

elever i olika former. De bearbetade olika texter tillsammans med sina elever. De läste tillsammans, 

pratade om vad texten betydde och tryckte på vikten av att utveckla elevernas ordförråd där begreppen 

stod i fokus. Ord och begrepp som eleverna inte förstod skrev de upp på tavlan i klassrummet för att 

eleverna även skulle kunna se stavelsen av ordet. Informanterna kunde inte nog betona vikten av detta, 

oavsett vilken årskurs de undervisade.  

”Vi läser väldigt mycket tillsammans, pratar kring texten och benar ut” I9. 

Samlingarna på morgonen var ett tillfälle som pedagogerna passade på att öva begrepp då de bland 

annat gick igenom dagens schema, dagens datum och pratade om vädret. Detta genomfördes av 

samtliga pedagoger, oavsett ålder på eleverna. I intervjuerna framkom hos samtliga informanter, 

elevernas svårigheter med abstrakta begrepp. En pedagog på högstadiet uttryckte angående  

morgonsamlingarna, som innehåller flera abstrakta begrepp: 

“Jag har tänkt ge upp, men jag hoppas att det någon gång ska fastna och därför fortsätter jag” I4.  

 

Några av informanterna använder Interaktiv skrivtavla vid samlingarna, medan andra använde sig av 

bilder som föreställde dagens olika ämnen för att göra begreppen mer tydliga för eleverna. Bilder, 

enligt informanterna, var ett viktigt stöd för eleverna när det gällde att utveckla begrepp, ordförråd och 

läsförståelse. Informanterna hävdade att för elever med autism är bildstödet ett ovärderligt stöd för att 

öka förståelsen. Bildstödet är ett viktigt stöd och hjälpmedel även för de elever som har annat 

modersmål än svenska.  
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”Vi använder bilder och pratar om dem och får förståelse” I3. 

 

En informant på låg- och mellanstadiet betonar vikten av att använda ordbilder i utvecklandet att 

elevernas ordförråd: 

”Barn med autism har bra minne, framförallt fotografiskt minne. Så jag kombinerar ordbild, för de 

känner sig väldigt duktiga att kunna memorera plus fonologisk medvetenhet. Jag ska ge dem 

sambandet mellan fonologi och ord” I2. 

I några av klasserna arbetade elever med att svara på frågor om texten. Informanterna berättade att 

detta moment inte var helt lätt för eleverna. Frågor som kunde hittas direkt i texten var svårt att utföra 

för eleverna, men vissa klarade av det. Då svaren fanns underförstått i texten eller skulle komma 

inifrån eleven uppgav informanterna att den typen av frågor var för svåra för eleverna. Denna typ av 

frågor fortsattes dock att arbeta med gemensamt för att på det sättet utvecklas vidare. 

 “Enkel text och ett par frågor till, det är för henne rätt avancerat, hon klarar det idag” I7.  

”Vi har en låda med minitexter med frågor till som några elever arbetar med, att hitta svaren i texten” 

I10. 

Läsning på olika sätt 
Högläsning är en aktivitet som samtliga informanter använde. De läste högt ur en skönlitterär bok, 

stannade upp och pratade tillsammans med eleverna om innehållet och lyfte ut svåra ord och begrepp 

som förklarades. Två av informanterna på högstadiet använder lättlästa böcker vid högläsning i 

klassen. En av anledningarna är att det finns många böcker och olika genrer som är lättlästa och som 

passar elever som har blivit lite äldre. Informanterna försökte även uppmuntra sina elever att låna 

lättlästa böcker på skolans bibliotek.  

“För att kunna läsa måste du kunna leva dig in i själva berättelsen, och det kan du inte göra om du 

inte har upplevt det” I2. 

En av informanterna på låg- och mellanstadiet använde ofta storbok vid högläsning i grupp. På det 

sättet kunde eleverna läsa och titta på bilderna tillsammans. Informanten ansåg att det var en metod 

som fungerade bra genom att elever och pedagoger samtalade med varandra i grupp och ingående 

diskuterade förståelse av texten och bilderna som hörde till. En annan informant på låg- och 

mellanstadiet betonade vikten av att elever med autism har tillgång till ordbilder i början av 

läsinlärningen, för att senare gå över till att kombinera ordbilder och fonologisk medvetenhet: 

”Vi jobbar mycket med storböcker vid samlingen, där jag läser högt för dem, ibland läser de högt för 

mig, men det blir jag som leder och följer med dem i texten var de ska läsa och vi pratar om bilderna” 

I1. 

