
  

 

 

 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

       

 

Läs- och skrivmetoder i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan 

 

 

Anette Lexell 

Anne Lövstedt 

 

 

Självständigt arbete i specialpedagogik- speciallärare Handledare: 

med specialisering utvecklingsstörning   Gun-Marie Wetso 

Avancerad nivå 

15 högskolepoäng 

 

VT 2019        Examinator: 

         Margareta Sandström 

        

Mälardalens högskola 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 



 

 

 

 

  

 

1 

 

SQA112 Självständigt arbete i specialpedagogik – speciallärare med specialisering 

utvecklingsstörning, 15 högskolepoäng  

 

Författare: Anette Lexell och Anne Lövstedt      

 

Titel: Läs- och skrivmetoder i grundsärskolan och gymnasiesärskolan 
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Sammanfattning 

På senare år har det diskuterats i olika medier om hur skolan ska lyckas med att få alla eleverna 

att nå godkända resultat i bland annat svenska och matematik. När Sverige jämförs med andra 

länders elevresultat, exempelvis Finland så har Sveriges ett sämre resultat. Syftet med den här 

studien var att ta reda på hur specialpedagoger/speciallärare i grund- och gymnasiesärskolan 

arbetade med läs- och skrivinlärning. Vårt fokus låg på speciallärares och specialpedagogers 

arbetsmetoder i läs- och skrivinlärning. Det var en kvalitativ studie och den bestod av åtta 

intervjuer som var halvstrukturerade. Speciallärare och specialpedagoger i grund- och 

gymnasiesärskolan intervjuades. Resultatet visade att specialpedagoger och speciallärare i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan använde många olika metoder för att arbeta med läs- 

och skrivinlärning. Några av metoderna var Bornholmsmodellen, läsfixarna och att skriva sig 

till läsning (ASL). Flera av de intervjuade speciallärarna och specialpedagogerna betonade 

vikten av att eleverna hade bra självförtroende för att få ett bra resultat. Vikten av dialog mellan 

alla som arbetade runt eleverna var något som ledde till framgång för läs- och skrivinlärningen 

och god samverkan kan leda till att eleverna får rätt stöd. En slutsats vi kunde dra var att det 

var många olika metoder som används och dessa kombinerades för att det skulle passa varje 

enskilds elevs behov. 

 

Nyckelord: grundsärskola, gymnasiesärskola, intellektuell funktionsnedsättning, kvalitativ 

studie, metoder för läs- och skrivinlärning.  
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1. Inledning 
 

Det genomförs återkommande uppföljningar av hur elever i olika länder lyckas i skolan, 

uppföljning sker över tid. I flera av dessa undersökningar som till exempel PIRLS (IEA, 2016) 

(en internationell studie för årskurs fyra som undersöker attityder till läsning och läsförmåga) 

och PISA (OERCD, 2019) (en internationell studie för femtonåringar i bland annat läsförståelse 

och matematik) framgår det att svenska elever i grundskolan inte har presterat lika bra som 

tidigare års resultat visat på, i till exempel ämnena svenska, matematik och engelska. I PISA 

undersökningen 2015 framgår att den negativa nedåtgående trenden har brutits och elevernas 

resultat har blivit bättre. En liknande positiv trend gick att se i resultaten från PIRLS 

undersökningen 2016. Andra länder som exempelvis Finland har över tid klarat sig bättre i 

dessa jämförelser då det har handlat om att klara målen för läs- och skrivinlärning (Skolverket, 

2018). Dessa skillnader mellan olika resultat har skapat en debatt i media om hur skolan i 

Sverige har arbetat med pedagogiska insatser och att det arbetet behöver förbättras. 

Resonemang har förts omkring vad som ska till för att få eleverna att lyckas nå målen bättre. 

Politiska diskussioner har betonat tester och tidig uppföljning av elevresultat. Effekten av detta 

har blivit en uttalad press på svenska lärare att genomföra fler tester samt tidigarelägga 

elevuppföljning i skolan.  

