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Sammanfattning  

Studiens syfte var att få fördjupad förståelse av och ökad kunskap om läsundervisningen för 

elever med en intellektuell funktionsnedsättning som läser inom särskolan. Detta genom att 

undersöka vilka erfarenheter, tankar och strategier som finns runt läsundervisning hos 

speciallärare inom särskolan. Studien har en kvalitativ forskningsansats och datainsamlingen 

genomfördes genom kvalitativa intervjuer av 13 speciallärare som arbetar med 

läsundervisning inom särskolan. De resultat som vi i studien fann visade på att de intervjuade 

speciallärarnas arbete med läsundervisningen innehöll både avkodning och arbete med 

läsförståelse där dessa hade olika tyngdpunkt över tid. I arbetet med läsundervisning fanns en 

rad faktorer som lyftes fram vara av särskild vikt: tid, elevens motivation, att läraren knöt an 

till elevens intresseområden, relationen mellan lärare och elev, flexibla och kreativa lärare, 

samspel i gruppen, använda sig av olika metoder och att medvetet arbete runt läsförståelse. 

Genom de svar vi fått i våra intervjuer träder ett arbete fram som i hög grad är individuellt 

anpassat även om detta sker i grupp. Att detta i hög grad utgår från ett relationellt 

förhållningssätt, där specialläraren i sitt arbete är flexibel och kreativ i sin läsundervisning. 

 

Nyckelord: avkodning, intellektuell funktionsnedsättning, läsförståelse, lässtrategier, 

läsundervisning 
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INLEDNING 

Idag satsas det allt mer på läsning i skolan vilket bland annat visat sig genom olika satsningar 

såsom Läslyftet
1
, En läsande klass

 2 
och Gilla Läsa Skriva

3
. Att läsning och läsförståelse är i 

ropet kan ha sin grund i att skolan kritiserades med anledning av resultaten i PISA
4
 där 

svenska elevers resultat hade sjunkit i bland annat läsförståelse.   

För alla människor, oavsett funktionsnedsättning eller inte, är det en demokratisk rättighet att 

kunna tillgodogöra sig information och att kunna delta i samhällets olika arenor såsom skola, 

arbetsliv, fritidsaktiviteter och sociala sammanhang. I FN:s konvention om rättighet för 

personer med funktionsnedsättning (Regeringen, 2008:23) skrivs i artikel 24 om rätten för 

personer med funktionsnedsättning till utbildning på samma villkor som andra, där detta ses 

om som en demokratisk fråga 

Agélii Genlott och Grönlund (2013) beskriver att dagens samhälle förändras i allt snabbare 

takt och det ställer ökade krav på den enskilde att kunna söka och ta till sig information. Här 

tänker vi, att i så hög grad som möjligt kunna läsa och skriva bidrar till ökad tillgänglighet 

och skapar därigenom ökade förutsättningar för att kunna ta del av och delta i samhället. Då 

skriftspråket är ett av de sätt som det kommuniceras på skapar förmågan att läsa 

förutsättningar för att få ökad information och därigenom ökade möjligheter för att göra egna 

val i det vardagliga livet 

En av de frågor som ligger till grund för vår studie är att vi har funderat över framgångsrika 

vägar för att elever med en intellektuell funktionsnedsättning ska komma så långt som 

möjligt i sin läsutveckling. All utbildning ska enligt Skollagen (Svensk författningssamling 

[SFS], 2010:800) vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I denna studie vill vi 

                                                             

1 Läslyftet är en kollegial satsning på läsning utgiven av Skolverket för lärare som arbetar med teoretiska 
ämnen inom skolan. Syftet är att utveckla undervisningen i läsning och skrivning (Skolverket Läslyftet). 

2 En läsande klass startade på initiativ av författaren Martin Widmark för att förbättra läsförståelsen hos 
elever. En läsande klass tillhandahåller verktyg på hur man kan arbeta med läsförståelse i undervisning 
(Widmark, 2014).  

3 Gilla Läsa Skriva är ett bedömningsstöd i läsning och skrivning för grundsärskolan årskurs 1-6 utgivet av 
Skolverket (Skolverket, 2014).  

4 PISA (Programme for International Student Assessment) är internationella prov som genomförs i 
matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Proven genomförs vart tredje år bland femtonåriga elever. 
Syftet är att se hur väl undervisningen förbereder eleverna inför framtiden (Skolverket, 2016). 
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lyfta fram den beprövade erfarenheten så väl som relatera den till en vetenskaplig grund. 

Därför har vi i vår kvalitativa forskningsstudie valt att intervjua speciallärare som är 

verksamma inom särskolan och genomföra kvalitativa intervjuer med dessa lärare. Syftet med 

studien är att få fördjupad förståelse av och ökad kunskap om läsundervisning för elever med 

en intellektuell funktionsnedsättning som läser inom särskolan. 

BAKGRUND   

Vi har valt att belysa områden som skapar förståelse för arbetet som helhet. Vi vill belysa 

rubrikerna intellektuell funktionsnedsättning, särskola, kritik mot särskola, styrdokument, 

läsning - undervisning och lärande, motivation och därefter vår teoretiska referensram. 

Underrubriker till läsning - undervisning och lärande är språk och kommunikation, allmänt 

om läsning och läsförståelse. Vi är väl medvetna om att dessa tre underrubriker går i varandra 

och bildar en helhet där den forskning vi tagit del av även visar på detta. Att vi ändå har valt 

att dela upp arbetets innehåll i underrubriker är för att försöka skapa en tydlighet i detta. Vi 

avslutar bakgrunden med studiens syfte och frågeställningar. 

Intellektuell funktionsnedsättning                                                                                     
Ineland, Molin och Sauer (2013) tar upp att det över tid har funnits olika sätt att benämna och 

beskriva intellektuell funktionsnedsättning och även idag finns det flera olika definitioner när 

man talar och skriver om intellektuell funktionsnedsättning. 

I skolans styrdokument (SFS, 2010:800), i Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade [LSS] (SFS, 1993:387) och på Föreningen för barn unga och vuxna med 

utvecklingsstörnings hemsida [FUB] (2017) använder man sig av begreppet 

utvecklingsstörning. I denna studie har vi dock valt att använda begreppet intellektuell 

funktionsnedsättning då det är ett begrepp som återkommer i DSM - 5 - Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders såväl som i anknytning till ICD 10 – International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (Stockholms läns landsting 

2017; World Health Organization [WHO], 2017; American Psychiatric Association, 2013) 

som är diagnosmanualer och utifrån dessa manualer ställs diagnos av psykolog eller läkare. 

I Ineland et al. (2013) såväl som Granlund (2009) finns definitioner som alla har det 

gemensamt att den intellektuella funktionsnedsättningen ”innebär en svårighet att ta in och 



 

 

6 

 

bearbeta information och kunskap samt att tillämpa kunskap” (Ineland et al., 2013, s. 63). 

Granlund (2009) beskriver den mer övergripande definitionen av intellektuell 

funktionsnedsättning vilken formulerats av American Association on Mental retardation 

[AAMR] där det handlar om en nedsättning då det handlar om intelligens och i adaptiva 

förmågor och färdigheter. Dessa nedsättningar ska påverka minst två av färdigheterna inom 

tre områden: praktiska, akademiska och sociala färdigheter. De adaptiva färdigheterna 

beskriver Kylén (2012) som viktiga då det handlar om anpassning för att klara av sin vardag. 

Ineland et al. (2013) beskriver den miljörelativa modellen eller miljörelativa synen på 

funktionsnedsättning, där en funktionsnedsättning inte behöver utgöra ett hinder, dessa hinder 

eller begränsningar sker i mötet med omgivningen. Där det som Snell et.al. (2009) skriver 

kan finnas en diskrepans mellan krav och förmåga. Här är det viktigt att miljön är 

inkluderande, som författarna menar så ökar ett individuellt anpassat stöd funktionsförmågan. 

En intellektuell funktionsnedsättning för med sig konsekvenser i olika livssituationer såsom 

arbete och utbildning. Kylén (2012) beskriver att den nedsatta intellektuella förmågan innebär 

begränsningar då det gäller bland annat minnesförmåga, tids- och rumsuppfattning och 

förmågan att utgöra abstrakta tankeoperationer. Den intellektuell funktionsnedsättning kan 

även medföra begränsningar i arbetsminnet, vilket innebär att färre saker kan hållas i minnet 

under kortare tid. Författaren beskriver hur vår begåvning är till stöd för vår 

verklighetsuppfattning, där vi tar in vår omvärld via våra sinnen och skapar en ordning och 

förståelse av omvärlden genom att sortera dessa intryck med hjälp av symboler såsom språket 

i tids-, rums-, kvalitets-, kvantitets- och orsaksuppfattning. Sorterandet utgår från våra 

erfarenheter, såväl som vår mognad, och här kan sorterandet vara på olika nivå då det gäller 

abstraktion. Den intellektuella funktionsnedsättningen kan se olika ut och i varierande 

omfattning påverka individen då det gäller grad av abstraktion i tänkandet och uppfattning av 

omvärlden (a.a.). Viktigt att komma ihåg är att alla människor är individer, har olika 

intresseområden, styrkor och erfarenheter. Som Schalock (2011) belyser leder en bättre 

förståelse för den intellektuella funktionsnedsättningen såväl som kännedom om den enskilde 

eleven till bättre förutsättningar och i detta fall förutsättningar för en väl anpassad 

undervisning. 

Styrdokument 
Syftet med skolans utbildning i helhet återfinns i Skollagen (SFS, 2010:800), där det första 

kapitlet 4§ uttrycker vad utbildningen syftar till att uppnå, det handlar om kunskaper och det 
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handlar om värden. Skolan som helhet har således ett bredare uppdrag än det rena 

kunskapsuppdraget där det bland annat även handlar om att förankra demokratiska 

värderingar, att lyfta fram respekten för mänskliga rättigheterna i syfte att utveckla och 

utbilda den enskilde till ansvarstagande och kunniga samhällsmedborgare. Här tänks det att 

skolan som helhet ska skapa lust att lära i ett livslångt perspektiv. Det är även viktigt att 

skolan skapar förutsättningar för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt i 

förhållande till målen såväl som i förhållande till personlig utveckling, detta gäller för alla 

skolformer. De elever som har en funktionsnedsättning och utifrån detta har svårt att uppnå 

de aktuella kunskapskraven ska ges stöd. De elever som oavsett stöd och anpassningar inte 

når upp till grundskolans eller gymnasieskolans krav på grund av att eleven har en 

intellektuell funktionsnedsättning, kan tas emot i grundsärskolan alternativt i 

gymnasiesärskolan. För de som även vill studera senare i livet finns särskild utbildning för 

vuxna. 

Särskola 

Sedan den så kallade Omsorgslagen
5
 (Ineland et al., 2013) trädde i kraft 1968 kom utbildning 

att bli obligatorisk för alla barn. Då fick alla barn rätt att gå i skolan och rätt utbildning. Som 

vi tidigare nämnt finns det grundsärskola och gymnasiesärskola som anpassad skolform för 

de elever som inte når grundskolans- eller gymnasieskolans kunskapskrav på grund av att de 

har en intellektuell funktionsnedsättning (SFS, 2010:800). Inom grundsärskolan läser eleven 

ämnen som ligger nära grundskolans ämnen och här finns möjligheter att läsa ämnen 

integrerat i grundskolan. Inom träningsskolan utgår undervisningen från ämnesområden. 

Utbildningen ska skapa en grund för aktiva val i livet och för ett aktivt deltagande i 

samhällslivet som helhet. Skolverket (2013) skriver att undervisningen i särskolan anpassas 

till den enskilde eleven för att skapa goda förutsättningar för att utvecklas så långt som 

möjligt.  

Blom (2003) skriver i rapporten Under rådande förhållanden om pedagogiken i särskolan. I 

rapporten beskriver lärarna hur de arbetar inom särskolan vid denna tid. Det som lyfts fram 

som centralt utifrån det lärarna beskriver är individualisering av undervisningen och 

studiesituationen, att ge mer tid, att förbereda, att utgå från det konkreta och att vara flexibel. 

                                                             

5 1968 trädde Lagen om omsorger av vissa psykiskt utvecklingsstörda i kraft. Denna innebar enligt 
Grunewald (2004) bland annat rätt till träningsskola. 
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Blom menar att det inte handlar om att undervisningen ser annorlunda ut än i skolan i övrigt. 

Det handlar inte om artskillnad, det handlar om en gradskillnad, där vissa delar är mer 

framträdande inom denna skolform. Även Östlund (2012b) menar att man utifrån den 

forskning som bedrivits runt pedagogik i särskolan inte funnit någon specifikt utpräglad 

sådan. Blom (2003) lyfter fram att lärarnas arbete innefattar kunskaper i basämnen där en del 

av arbetet är kopplat till ett framtidsperspektiv. Det ses även vara av vikt att kunskapen är 

praktiskt användbar för att skapa ökade förutsättningar för att kunna ha ett så självständig 

vardagsliv som möjligt. De metoder som används är flexibla och här framhålls vikten av 

motivation och självkänsla hos eleven. Andersson och Wilder (2015) lyfter fram faktorer som 

skapar goda förutsättningar för det pedagogiska arbetet då det handlar om elever med en 

lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Dessa faktorer är bland annat mindre grupper, att 

arbeta för samhörighet i gruppen, tydliga instruktioner, lotsande instruktioner vid eget arbete, 

repetitioner, en blandning mellan kognitiva och praktiska uppgifter och en individuellt 

anpassad undervisning där man bland annat bygger på elevens motivation och erfarenheter. 