Samtliga informanter menade att deras elever övade tyst läsning i egna läseböcker som de lånat på 

biblioteken. På biblioteket kunde det ibland vara svårt med valet av bok då eleverna valde för svåra 

böcker. Anledningen till att eleverna valde för tjock och svår bok, antog informanterna berodde på att 

eleverna gärna ville kunna läsa svårare böcker. Informanterna ansåg att det kunde vara svårt att påpeka 

för eleverna att boken de valt är för svår för dem. Samtidigt som informanterna uppmuntrade eleverna 

till egen läsning, så ansåg de att det var en känslig punkt eftersom de inte ville att eleven skulle tappa 

motivationen för läsning ifall de blev tillrättalagda för många gånger. Informanternas inställning när 

det gällde elevens eget val av läsebok, gjorde att de ibland lät eleven fortsätta läsa i boken. Dock var 

informanterna noga med att betona att de försökte visa och uppmuntra eleverna på att de skulle läsa 

anpassade böcker på deras nivå. Att elever lånade böcker som var för avancerade för dem, förekom 

oavsett om eleven gick på låg-, mellan- eller högstadiet.  
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”Eleverna lånar och läser böcker från biblioteket” I9. 

En informant på högstadiet betonade att det är viktigt vilken typ av böcker som presenteras för 

eleverna. Med tanke på att eleverna blivit lite äldre på högstadiet, så är det viktigt att även de lättlästa 

böckerna inte är barnsliga. 

”Det är jätteviktigt att det inte är barnsligt. Det måste vara schyssta bilder. Det är faktiskt viktigt, 

tycker jag, att man hittar rätt nivå” I4. 

Andra former av läsning som förekom var;  

 Stafettläsning, där eleverna turades om att läsa texten och de som inte läste följde med i sin 

egna texter som de hade på papper eller på den interaktiva tavlan.  

 Körläsning, där alla samtidigt läste samma text var också en metod att ta sig an texten som 

förekom.  

Begrepp och ordförråd  
Begrepp och ordförråd är något som alla informanter tar upp som ett viktigt moment som också var 

svårt för eleverna. Alla arbetade mycket med begreppsförståelse med eleverna. Ord skrevs upp, 

förklarades och bilder användes som stöd till begreppen när det fungerade. Fyra pedagoger berättade 

om arbetet i hemkunskapen och slöjden, där de praktiskt kunde arbeta med begreppen genom att 

använda mått och visa på skillnaden mellan dem. Pedagogerna påpekar att det underlättar för eleverna, 

då det blir mer praktiskt och tydligt. 

”Vi har ju hemkunskap, där är det ju ganska konkret men de olika måtten, vad står det, men vi 

försöker ha den i vardagen också, både matte och svenska och sedan blir det något gott ändå på 

hemkunskapen. Begreppen återkommer lite då och då. Men det är svårt, förkortningar i recepten, det 

fastnar, allt fastnar inte, men det fastnar bättre när man gör, när man tar tsk, msk, när man ser” I8 

En pedagog på högstadiet menade att det var svårt för eleverna med begrepp, som till exempel dagens 

datum, veckodagar, och årets månader eftersom det är abstrakta fenomen. Samma pedagog sa med 

eftertryck att det tog “jättelång tid”, trots övning varje skoldag, för eleverna att förstå vad som är vad 

och att hålla isär de olika abstrakta begreppen. Pedagogen sa samtidigt att det är viktigt att inte ge upp, 

eftersom med träning och upprepning kommer det med tiden att ge resultat. 

Användning av information - och kommunikations 

teknik  
Alla pedagoger i vår undersökning använder sig av IKT i någon form. Pedagogerna använder 

interaktiv skrivtavla, lärplattor och datorer. Åsikterna om IKT går dock isär. Vissa pedagoger sa att de 

inte kunde undervisa utan IKT, medan andra såg IKT som något som störde gemenskapen. Dessa 

pedagoger använde IKT mest till dokumentation. I vissa skolor hade man IKT i ett annat klassrum än 

hemklassrummet, vilket betydde att arbetet med IKT var skilt från den övriga undervisningen. 

Eleverna fick gå till IKT-salen och arbeta vissa timmar i veckan, mer som ett ämne i sig.  

”Vi arbetar inte med IKT i klassrummen utan då går de iväg till en kvinna som hjälper dem enskilt 

med det. Vi är lite sådär, vad ska vi säga, strider på med penna, att få den här hjärnan och handen, 

samarbetet och det är flera som skriver alldeles strålande på datorn men har svårare med handen, så 

de får gå iväg och göra det, vi gör inte det här” I7. 
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Interaktiva skrivtavlor  

Interaktiva skrivtavlor använder sex av tio informanter och dessa skrivtavlor användes till att 

gemensamt arbeta med texter, läsa tillsammans, gå igenom svåra ord och att arbeta med grammatiska 

regler. Då dessa interaktiva skrivtavlor kunde förstora texten kunde alla elever vara med vid 

genomgångar och pedagog och elever kunde arbeta tillsammans för att göra texterna begripliga. Ord 

som var svåra identifierades, skrevs upp och förklarades. De interaktiva skrivtavlorna var ett 

hjälpmedel för diskussioner om vad som skulle kunna hända i berättelserna och vad texten innebar. 

Det var även på dessa tavlor som fem av tio klasser hade samlingar där de gick igenom dagens 

aktiviteter, matsedeln och andra saker som hör samlingen till, så som veckodagar, månad, datum, 

namnsdag och årstid. Arbetssättet att ha texter på den interaktiva tavlan och tillsammans läsa och prata 

om texterna använde sig informanterna av i alla ämnen som de undervisade i. Dessa tavlor användes 

varje dag. 