I skolan diskuteras utifrån resultaten i undersökningar som PISA och PIRLS att alla elever ska 

nå kunskapsmålen vilket också innebär att alla elever ska kunna läsa. I en del svenska 

kommuner som till exempel Enköpings kommun har det på kommunal nivå tagits fram ett 

underlag för läs- och skrivgaranti, det vill säga tydliga direktiv för vad som ska vara möjligt att 

uppnå för olika elevgrupper och skolår. Den garantin omfattar grundskolans lägre årskurser 

(Enköpings kommun, 2019). Inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan har inte det här 

uppdraget diskuteras och varit i fokus för pedagogiska samtal. Kan det bero på att kraven inte 

varit lika tydliga när det handlar om kunskapsmålet för den här elevgruppen då det handlar om 

läs- och skrivförmåga? Det märks också andra skrivningar som den nya skollagen vilken träder 

i kraft den första juli 2019. Den nya “läsa-skriva-räkna-garantin för tidiga stödinsatser i 

förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan” 

Kommenterad [MS1]: Det ska finnas ett årtal också för 
referensen. Skriv här (OERCD, 2019) och så anger ni 2019 
även i litteraturlistan och lägger till ”hämtad från 
+webadressen 

http://skolvarlden.se/artiklar/regeringens-nya-forslag-slopar-krav-pa-dokumentation
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Utbildningsutskottets betänkande 2017/18: UbU10 (Riksdagen, 2018). Grundsärskolan är inte 

omnämnd i den nya läsa-skriva-räkna garantin. 

Vi är två lärare som läser på speciallärarutbildningen inriktning mot grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan. Under sista terminen på utbildningsprogrammet vill vi ta möjligheten att 

fördjupa oss inom kunskapsområdet läs- och skrivinlärning i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan, därför att vi anser att det är ett viktigt kunskapsområde som 

speciallärare/specialpedagoger arbetar med i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.  

I den här studien riktar vi fokus mot att se närmare på hur det arbetas med läs- och 

skrivutveckling på grundsärskolan samt gymnasiesärskolan och vilka eventuella stödinsatser 

som erbjuds i grundsärskolan samt gymnasiesärskolan för elever med läs- och skrivinlärning 

problematik. Hur görs olika anpassningar i förhållande till elevers olika förutsättningar? Finns 

det olika arbetssätt? Skiljer sig metoder och arbetssätt åt inom grundsärskola och 

gymnasiesärskola eller finns det likheter mellan de olika skolverksamheterna då det handlar 

om att möta elevers behov i läs- och skrivinlärning? 

 

2. Bakgrund 
 

I skolan har vi i varje klass en eller ett par elever som har långsam inlärningstakt och svårigheter 

med läs- och skrivinlärning och andra elever som knäcker läskoden ganska omgående. Bjar 

och Frylmark (2009) belyser hur stor variation det kan vara mellan olika elever i deras 

utveckling av att just knäcka läskoden. Viktigt är enligt författarna att planera för tidiga 

insatser. Pedagogerna behöver vara uppmärksam på elevernas inlärning och se till att göra 

noggranna observationer på varje individ för att fånga upp elever i riskzon. Ansvar för tidiga 

insatser ligger hos klasslärare och specialpedagoger/speciallärare för att tidigt sätta in extra 

åtgärder om så behövs. Vår uppfattning är att på svenska skolor används det ett stort spektrum 

av olika metoder och strategier för läs- och skrivinlärning. Skolorna väljer själva läsmetod, det 

finns frihet att som skola och undervisande lärare själv välja bra arbetsmodell. I grundskolan 

har det funnits ett fokus på att lyfta fram övningar som bidrar till elevernas fonologiska 
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medvetenhet samt hur de hanterar stavelser och fonem. En metod som har fått stort utrymme 

är Bornholmsmodellen, som tagits fram i samverkan mellan praktiker och läs- och 

skrivforskaren Ingvar Lundberg. Enligt Lundberg, Rydkvist och Strid (2018): 

 

            ..är fonologisk medvetenhet central för att utveckla avkodning och stavning. I fonologisk 

            medvetenhet ingår till exempel att dela upp ord i språkljud och ljuda samman språkljud till ord  

            - förmågor som är nödvändiga för att knäcka läskoden (s. 6) 

 

2.1 Definition av intellektuell funktionsnedsättning  
 

Över tid och i olika länder har intellektuell funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning som 

är en äldre benämning, förklarats på olika sätt. Det som har funnits med i många beskrivningar 

är att en person med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter att lära sig, förstå och 

använda nya kunskaper. Det påverkar förmågan att anpassa sig till omgivningen (Söderman, 

2011). Gunnar Kylén delade upp begåvning i fyra stadier, A-D stadierna. D-stadiet motsvarar 

en begåvning hos en vuxen. Hos en person på A-stadiet är verkligheten det som sker här just 

nu, det vill säga att förmågan att föreställa sig något annat än det man upplever just nu är svårt. 