Kritik mot särskolan 
De elever som läser inom särskolan som skolform är en heterogen grupp och som alla andra 

elever är dessa i första hand individer med erfarenheter, intressen, styrkor och svårigheter. 

För de elever som har flerfunktionsnedsättningar finns ett behov av stöd och hjälp för att 

klara skoldagen. Vid flera tillfällen har särskolan fått kritik (Skolverket, 2009; Östlund, 

2012a; Ineland et al., 2013) där man i denna kritik menar att särskolan hade ett för stort fokus 

på omsorg i sin verksamhet. Berthén (2007) lyfter fram att arbetet i särskolan i alltför hög 

grad handlade om förberedelse. Efter det som framkommit genom avhandlingen menar 

författaren att man behöver komma till en diskussion runt särskolans mål och mening. 

Följande artiklar av Urbach et al. (2015) och Biesta (2015) utgör ingen kritik mot särskolan 

men skulle kunna ses med koppling till tidigare anförd text av Berthén (2007). Urbach et al. 

(2015) skriver i en artikel om en studie gällande speciallärare i allmänhet och vilken påverkan 

deras tankar och idéer om den egna yrkespraktiken och yrkesrollen har för dess utformning 

och därmed även elevens resultat. Dessa tankar och idéer är viktiga då dessa är av största vikt 

för undervisningen och dess resultat. Således blir det utifrån detta centralt att lyfta fram och 

samtala kring de tankar och antaganden som ligger till grund för yrkesrollen som 

speciallärare och den aktuella yrkespraktiken. Biesta (2015) benämner tre domäner som alla 

finns inom ramen för undervisning, då denna inte bara handlar om kunskap eller kvalifikation 
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som författaren benämner detta, utan denna består även av socialisation och av 

subjektifikation. Subjektifikation handlar om det egna personliga växandet. Författaren menar 

dock att det som är avgörande för om en undervisning är god eller inte handlar om den 

tydlighet man har i dess syfte. En god undervisning beskrivs enligt Lindström och Pennlert 

(2016) som aktivitet som främjar lärande. 

Utifrån den kritik som riktats mot särskolan är det intressant att fundera över hur kunskap 

definierats i denna kritik, då kunskap kan finnas i olika former och sammanhang där all 

kunskap enligt Carlgren (2015) har sin grund i det praktiska. 

Läsning – undervisning och lärande  

Språk och kommunikation 

Att stimulera språket har stor påverkan och betydelse för hur den framtida läs- och 

skrivutvecklingen ser ut. För de barn som redan innan de börjat skolan uppfattat sambandet 

mellan bokstäver och språkljud är prognosen god gällande tidig läs- och skrivinlärning 

(Sandberg, 2012). Barn som får ta del av ett rikt språk kommer att öka på det och bli ännu 

bättre menar Savage (2006) i sin studie, detta kan beskrivas med begreppet Matteuseffekten, 

vilket är ett begrepp som används mycket inom läsforskning (Westlund, 2009). Det är viktigt 

att arbeta språkutvecklande vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för kommande 

skriftspråkliga aktiviteter (Sandberg, 2012; Tjernberg, 2013). Idag blir barn tidigt involverade 

i enkla skriftspråkliga aktiviteter genom pekböcker och skyltar menar Elwér (2014) i sin 

studie. Då det handlar om texter kan den vuxne läsa texten då barnet/eleven ännu inte 

behärskar läsningen. Den vuxne kan då skapa strategier genom att ställa frågor till texten på 

ett sådant sätt att de bygger förförståelse, knyter an till den egna erfarenhetsvärlden, finner 

huvudbudskapet i texten och sammanfattar denna i enlighet med reciprok undervisning 

(Reichenberg, 2012).  

Allmänt om läsning     

I dagens samhälle med det informationsflöde som existerar är det ännu viktigare att lära sig 

läsa. Det är en grundläggande rättighet, en demokratisk rättighet och krävs för att kunna vara 

delaktig i samhället. Att få känna sig oberoende genom att kunna läsa är av stor betydelse 

(Agélii Genlott & Grönlund 2013; Jacobsson, 2006; Pehrsson & Sahlström, 1999; Savage, 

2006; van Wingerden, Segers, van Balkom & Verhoeven, 2014). 
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I Tyskland genomfördes en studie bland elever med intellektuell funktionsnedsättning av 

Ratz och Lenhard (2013). Studien visade att 29,3 % av eleverna inte kunde läsa. Berthén 

(2007) förklarar i sin studie att inom grundsärskolan ges inte eleverna någon riktig möjlighet 

att lära sig funktionell läskompetens. Eleverna arbetar med bokstäver och ord men inte med 

läsning i ett meningsfullt sammanhang. I de lägre åldrarna inom grundsärskolan möter 

eleverna endast skriftspråket i form av dagens schema, enkla ordbilder på tavlan eller genom 

olika spelmaterial i någon språktränande gruppaktivitet. Coyne, Pisha, Dalton, Zeph och 

Smith (2012) menar även de att det handlar om att skapa förståelse och mening i det man 

läser. 

Channell, Loveall och Conners (2013) lyfter i deras studie vikten av att forska kring styrkor 

och svagheter då det gäller läsning hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Läsning är enligt en omfattande undersökning den mest vanliga sekundära svårigheten bland 

personer med intellektuell funktionsnedsättning. 67 % angav detta som ett område som 

skapar svårigheter men att svårigheter med läsning går att förebygga. Det är därför viktigt att 

ta reda på styrkor och svagheter. De svagheter som visade sig i studien var ett lägre värde av 

ordigenkänning, avkodning, fonologisk medvetenhet och fonologiskt minne. Fonologisk 

medvetenhet och fonologiskt minne är båda viktiga för den fonologiska avkodningen därför 

behövs det ett större fokus på fonologiska färdigheter för att vara till stöd för att utveckla 

bättre färdighet för ordigenkänning. Den största orsaken till svårigheter med läsning är ändå 

avkodningen. En svag fonologisk medvetenhet kan vara grunden till problem med avkodning. 

Studien visar att avsaknaden av fonologisk medvetenhet var signifikant. Att arbeta med att 

kompensera, skapa strategier och bygga på styrkor i kombination med att arbeta med det som 

skapar svårigheter är det som ger bäst resultatet. 

Det finns inte många studier när det gäller avkodningsförmågan bland elever som har en 

intellektuell funktionsnedsättning till skillnad mot elever som inte har en intellektuell 

funktionsnedsättning (Soltani & Roslan, 2013; Bruni & Hixson, 2017). Att man inte tar reda 

på orsaken tror man till en del kan bero på funktionsnedsättning menar Soltani och Roslan 

(2013). Den forskning som finns är utförd på specifika undergrupper av intellektuell 

funktionsnedsättning, till exempel barn med Downs syndrom. Förklaringen till detta är att 

barn med en intellektuell funktionsnedsättning är en heterogen grupp och därför har det 

forskats om undergrupper istället menar van Tilborg, Segers, van Balkom och Verhoeven 

(2014). 
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Alfassi, Weiss och Lifshitz (2009) och Sandström Kjellin (2004) beskriver att det går åt 

mycket energi för att kunna avkoda. I en studie av Alfassi et al. (2009) arbetades det med 

lässtrategier för att förbättra läsförståelsen och som en synergieffekt på den studien 

förbättrades även avkodningen. Bruni och Hixson (2017) beskriver fem områden som 

National Reading Panel
 6 

[NPL] anser ska ingå i ett effektivt läsinlärningsarbete: fonologisk 

medvetenhet, ljudning, ordförråd, läsa med flyt och läsförståelse. Flera studier visar enligt 

Soltani och Roslan (2013) och Bruni och Hixson (2017) att när man arbetat för att öka den 

fonologiska medvetenheten har detta haft en positiv inverkan för läsförmågan i sin helhet. 

Betydelsen av språklig medvetenhet lyfts fram i forskning. Språklig medvetenhet beskrivs 

med att man blir medveten om hur språkets form och funktion fungerar till skillnad mot 

språkets betydelse. För att bli språkligt medveten krävs oftast ett aktivt arbete och utvecklas 

oftast inte av sig själv (Lundberg & Herrlin, 2005; Tornéus, 2000). Det är främst den 

fonologiska medvetenheten som har visat sig ha stor betydelse för att läsinlärningen ska flyta 

friktionsfritt, vilket många undersökningar från hela världen har visat på och Konsensus-

rapporten
 
visar på detsamma (Myrberg, 2003). 

Från 1970- talet och fram till slutet av 1990- talet pågick en stundtals intensiv och polariserad 

debatt gällande vilket sätt som var det bästa sättet att bedriva undervisning rent generellt då 

det handlade om läsinlärning och hur lärare skulle arbeta på bästa sätt för att förebygga 

framtida läs- och skrivsvårigheter (Sandberg, 2012; Myrberg & Lange, 2006). Här handlade 

meningsskiljaktigheterna bland annat om vilket sätt som var bäst att arbeta med: ljudmetoden 

eller helordsmetoden. Över tid stillade sig debatten och 2003 kom Konsensusprojektets 

rapport (Myrberg, 2003) som skapade ett mer eklektiskt förhållningssätt och en viss samsyn 

gällande området. Man är överens om att det inte finns en metod som är rätt för alla elever. 

Den första läsundervisningen ska vara väl genomtänkt, strukturerad, innehålla ljudning, det 

vill säga arbeta för att skapa en förståelse mellan grafem (bokstav) och fonem (språkljud) 

(Westlund, 2015). 

Myrberg och Lange (2006) lyfter fram betydelsen av att få känna sig som en läsare, att ha en 

känsla av att det är möjligt och att ha en positiv självbild. Det är viktigt för den undervisande 

läraren att bygga på elevens styrkor och att ta tillvara dennes intressen. Tiden är också 

                                                             

6 National Reading Panel: framstående läsforskare tillsatta av den amerikanska kongressen som utverkat 
strategier för läsförståelse (Westlund, 2009). 
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mycket viktig och för att kunna bli en duktig läsare behövs tid. Tid är en förutsättning för att 

övervinna svårigheter och en förutsättning för att befästa kunskaper. Givetvis behöver den 

undervisande läraren även teoretiska kunskaper om läs- och skrivprocessen (Fridolfsson, 

2015; Myrberg & Lange, 2006; Skolverket, 2009, 2014). Alfassi et al. (2009) menar dock att 

ett flertal studier visar att det finns allvarliga brister i lärares kompetens när det gäller hur 

elever lär sig att läsa och Agélii Genlott och Grönlund (2013) menar generellt att det inte 

finns tillräckligt med utbildade lärare och att det inte finns tillräckligt med tid därför är det 

många som inte lär sig läsa. Många gånger är intresse och motivation en förutsättning (a.a.). 

Det finns ett tydligt samband mellan engagemang, intresse och läsförmåga. Att ha ett intresse 

för läsning gör att det avsätts tid för detta. Detta i sin tur skapar förutsättningar för att lyckas i 

sin läsning. Viktigt är naturligtvis initialt att eleven får en förståelse för och ser den egna 

nyttan med att vara en läsare vilket skapar motivation och intresse (Westlund, 2009).  

Läsförståelse 

Det krävs ännu mer av det kognitiva vid förståelseprocessen än mot det tekniska. Att lära sig 

läsa och förstå är en mycket svår kognitiv aktivitet (Alfassi et al., 2009). Det är viktigt att 

komma ihåg att läsa inte är samma sak som att kunna förstå det lästa. De flesta studier som 

finns tittar inte på anledningen till varför elever med intellektuell funktionsnedsättning har 

svårigheter med läsförståelse. De studier som finns fokuserar istället på vilka åtgärder som 

behöver sättas in för att uppnå god läsförståelse (van Wingerden et al., 2014). 

Forskning visar på att läsning handlar om både avkodning och förståelse och att The Simple 

View of Reading [SVR] sannolikt är den mest använda teorin då det gäller läsning (Taube, 

Fredriksson & Olofsson, 2015). Modellen skrevs fram av Gough och Tunmer (1986) och 

översatt till svenska skrivs den: Läsning (L) = Avkodning (A) x Förståelse av språk (F). 

Läsningen kräver utifrån SVR både avkodning och förståelse, ett samspel mellan dessa. 

Avkodningen är det centrala i början medan att förstå vad vi läser är något som vi arbetar 

med över tid. De båda delarna måste alltid finnas med för att uppnå en god läsförståelse. Över 

tid blir avkodningen automatiserad och mer kapacitet kan användas till att skapa en förståelse 

för det man läser (Taube et al., 2015). 

Reichenberg och Lundberg (2011) och Taube (2007) visar på en studie som gjordes i USA 

1979 av Dolores Durkin. Studien visade att eleverna i stort sett inte fick någon undervisning i 

lässtrategier för att nå en god läsförståelse. Den vanligaste undervisningen var att eleverna 

arbetade med tyst läsning och svarade sedan skriftligt på frågor om texten. Reichenberg och 
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Lundberg (2011) menar precis som Durkin att det inte är vanligt inom grundsärskolan med 

samtal kring texter till skillnad från grundskolan. Ett flertal studier visar att det behövs 

medvetna och tydliga instruktioner för att eleverna ska kunna förstå (Alfassi et al., 2009). 

Reichenberg (2012) och Alfassi et al. (2009) lyfter betydelsen av att kunna förstå en text för 

att i dagens samhälle kunna ta del av viktig samhällsinformation. Vidare beskriver 

Reichenberg (2012) och Berthén (2007) att det inte har gjorts så många studier i Sverige när 

det gäller elever med intellektuell funktionsnedsättning, däremot har det gjorts många studier 

internationellt. Studier utomlands har visat att en effektiv läsförståelseundervisning ger 

resultat för elever inom särskolan. En effektiv läsförståelseundervisning utgår från att arbeta 

med läsförståelsestrategier vilka är: 

● Sammanfatta med egna ord. 