”Jag kan inte arbeta utan min smartboard, vi förstorar texten och markerar ord” I6. 

Lärplattor  

Användningen av lärplattor var inte alltid direkt kopplat till läsförståelse utan mer till 

begreppsförståelse, som i sig är en förutsättning för en god läsförståelse. Eleverna arbetade med olika 

applikationer som skulle stödja dem i utvecklingen av deras begreppsförståelse som att para ihop ord, 

motsatser, bild och ord. Med hjälp av lärplattor kunde eleverna arbeta mer självständigt och var inte i 

lika stort behov av en pedagog, berättade en av informanterna. 

I arbetet med nyanlända elever upplevde vissa pedagoger att IKT var ett förstärkande hjälpmedel då 

ord och begrepp kunde översättas och förklaras. Kopplingen till en bild gör förståelsen starkare, 

berättade en pedagog, och att själv kunna översätta ord för att förstå pedagogen var till en enorm 

glädje för eleverna.  

“Sedan använder jag mig mycket av iPad som jag kan ha med mig vid rastvakt bland annat. När elev 

kommer till mig och frågar till exempel vad är en ’snögubbe?’ då kan jag snabbt ta fram inte bara en 

bild utan flera bilder på snögubbar och visa direkt” I3. 

Program och applikationer som används i undervisningen 

När informanterna arbetade med läsförståelsen användes ofta den interaktiva skrivtavlan för att få upp 

texten på tavlan så att alla elever kunde följa med. Där producerades ofta gemensamma texter eller så 

förstorade informanterna upp den text som klassen skulle läsa tillsammans. Espresso var ett digitalt 

läromedel som nämndes där det fanns mycket faktatexter, filmer och bilder att utgå ifrån och arbeta 

med tillsammans i  alla ämnen i år 1-6. Qnoddarna är ett läromedel som är ett stöd för svenska och 

engelska för år 1-3. Två informanterr nämnde Inläsningstjänst och Legimus som är inlästa läromedel 

och skönlitteratur.  Dessa tjänster gör att eleverna kunde lyssna istället för att själva läsa. Då kan 

eleverna koppla ifrån avkodningen och koncentrera sig på förståelsen. Detta gör att de kan öva sina 

läsförståelsestrategier  och sedan ta med dessa när de själva läser en text. Informanterna berättade även 

om talsynteser som kan läsa upp det som syns på den interaktiva tavlan eller läsplattan, för att på det 

sättet få ytterligare en dimension för eleverna att lära sig läsa och förstå. 

 

För att utveckla elevernas ordförråd och begrepp användes olika typer av applikationer. Bornholmslek 

arbetar med ord och bilder för att utveckla elevers begreppsförståelse och hur orden stavas och låter. 

”Han arbetar i iPaden med synonymer, då fick han skriva och slå upp” I8. 
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Bitsboard har ord och bilder som eleverna kan arbeta med i olika moment för att befästa begreppen. 

Lexia och Lukimat är dataprogram där eleverna får öva stavelser, ord, meningar och begrepp för att 

utveckla en god läsförmåga och läsförståelse. Läshuset är ett dataprogram som har skönlitterära texter 

och faktatexter med frågor och aktiviteter runt dessa. IntoWords och Google translate var 

applikationer som pedagogerna använde för att kunna översätta ord från andra språk och till elevens 

modersmål. 

Svårigheter med information- och kommunikationsteknik  

Informanternas åsikter om de olika IKT-verktygen gick isär. Vissa använde lärplattor frekvent och 

tyckte att det fungerade bra, medan andra tyckte att det är begränsande och ibland även uppmuntrade 

felinlärning. En svårighet som informanterna upplever med applikationer i lärplattor är att eleverna 

byter applikation flera gånger under lektionerna istället för att arbeta med den. En lösning på detta var 

att låsa lärplattan så att eleven inte kunde byta applikation själv utan att en pedagog behövde hjälpa 

till. En informant ansåg att eleverna med hjälp av applikationer arbetade med det impressiva språket, 

förståelsen. Informanten menade att dessa elever behövde mer träning på det expressiva språket, alltså 

förmågan att uttrycka sig verbalt.  

”När de arbetar med iPad, läser och trycker impressiva språket övar du, men mina elever behöver ju 

öva det expressiva språket och inte bara sitta och trycka. Att man pratar med varandra, när vi äter, att 

man diskuterar med eleverna, språkduschar dem hela tiden” I6. 