Går man vidare uppåt så begränsas den personen som är på B-stadiet av vad som är dennes 

erfarenhet och egna upplevelser. Här kan personen föreställa sig saker men bara det som den 

själv har upplevt. En person på C-stadiet kan föreställa sig händelser i tankarna men är 

fortfarande begränsad av den konkreta verkligheten. Det innebär att abstrakta saker är svåra att 

få begrepp om för personer på C-stadiet. Stannar en person på någon av de tre första stadierna 

räknas det som om denne har en intellektuell funktionsnedsättning (Hellkvist & Sundin, 1996). 

I diagnosmanualerna ICD10 och DSM-IV används begreppen grav (djupgående), svår, 

medelsvår (måttlig) och lindrig för att beskriva graden av intellektuell funktionsnedsättning. 

Vid diagnostisering tas det hänsyn till tre kriterier, ett IQ under 70, nedsatt adaptiv förmåga 

(fungerande i vardagen) och att dessa ska ha inträffat innan personen fyllt sexton år (Söderman, 

2011). I denna studie kommer vi att använda begreppet intellektuell funktionsnedsättning 
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2.2 Läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter 
 

Björk och Liberg (1999) har delat upp den tidiga läsutvecklingen i tre olika stadier, den 

begynnande läsutvecklingen, det tidiga läsutvecklingsstadiet och stadiet för avancerad tidiga 

läsare. I det första stadiet läser inte barnet utan härmar ett läsbeteende. Sedan i nästa stadie den 

tidiga läsutvecklingen, tar barnet stöd av bokstäverna och är på väg att knäcka den alfabetiska 

koden. I det sista stadiet har barnet knäckt den alfabetiska koden och börjat läsa mer 

sammanhängande. Björk och Liberg tar också upp hur den tidiga skrivutvecklingen är hos barn. 

Barnen börjar med att härma skrift för att sedan övergå i att använda tecken eller bilder som 

hjälp för minnet. Därefter använder barnen egna symboler för att sedan övergå till 

bokstavssymboler, där varje symbol betyder samma sak för andra personer. När ett barn börjar 

skolan så har det kommit en bit på väg i sin utveckling. Det är inte bara viktigt att se hur barn 

utvecklar sin läsning utan det är lika viktigt att se hur de går framåt i sin skrivutveckling också.  

Tjernberg (2013) visar att, för att eleven ska kunna lära sig lärarens kunskapsinlärning behövs 

det att interaktionen mellan elev och lärare fungerar. Tjernberg (2013) hänvisar till Fischbein 

(2007) som påvisar i en studie hur viktigt det är att ta hänsyn till elevernas utgångsläge och 

anpassa undervisningen till elevers individuella nivå, att det finns specialpedagogisk 

kompetens som hjälper och stödjer samt tydliggör vilka verktyg och anpassningar som behövs, 

för varje elev och ämne. Kartläggningen av elevens utgångsläge och grundläggande språknivå 

behöver beaktas inför att insatser planeras. Vilka eventuella möjligheter och hinder som 

påverkar elevernas lärande ska synliggöras. Samspelet i klassrummet mellan lärare och 

eleverna och kunskapen om de språkliga färdigheterna har stor inverkan på elevernas möjlighet 

att klara utmaningar och uppgifter. Det är viktigt att läraren växlar mellan samtal med eleverna 

om hur uppgifter ska hanteras och möta utmaningar på det pedagogiska planet där teoretisk och 

praktisk kunskap möts i hur läs- och skrivlärande går till. Detta har en avgörande betydelse för 

om eleven ska klara stegen i utmaningarna att nå läs- och skrivfärdigheter (Tjernberg, 2013). 