● Ställa egna frågor före, under och efter läsningen av texten. 

● Reda ut oklarheter, exempelvis svåra ord, komplicerad syntax, centrala idéer. 

● Föregripa, där syftet är att träna elever att förutsäga vad de tror att texten 

kommer att behandla med hjälp av exempelvis rubriker och bilder. 

            (Reichenberg, 2012, s. 150) 

Reichenberg (2012) förklarar modellen Reciprocal Teaching vilket på svenska blir reciprok 

undervisning [RU]. Denna modell inriktar sig mot att man lär sig i dialog med andra. 

Tillsammans skapar man mening med texten. Det har genomförts en studie i Sverige av 

Reichenberg och Lundberg (2011) med RU-modellen där resultatet visade att läsförståelsen 

ökade märkbart i jämförelse med kontrollgruppen. Det var en fördel att dela upp texten i 

mindre delar beskriver Reichenberg (2012) eftersom minnet inte blev lika belastat när man 

delade upp texten. Även Alfassi et al. (2009) har samma tankar där de i arbete med RU-

modellen sätter fokus på lässtrategier för att nå en högre nivå. I deras studie fick eleverna 

tillsammans arbeta aktivt med läsförståelse utifrån att aktivt arbeta med texten. Eleverna 

kunde inte läsa, utan texterna lästes högt av läraren och i och med det belastades inte 

elevernas arbetsminne med avkodningen. Därefter arbetade lärare och elever med texten 

genom att de ställde frågor till texten, summerade texten, arbetade med svåra ord och 

funderade på vad som skulle hända härnäst i texten. Resultatet av studien visade på att de 

elever som aktivt hade arbetat med dessa lässtrategier runt texten hade betydligt bättre 

resultat än kontrollgruppen. 
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Afacan, Wilkerson och Ruppar (2017) och Berthén (2007) menar att det är vanligare att 

eleverna arbetar med enkla färdighetsinstruktioner istället för att arbeta med att utveckla 

läsförståelsen när det gäller elever med intellektuell funktionsnedsättning. I en artikel av 

Bruni och Hixson (2017) skriver man om The Edmark Reading Program [ERT] som var det 

första programmet för läsning som användes för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. ERT innefattar ordbilder och funktionell läsning. Senare arbetssätt 

visar på betydligt förbättrade resultat om det arbetas med flera aspekter av läsningen än vid 

traditionell ordbildsträning (a.a.). Resultat från en studie där man tittade på om elever med en 

intellektuell funktionsnedsättning, som hade fått träning i multikomponentläsning, förbättrade 

sin läsförståelse. Resultatet visade att de hade förbättrat sin läsförståelse väldigt mycket i 

jämförelse med de som genomförde den traditionella helordsmetoden. Multikomponent-

läsning innebär förståelse, ordförståelse, läshastighet, ljudning, phonemic (Afacan et al., 

2017). 

Avslutningsvis när det gäller undervisning belyses i Gilla Läsa Skriva utgiven av Skolverket 

(2014) att när det gäller elever med intellektuell funktionsnedsättning är det viktigt att läsning 

och skrivning behöver ske dagligen. Dessutom behöver eleverna mötas av olika slags texter 

och att detta behöver ske i alla ämnen, vilket även Westlund (2013) menar. 

Motivation 

Efter vad Crain (2016) skriver är det att föredra att bygga undervisning på den inneboende 

motivationen hos elever. Det kan vara så att miljön är del i att lyfta fram energi och 

uthållighet. Motivation kan även finnas i att se slutresultatet, att se något som man själv har 

åstadkommit. Författaren menar att mer erfarna elevcentrerade lärare har en tro på att elevens 

lärande med fördel utgår från drivet som finns i elevens inre önskan att lära. Författaren 

skriver med hänvisning till bland annat Dewey och Piaget, att ett mer konkret arbete runt 

uppgiften med koppling till vad som möjliggör att utföra uppgiften i praktiken, i en med 

vardaglig kontext gör att eleven vill lära. Här lyfts Rousseau fram som talar om att en alltför 

svår uppgift inte gör eleven självständig eller att denna tänker på egen hand. Det är viktigt 

med uppgifter på rätt nivå, där Rousseau sedan menar att lotsande frågor för eleven vidare i 

sitt tänkande och gör denna engagerad då dessa är elevcentrerade och meningsfulla för 

eleven. Ur ett kognitivt perspektiv kan man enligt Karlsson (2004) tänka att stark motivation 

kommer ur att eleven har höga förväntningar runt att nå ett viktigt mål och här har eleven en 

tanke om att ett visst beteende kan få denna att nå målet, vilket är grunden för att utföra 
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handlingen. Då det handlar om motivation sedd med koppling till det sociokulturella 

perspektivet menar Dysthe (2001) att de samhälleliga förväntningarna spelar in och det som 

känns meningsfullt motiverar. Ur ett skolperspektiv är det viktigt att forma en god miljö för 

lärande, en miljö som främjar deltagande, interaktion och aktivitet. 

Teoretisk referensram 
De teorier som finns som referensram för detta arbete, är teorier som kan kopplas till arbetet 

och som Tivenuis (2015) beskriver, teorier som kan förväntas knyta an till de frågor som 

finns i arbetet.  

Sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet handlar om människan i lärande och här återfinns enligt 

Dysthe (2001) en konstruktivistisk tanke om lärande, det vill säga en tanke om att kunskap 

konstrueras. Vygotsky (1998) som ses som en förgrundsgestalt för detta perspektiv var bland 

annat intresserad av barnets språkutveckling, av sambandet mellan tanke och ord, där 

Vygotsky tänkte att våra tankar existerar genom våra ord. Språket skapar enligt Säljö (2000) 

möjligheter för att lagra insikter, erfarenheter och kunskaper. Språket gör det möjligt att 

utbyta insikter, erfarenheter och kunskaper i samspel med varandra. Just de möjligheter som 

språket skapar gör att det sociokulturella perspektivet som Lindström och Pennlert (2016) 

belyser, ser språket och kommunikativa processer som en central utgångspunkt för lärande. 

Där eleven i samspel med andra skapar en förståelse genom att ta del av erfarenheter och 

kunskaper.  Den stora tyngdpunkten lägger man i detta perspektiv (Dysthe 2001; Crain 2016) 

på att kunskap skapas i samspel med andra och i samspel med den omgivning och den 

kontext individen befinner sig i. Då en utgångspunkt i detta perspektiv är att vi (Crain, 2016; 

Säljö, 2000) lär oss i samspel med andra, så är delaktighet i olika sammanhang 

grundläggandet sett utifrån detta. Delaktighet är således en förutsättning för skolans 

verksamhet då skolans verksamhet handlar om lärande och utveckling. Olsson (2006) skriver 

att genom deltagande i gemensam aktivitet sker kommunikation och interaktion i olika 

sammanhang och runt olika aktiviteter. Där lärandet sker som Säljö (2000) skriver i samtal 

med andra, i diskussioner med andra, i den sociala interaktionen.                                                                                                         

Den proximala utvecklingszonen är ett begrepp som Vygotsky skapade (Crain, 2016). Säljö 

(2000) beskriver den proximala utvecklingszonen som handlar om vad man kan utföra själv 

utifrån en uppgift, kontra hur långt man kan komma med stöd i denna. Där stödet, den sociala 

interaktionen, skapar ökade förutsättningar för att komma ett steg längre i sitt lärande (Crain 
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2016; Säljö 2000). Vygotsky (1998) menade att alla barn kan prestera bättre inom ramen för 

sin utvecklingsnivå om de har rätt stöd. Den bästa instruktionen är den som är framåtsyftande 

och som leder barnet ett steg framåt. 

Ingestad (2009) skriver om att vara i samspel med andra, att detta sätt att arbeta språkligt, 

arbeta kommunikativt visat sig vara till stor fördel för elever med inlärningssvårigheter. Det 

senaste decenniet har man enligt Alfassi et al. (2009) allt mer börjat utgå från det 

sociokulturella perspektivet då det gäller pedagogiskt arbete med personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. 

Det salutogena perspektivet och begreppet KASAM 

Antonovsky (1991) är en förgrundsgestalt då det handlar om det salutogena perspektivet. De 

teorier han kom fram till då det handlar om salutogenes och om KASAM, känsla av 

sammanhang, tänkte han sig som gällande för alla människor. Antonovskys teorier kan 

appliceras till och tänkas skapa förståelse i många olika sammanhang. Antonovsky som var 

sociolog blev utifrån sin yrkespraktik intresserad av vad som påverkar vår motståndskraft mot 

psykosociala belastningar och svårigheter. Han intresserade sig i hög grad av hur det kom sig 

att vissa, trots stora svårigheter och belastningar i livet psykosocialt ändå kom att förbli 

friska. Han sökte i sina studier efter faktorer som gav och bevarade hälsan. Det som utgjorde 

friskfaktorer eller det han kallade salutogenes. Det han såg i sina studier som var del i att 

bevara den psykosociala hälsan sammanfattade han i begreppet KASAM, känsla av 

sammanhang, och detta begrepp tänkte Antonovsky som något som gällde alla människor. 

KASAM:s begrepp består av tre centrala komponenter vilka är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet kan sägas utgöra en kärna, att vi med vårt förnuft kan förstå de 

inre och yttre stimuli som vi utsätts för. Då det gäller hanterbarhet handlar det om att vi har 

resurser för att möta de stimuli och krav vi utsätts för. Då det gäller meningsfullhet handlar 

det om att vi ser eller finner en mening i det som sker och det vi gör. Delaktighet kan ur detta 

perspektiv ses som viktigt för individens upplevelse av mening. Antonovsky tänker sig att 

alla dessa tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, utgör 

motivationsfaktorer och är avgörande för vårt engagemang. 

Delaktighet och tillgänglighet  

Som tidigare angetts kan delaktighet ur ett sociokulturellt perspektiv ses som centralt för 

lärande (Crain, 2016; Säljö, 2000). Ur ett salutogent perspektiv (Antonovsky, 1991) kan 

delaktighet skapa upplevelse av meningsfullhet, ses skapa motivation. Tillgänglighet kan ses 



 

 

17 

 

som en förutsättning för delaktighet (Szönyi & Söderkvist Dunkers, 2015). När det handlar 

om delaktighet och tillgänglighet skriver Ahlberg (2013) att det är viktigt finna vägar för att 

arbeta inkluderande, att främja delaktighet. Detta gäller inte bara klassrumssituationen, utan 

detta arbets- och förhållningssätt ska genomsyra hela organisationen. Att arbeta inkluderande 

är ett förhållningssätt som finns i skolan. Detta är dock enligt Göransson och Nilholm (2013) 

inte uttalat ordagrant i skolans lagstiftning men återfinns i Salamancadeklarationen från 1994 

(Svenska Unescorådet, 2006). I deklarationen finns tanken att den omgivande miljön, i detta 

fall skolan, ska vara den som är föränderlig och flexibel så att den fungerar för alla dem som 

befinner sig inom ramen för dess verksamhet så att denna fungerar för alla elever. När det 

handlar om funktionsnedsättningar talas det som tidigare anförts ur ett miljörelativt synsätt 

om att en funktionsnedsättning inte behöver innebära ett funktionshinder utan hindret uppstår 

som Ineland et al. (2013) anger i mötet, i samspelet med den omgivande miljön. Det är därför 

viktigt att skapa goda förutsättningar, att skapa en tillgänglig miljö, en tillgänglig 

studiesituation. Ett arbete för ökad tillgänglighet kan handla om att arbeta med förutsättningar 

för kommunikation, då språket och att kunna kommunicera kan ses som grundläggande för 

interaktion och lärande (Karlsson, 2004). Språket skapar förutsättningar för tillgänglighet och 

delaktighet i olika sammanhang. Som Heister Trygg (2009) betonar är det av vikt att de 

elever som är i behov av stöd och hjälp för att kommunicera erbjuds detta stöd. Här är det 

viktigt att den alternativa och kompletterande kommunikationen [AKK] inte endast används i 

den pedagogiska klassrumssituationen utan att AKK används i alla situationer. Det handlar 

inte bara om delaktighet under lektionen, utan det handlar även om delaktighet i sociala 

situationer och aktiviteter vilket benämns som en gemenskapsorienterad definition av 

inkludering av Göransson och Nilholm (2013). Andersson och Wilder (2015) lyfter fram 

faktorer som skapar goda förutsättningar för delaktighet i undervisningen, dessa är desamma 

som för social och pedagogisk tillgänglighet. Det handlar bland annat om mindre 

gruppstorlek, att strukturen är tydlig och att undervisningen har koppling till elevens tidigare 

erfarenheter och livsvärld. I detta arbete beskrivs lärarens förhållningssätt som relationellt.  

Att få tillgång till olika arenor och ta del av dessa, att uppleva sig delaktig är att få leva som 

alla andra, något som Ineland et al. (2013) lyfter fram överensstämmande med 

normaliseringsprincipen. Frithiof (2007) och Arvidsson (2016) benämner upplevelsen av 

delaktighet och tillgången till samhällets olika arenor som en social rättvisa.                          

Då det handlar om läsning lyfter Afacan et al. (2017) fram betydelsen av läsning för att 

förbättra livskvaliteten, då läsförståelse är något som de ser som har betydelse för att skapa 
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ökade förutsättningar för att kunna vara delaktig i samhället och för att kunna klara av skola 

eller arbete.  

Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att få fördjupad förståelse av och ökad kunskap om läsundervisningen för 

elever med en intellektuell funktionsnedsättning som läser inom särskolan. 

● Vilka erfarenheter, tankar och strategier beskrivs runt framgångsrik läsundervisning 

hos speciallärare? 

 

● Hur beskriver speciallärare att de arbetar med elevernas motivation och intresse när 

det gäller läsundervisning?      

  

● Vilka teorier om läsundervisning kan identifieras i speciallärarnas berättelser eller 

beskrivningar?   

METOD 

I denna del av studien beskriver vi vilken forskningsansats vi valde, varför vi valde den och 

hur vi har gått tillväga i vårt val av urval. Vi beskriver hur vi lade upp vårt arbete kring 

datainsamlingen och hur vi genomförde den för att därefter visa på studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet och det etiska övervägandet i studien. Sist beskrivs dataanalysen i studien. 

Metodval 
I vår studie valde vi en kvalitativ forskningsansats då vi ville ta del av speciallärares tankar 

och erfarenheter om läsundervisning, vilket gjorde att den kvalitativa forskningsansatsen 

passade till vår studie. Enligt Backman (2016) kännetecknas det kvalitativa perspektivet av 

att man är intresserad av människan i den omvärld, den kontext och den social verklighet 

denne befinner sig. Hur individen uppfattar och tolkar händelser eller ett fenomen i sin 

livssituation och verklighet. Här handlar det således inte om att fånga in en objektiv 

verklighet. Verkligheten ses istället som subjektiv och det är individens upplevelse eller 

uppfattning som man syftar till att få ta del av. I det kvalitativa perspektivet börjar man därför 

ofta med att söka sig till empirin och hämta in data och går sedan till begrepp, ett mer 
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induktivt arbets- och förhållningssätt. Då man i detta perspektiv syftar till att ta del av 

individens uppfattningar och tankar om något så är en av de vanligaste metoderna att göra en 

intervju. Denna intervju är ofta ostrukturerad och syftar till att få förståelse av ett fenomen 

såsom personen upplever och tolkar detta. 

Denscombe (2016) beskriver att den kvalitativa forskningen ofta grundar sig på ett litet antal 

studier då man ser värdet i det specifika och unika. Det är därför viktigt att reflektera över hur 

representativ och generaliserbar studien är. Då detta är en mindre studie med ett litet antal 

deltagare skapar de svar som speciallärarna ger en förståelse för deras tankar och 

erfarenheter, det vill säga ger en bild av hur det området kan uppfattas. Som Göransson och 

Nilholm (2009) menar är det viktigt att se att de svar de ger talar för just de som tillfrågas och 

kan inte ses som svar för en hel grupp eller för området som helhet. 

Vi valde att i denna studie genomföra kvalitativa forskningsintervjuer. Den kvalitativa 

forskningsintervjun strävar enligt Kvale och Brinkmann (2014) efter att ta del av individens 

uppfattning om något i dennes livsvärld. Intervjun kan tyckas likna ett vanligt samtal men har 

sin egen form där den i strukturerad eller halvstrukturerad form försöker ta del av och lyfta 

fram individens upplevelser utifrån dennes livsvärld och vardagsverklighet. De intervjuer vi 

genomfört kan beskrivas som semistrukturerade. Denscombe (2016) beskriver den 

semistrukturerade intervjun som bestående av ett mindre antal frågor utifrån olika områden. 

Detta sätt att genomföra intervjun skapar utrymme för flexibilitet i samtalet, för att i högre 

grad möta den intervjuade för att få ta del av dennes tankar och erfarenheter. 

Urval 
I denna studie har vi använt oss av snöbollsurval. Denscombe (2016) beskriver att vid ett 

snöbollsurval börjar man med ett litet antal deltagare. Dessa i sin tur hänvisar vidare till 

personer de har kännedom om och som kan ha vetskap om det man syftar till att undersöka, 

som på så sätt kan vara aktuella för studien. Snöbollsurvalet är en effektiv teknik att göra 

urval för att komma upp i ett antal som passar småskaliga forskningsprojekt. 

I vår studie har vi genomfört 13 kvalitativa intervjuer med lärare som är anställda som 

speciallärare inom särskolan. De flesta är utbildade speciallärare, ett mindre antal är utbildade 

specialpedagoger. Av de som var utbildade speciallärare var hälften utbildade med inriktning 

mot utvecklingsstörning. Vi har valt att i studien benämna alla som speciallärare utifrån den 

anställning de har. De intervjuade speciallärarna var verksamma i olika kommuner spridda 
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över ett större geografiskt område. Vi har valt att ha en spridning på dessa utifrån de olika 

stadier de arbetade på för att få en relativt jämn fördelning och täckning. Med speciallärare 

eller specialpedagoger avser vi personer som är anställda som speciallärare inom särskolan. 

Här hade de flesta en utbildning som speciallärare Alltifrån speciallärare som är verksamma 

inom grundsärskolans lägsta årskurser upp till årskurs nio i högstadiet, vidare upp till 

gymnasiesärskolan samt till särskild utbildning för vuxna. Utifrån den bakgrund som vi fann 

hos speciallärarna kunde denna se olika ut. En del hade tidigare varit verksamma inom andra 

yrkesområden, ungefär hälften hade tidigare erfarenhet av arbetet inom grundskolan eller så 

hade de arbetat hela sin yrkesverksamma tid inom ramen för särskolan. Även då det gällde 

utbildning kunde detta se olika ut, lite beroende på när de utbildat sig och på vilken väg de 

kommit i kontakt med skolformen. Vi har företrädesvis i denna studie valt att intervjua 

speciallärare som har arbetat en längre tid då vi syftar till att lyfta fram och ta del av den 

beprövade erfarenheten, i form av tankar och erfarenheter som man tillgodogjort sig över tid, 

inom ämnet läsundervisning. Alla de speciallärare som vi intervjuade arbetar idag med 

läsundervisning som en del av sin undervisning. 

Genomförande  
Inför de 13 intervjuerna med speciallärarna förberedde vi oss genom att göra varsin 

provintervju med våra semistrukturerade frågor som vi hade förberett inför intervjuerna. Efter 

provintervjuerna arbetade vi fram en intervjuguide (bilaga 1) utifrån de erfarenheter vi fick 

från provintervjuerna. Intervjuguiden skulle tjäna som ett stöd i intervjun, vilket Yin (2013) 

beskriver kan vara en fördel att använda men att det är bra att vara uppmärksam på att 

intervjuguiden kan störa intervjuns möjlighet till öppenhet och flexibilitet. När intervjuguiden 

och missivbrevet (bilaga 2) var färdigskrivna tog vi kontakt med rektorerna på de olika 

skolorna. Vi berättade om studiens syfte och bad om tillåtelse att få genomföra intervjuer. 

Några speciallärare tog vi kontakt med innan vi kontaktade rektorerna och några efteråt. De 

intervjuade tog vi kontakt med antingen via mejl eller via telefon och efter att ha beskrivit 

studiens syfte avtalade vi tid. Alla speciallärare som vi tog kontakt med ville ställa upp på 

intervjun. Att få tillgång till empirin är en förutsättning för att bedriva empiriska studier men 

en brist på denna kan utgöra ett hinder för forskning. Detta kan gälla vid större som mindre 

forskningsprojekt vilket vi blev medvetna om inför en av provintervjuerna där det inte var 

helt lätt att få genomföra en intervju. Det gäller att inte se tillgången till empiri som något 

självklart utan att inför större projekt försöka säkerställa att man har tillgång till den empiri 

som är nödvändig för att genomföra studien. Vi genomförde sex respektive sju intervjuer var. 
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Alla intervjuer spelades in. Vid intervjutillfällena spelades intervjuerna in med två 

inspelningsapparater för att säkerställa att det inspelade intervjumaterialet inte skulle 

försvinna eller bli förstört under arbetets gång. Vid intervjutillfällena delgav vi speciallärarna 

om att intervjun var frivillig, att speciallärarna när som helst skulle kunna avbryta intervjun, 

att den inspelade intervjun kommer att förvaras otillgänglig för andra, att det inspelade 

kommer att transkriberas, omarbetas och avidentifieras så att det inte går att utläsa vem som 

har deltagit i studien, att speciallärare skulle förbli anonyma. Vi meddelade även att den 

inspelade intervjun skulle komma att raderas när arbetet var klart. Alla speciallärare 

godkände detta. 

Under vårt genomförande av studien har vi båda läst all litteratur. De 13 intervjuerna delade 

vi upp och genomförde på varsitt håll. Transkriberingen utfördes av var och en men efter 

utskrift av transkriberingen läste vi igenom varandras utskrifter ett antal gånger. Tillsammans 

färgkodade vi, sorterade och kategoriserade. All text har vi diskuterat och varit delaktiga i 

båda två.  

Trovärdighet och tillförlitlighet  
Inom kvalitativ forskning använder en del forskare andra begrepp än reliabilitet och validitet. 

Denscombe (2016) skriver att det handlar om begrepp som trovärdighet istället för begreppet 

validitet där det bland annat handlar om att det finns data, som grundade i empiri, att gå 

tillbaka till. Författaren skriver även om tillförlitlighet. Tillförlitlighet kan skapas genom en 

redogörelse, en beskrivning för arbetet och processen där man samlat in data. En redogörelse 

för hur man gått tillväga då man bearbetat och analyserat denna. Även Augustsson (2012) 

betonar vikten av att noggrant redogöra för sin metod och för sitt material. Här har vi försökt 

tydliggöra detta nogsamt och redogöra detta genom hela processen vilket återfinns i det 

skrivna. 

Etiska överväganden 
Då det gäller etiska överväganden finns en rad faktorer att förhålla sig till och att reflektera 

över under hela arbetets gång, vilket vi återkommit till i våra samtal runt arbetet med studien. 

Precis som Creswell och Poth (2017) lyfter fram så är det etiska samtalet viktigt att föra så att 

man genom detta inte utsätter någon för obehag, för skada eller kränkning. Våra etiska 

överväganden gällande studien som helhet följer de riktlinjer som Vetenskapsrådet (2002, 

2011) påbjuder. Dessa riktlinjer handlar bland annat om det grundläggande individ- 

skyddskravet där det handlar om individens rätt att skyddas från skada då denna deltar i 
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forskning. Detta innefattar rätt till information om studiens syfte, informationskravet. Det 

innefattar även samtyckeskravet, vilket innebär att deltagandet i studien är frivilligt och kan 

avbrytas närhelst informanten så önskar. Det handlar även om konfidentialitetskravet, det vill 

säga en säkrad anonymitet.  

I enlighet med de ovanstående riktlinjerna som Vetenskapsrådet (2002) förespråkar, inhämtar 

vi informanternas samtycke, de tillfrågas i förväg, informeras om syftet av studien. 

Information om studien förmedlas till rektor. Information förmedlas till informanterna via 

missivbrev, där det även syftar till att få ett samtycke. De intervjuade har även blivit 

informerade om det som Kvale och Brinkmann (2014), såväl som Vetenskapsrådet (2011) 

beskriver som konfidentialitetskravet, det vill säga de har fått information om att det material 

vi inhämtar inte kommer att vara tillgängligt för obehöriga. Att vi i och under arbetet är noga 

med att värna anonymiteten, att det vi skriver inte ska gå att härleda till person. 

De vi intervjuade tillfrågades i förväg och informerades via missivbrev men även muntligt 

om vilket syftet var med studien, vilka frågor som intervjun syftade till att besvara. De har 

även fått information om att intervjun kommer att spelas in och att detta endast är för 

intervjuarens arbete med studien och att detta kommer att raderas. De vet även att deltagandet 

är frivilligt och att det går att dra sig ur detta. 

Då det handlar om den kvalitativa intervjun lyfter Kvale och Brinkmann (2014) fram etiska 

aspekter av denna. De skriver att även om den kvalitativa forskningsintervjun har en 

vardaglig form och kan likna ett vanligt samtal så handlar det om ett professionellt samtal och 

här finns en maktasymmetri som det är viktigt att vara medveten om. Det är intervjuaren som 

väljer vilka frågor som ställs, som för fram dessa och som även sedan tolkar de svar som ges.  

Fejes och Thornberg (2015) skriver att kritik som riktas mot den kvalitativa forskningen 

bland annat handlar om att forskningen påverkas av den som forskar. För att minska risken 

för att forskningen ska påverkas så finns det regler att förhålla sig till och här har vi försökt 

att skapa en synlighet med vårt sätt att arbeta i förhållande till dessa då det handlar om 

genomförandet. 

Etiska spörsmål som ventilerats under arbetets gång, handlade initialt med koppling till 

individskyddskravet och att inte utsätta någon för obehag eller skada, om studiens eventuella 

känslighet. Här var våra tankar att då det handlade om arbete med läsundervisning ur ett 

speciallärarperspektiv så borde detta sannolikt vara tämligen liten risk för att området som 
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sådant skulle ha en hög känslighet. Här fanns en tanke om att då området läsundervisning 

inom särskolan är så lite utforskat inom landet så fanns en nytta av denna studie utöver den 

egna. Diskussionerna har även innefattat samtal relaterade till konfidentialitetskravet, då 

denna skolform, även om vi rör oss inom spannet från årskurs ett inom grundsärskolan till 

särskild utbildning för vuxna, inte är så omfattande. Då det handlar om arbetet som helhet är 

vi tacksamma över att ha fått ta del av de tankar och erfarenheter våra informanter delgett 

oss, och vår tanke och ambition har genomgående varit att reflektera och framställa dessa 

ärligt och respektfullt. Vår tanke har genomgående varit i enlighet med det Denscombe 

(2016) skriver, att det är viktigt, ett ansvar, att under studiens hela gång ha ett etiskt och 

reflekterande förhållningssätt vilket inneburit återkommande tankar och diskussioner runt 

detta. 