Det fanns en risk att eleverna i särskolan kunde fastna på fel saker när de använde applikationer i 

lärplattan, vilket det var flera pedagoger som lyfte. Tre informanter visade på att applikationer kunde 

förstärka felaktigheter då ljuden är stimulerande för eleverna. Det medför att eleverna inte brydde sig 

om rätt eller fel, bara de fick effektljuden. En informant på låg- och mellanstadiet påpekade att elever 

med autism kan “gå igång” på att det blixtrar eller låter när elever gör fel. Detta medförde att det inte 

blir en felfri inlärning och att det inte heller sker någon förstärkning på rätt sätt. Samma informant 

upplevde att om eleven tryckte flera gånger på lärplattan ordnade applikationen att det blev rätt ändå 

till slut. Det medförde att eleven inte behövde tänka till, utan det blev ändå rätt till slut när eleven 

tryckt tillräckligt många gånger. Mängden av applikationer gör att informanterna har svårt att sortera 

vilka som är bra och vilka som inte är det och en informant upplevde att det saknas validering när det 

gäller applikationer. 

”… de ABA-baserade applikationerna är mycket bättre, för att du försöker en gång och det går inte, 

du försöker andra gången, då börjar det begreppet som du ska hitta att blinka vilket ger en signal ’aha 

det är dit’. Med andra applikationer kan det vara att det blir blixtrar när du gör fel och elever med 

autism går igång på det” I5. 

“En del passar det inte alls för, eleverna hakar upp sig på pling och plong” I7.  

En informant önskade använda interaktiv skrivtavla mer i sin undervisning, men saknade för tillfället 

kunskaper i ämnet. Informanten uttryckte en önskan att införskaffa mer kunskap i användandet av 

interaktiv skrivtavla, för att kunna få fler möjligheter att använda detta i undervisningen av 

läsförståelse. En annan informant som arbetar på högstadiet, menar att det kan vara krångel med 

inloggning för eleverna som gör att lärplattorna inte alltid fungerade som planerat.  

Styrkor med information- och kommunikationsteknik  

En styrka med applikationer var att eleverna blev väldigt motiverade att arbeta, ansåg flera 

informanter. De menade att eleverna uppskattade att arbeta med lärplattorna och att dessa fångar 

elevernas intresse. ABA-baserade (Applied Bahvior Analysis) applikationer hjälpte eleverna att få rätt 

genom att blinka och bli större tills eleven tryckte på rätt svar, vilket bidrog till ökat lärande. 

Lärplattorna var lätta att ta med och att använda på olika platser, ansåg några informanter. En 
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informant berättar att när gruppen var ute på rast eller utflykter, så kunde det dyka upp ord och 

begrepp som eleven inte förstod. Genom att söka ordet och få upp ordbilder på ordet, gav det en direkt 

koppling mellan ord och bild. Detta bidrog till ökad begreppsförståelse, vilket är viktigt för dessa 

elever.  

”Bilden på iPad som stöd… när man visar, det var det här jag menade..Jaha var det, då vet jag .” I10. 

Interaktiva skrivtavlor använde flera pedagoger dagligen och de upplevde dem som något positivt och 

stöttande för elever med utvecklingsstörning i deras begrepps och läsförståelseutveckling. Datorer har 

mer minne än lärplattor och har program med specifika mål för att öva läsförståelse, vilket 

understryker datorernas pedagogiska användbarhet.  

Svenska som andraspråk  
Samtliga informanter hävdade att de elever som har annat modersmål, överlag har svagt ordförråd i det 

svenska språket. De märkte egentligen ingen större skillnad om eleverna var födda i Sverige med 

invandrarbakgrund eller om de hade anlänt till Sverige senare i livet. Informanterna menade att det var 

mycket viktigt att jobba med begrepp som en del i att utöka ordförrådet. Informanterna svarade att de 

använde samma metoder och arbetssätt när det gällde utvecklandet av läsförståelse oavsett elevens 

ursprung. De ansåg att alla elever i grundsärskolan behövde mycket stöttning och hjälp att utveckla sin 

förståelse.  

”Jag har ingen annan metod för elever med svenska som andra språk. Vi arbetar mycket tillsammans 

sedan behöver ju alla olika ändå” I10. 

En informant som undervisade på högstadiet, berättade att det förekommer att nyanlända elever 

kommer till klassen. Det kunde innebära att dessa elever inte hade gått i skola tidigare eller att det på 

grund av flytt var längesedan som eleverna överhuvudtaget hade haft tillgång till en adekvat skolgång. 

Informanten menade att detta var ett dilemma då eleverna är i samma ålder, men har olika 

förutsättningar när det gäller kommunikation. Det var vanligt hävdade de, att texter inte alltid är 

anpassade för elever med annat modersmål än svenska, vilket försvårar för elevernas förståelse. Elever 

saknar ofta förförståelse för texter, vilket gör det svårare för eleven att koppla ihop text och förståelse. 

Detta förklarar en informant som undervisar elever på låg- och mellanstadiet med annat modersmål än 

svenska: 

”Förstår de inte texten… har de svårt att läsa från början och sedan ska de förstå svåra ord 

och återberätta, någonstans där förlorar de motivationen, de har inte samma verklighet 

kanske som författaren försöker förmedla” I1. 

Diskussion 

Syftet med vår undersökning var att få kännedom om vilka metoder som pedagoger använde sig av för 

att utveckla läsförståelse för elever i grundsärskolan inriktning ämnen. Det som framkommit i våra 

intervjuer med pedagogerna var att eleverna fick kontinuerlig undervisning i läsförståelse. 