I boken Utredning av läs och skrivsvårigheter tar Ericson (2010) upp att det finns elever som 

har problem med att dra samman ljud och hålla i minnet, något som är en förutsättning för att 

kunna läsa av, koda av ord. För en del barn går läsinlärningsförloppet mycket långsamt och 

sker med stor möda. De kan inte följa med i sina kamraters takt i läsning, tolkning av texter 
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och knäcka läskoden. Dessa elever upplever en oerhörd stress och frustration av att inte hänga 

med de andra i den takt som läraren anvisar. Trycket ökar mer och om dessa elever ej får 

omedelbar hjälp att lösa denna problematik är det stor risk att deras självbild blir negativ och 

självkänslan sjunker. På sikt kan inlagring av negativa upplevelser leda till ångest och 

depression och även leda till att det kan vara svårt att få eleven till skolan. Därför bör åtgärder 

och kartläggning göras tidigt för att kunna fastställa var elevens svårigheter beror på. Det finns 

olika metoder för att mäta och undersöka elevens svårigheter och miljömässiga aspekter får 

inte förbises, såsom lugn och ro, en personligt anpassad dialog, lagom krav samt nära och 

återkommande återkoppling. Screeningar kan genomföras i klass på språklig förmåga och 

förståelse och kompletteras med individuella tester för att få en bild av elevernas färdighetsnivå 

(Ericson, 2010).  

För att upptäcka elevers läs och skrivsvårigheter kan pedagoger behöva vara uppmärksamma 

på till exempel om elever har rädsla för att läsa högt inför klassen, missar bokstäver vid läsning, 

inte har något läsflyt, stapplar vid läsning samt är tystlåtna. Ett annat kännetecken kan vara att 

eleverna verkar ointresserade, trötta och håglösa. Det kan vara lätt att tolka elevernas sätt att 

förhålla sig till omgivningen som lathet. Det är cirka 10-15% av eleverna som har någon form 

av dessa svårigheter. Eleven kan ha koncentrationssvårigheter, perceptuella svårigheter 

(svårigheter med att tolka sinnesintryck), brister i syn eller hörsel eller 

uppmärksamhetssvårigheter (http://www.lukimat.fi). 

 

2.3 Olika modeller för läsinlärning 
 

I det här avsnittet presenteras sex olika läsinlärningsmodeller som är vanliga i svenska skolor. 

Det finns fler modeller för läs- och skrivinlärning och det är vanligt att lärare använder sig av 

en mix av olika modeller.  

Bornholmsmodellen - språklekar i förskoleklass av Lundberg, Rydkvist och Strid kom ut i en 

ny omarbetning 2018, redan 1994 översattes modellen från danska till svenska. I 

Bornholmsmodellen arbetar man strukturerat med språklekar för att träna fonologisk 

medvetenhet (språks olika ljud och hur de förhåller sig till varandra). Det kan vara att till 

http://www.lukimat.fi/
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exempel göra meningar, lyssna efter hur många ljud ett ord har, att hitta ord som börjar på 

samma ljud. Språklekarna blir gradvis svårare och det är tänkt att jobba med 

Bornholmsmodellen fyra till fem dagar i veckan och då runt 20 minuter per dag. 

Läsinlärningen i 7 steg (stegvis inlärning av bokstäver och skrift) är en metod att arbeta med. 

Metoden vänder sig särskilt till elever som ligger i riskzonen till att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter. Eleverna arbetar med fonologisk medvetenhet och läsinlärning samtidigt. De 

olika stegen är ljudsegmentering, ljudsyntes, bygga orden, läsa orden, samtal om ords 

betydelse, upprepad läsning av orden och läsläxa. Vid ljudsegmentering delas orden upp i deras 

minsta beståndsdelar ljuden/fonem. När eleverna arbetar med ljudsyntes ska de höra vilket ord 

som bildas av olika ljud. Det tredje steget är att bygga orden med hjälp av bokstäver. Vid det 

fjärde steget läsa orden, är det viktigt att eleverna lär sig att det inte ska vara något uppehåll 

mellan de olika ljuden. Det är också viktigt att samtala om ords betydelse och samtala om till 

exempel att ord kan ha flera betydelser. Steg sex är upprepad övning av orden och det sjunde 

steget är läsläxa. Det är viktigt att eleven ljudar orden med en bra teknik innan de får läsläxa 

(Örtendal, 2008). 