Dataanalys  
Då det handlar om kvalitativa data sker enligt Backman (2016) till att börja med en grov 

strukturering, en tematisering eller kategorisering då det gäller analys av dessa. Tanken är att 

komma fram till en helhet i det som beskrivs eller fånga upp bakomliggande faktorer. Även 

Denscombe (2016) skriver att kvalitativa data behöver organiseras innan de kan analyseras. 

Enligt Yin (2013) är det en etisk utmaning när en studie ska granskas. Vad som ska tas med 

av den insamlade datainsamlingen och vad som inte ska tas med är ett svårt beslut att ta. 

Detta val är ett av det viktigaste i en forskning. Fejes och Thornberg (2015) menar att inom 

kvalitativ forskning är analys av data något centralt. Yin (2013) ställer frågan om vilken data 

som utesluts i en forskning eftersom all data inte kan få plats. Kan det förhålla sig på det viset 

att data som inte stärker studiens syfte utesluts? 

Vi valde att transkribera våra intervjuer vilket Kvale och Brinkmann (2014) beskriver som att 

det finns en fördel med att transkribera empirin eftersom det är början av den analytiska 

processen. Transkriberingen av intervjuerna gjorde vi var för sig och därefter skrev vi ut den 

transkriberade datainsamlingen. Efter att transkriberingen av intervjuerna hade skrivits ut tog 

vi del av varandras transkriberade intervjuer. När vi hade läst igenom varandras utskrifter ett 

antal gånger och gjort anteckningar i kanten kom vi överens om de kategoriseringar vi skulle 

göra. De områden vi valde att ta upp som resultat var de områden som framträdde utifrån 

insamlade empiri med koppling till de för arbetet aktuella frågeställningarna. 

Tillsammans färgkodade vi utskrifterna av intervjuerna i de kategoriseringar vi hade kommit 

överens om och därefter klippte vi ut och sorterade varje kategori för sig. Varje sorterad 
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kategori gick vi sedan gemensamt igenom och skrev nya anteckningar om, och här kunde vi 

även se att kategorierna gick in i varandra vilket gjorde att vi urskilde nya kategorier, 

undergrupper. Under hela analysen av empirin var vi noga med att försöka att inte väva in 

våra egna åsikter och värderingar vilket Fejes och Thornberg (2015) beskriver är av stor 

betydelse under den kvalitativa forskningens analys av empirin för att upprätthålla kvaliteten 

i studien. Det har dock inte varit lätt att strukturera och formulera materialet för att göra detta 

överskådligt, då de rubriker och underrubriker vi format hela tiden angränsat till varandra och 

kopplats samman till varandra. 

RESULTAT  

I vår resultatdel har vi utgått från de frågeställningar som vår studie bygger på. Genom 13 

kvalitativa intervjuer med speciallärare verksamma inom särskolan har vi genom våra 

frågeställningar försökt få svar på vilka erfarenheter, tankar och strategier som beskrivs runt 

framgångsrik läsundervisning, hur speciallärarna beskriver att de arbetar med elevernas 

motivation och intresse när det gäller läsundervisning och vilka teorier som kan identifieras i 

speciallärarnas berättelser och beskrivningar. Genom dessa frågeställningar och genom vårt 

syfte, vilket är att få en fördjupad förståelse av och ökad kunskap om läsundervisning för 

elever med en intellektuell funktionsnedsättning som läser inom särskolan, redovisar vi 

resultaten. Den siffra som återfinns efter anfört citat motsvarar en specifik informant. 

Erfarenheter, tankar och strategier som beskrivs runt läsundervisning 

Olika arbetssätt - olika metoder 

Då det handlar om läsundervisning berättar speciallärarna överlag att då man har en mindre 

klass arbetar man mycket med utgångspunkt hos den enskilde eleven och anpassar metoden 

och sättet att arbeta till den aktuella eleven. Här återfanns bland annat en tanke om att med 

olika metoder kunde man nå fler elever och därmed skapa förutsättningar för fler elever att 

lära. Flera av de intervjuade speciallärarna uttryckte att de i hög grad utgick från den enskilde 

elevens förutsättningar och det som motiverade denne. En av speciallärarna uttryckte: ”Det 

handlar om att arbeta med eleverna där de är … Så intresse och sedan tar man hjälp av de 

verktyg som finns” (5). Detta är inte likställt med individuell undervisning vilket är något 

som vi vill betona, utan flertalet av speciallärarna poängterade vikten av gemensamt arbete 

där samspel och relation med och mellan individerna skapade ett ökat lärande. Relationen har 
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betydelse för trygghet och tillit, en av speciallärarna sa att det var ”A och O”( 4) men i stort 

sett alla lyfte fram relationens- och samspelets betydelse mellan lärare och elev. Att använda 

olika sätt att arbeta och olika metoder kan ses med koppling till lärares kreativitet och 

flexibilitet.  

Läsmetoder 

Några av de intervjuade speciallärarna talade om läsmetoder i träningsskolan och 

genomgående fann vi helordsläsning inom träningsskolan, vilket en av speciallärarna 

uttryckte: ” Vi jobbar mera med helord. Kanske att vi visar upp en bild på ordet så att man 

både hör och ser” (10). Viktigt att påpeka är att detta inte innebar att man inte arbetade med 

ljudning. Utan tyngdpunkten låg snarare på ljudning och avkodning. Den skillnad som fanns 

mellan träningsskolan och grundsärskolan var bland annat att i grundsärskolan pratade man 

företrädesvis om att ljuda då det handlade om de lägre åldrarna. Rent generellt hade eleverna 

i grundsärskolan kommit längre i de högre åldrarna och därför hade inte betoningen på 

avkodningen lika stor betydelse. Speciallärarna arbetade parallellt med avkodning och 

läsförståelse men med olika tyngdpunkt över tid. 

Alla speciallärare i studien ansåg att det var viktigt att använda sig av olika metoder i arbetet 

med läsinlärningen. Man såg inte någon motsättning mellan dessa metoder utan arbetade 

parallellt med metoderna. Här gällde det att i så hög grad som möjligt utgå från den enskilde 

eleven och dess behov. Det var framför allt två metoder som delgavs vid intervjuerna och det 

var ljudningsmetoden och helordsmetoden. I ljudningsmetoden nämnde flertalet av 

speciallärarna Wittingmetoden
7
. 

Mer än hälften av speciallärarna lyfte problematiken runt att först arbeta med att lära sig vad 

bokstäverna heter för att sedan lära sig hur bokstäverna låter. De poängterade vikten av att 

börja med ljud innan man lär sig vad bokstäverna heter.  

  

Då har jag börjat med bokstavsljuden. De måste ju kunna bokstäverna, men jag märkte att 

då jag började med alfabetet … då sa de sedan bokstävernas namn när de ska försöka ljuda 

ihop ord … så jag har sett att det är bokstavsljuden jag ska börja med om jag ska komma 

vidare. (6) 

                                                             

7 Wittingmetoden (Witting, 2005) lyfter fram språkljuden som centrala för att skapa viktiga 
förutsättningar för läsinlärning. 
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Några av dessa lyfte Praxisalfabetet som är ett alfabet där bilden stödjer ljudet exempelvis 

bokstaven B är en bild på ett spöke, spöket säger: ”Bö”. En av speciallärarna beskriver 

arbetet med Praxisalfabetet med: ”N är en bil för den låter NNNNNNNNN. Det brukar inte 

vuxna förstå men barnen kopplar det direkt” (9). 

Utifrån det som framkom i våra intervjuer, då det gäller olika metoder att använda sig av vid 

läsundervisning, var Wittingmetoden den metod som nämndes allra mest. Här nämndes även 

Bornholmsmodellen, att arbeta med att Skriva sig till läsning och Läsning på talets grund 
8
 

[LTG].    

Arbetsmaterial 

Vi har även tagit del av ett rikt arbetsmaterial. Här har en speciallärare lyft fram Bravkod, 

vilket är ett arbetsmaterial för avkodning. Vid flera tillfällen nämndes materialet Pilen och 

även H4-testet som ett sätt att mäta avkodning, för att sedan arbeta vidare utifrån. En av 

speciallärarna beskriver H4-testet: ”Det är en sån motivationsgrej, att gör du det varje månad 

så är det att de utvecklas alltid nåt, så är det ju och det kan vara en morot för många” (7). Det 

som har framkommit mycket tydligt är att flertalet lärare tycker att användandet av 

Informations- och Kommunikationsteknik [IKT] är ett bra sätt att arbeta med eleverna, då 

dessa alternativa verktyg passar bra för eleverna att arbeta med. En av speciallärarna 

berättade hur man mycket tidigt tog till sig detta med datorer och anammade detta i 

undervisningen. Då det gällde Smartboard var detta något man använde i gemensamt arbete, 

lyfte fram olika uppgifter och arbetsområden, visualiserade och diskuterade. Flera lyfte fram 

läsplattor i form av iPads där det finns en rad olika program eller appar att arbeta med då det 

handlar om läsning, exempelvis Läskod och Alfavux där det finns material att arbeta med. En 

av speciallärarna uttryckte: ”Det är så förnämligt när man arbetar i de här apparna”. Man kan 

skriva, man kan läsa små korta faktaböcker, man kan se på Youtube, man kan hämta bilder 

och skriva text till” (3). Då det gällde iPad kunde det även vara så att om man hade en iPad 

hemma så kunde arbetsprocessen fortsätta hemma och det blev i högre grad en kontinuitet 

genom detta. Samtliga speciallärare lyfte fram datorer och här var det någon som lyfte fram 

                                                             

8 Läsning på talets grund [LTG] utgår enligt Leimar (1978) från barnets eget språk som grund för 
interaktion och lärande med kopplingar till Vygotsky. Då det gäller läsinlärning är denna kopplad till att 
orden återfinns i barnets begrepps- och erfarenhetsvärld och att det finns i ett för barnet meningsfullt 
sammanhang. 
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databaserad avkodningsträning. De allra flesta nämnde fördelen med att arbeta med dator då 

man kan lyfta fram bilder och visualisera. Det var lättare att skriva, det blev snygga produkter 

och det var något som alla elever uppskattade. Sedan var det naturligtvis så att speciallärarna 

betonade vikten av att läsa, läsa böcker, läsa ofta, läsa i olika sammanhang och 

ämnesövergripande. Att låna böcker på biblioteket var efter vad flera av speciallärarna 

berättade en del i detta och att man då kunde välja bok utifrån det intresseområde som man 

själv önskade läsa om. Utifrån de intervjuer vi genomfört har vi verkligen fått ta del av ett rikt 

material och även fått ta del av detta visuellt. Här var det någon som påtalade att till de äldre 

eleverna kunde det vara svårt att hitta material och att det kanske var det stora arbetet. Här 

fanns det andra som hade funnit SFI-material att utgå ifrån som hade ett mer anpassat 

innehåll med hänseende till ålder.  

Läsförståelse 

Rent genomgående lyfte speciallärarna fram betydelsen av läsförståelse och att medvetet 

arbeta med denna. Redan innan man är en läsare är det viktigt att arbeta med och att samtala 

runt bilder. En del av speciallärarna pratade om språkutvecklande arbete vilket är centralt då 

språket utgör grunden för kommunikation och lärande. 

Hos flera av de intervjuade speciallärarna fanns det en uttalad tanke om att arbeta med 

hörförståelse och strategier runt hörförståelsetexter för att sedan ha det med sig in i arbetet 

med läsförståelsen. En speciallärare beskriver detta: 

Men då tänker jag ju då att om man inte kan läsa så får man ju ingen läsförståelse, så då 

måste ju jag tänka på att de ska ha hörförståelse … för har jag hörförståelse med mig, medan 

jag håller på med avkodningsträningen så när avkodningen sitter och man börjar få lite flyt, 

då har jag ... dom strategier som jag behöver i läsförståelsen sedan. (2)  

 

Flera av de intervjuade speciallärarna lyfte fram det kollegiala lärandet som en viktig faktor. 

För vissa är Läslyftet en del av det kollegiala lärandet kring arbetet med läsförståelse. Vidare 

beskriver en speciallärare vikten av Läslyftets betydelse för läsförståelsen “och det har 

genererat ett helt annat tankesätt å det har varit en process. Vi har haft mycket pedagogiska 

diskussioner” (12). Flera av speciallärarna betonade att läsning är något som sker 

ämnesövergripande vilket någon även betonade återfanns hos Läslyftet. Detta innebär att 

läsförståelse är ett viktigt område för att all personal och att dessa oavsett undervisningsämne 

har kunskap och förståelse kring läsundervisningen. 
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Det flera lyfte var att kunna läsa mekaniskt. Att kunna avkoda är inte detsamma som att 

förstå utan som lärare behöver man arbeta medvetet med läsförståelsen hos alla elever. 

”Elever som klarar avkodningen bra behöver inte ha så mycket förståelse.” (8). Andra 

beskriver det på liknande sätt: ”När de väl kan avkoda är det ju inte säkert att de kan förstå 

saker som de läser. Så det är något som är väldigt viktigt som vi jobbar mycket med” (13). 