Pedagogerna stödde eleverna i utvecklandet av förståelse genom att samtala och bearbeta förståelsen 

av texten. De grundsärskolor som vi besökte bearbetade texterna tillsammans i grupp. Olika begrepp 

tog pedagogerna tid till att förklara för eleverna, och även om pedagogerna upplevde arbetet med 

läsförståelse som svårt så ansåg de att det var viktigt. Svårigheterna kom sig av att eleverna hade 
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brister i sitt ordförråd och sin läsförståelse, men också att effekter av elevernas diagnoser kan medföra 

särskilda hinder för elevernas läsutveckling, exempelvis svagt utvecklat arbetsminne.   

 

Eleverna i alla stadier fick möta faktatexter, artiklar ur den lättlästa tidningen åtta sidor och 

skönlitteratur. Det var vanligt att texterna lästes gemensamt av lärare och elever i grupp. Pedagogerna 

gjorde uppehåll i texten för att gruppen gemensamt skulle kunna samtala om texten om vad som skulle 

kunna komma att ske och om det var ord eller begrepp som behövde förklaras. Ibland körläste 

eleverna eller så staffettlästes texten, och detta skedde alltid tillsammans, vilket förde med sig att 

förståelsen av texten behandlades genom samtal och diskussioner. Pedagogerna la ner ett stort arbete 

på att förklara ord och begrepp för eleverna och för att på så sätt bygga en bas som förståelsen skulle 

kunna vila på. Pedagogerna arbetade med alla elever på samma sätt när det gällde utvecklandet av 

läsförståelse, abstrakta begrepp och ordförråd, även om eleven hade annat modersmål. Pedagogerna 

ansåg att samtliga elever behövde stöd och hjälp utifrån sin egen nivå, oberoende om eleverna läste 

ämnet svenska eller svenska som andraspråk.  

 

Interaktiva skrivtavlor var den form av IKT som användes mest av pedagogerna i arbetet med 

läsförståelse. Dessa gav möjlighet för alla i gruppen att se texten samtidigt. Texten kunde förstoras och 

det gick smidigt att tillsammans i gruppen bearbeta texten. Lärplattor användes till stor del för att 

utveckla och förklara begrepp för eleverna, för att skapa ett varierat och stimulerande sätt arbeta med 

språkstimulerande applikationer. Vissa applikationer som finns på marknaden innehåller ljud som hörs 

när eleven gör rätt men också vid feltryckningar. Ljudeffekterna kunde få till följd att eleverna bara 

tryckte utan tanke på lärande, allt för att få uppleva de olika ljuden. Att vissa applikationer även gav 

rätt när eleven tryckt tillräckligt många gånger var ett problem som togs upp. Det som uttrycktes vara 

positivt med lärplattor var att undervisningen kunde varieras, eleverna blev motiverade och att det 

fanns applikationer och program som underlättade lärandet.  

Metoddiskussion   
Vårt val att genomföra en fenomenografisk intervjustudie grundade sig på vår nyfikenhet att förstå hur 

pedagoger arbetade med läsförståelse i grundsärskolan. Genom vår studie har vi fått ökad förståelse 

och insikt i pedagogers olika metoder. 

Intervjuerna som vi har genomfört är samlade till våra olika närområden. Det kan vara så att skolorna i 

samma kommuner har liknande arbetssätt som kan föra med sig att de pedagoger som vi intervjuade 

arbetade snarlikt med undervisning i läsförståelse. Det skulle då kunna föra med sig att det inte ger den 

spridning av undervisning som finns i Sverige när det gäller läsförståelse. Dock är det inte rimligt 

fysiskt och inom tidsramen för detta arbeta att täcka in större delar av landet. Vår undersökning visade 

ändå att undervisningen av läsförståelsen i två områden i Sverige bedrivs med god fokus på elevernas 

lärande och utveckling av den viktiga läsförståelsen. 

Tanken med att vi skickade ut de frågor som vi skulle utgå ifrån har fallit väl ut. Pedagogerna har 

uttryckt att det har känts bra att veta vad intervjun skulle handla om samt syftet med studien. Att de 

fått möjlighet att förbereda sig mentalt, att kunna skriva ned svar och ta fram material, var även det 

något som informanterna uppskattade. Om vi valt att inte skicka ut intervjufrågorna innan intervjun, 

hade vi möjligtvis fått mer spontana svar från pedagogerna. Resultatet hade då möjligtvis inte varit 

lika underbyggt som framkom i vår dataanalys.  

Intervjufrågorna som vi utgick ifrån var tämligen få och tanken med det var att vi skulle kunna följa 

den vi intervjuade mer fritt utifrån dennes erfarenheter och perspektiv. Men vi kände ändå att vissa 



23 

 

berörningspunkter skulle kunna komma upp i intervjuerna och därför pratade vi ihop oss om 

fördjupningsfrågor som troligen skulle dyka upp under intervjuerna. Ett exempel på en sådan fråga var 

vilka olika typer av läsning som eleverna i grundsärskolan fick ta del av. 