Wittingmetoden är en metod i läsning och skrivning som till en början avsåg vuxna med 

problematisk läs- och skrivinlärning. Men nu vänder den sig också till nybörjare. I metoden är 

elevernas eget inlärningsansvar en viktig del. Men även metakognition (att kunna reflektera 

över sitt eget tänkande och lärande), lingvistisk medvetenhet (förmågan att kunna resonera 

kring och leka med språket) och perspektivskifte (mellan språkets form och innehåll) viktiga 

pedagogiska bitar. Wittingmetoden bygger på både läsning och skrivning. Den innehåller en 

teknikdel samt en innehållsdel. I teknikdelen består läsning av tecken som ska sättas samman 

och omvandlas till språkljud, för att därefter bilda ord. När det gäller skrivning i teknikdelen 

så är det på samma vis fast omvänt. Där bryts språkljuden ner till tecken. Den här delen är 

strukturerad och lärarstyrd. Det gäller att få teknikdelen automatiserad. Innehållsdel för läsning 

är att förstå en annan persons budskap och i skrivandet låta någon annan ta del av ett innehåll. 

Den delen är mer elevstyrd och kan anpassas efter elevens förmåga och intressen. Relationen 

mellan symbolerna i läsning och skrivning är att de speglar varandra, ger en möjligheten att 

lära sig läsa genom att skriva. Till modellen finns det arbetsmaterial i vilket man arbetar med 
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bägge delarna, fast aldrig bägge samtidigt. Det talade språket är också en viktig del att arbeta 

med i Wittingmetoden, likaså förmågan att lyssna (Wittingföreningen).   

Att skriva sig till läsning (ASL) anser forskaren Trageton (2014) att eleverna gör genom 

datorskrivande. De får därigenom lättare att lära sig läsa och skriva. Eleverna får lära sig genom 

talsyntes att koppla ihop bokstav och ljud. För att detta ska förstärkas använder sig många lärare 

sig av en blandning av ASL och Bornholmsmodellen (Lundberg, Rydkvist & Strid, 2018). 

Även när eleverna använder sig av ASL har de möjligheter att få träna på att göra mellanrum 

mellan orden samt när, var och hur de ska sätta punkt i en mening. Trageton anser att det här 

sättet kan bidra till att det finmotoriskt blir lättare att skriva texter. Dels för de elever som har 

någon form av funktionsvariation (skillnader från normen gällande fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktion), där deras finmotorik är påverkad. Men det ger alla elever oavsett om de 

har en funktionsvariation möjlighet att ta del av detta arbetssätt på lika villkor. Eleverna har 

olika strategier i sin inlärning där vissa lär sig via avkodning (känner igen, kan uttala och får 

tillgång till ordets mening) och där andra elever lär sig via inkodning (betydelse och 

användning av orden). En vinst med ASL är att eleverna får arbeta i par. Detta har gett goda 

resultat. Eleverna får samarbeta om olika uppgifter där goda samtal och reflektioner, lär 

eleverna att se och lära utifrån ett bredare perspektiv enligt Trageton (2014). 

I Läsning på talets grund (LTG) anser Leimar (1979) att läsning på talets grund följer de fem 

principerna i alfabetisering. Eleverna som innefattas av modellen är elever som har svenska 

som andraspråk (SVA-elever) eller elever som börjat årskurs ett. Samtalsfasen innefattar vikten 

av att kunna förstå en text och ett innehåll. Eleverna får en bättre inlärning genom att lärarna 

förstärker ordet med både bild och ljud. Dikteringsfasen handlar om att eleverna och lärarna 

gemensamt skriver ord och stavelser och samtidigt bildar orden. Det görs tillsammans i en liten 

grupp. En viss försiktighet bör läraren ha speciellt till SVA-elever som kan behöva 

modersmålet först. Det för att SVA- eleverna ska få en förförståelse till övningarna innan de 

ska skriva på svenska. I laborationsfasen låter läraren eleverna få klippa ut olika ord som de 