Genomgående arbetade man med strategier runt läsförståelse. Strategier som uttalades då det 

handlade om att arbeta med hör- och läsförståelse var att skapa en förförståelse av texten 

genom att samtala runt bilden, lyfta fram rubriken, lyfta fram svåra ord för att skapa en 

ordförståelse. Det handlade om att ställa frågor till texten som, vad tror ni händer sedan i 

texten? Samt att sammanfatta texten på slutet vilket bland annat beskrivs av en av 

speciallärarna som berättar hur hen pratar med eleverna angående lässtrategier: “Nu måste vi 

överblicka. Vad tror ni kommer att hända här? Å sen så har jag alltid visat och nu har vi tittat 

på bilder och rubriker så vad är nästa steg?” (12). 

Speciallärarna arbetade mycket med läsning och läsförståelse och här fanns ett fokus på 

litteratur och läsning. Flera av speciallärarna berättade om återkommande besök på 

biblioteket och att böcker var centralt i arbetet med hör- och läsförståelse. Att finna och att 

anpassa texter i förhållande till elevens ålder, nivå på läsning men även utifrån elevernas 

intresse hade en stor betydelse när det kom till att skapa motivation. 

Ordförråd och språk 

Några av de intervjuade speciallärarna uttalade specifikt att språket var grundläggande och att 

det handlade om ett språkutvecklande arbete. Detta med ordförråd och språk var något som 

man arbetade med på olika sätt över tid, allt ifrån att från början arbeta med språkljud och 

ordförståelse. Här återfinner vi två citat från samma speciallärare som betonar vikten av 

språket för kommunikation och lärande, därigenom betonar denne även vikten av att se 

arbetet som språkutvecklande. ”Tänker att språkutvecklingen utgör en grund, att språket 

utgör en grund” (1).  ”Och att det är viktigt att man har ett språk, att man har ord, att man har 

ordförråd, och en förståelse för orden” (1). Att man senare eller parallellt arbetar med språket 

och ordförrådet utifrån det aktuella ämnesområdet i undervisningen, med mer 

områdesspecifika ord och dess betydelse. En av speciallärarna uttryckte:  

För du utvecklar ordförrådet genom att lyssna och kan texten och så har du läs- och 

skrivsvårigheter så läser du väldigt torftiga texter, de är ju avskalade och så. Då utvecklas 

inte ordförrådet, så samtidigt som du ska läsa såna enkla texter så behöver du ha den här 
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upplevelsen av läsning för att öka ditt ordförråd. Brukar prata om kombination. (7) 

 

Arbetet med ordförråd och språk kan vi i viss mån ses relaterat till att arbeta med bilder, då 

bilden skapar en förståelse för ordet och området såväl som att denna skapar en inre bild. 

Bilden som stöd 

En viktig aspekt som lyftes fram i undervisningen som helhet såväl som i läsundervisningen 

var bilden. Bilden användes genomgående i undervisningen på olika nivåer och på olika sätt 

beroende av elevens ålder och utveckling. Bilden hade många olika användningsområden och 

man arbetade med den på olika sätt då denna hade flera funktioner. Bilder användes i några 

av de genomförda intervjuerna som kommunikationsverktyg då det är viktigt att de elever 

som är i behov av stöd i sin kommunikation får detta. Bilden användes för att förstärka texten 

och visualisera textens innehåll. Bilden var en del i att skapa förförståelse och en förståelse 

för texten, att ge en inre bild av arbetsområdet eller det lästa. En av speciallärarna uttryckte: 

”Då får man visa det med bilder för att de ska få en förståelse och sedan läser jag” (3).                                                                                                          

Bilden användes som utgångspunkt för kommunikationen och kunde även ses som ett 

språkutvecklande redskap. Genom att samtala runt bilden kan eleven öka på sitt ordförråd och 

få en förståelse, vilket i sin tur kan skapa en förståelse av det skrivna eller lästa. Här lyfter 

många av speciallärarna fram digitaliseringen som del i att skapa ökade möjligheter till 

kommunikation såväl som ökade möjligheter till att på ett enkelt sätt lyfta fram bild och text 

på olika nivåer. 

Speciallärarens kreativitet 

Något som framkom på olika sätt men likväl med tydlighet var speciallärarnas kreativa och 

flexibla arbetssätt i läsundervisningen såväl som i undervisningen i helhet. De beskrev tydligt 

betydelsen av att som lärare vara kreativ och flexibel. Det handlade bland annat om att finna 

eleven där den är och att hitta nya vägar att möta och utmana eleven. Flera av de intervjuade 

lyfte att det var viktigt med ett reflekterande förhållningssätt. Att reflektera över sin egen 

undervisning, i förhållande till den enskilda eleven och i förhållande till den aktuella gruppen. 

Här uttryckte flera vikten av att våga tänka om och tänka nytt. En av speciallärarna beskrev 

det som att det är lite av ett detektivarbete att finna nya vägar att nå fram till eleven. Denna 

berättar: ”Ja, man får vara lite trollkonstnär och uppfinningsrik, det får man vara. Det är det 

som gör det här jobbet så himla kul” (5). 
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Det kreativa består även i att finna nytt, likaväl som att tillverka nytt material som är anpassat 

till just den avsedda eleven. Här återfinns intresset för hur människor lär sig, och även en 

positiv förväntan utifrån en tanke om att alla kan lära. Det handlar om att finna det rätta 

arbetssättet för eleven vid det tillfället. Det speciallärarna beskrev handlade inte om att 

förändra eleven utan det är läraren som ska anpassa sig och sin undervisning till eleven. 

Jag tänker hela tiden att eleven är bra som den är. Det är jag och miljön som måste förändras 

hela tiden. Det är liksom grundtanken. Vad kan jag förändra för att det ska bli så bra som 

möjligt för eleven? ….  Det är ju jag som måste göra förändringarna.  (12) 

 

Motivation 

Motivation var en av de tre frågeställningar som studien utgick från. Detta var dock något 

som speciallärarna tog upp på egen hand och var en central fråga för samtliga speciallärare i 

studien. Det man lyfte fram som motivationsskapande var att bygga på elevens intresse, att 

utgå från dennes erfarenhetsvärld och intresseområden. Här är ett av de citat som finns runt 

detta: ”Det gäller att hitta varje elevs grund och möjlighet och intresse och utgå från det” (8). 

En av speciallärarna lyfter fram att motivation även skapas då det handlar om att läsa om 

något som man förstår, något som är kopplat till den egna livsvärlden. Även att synliggöra 

lärandet för eleven är något som flera av de intervjuade speciallärarna lyfte fram som del i att 

skapa motivation. Detta synliggörande av lärandet kunde se ut på olika sätt. Det kunde handla 

om att samtala efter en uppgift om vad man lärt och kan, att genomföra olika sätt att mäta och 

visualisera vad man lärt för att göra detta tydligt. Även att se den egna nyttan av lärandet 

motiverade, i detta fall att koppla till den egna livsvärlden och till den egna nyttan med att 

kunna läsa. Här kan ett exempel på den egna nyttan av att kunna läsa vara att arbeta, med för 

eleven meningsfulla uppgifter, kopplade till den egna livsvärlden som att exempelvis läsa till 

körkortet. “Ja det som kanske var högsta motivationen för några elever var kanske när de fick 

träna körkortsteori på svenska lektionerna” (8). 

Något som är centralt för oss alla och som bland annat lyftes var att få lyckas i det man gör, 

att få se att man kan. Företrädesvis hos en del äldre elever fanns erfarenhet av att inte kunna 

läsa vilket beskrevs skapa motstånd, dåligt självförtroende och vilket kunde utgöra ett hinder 

att komma över. En av speciallärarna nämnde Matteuseffekten som ett begrepp, det vill säga 

att man vill göra det man är bra på och undvika det man har svårt för. En annan av 

speciallärarna uttryckte att ”för att försöka motivera eleverna att ta tag i det som är så svårt 
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och knepigt för dom så får man hitta vägar åt dom utifrån vad de är intresserade över och vad 

dom tycker om, jobba med olika metoder” (8). Här handlade det, som flera beskrev det, om 

att anpassa läsundervisningen att finna vägar att lära och att lyckas. Flertalet speciallärare 

nämnde betydelsen av att stärka självförtroendet och självkänslan hos eleverna. 

Teori 

Då det handlar om frågeställningen om eventuell teoribakgrund för det pedagogiska arbetet 

med läsinlärning uttrycker de flesta att det sociala samspelet är viktigt för lärandet. Som ett 

exempel på detta lyfter en av de intervjuade speciallärarna fram: ” Jag tror mycket på det här 

att arbeta i grupp, att man inte bara gör saker individuellt utan att man gör saker i gruppen” 

(1). Utifrån frågeställningen om teoribakgrund kan man koppla en del av de svar vi fått i våra 

intervjuer till det sociokulturella perspektivet. En av speciallärarna uttrycker detta i det 

teoretiska begreppet då det handlar om det sociokulturella perspektivet, denne uttryckte: ”Just 

det sociokulturella, att man lär av varandra, att man har ett samtal ….  Jag tror på att man lär 

av varandra” (3). Två av speciallärarna tar upp och benämner den proximala 

utvecklingszonen i arbetet med eleverna, vilket är ett begrepp som finns inom ramen för det 

sociokulturella perspektivet. Även här förhåller det sig så att flera av de intervjuade beskriver 

betydelsen av arbetet med och i den proximala utvecklingszonen utan att direkt benämna det 

vid namn. 

Flera av speciallärarna beskrev som vi nämnt, hur de arbetar med att anpassa undervisningen 

efter den enskilde eleven eller efter de elever som befinner sig i undervisningsgruppen. Här 

uttryckte flera av speciallärarna vikten av att arbeta tillsammans, att arbeta i grupp och att alla 

är aktiva och delaktiga. 

De flesta av speciallärarna lyfte fram meningsfullhet som en viktig aspekt för lärande och 

motivation, meningsfullhet återfinns som en del i begreppet KASAM. Då det handlar om 

KASAM var det många som relaterade till dess innehåll, det vill säga att det ska vara 

meningsfullt och finnas en känsla av sammanhang för eleven. En av speciallärarna relaterade 

specifikt till det vid namn. Här uttryckte hen: ”Det är hälsofrämjande att kunna läsa” (11). 

Samma speciallärare uttryckte: ”Det är väldigt hälsofrämjande för en människa, självkänsla, 

självförtroende, att kunna avläsa skrivna ord själv utan att be om hjälp och utan någon teknisk 

utrustning som ska läsa upp å så vidare utan man ska snabbt kunna fixa det själv” (11). 
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Några framgångsfaktorer 

I våra intervjuer finner vi att speciallärarna har tankar om att det är viktigt att det finns tid och 

att det får ta tid. Flera av de intervjuade speciallärarna upplever att det faktiskt finns tid inom 

särskolan. Då det gäller tid uttryckte en av speciallärarna: ”Jag tycker att man har tid i 

särskolan eller man skaffar sig tiden i särskolan” (9). 

De speciallärare som även har erfarenhet från grundskolan gör en jämförelse med särskolan 

när det gäller tid. Här återfinns en upplevelse av att det inom särskolan finns tid i högre grad, 

tid för eleven, tid för undervisningen och det arbete som behövs för att eleven ska nå målen. 

Tiden var viktig på flera olika sätt och att ha tid kan kopplas till många olika områden. Det 

handlar om tid med eleven, tid för enskilt arbete med eleven, tid i förhållande till kursplanen 

och dess mål. Att ge tid och att det får ta tid. Detta är något som ett flertal av speciallärarna 

betonade som en av de skillnader som de upplevde var specifikt för arbetet inom särskolan, 

det vill säga att undervisningen får ta tid och att det finns tid för repetition. Något som även 

lyfts av speciallärarna är hur viktigt det är för eleverna med en kontinuitet i undervisningen. 

Här kan det handla om kontinuitet ur en tidsmässig aspekt såväl som ur en innehållsmässig 

aspekt. Då det handlar om tid kunde det även handla om att ha tid med kollegor för att 

planera och föra pedagogiska samtal. Speciallärarna lyfter i samband med tid i hög grad fram 

vikten av det kollegiala lärandet och gemensamma samtal vilket en av speciallärarna lyfter 

med att beskriva att “jag vill ha dialog med andra också. Jag utvecklas tillsammans med 

andra” (7). Även här är tiden en avgörande faktor, att det finns gemensam tid för samtal och 

planering. Flera speciallärare lyfte fram Läslyftet som en del av det kollegiala lärandet där en 

av speciallärarna uttryckte: 

Och det har genererat ett helt annat tankesätt och det har varit en process. Vi har haft mycket 

pedagogiska diskussioner. Vi har testat samma övningar och diskuterat vad som gick dåligt. 

Varför gick det här bra? Vad kan det bero på? (12) 

 

Här finns det hos en del av de intervjuade en önskan om att få ta del av ytterligare 

vidareutbildning inom ramen för skolformen. 

Flera av speciallärarna lyfte med tydlighet fram relationen som grundläggande för arbetet, 

dess kvalitet och framsteg. En av speciallärarna uttryckte: ”Man måste få en relation och 

känna förtroende och det förtroendet gäller att förvalta väl som pedagog och se till att eleven 
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lyckas och visa på att det här kunde du! Att bygga upp deras självförtroende också” (11). En 

annan av speciallärarna uttryckte det på liknande sätt: ”... och du kommer ju ingenstans om 

du inte har en relation med eleven, du måste bygga förtroendet” (4). Utifrån dessa intervjuer 

och flera av de andra intervjuerna vi genomfört se en relationell pedagogik eller ett 

relationellt förhållningssätt, där det finns en tanke om mötet, interaktionen, där relationen är 

del i skapandet av kunskap, för lärandet. 