Resultatdiskussion 
Samtliga intervjuade pedagoger har beskrivit att de behövde arbeta kontinuerligt med elevernas 

språkutveckling. Vid de dagliga samlingarna i klassen är det ett bra tillfälle att öva begrepp, anser 

samtliga pedagoger. Det behövs övningar och upprepningar för att till exempel abstrakta begrepp ska 

kunna förstås i sitt sammanhang. Detta var något som pedagogerna var noga med att öva i skolans 

samtliga ämnen. Pedagogerna ansåg att eleverna ofta hade det lättare att sätta in begreppen i sitt 

sammanhang under de praktiska skolämnena. Reichenberg (2012) beskriver att personer med 

utvecklingsstörning har särskilt svårt med det abstrakta tänkandet, vilket har inverkan på elevens läs- 

och skrivutveckling. I vår analys framkommer att pedagogerna upplevde att eleverna hade stora 

svårigheter med abstrakta begrepp. Oavsett ålder på eleverna ansåg pedagogerna att begrepp och 

ordförståelse behövde övas varje dag.  

Många barn i grundsärskolan har annat modersmål än svenska. Toohey (2007) menar att det finns en 

övervägande risk att elever med annat modersmål utvecklar läsförståelse senare än sina jämnåriga 

klasskamrater. Denna grupp har allt som oftast även dåligt ordförråd på det egna språket. Detta faktum 

försvårar och försenar ytterligare läsförståelsen i denna grupp.  

I Skolinspektionens rapport (2010:800) framkom en  oro för att grundsärskolornas undervisning i 

läsförståelse inte var så effektiv som den skulle behöva vara. Rapporten skrevs för sex år sedan och 

sedan dess har Skolverket utarbetat den nya läroplanen för grundsärskolan (Skolverket, 2011). I 

läroplanen i ämnet Svenska och ämnet Svenska som andraspråk, framgår tydligt att eleverna ska få 

undervisning i läsförståelse samt i lässtrategier. Vår undersökning visar att de intervjuade pedagogerna 

arbetar aktivt med läsförståelse och lässtrategier. Vissa pedagoger nämnde metoder som de tog stöd av 

i sitt arbete, medan andra pedagoger inte nämnde något specifikt namn på sin metod. Alla pedagoger 

var medvetna om att läsförståelse och lässtrategier behövde göras tillsammans i klassen eller i 

gruppen, för att utveckla elevernas läsförståelse samt ord- och begreppsförståelse. Detta arbete 

överensstämmer med den nya forskningen vi har tagit del av. Elever med utvecklingsstörning har ofta 

någon form av språkstörning som innebär att de har svårigheter med abstrakta begrepp och tillhörande 

torftigt ordförråd (Wandin, 2012, Ratz & Lenhard, 2013). Flertalet av pedagogerna nämnde att det var 

viktigt med elevens motivation för läsning. Den viktiga inre motivationens betydelse för läsning 

intygar flera författare bland annat Westlund (2009), Lundberg & Herrlin (2003), Silvana; et al (2012), 

Toohey (2007).  

Även om Gilla Läsa Skriva, GLS, (2014) inte är en metod utan ett bedömningsstöd för pedagoger, 

upplyser skriften om viktiga saker att arbeta med i grundsärskolan när det gäller läs- och 

skrivutveckling. De pedagogiska förslag och tips på lektionsupplägg som Gilla Läsa Skriva tar upp för 

att lära ut läsutveckling och läsförståelse, genomsyrar alla pedagogers svar.  

Även om pedagogerna inte uttryckligen använde sig av modellen Reciprok undervisning så anser vi 

utifrån deras beskrivningar av hur de arbetade att alla pedagoger använde sig av denna metod. 

Pedagogerna och eleverna läste texter tillsammans, ställde och svarade på frågor och klargjorde vad 

texten handlade om (Palincsar & Brown, 1984). När det gäller Lena Franzéns modell för undervisning 

i textförståelse, kunde vi urskilja att även denna modell användes av fyra pedagoger i arbetet med 

läsförståelse. Elever som kommit längre i sin läsutveckling arbetade med frågor som de kunde finna i 

texten vilket fungerade ganska bra för dem. Frågorna som går under ytan, inferensfrågorna, ställde 
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däremot till problem. Att utifrån sig själva svara på frågor var väldigt svårt för dessa elever, ansåg 

pedagogerna.  

Användningen av strukturerade textsamtal som metod, uttrycktes vid en av intervjuerna på högstadiet. 

Det framkom i analysen av vårt arbete att fler informanter undervisade i lässtrategier för att bli 

effektivare läsare av faktatexter. Reichenberg och Lundberg (2011b) påpekar vikten av att lära ut 

lässtrategier till elever för utvecklandet av läsförståelse av faktatexter.  Vi har ändå kunnat finna att 

fler pedagoger använde sig av metoden, utan att namnge den. Boksamtal genomförde pedagogerna 

med eleverna när det gällde skönlitterära texter, både vid tystläsning som vid högläsning. Pedagogerna 

och eleverna drog paralleller mellan det som de läser och elevernas egen verklighet i boksamtalen. 