skrivit för att sedan försöka sätta ihop till olika meningar. Eleverna får byta ord med varandra 

för att de ska kunna få fler ord att sätta ihop. Återläsningfasen handlar om att läraren har en 

gemensam text som samtliga läser tillsammans. Eleverna följer först med i texten då läraren 

http://wittingforeningen.se/zwitting/wp-content/uploads/2013/11/Wittingmetoden-och-dess-grundelement.pdf
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läser igenom hela stycket. Sedan får eleverna arbeta i par och läsa eller ljuda sig igenom denna 

text. Efterbehandlingsfasen syftar till att eleverna ska arbeta med sina ord och meningar som 

de successivt byggt upp, samt att eleverna har varsin låda där de spar och återanvänder sina 

meningar i olika lektionstillfällen. 

En läsande klass (läsfixarna) (Westlund, 2016) är ett material om läsförståelsestrategier som 

bygger på forskningsbaserade metoder och modeller. Eleverna får träna på läsflyt och 

avkodning. Varje lektion är cirka 30 minuter lång. Lektionsplaneringarna som är föreslagna i 

materialet är inte något som lärarna behöver följa statiskt utan de kan modellera själva utifrån 

sin egen klass. Detta material är indelat i olika kategorier, som dels innefattar årskurs ett till tre 

och årskurs fyra till sex. För årskurs ett till tre är planeringarna lektioner men för årskurs fyra 

till sex är det längre planering och inte en lektion. Det står för att ju äldre eleverna blir, desto 

mer ökar deras arbeten som sträcker sig över flera veckor, medan årskurs ett till tre sträcker sig 

endast under ett lektionspass. Detta arbetsmaterial bygger på att träna på olika 

läsförståelsestrategier. Materialet innehåller olika personer som en spågumma, reporter, 

konstnär, detektiv och en cowboy. Varje personlighet har en berättelse om sig själv och sitt 

yrke där eleverna får olika uppdrag utifrån varje karaktär (Westlund, 2016).  

 

2.4 Uppdraget för undervisningen i särskolan historiskt och idag 
 

Sverige införde folkskola år 1842 men inte förrän år 1968 fick alla barn rätt att gå i skolan. 

Barn med intellektuell funktionsnedsättning hade tidigare delats upp i bildbara och obildbara 

barn. Barn som bedömdes som bildbara fick skolplikt på 1940-talet. Dessa erbjöds 

undervisning för att lära sig läsa och skriva. De obildbara barnen erbjöds inte denna möjlighet. 

För barn med intellektuell funktionsnedsättning bildades särskolan i sluten av 1960-talet. Den 

drevs av landstinget men övergick i kommunal regi på 1980-talet. För att ha rätt att gå i 

särskolan nu krävs att det har gjorts en medicinsk, pedagogisk, social och psykologisk 

utredning. Föräldrar måste också ge ett medgivande att deras barn får gå där. Särskolan eller 

grundsärskolan som det heter i dag har en inriktning som heter träningsskola för elever med 

mer omfattande funktionsnedsättning. På gymnasienivå finns gymnasiesärskolan med program 

som har flera olika inriktningar, (Söderman, 2011). I grundsärskolans läroplan tas det upp att 
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skolan ska utveckla elevernas intresse till att läsa och skriva och samt deras läsförmåga. Språk, 

lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. I grundsärskolans kursplan står det 

”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter 

att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga“ (Skolverket, 2011, s. 9). Det 

vill säga att lära sig läsa och skriva är en rättighet för alla barn men hur kan detta hanteras för 

barn i särskolan? Vad är lätt eller svårt i det arbetet med att ge elever i 

grundsärskolan/gymnasiesärskolan rätten till att lära sig läsa? Det här är ett tankespår som vi 

har utgått ifrån vid formulering av intresseområde för den här studien. Lärande och 

lärandeprocesser är komplicerade att hantera och i mötet med elever med intellektuell 

funktionsnedsättning ställs lärarens kompetens på sin spets då det gäller att hantera läs- och 

skrivinlärning. 