Vikten av struktur lyfts fram på olika sätt, där struktur och tydlighet på olika sätt skapar en 

ram för dagen, dess arbete och innehåll, vilket ger en arbetsro. Det kan handla om en struktur 

för dagen genom ett schema. Det kan handla om att ha en struktur och röd tråd i 

undervisningen som helhet såväl som för den aktuella lektionen. Strukturen skapar en 

arbetsro, skapar förutsättningar för elevens lärande och utgör en röd tråd i arbetet för både 

lärare och elev. En av speciallärarna uttryckte: “Oavsett var du jobbar med barn så är det 

viktigt med struktur” (7). Då det handlar om tydlighet och riktning i det pedagogiska arbetet 

gällande läsundervisning kan kartläggning och screening vara del i att skapa denna röda tråd 

för undervisningen, såväl som den formativa bedömningen. 

Speciallärarna lyfte som vi tidigare anfört även fram vikten av att utgå från den enskilde 

eleven, vikten av att utgå ifrån dennes motivation och intresse, vilket skapade engagemang 

och goda förutsättningar för läsundervisningen och läsinlärningen. 

DISKUSSION 

I denna del av studien kommer vi att resonera och diskutera kring tillvägagångssätt och 

resultat av studien. Vi kommer försöka dra slutsatser och jämföra resultaten med tidigare 

forskning. Rubrikerna i diskussionsdelen är metoddiskussion, resultatdiskussion och avslutas 

med förslag på fortsatt forskning under rubriken forskningsdiskussion. 

Metoddiskussion  
Vi valde att göra våra intervjuer med speciallärare som är verksamma inom särskolan, från 

årskurs ett fram till studier inom särskild utbildning för vuxna. Det urval vi utgått från var det 

som Denscombe (2016) beskriver som snöbollsurval. Här önskade vi ta del av den specifika 

kunskapen hos erfarna speciallärare och därför valde vi denna urvalsform. 
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Då detta är en liten studie där 13 speciallärare deltar är vi väl medvetna om att vi inte kan 

generalisera studiens resultat. Resultatet gäller dessa 13 speciallärare. Göransson och Nilholm 

(2009) skriver om smygrepresentativitet, om vikten av att inte få läsarna att tro att urvalet är 

större än vad det är och därmed går att generalisera. De skolformer där vi valt att genomföra 

våra intervjuer i är inte stora, vilket gjorde att vi valde att vända oss till flera olika kommuner, 

och dessa fick därmed en större geografiskt spridning. De speciallärare som är verksamma 

inom särskolan är ingen stor grupp, vilket kan göra det svårare att förbli anonym i studien. 

Detta är något som bidragit till en etisk reflektion vilket vi redogjort för i det etiska 

resonemanget. Tanken om det lilla antalet har även varit med oss när vi anfört citat i 

resultatdelen, där dessa var föremål för reflektion. Vi har spridit våra intervjuer över ett 

geografiskt område för att stärka förutsättningarna för den anonymitet informanterna har rätt 

till. 

I vårt arbete med kategoriseringen av den transkriberade utskriften blev det vid färgsortering 

och kodning tydligt att de rubriker och underrubriker vi använde oss av hela tiden angränsade 

och gick in i varandra. De områden vi valde att ta upp som resultat var de områden som mest 

framträdde utifrån insamlad empiri med koppling till de aktuella frågeställningarna för 

arbetet. 

I denna studie har vi utgått från vår intervjuguide och gjort separata intervjuer med 

semistrukturerade frågor utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vi har under arbetets 

gång sett vissa skillnader framträda. Men i vår jämförelse mellan speciallärarna i vår studie 

fann vi en för oss överraskande samstämmighet. Vi såg i stort sett inga skillnader i deras 

tankar och erfarenheter runt läsundervisning. Här hade vi förväntat oss en större spridning i 

tankar, erfarenheter och arbetssätt. Vi funderar på om resultatet påverkades genom vår 

intervjuguide eller via urval. En liten och vag kritisk fråga är: skapade intervjuguidens 

formulering samstämmighet i svaren, påverkade urvalet eller förhöll det sig verkligen så?    

Vid intervjuarbete där det finns en viss förförståelse inom ämnet eller yrket, tänker vi oss att 

en erfaren intervjuare med en medvetenhet om den egna förförståelsen utgör en god 

förutsättning. Det är även viktigt att intervjuaren får uttömmande svar genom att uppmana 

informanten till att förklara mer och beskriva mer för att få en förståelse av dennes 

erfarenhets- och upplevelsevärld. 

I metoddelen har vi utförligt beskrivit hur vi har gått tillväga i vår kvalitativa studie, skapat 

en transparens i genomförandet och därmed möjlighet att bedöma rimligheten i vår studie och 
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i våra antaganden. Vi anser att studien mäter det den avser att mäta, det vill säga att studien är 

tillförlitlig och trovärdig. 

Så här i efterhand finns en del tankar, bland annat ser vi en viss snedfördelning av citat av 

informanterna. Antalet citat är valda utifrån texten såsom den föll sig och har ingen djupare 

avsikt än att belysa aktuellt område. Här har dock alla via citat kommit till tals i texten.  En 

annan tanke är att vi med fördel kunde ha arbetat mer med att tydliggöra frågeställningen 

gällande teori, i viss mån för de speciallärare vi intervjuade men framför allt tydliggjort 

denna i högre grad för oss själva. I efterhand men även under arbetets gång fanns en önskan 

om att i högre grad ta del av de intervjuades arbete i praktiken. En önskan om att få en visuell 

och konkret bild av hur det pedagogiska arbetet runt det aktuella området ser ut i praktiken. 

Observationer hade i högre grad gett ökad förståelse för detta, tänker vi. I denna studie var 

dock syftet att få fördjupad förståelse av och ökad kunskap om läsundervisning för elever 

med en intellektuell funktionsnedsättning som läser inom särskolan. Vi valde att göra 

kvalitativa intervjuer då tanken var att detta var det mest gångbara sättet att få ta del att 

denna.  

Resultatdiskussion 

Diskussion gällande erfarenheter, tankar och strategier 

runt läsundervisning 

Flera av speciallärarna talade om vikten av att ha ett språk och att arbeta språkutvecklande då 

språket utgör grunden för kommunikation och lärande. Språkutvecklande arbete är även 

något vi återfinner hos Sandberg (2012) och Tjernberg (2013). Detta kunde utifrån den empiri 

vi tagit del av handla om att arbeta med språkljuden, med fonologisk medvetenhet såväl som 

att skapa ordförråd. De intervjuade speciallärarna har visat på betydelsen av att lära sig 

språkljudet före att lära sig namnet på bokstaven. Detta är även något som Sandberg (2012) 

belyser, vikten av att barnet förstår sambandet mellan bokstäver och språkljud så tidigt som 

möjligt, vilket skapar en god prognos för läsinlärningen. En del av de intervjuade 

speciallärarna har nämnt arbetet med Praxisalfabetet. Tanken om att lära sig bokstavljudet 

först finner vi intressant och här lyfter flera av speciallärarna problematiken med att lära sig 

bokstavsnamnet först.  

Då det handlar om läsundervisning såg vi att speciallärarna arbetade parallellt med avkodning 

och läsförståelse, där olika delar hade olika vikt över tid. Just avkodning och förståelse av 

språk återfinner vi i SVR (Gough & Tunmer, 1986). I vår empiri återfinns avkodning 
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företrädesvis med koppling till elever som är i ett relativt tidigt skede av sin läsning och där 

man i hög grad arbetar med den fonologiska medvetenheten. Alfassi et al. (2009) menar att 

för många elever som är svaga läsare går det åt mycket energi och arbetsminne till att avkoda 

texter. Channell et al. (2013) menar att en svag fonologisk medvetenhet kan vara grunden till 

problemen med avkodning. Utifrån detta blir det centralt att arbeta för att öka den 

fonologiska medvetenheten, ett arbete som vi återfinner i flera av våra intervjuer. Den 

fonologiska medvetenheten låg sedan till grund för arbetet med avkodningen där författarna 

menar att det är avkodningsförmågan som utgör den största svårigheten för elever med 

intellektuell funktionsnedsättning. 

De speciallärare vi intervjuat arbetar i hög grad med läsförståelsen, skapar strategier och 

ibland även en visuell tydlighet för denna. Då det handlar om läsförståelse har kritiska röster 

tidigare anförts mot särskolan, exempelvis menar Reichenberg och Lundberg (2011) och 

Berthén (2007) att samtal runt texter inte är vanligt förekommande i särskolan. Den bild vi 

fått utifrån svaren från speciallärare vi intervjuat är en helt annan. Dessa tycks i hög grad 

samtala om och runt texter för att skapa en förståelse och strategier. Vår studie är dock liten 

och således inte generaliserbar. Våra tankar är dock att sedan Reichenberg och Lundberg 

skrev sin bok 2011 och Berthén 2007 har det skett stora förändringar bland annat i och med 

implementering av Lgr-11 som visar på tydliga kunskapskrav och högre mål. Vi har även 

tankar runt Läslyftets positiva inverkan på arbetet med hörförståelse och läsförståelse.  

Vi kan se att speciallärarna anpassar undervisningen till form och innehåll med utgångspunkt 

hos den enskilde eleven för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att kunna 

utvecklas så långt som möjligt, vilket överensstämmer med det Skolverket (2013) anger. Som 

vi tidigare påpekat handlar det om individuellt anpassad undervisning, inte individuell 

undervisning. Flera av de intervjuade speciallärarna betonade det sociala samspelets 

betydelse för elevernas kunskapsutveckling. Vilket stämmer väl överens med det 

sociokulturella perspektivet och det beskriver Tornéus (2000), just elevens behov av samspel 

för att utvecklas. Det arbetssätt vi funnit tycks vara i enlighet med det Alfassi et al. (2009) 

skriver, detta att man numera i allt högre grad arbetar med utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet då det gäller elever med en intellektuell funktionsnedsättning. 

De intervjuade speciallärarna beskriver i hög grad sitt arbete som flexibelt och kreativt där 

det handlar om att finna en lösning. Här utgår man från att en sådan finns, sedan är det ett 

kreativt arbete att finna denna. Speciallärarna lyfter noga vikten av att bevara självkänslan 
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och att arbeta för att utöka denna. Det flexibla arbetssättet, vikten av motivation och 

självkänsla är något vi även återfinner hos Blom (2003). 

Det vi kan se hos speciallärarna är ett tydligt inriktat arbete mot kunskap och kunskapsmålen, 

vilket står i kontrast till den kritik som framförts mot särskolan, där särskolan sägs vara alltför 

omsorgsinriktad. Som vi skrivit tidigare menar Biesta (2015) att det som är avgörande för om 

en undervisning är god, handlar om den tydlighet man har i dess syfte. Vi upplevde att 

speciallärarna i studien hade tydliga mål och ett klart syfte med undervisningen. Tydlighet 

och struktur i arbetet överlag skapar arbetsro för eleverna. Det kan handla om schema för 

dagen, tydlighet under den specifika lektionen, tydlighet genom ledande eller lotsande frågor 

i arbetet eller tydlighet genom nedtecknad mall för arbetet, gärna med bilder. Vikten av 

tydlighet i instruktioner återfinner vi även hos Andersson och Wilder (2015). 

De intervjuade speciallärarna lyfter fram vikten av kontinuiteten och av att arbeta 

ämnesövergripande vilket stämmer väl överens med Westlund (2013). Vi anser att det är 

viktigt att all personal har kunskap om läsundervisningen oavsett undervisningsämne. Vi tror 

att Läslyftet kan vara en del i detta vilket även flera speciallärare nämnde, där de såg detta 

som del i det kollegiala lärandet. 

Det vi tycker oss se genom den information som våra intervjuer gett oss är tyngdpunkten i 

arbetet med läsinlärning helt naturligt skiftar fokus över tid. Från att från början arbeta med 

språkljuden och koppla dessa till bokstäver, arbeta med hörförståelse parallellt och sedan 

komma till att arbeta med avkodning. Då avkodningen befästs flyter tyngdpunkten i allt högre 

grad över till arbete med läsförståelse och att skapa strategier för denna. Alla av de 

intervjuade speciallärarna angav att de arbetade mycket runt texterna, arbetade med att skapa 

en förståelse för dessa. Här talade speciallärarna i hög grad om att skapa en förförståelse för 

texten. Denna förförståelse är något som skulle kunna beskrivas finnas inom ramen för 

arbetet med läsförståelse, att ge en inblick, att ge kunskap, fakta och ordkunskap som skapar 

en förståelse för det texten innehåller. Det skulle också kunna förhålla sig att vi här i arbetet 

med förförståelsen hos speciallärarna ser en viss men mycket liten förskjutning i tyngdpunkt i 

detta arbete i förhållande mot hur vi erfarit detta i andra skolformer. Denna förskjutning i 

tyngdpunkt utgör inte, för att uttrycka det med ord som Blom (2003) använder, en artskillnad 

i arbetets innehåll då detta är detsamma, men skulle kunna utgöra en gradskillnad. Här gavs 

tid för att arbeta grundligt med att skapa förförståelse och förståelse genom att tillföra fakta, 

ord och begrepp till den aktuella texten. I detta arbete tog man i hög grad bilder till hjälp och 
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kortare filmklipp för att skapa en visuell bild av området. Här fanns även genomgående en 

tanke om att skapa förståelse genom att knyta an kunskapsområdet eller innehållet till elevens 

livs- och erfarenhetsvärld för att därigenom skapa en äkta och ökad förståelse. Detta arbete 

tycks skapa goda förutsättningar för att bearbeta information, för att ta in kunskap, vilket är 

något som Ineland et al. (2013) och Granlund (2009) lyfter fram som något som kan utgöra 

en svårighet. Speciallärarna visualiserar, konkretiserar och skapar möjlighet till att genom 

bild, fakta och film erfara saker utanför den egna upplevelse- och erfarenhetsvärlden. Genom 

samtal runt kunskapsområdet eller innehållet kopplar dessa i hög grad detta till det redan 

upplevda, till den egna erfarenheten. Detta skulle kunna ses som ett arbete runt 

omvärldskunskap såväl som med verklighetsuppfattning som Kylén (2012) beskriver det.                                                                                                                                   

Då detta område tycks centralt, är det ett område som väckte intresse. Här finns hos oss en 

tanke utifrån de 13 genomförda intervjuerna om att detta förförståelsearbete är något som 

dessa speciallärare utför i hög grad. Att konkretisera, att visualisera, att kontextualisera och 

att koppla till elevens livs- och erfarenhetsvärld. 