Vikten av att eleverna har förförståelse för det som de läser, underlättar för eleverna förståelse, intygar 

Toohey (2007) och Silvana; et al (2012).  

Reichenberg och Löfgren (2013) anser att elevers förmåga att läsa ökar om det finns möjlighet för 

eleverna att använda IKT. I vår studie kunde vi se att det inte fanns så mycket stöd för läsförståelse 

inom IKT. Det pedagogerna använde i första hand var interaktiva skrivtavlor för att arbeta med texter 

tillsammans med eleverna. Det var ett väl fungerande system som flertalet av pedagogerna använde sig 

av. Bedömningsstödet GLS (Skolverket, 2014) skriver att eleverna i grundsärskolan behöver bearbeta 

texter tillsammans och detta gör pedagogerna bland annat genom att ta upp en text på tavlan, läsa 

tillsammans, diskutera texten och ta upp ord som behövs förklaras. Lärplattor användes mestadels till 

att utöka elevernas ord- och begrepp förståelse. En av styrkorna som framkom i vår analys gällande 

IKT, är att de flesta pedagogerna upplevde ett ökat engagemang hos eleverna när de fick använda IKT. 

När eleverna arbetade med IKT, ansåg pedagogerna att eleverna kunde koncentrera sig längre stunder. 

Det innebar även att det underlättade för pedagogerna att variera undervisningen.  Denna upplevelse 

stämmer väl överens med det som Jansson (2011) och Johnson (2013) kom fram till i sina 

undersökningar, eleverna blev mer motiverade och kunde arbeta längre pass vid användandet av IKT.  

Specialpedagogiska  implikationer  
Det som är viktigt för pedagoger i grundsärskolan att tänka på när de arbetar med läsförståelse med 

sina elever, är att låta eleverna möta olika texter och att dessa texter behandlas gemensamt så att alla 

kan delta. Det är viktigt att både pedagoger och elever delar med sig av sina tankar till varandra och att 

eleverna får stöd och modellering av starkare läsare.  Det har framkommit i forskning att det är av vikt 

att elever får strukturerad undervisning i lässtrategier, vilket främjar elever med inlärningssvårigheter. 

Pedagogerna behöver utmana eleverna i detta viktiga arbete, eftersom att kunna läsa och att läsa med 

förståelse är en grundläggande i all undervisning och i kunskapsinhämtandet. Reichenberg (2012) 

påpekar hur viktigt det är att utmana eleverna i den närmaste utvecklingszonen och att det är 

fördelaktigt att lära i samspel med andra. För att få en förståelse för  det som står i texterna, behöver 

eleverna förstå många ord. Arbetet med att utveckla elevernas ord- och begreppsförståelse är av stor 

vikt. Skriv upp svåra ord och uttryck och prata om dem vid flertalet tillfällen. Sätt in dem i nya 

sammanhang och låt dem vara synliga för eleven så att de genom repetitioner kan göra begreppen till 

sina. Elevens ordförråd och begreppsutveckling är ett arbete som behöver pågå under elevernas hela 

skoltid i samtliga skolämnen. 

Att ställa frågor till texten, tänka efter vad som ska ske och sammanfatta, gör att eleven kan få mer 

förståelse för texten. Vad som är väsentligt i en text kan vara svårt att urskilja, därför behövs det göras 

tillsammans. På detta vis ges eleverna möjlighet att lyssna på andras förslag och vad det viktigaste i 

texten har för betydelse. Inferenser är svårt för elever i grundsärskolan. Att utifrån en text försöka 

förstå vad andemeningen är och att koppla sina egna erfarenheter till det lästa är också svårt. Men 
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arbetar pedagogen och klassen tillsammans och ger utrymme för diskussioner, så får eleverna 

erfarenheter av att koppla saker de själva varit med om till texter och kan öva upp sin förmåga till att 

se bakom texten. 

Förståelse av en text underlättas om läsaren har en förförståelse av textens innehåll. Kort och gott: text 

förutsätter kontext. När elever saknar den nödvändiga förförståelsen blir läsandet mer krävande och 

energiåtgången större. Detta i synnerhet om eleven ifråga har en utvecklingsstörning (Toohey, 2007, 

Watson; et al, 2012). De allra flesta pedagogerna tryckte också på vikten av att eleverna verkligen har 

en förförståelse av den lästa texten. De tillkännager att deras elever allt som oftast har en bristande 

förståelsehorisont i vilka fundamentala nyckelbegrepp får sin mening. Därför menar Toohey och 

Watson; et al, att tidigare erfarenheter i/om ett ämne skapar ett betydelsesammanhang, som underlättar 

läsförståelse för elever med utvecklingsstörning. Det är viktigt att det finns en relation mellan läsandet 

och eleven. Elever pratar och skriver om det som är känt från elevernas vardag. Denna aspekt är viktig 

för pedagoger att ta hänsyn till vid planering av undervisning i läsförståelse och val av läsebok till 

eleven.  

Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning om hur pedagoger undervisar i läsförståelse på grundsärskolan är alltid intressant, 

då detta är ett viktigt ämne för att eleverna ska klara sin skolgång. Idag finns det mycket lite forskning 

gjord i Sverige när det gäller grundsärskolans elevgrupp inom området  läs- och skrivutveckling. 

Lundberg och Reichenberg (2013) påpekar att endast ett fåtal studier har publicerats hur läsförståelse 

kan förbättras för elever med funktionsnedsättningar. I denna studie har framkommit att pedagoger 

använder sig av vedertagna metoder såsom RU och LF samt strukturerade textsamtal. Fortsatt 

forskning kring undervisningsmetoder samt arbetssätt som är lämplig för elevgruppen skulle vara 

intressant att ta del av.  

Det framkommer i vår studie att pedagogerna använder samma metoder för undervisning av 

läsförståelse, oavsett om eleverna läser ämnet svenska eller ämnet svenska som andraspråk. Att 

undervisningen i läsförståelse bedrivs på likadant sätt kunde utgöra ett område för vidare forskning. 

En annan vinkling av denna forskning skulle vara att fokusera mer på hur pedagogerna bedömer 

läsförståelsen hos eleverna.  Skolverket har 2014 gett ut ett bedömningsstöd för grundsärskolan år 1-6, 

Gilla Läsa Skriva (GLS). I bedömningsstödet tas viktiga saker upp att väga in i undervisning och 

pedagogerna får stöd i matriser där de kan se var eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling 

samt förslag på undervisning som gynnar den fortsatta undervisningen.  
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Bilaga 1 

Anna Helenefors                                                                                                    Nykvarn februari 2016 

Marie Samelius Wickström                                                               Stockholm februari 2016 

Metoder för utveckling av läsförståelse på grundsärskolan 

Hej! 

Vi är två studenter vid Stockholms universitet, specialpedagogiska institutionen, som läser det tredje och sista 

året på speciallärarprogrammet, avancerad nivå, inriktning utvecklingsstörning. Under våren kommer vi att 

skriva vårt avslutande arbete tillsammans, ett examensarbete på magisternivå, 15 hp. 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilka metoder lärare på grundsärskolan inriktning ämnen 

använder för att utveckla elevernas läsförståelse. Vidare önskar vi undersöka om lärare använder sig av någon 

form utav informations- och kommunikationsteknik (IKT, datorer/lärplattor) i sin undervisning, och i så fall 

vilka program/appar som lärare anser stödjer elevernas utveckling av läsförståelse. 

För att kunna genomföra ovanstående undersökning önskar vi intervjua 5 stycken lärare var (10 totalt) som 

undervisar i grundsärskolan inriktning ämnen. Studiens tänkta resultat är att ge oss kunskap om metoder som är 

lämpliga att använda vid undervisning av läsförståelse, samt att ge råd till andra lärare som arbetar i 

grundsärskolan. 

Vi skulle bli mycket tacksamma om Du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju som beräknas ta cirka 

30 minuter i anspråk. Intervjuerna kommer vara anonyma och vi har strikt tystnadsplikt. Vi följer och arbetar i 

denna studie efter Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att ditt namn och skolans Du 

arbetar på inte kommer att offentliggöras. De frågor vi önskar undersöka kommer att skickas till dig i förväg för 

att Du ska kunna förbereda Dig och att den tid vi har till förfogande utnyttjas fullt ut. När studien är slutförd och 

godkänd vid Stockholms universitet kommer Du få ta del av studiens resultat. 

Det är givetvis frivilligt att delta och Du har rätt att avbryta din medverkan under studiens gång. 

Med vänlig hälsning: 

Anna Helenefors       mobil nr: 0739232034           e-post: anna@helenefors.se 

Marie Samelius Wickström        mobil nr:076-825 22 80 

e-post:marie.samelius.wickstrom@stockholm.se
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Bilaga 2 

 

Anna Helenefors 

Marie Samelius Wickström 

Hej! 

Här nedan ser du frågorna som vi kommer att utgå ifrån vid intervjun om metoder för att utveckla läsförståelse 

hos elever i grundsärskolan. 

Intervjufrågor till examensarbete vid Stockholms universitet. 

Vilken ålder är det på de elever som du undervisar? 

I vilket/vilka ämne/ämnen undervisar du i? 

Vilka/vilken pedagogiska metoder använder du dig av när du arbetar med eleverna för att utveckla deras 

läsförståelse? 

Om du har elever som har svenska som sitt andraspråk, använder du samma metoder då, eller har du andra 

metoder som du använder dig av? 

Använder du IKT (Information och kommunikationsteknik i form av datorer och lärplattor) i din undervisning av 

läsförståelse? 

Om du svarade ja på frågan ovan: 

Vilka program och appar använder du för att utveckla elevernas läsförståelse? 

Vilka styrkor och svagheter finns i de olika programen/apparna? 

Har du något mer du vill tillägga? 
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