Det har varit intressant att ta del av de intervjuade speciallärarnas erfarenheter och här har 

dessa varit verbaliserade och reflekterade. Flera av de intervjuade lyfter fram just vikten av 

att hela tiden tänka nytt, att reflektera, att inte fastna i ett arbetssätt, utan att ständigt anpassa 

det pedagogiska arbetet och innehållet till aktuell elev eller grupp. De intervjuade beskriver 

detta i hög grad som ett arbete med starka inslag av lösningsfokusering, en positiv tilltro och 

kreativitet.  

Diskussion gällande motivation 

Genomgående lyfter speciallärarna fram motivationen som central. Elevens egen 

erfarenhetsvärld, de egna intresseområden ses som en utgångspunkt, då dessa är faktorer som 

skapar en förståelse såväl som motivation. De har genomgående ett elevcentrerat perspektiv, 

en tanke om att eleven finner en inre motivation. Där eleven arbetar med något som den lyft 

fram att den vill lära, ett område som denne är intresserad av. Detta lyfts genomgående fram 

som en starkt motiverande faktor, något som skapade engagemang och goda förutsättningar 

för läsundervisningen och läsinlärningen, vilket även är något som Westlund (2009) anger. 

Att eleven kan se den egna nyttan, se det egna lärandet, se vad den kan, kan vara faktorer som 

skapar inre motivation. Att eleven får kunskaper så att eleven kan utföra saker i sin egen 

vardag som denne har nytta av, exempelvis att kunna skriva sin egen inköpslista. Att genom 

detta bli mer självständig skapar hanterbarhet och är meningsfullt, sett till elevens vardag och 
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livsvärld, vilket motiverar. Att uppgifter är begripliga, hanterbara och meningsfulla för den 

enskilde eleven är något vi ser utifrån de berättelser vi tagit del av. Dessa begrepp återfinns i 

Antonovsky (1991) och begreppet KASAM, där alla delar utgör motivationsfaktorer. Även ur 

ett sociokulturellt perspektiv återfinns enligt Dysthe (2001) meningsfullhet som en faktor 

som motiverar. 

Diskussion gällande teorier 

Något som återfinns i resultatdelen är teorier som grund för arbetet. Speciallärarna uttalade 

inte sitt arbete med koppling till teori i så hög grad även om det förekom. Däremot kan vi se 

att så gott som samtliga med tydlighet framhöll betydelsen av den sociala interaktionen för 

lärandet. Lärandet sker i ett samspel, vilket stämmer väl med de tankar som återfinns inom 

det sociokulturella perspektivet som utgår från att lärandet sker i ett socialt sammanhang, i en 

kontext och i interaktion med andra (Crain, 2016; Dysthe, 2001; Olsson, 2006; Säljö, 2000). 

Här talar vissa speciallärare även om elever som är till stöd för varandra för att komma ett 

steg längre i sitt arbete och att de utformar uppgifter som ligger i den proximala zonen. Vi 

kan således se att den sociokulturella teorin som är en av de teorier vi anfört som 

teoribakgrund för vårt arbete har en relevans för arbetet då den återfinns i den praktik vi tagit 

del av. 

Som vi angett i resultatdelen beskriver flera av speciallärarna hur de arbetar med att anpassa 

undervisningen efter den enskilde eleven eller efter de elever som befinner sig i 

undervisningsgruppen. Detta skulle kunna ses med tanke på delaktighet och inkludering. Där 

det utifrån den empiri vi tagit del av kan handla om att möta eleven där den befinner sig. Att 

vara lyhörd och flexibel och genom detta skapa en tillgänglighet i undervisningsmiljön såväl 

som i undervisningens innehåll, vilket är del i att skapa förutsättningar för delaktighet och 

lärande, något som även Ineland et al. (2013) lyfter fram. Flera av de intervjuade 

speciallärarna uttryckte vikten av att arbeta tillsammans, att alla är aktiva och delaktiga. 

Många av de faktorer lärarna lyfter fram som framgångsfaktorer, exempelvis tid, struktur och 

kopplingen till elevens egen livsvärld i undervisningen är faktorer som vi återfinner hos 

Andersson och Wilder (2105) som faktorer som främjar delaktighet. 

Då speciallärarna beskriver sin läsundervisning betonar så gott som alla relationen som grund 

för sitt arbete, att finna eleven där den befinner sig och att arbeta utifrån elevens villkor. 

Många av de intervjuade lyfter fram relationens betydelse för lärande och kunskaps-

utveckling. Det handlar om att skapa en relation som ger trygghet såväl som kunskap och 
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förståelse. Detta kan beskrivas som att speciallärarna utgår från ett relationellt perspektiv och 

förhållningssätt. Om det inte fungerar betonar de att det är deras egen undervisning och 

arbetssätt som behöver förändras och inte eleven. Det handlar om ett inkluderande 

förhållningssätt i undervisningen. Där det handlar om att skapa en miljö, en studiesituation 

där eleven kan nå så långt som möjligt utifrån de egna förutsättningarna. Detta skulle kunna 

relateras till det miljörelativa perspektivet som återfinns hos bland annat Ineland et al. (2013). 

Det är i mötet med miljön, den fysiska och sociala som avgör i vilken omfattning individens 

funktionsnedsättning skapar svårigheter i vardagen, skapar ett hinder. Här skulle detta även 

kunna relateras till en tanke om ett inkluderande arbetssätt i den egna undervisningen där det 

handlar om att skolan är den som ska anpassas till eleven och inte omvänt. Särskolan är dock 

en egen skolform och denna är inte inkluderad i grundskolan som helhet vilket vi tänker är en 

annan och en större diskussion än vad vi anför i detta arbete. Som del i att skapa 

förutsättningar lyfter speciallärarna fram att ge tid, att bearbeta arbetsområden på olika sätt, 

att ge en bild av något genom att tillföra mer fakta runt området, samtala om det, koppla till 

den egna erfarenheten, genom att visa på området konkret och visuellt för att skapa en bild av 

detta. Detta skulle kunna ses med hänvisning till det som Blom (2003) lyfter fram, att man 

ger mer tid, att man är flexibel och att man i hög grad är konkret i sitt arbete för att skapa en 

förståelse, för att nå kunskap. Även Andersson och Wilder (2015) lyfter fram faktorer som 

skapar goda förutsättningar. Här återfinns tiden som en viktig faktor, vilket samtliga av de 

intervjuade angav. Här återfinns en blandning av teoretiska uppgifter kopplat till mer 

praktiska, att koppla till elevens egen erfarenhetsvärld. 

Då det gäller det salutogena perspektivet och begreppet KASAM förhåller det sig på liknande 

sätt, att det inte uttalas med tydlig koppling till teorin mer än vid ett fåtal tillfällen. Även här 

skulle man kunna se detta relaterat till arbetet med läsinlärning såsom det beskrivits där det 

finns en struktur, en tydlighet, att det sker ett arbete med förförståelse, områden görs mer 

konkreta, kopplas till den egna livs- och erfarenhetsvärlden, samt att det ges tid. Allt detta 

skapar goda förutsättningar för begriplighet och genom detta även en hanterbarhet. 

Meningsfullhet återfinns med koppling till den egna nyttan, till det egna intresset och till 

livsperspektivet. Att befinna sig i ett socialt sammanhang och ett socialt samspel kan även 

detta ses som meningsfullt i sig. De flesta av speciallärarna lyfte fram meningsfullhet som en 

viktig aspekt för lärande och motivation, meningsfullhet återfinns som en del i begreppet 

KASAM (Antonovsky, 1991). Meningsfullhet återfinns även inom det sociokulturella 
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perspektivet där det enligt Dysthe (2001) utgör en motiverande faktor och här kan man se en 

samstämmighet mellan de olika perspektiven. 

För att avsluta denna resultatdiskussion vill vi lyfta att vi tagit del av ett rikt och generöst 

material. Detta har varit mycket intressant. Det har dock inte varit helt lätt att bearbeta och 

strukturera materialet på ett enkelt och tydligt sätt. Detta kan låta sig beskrivas med det som 

en av speciallärarna uttryckte: 

”Jag tycker att tal, att tala, lyssna, skriva, läsa hör ihop, alltihopa. Jag tycker att det är lite 

svårt att bara dra just läsningen i undervisningen, för det går i varandra, allting” (2). 

Forskningsdiskussion 
Under arbetets gång insåg vi att det hade varit intressant att ta del av speciallärares 

erfarenheter runt hur man arbetar med den första läsinlärningen, med läsinlärning från början. 

Vi är dock medvetna om att det skulle krävas intervjuer från ett ännu större geografiskt 

område än vad vi rörde oss i, då denna skolform inte är så stor och antalet verksamma 

speciallärare inte är så många. 

Många tankar har väckts under resans gång och här hade det varit intressant att ta del av vad 

det är som utgör en svårighet för eleverna mer i detalj och hur man arbetar runt detta mer 

konkret, exempelvis då det gäller avkodning. Detta var en liten studie och för att kunna ta del 

av detta krävs sannolikt en större och mer riktad studie med en mer experimentell design, 

med testning, kontrollgrupp, intervention samt avslutande testning och analys. Om vi hade 

velat få reda på något mer specifikt och ingående som vi beskriver ovan exempelvis 

avkodning, så hade vi behövt avgränsa och fokusera mer på det området. Eftersom vårt syfte 

var att få en fördjupad förståelse av och ökad kunskap om läsundervisningen så hade vi 

vidare frågor att ställa, vilket gjorde att vi inte fick insyn i det mer specifika men detta skulle 

eventuellt kunna utgöra en tänkbar framtida studie. 

Även speciallärarnas arbete med förförståelse har väckt vårt intresse. Detta skulle som vi 

tänker det kunna utgöra ett intressant område att få veta mer om såväl som att se om det 

verkligen förhåller sig på det viset att det finns en gradskillnad. Även detta skulle kunna vara 

något som skulle kunna utgöra en utgångspunkt för en framtida studie. 
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BILAGOR 

Intervjuguide (Bilaga 1) 

 

 

Intervjuguide 

 

 

 

Bakgrund 

 

 Utbildning, kurser? 

 Arbetar med 

åldersgrupp/ 

åldersgrupper? 

 Antal år inom 

yrket? 

 Erfarenhet av annan 

skolform? 

 

 

 

Elever man möter 

 

 Vilka elever arbetar du 

med - målgrupp? 

 Nivå inom läsning? 

 Berätta om en elev du 

nådde fram till. 

 Motivation/intresse hos 

eleverna? 

 

 

Läsundervisning 

 Beskriv vad 

läsundervisning 

innebär för dig. 

 Beskriv hur du 

arbetar med 

läsundervisning. 

 Vad har påverkat dig 

till att arbeta med 

läsunder-visningen 

på det sättet? 

 Teorier? 

 Strategier och 

metoder? 

 Utmaningar? 

 

Vision 

 

 Vad skulle skapa 

goda förutsättningar 

för att alla elever 

skulle kunna lära 

sig läsa så långt som 

möjligt? 

 

 Vad skulle i så fall 

behövas? 

Möjligheter/ 

hinder? 

 

 

Sammanfattning 

 

 Sammanfattning av oss. 

 Möjlighet för den 

intervjuade att lägga till 

tankar. 
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Missivbrev (Bilaga 2) 
Hej! 

Vi, Eva Eriksson och Karin Ludvigsson Rundgren, är två studerande vid Mälardalens 

högskola som läser sista terminen på Speciallärarutbildningen med inriktning mot 

utvecklingsstörning. Denna sista termin, vårterminen 2018, kommer vi att skriva ett 

självständigt arbete, D-uppsats. 

Då vi båda arbetar inom särskolan är vi intresserade av att få ta del av just de erfarenheter 

som finns hos speciallärare som är verksamma inom skolformen. Vårt arbete handlar om 

läsundervisning. Syftet med arbetet är att få en fördjupad förståelse om läsundervisning för 

elever med intellektuell funktionsnedsättning. Vi önskar därför få göra intervjuer med dig för 

att få ta del av dina erfarenheter av detta. 

Intervjuerna kommer att ta cirka 45-60 minuter. Intervjuerna spelas in för att sedan 

transkriberas. De inspelade intervjuerna kommer att förvaras otillgängliga för andra. 

Intervjuerna i det transkriberade materialet kommer att omarbetas och avidentifieras. De 

inspelade intervjuerna kommer att raderas när arbetet är klart. 

Ditt deltagande i studien som följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är frivilligt 

och anonymt. Du kan avbryta ditt deltagande i studien närhelst du önskar. 

  

Vi hoppas du vill delta i vår studie och vi är tacksamma för ditt deltagande. 

Med vänlig hälsning 

Eva Eriksson och Karin Ludvigsson Rundgren 

eva.eriksson12@xxxxxxx.se 

karin.rundgren@xxxxxxx.se 

Handledare: Gunilla Sandberg, Mälardalens högskola, tel.xxxxxx 