 

2.4.1 Uppdraget i dag omfattar ett elevperspektiv 
 

För samtliga individer som har en eller flera funktionsvariationer ska det finnas en självklarhet 

att individen själv ska få vara delaktig i olika val som gäller undervisningen. Hur gör vi det 

möjligt? Vi som arbetar i skolan och möter elever med olika kompetenser kan ha stöd av 

delaktighetsmodellen, en modell som ska stärka delaktigheten hos varje enskild elev. Modellen 

bygger på sex komponenter, tillhörighet, tillgänglighet, erkännande, engagemang, 

samhandling och autonomi (Szönyi & Söderqvist, 2015). Till denna modell har det skapats en 

mall som alla lärare kan ha som ett visuellt verktyg till de olika studier som görs i klassrum 

samt till planering för enskilda elever. Vi behöver se till att eleverna oavsett funktionsvariation 

får en tillhörighet att kunna tillhöra en grupp eller skola som har en gemensam grund och 

samhörighet och inkludering, det vill säga känna gemenskap och vara en del av den sociala 

gemenskapen. Tillgänglighet innebär att en gemensam tillgänglig lärmiljö är så att alla elever 

oavsett funktionsvariation har rätt inlärningsverktyg och anpassningar. Erkännande innebär 

elevers och lärare syn på andra klasskamraters närvaro i olika aktiviteter samt ett socialt 

samspel och tillhörighet oavsett funktionsvariation Engagemang innebär att lärare ser till att 

eleverna får arbeta tillsammans i olika gruppkonstellationer för att stärka det sociala samspelet 

i klasserna. Samhandling innebär att alla elever och främst de elever som har kognitiva 
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(intellektuella) svårigheter ska kunna förstå en samhandling. Det krävs olika förtydliganden för 

dessa elever samt olika anpassningar. Autonomi innebär en frihet och självständighet som ska 

vara en självklarhet för varje individ oavsett funktionsvariation. Dessa begrepp innefattas av 

delaktighetsmodellen (Szönyi & Söderqvist, 2015). Även elever som har intellektuell 

funktionsnedsättning kan ha flera funktionsvariationer som till exempel en fysisk 

funktionsnedsättning. Denna modell gäller även dem. 

2.5 Styrdokument 
 

Läroplanen för grundsärskolan 2011 innefattar tre olika delar, övergripande mål och riktlinjer 

för utbildningen, skolans värdegrund och uppdrag, kursplaner som kompletteras med 

kunskapskrav. I undervisningen finns det fyra olika perspektiv att ha i åtanke för elevernas 

inlärning, miljöperspektiv (ansvar, globala miljöfrågor, förhållningssätt), internationellt 

perspektiv (kulturell mångfald), etiska perspektivet (agera ansvarsfullt gentemot sina 

medmänniskor) och det historiska perspektivet (dynamiskt tänkande). Läroplanen tar också 

upp under rubriken syfte i ämnet svenska att undervisningen ska låta varje elev få utveckla sin 

förmåga att skriva, tala och kommunicera på olika sätt. Men också att undervisningen ska låta 

varje elev stärka sin läsförmåga och öka intresset att skriva samt läsa. I delen för inriktning 

träningsskola nämns det inge tydligt att eleverna ska kunna läsa. Men det nämns att eleven ska 

förstå språkets struktur och i vilken ordning orden ska komma och meningsbyggnad. Även att 

förstå och tolka ordbilder, bokstäver samt deras ljud. Men också att skriva för hand eller på 

dator nämns. Här sägs det att elevens intresse och erfarenhet är utgångspunkten (Skolverket, 

2011). 

Läroplanen för gymnasiesärskolans individuella studieprogram (Skolverket 2011) innefattar 

att eleverna ska kunna få undervisning som utvecklar deras lärande i att läsa, skriva och tala. 

De ska ges möjlighet att utveckla språkliga förmågan så att den kan användas som ett redskap 

i samhället. Både teckenspråk och bildkommunikation räknas som språklig förmåga för dem 

som har detta behov. Undervisningen i ämnet svenska ska leda till att eleverna kan använda sig 

av skönlitteratur som bidrar till både kunskap och glädje. Det viktigaste i svenskundervisningen 

är det svenska språket, så som det läses, talas och skrivs. Eleverna ska kunna bredda, utveckla, 

och fördjupa sin skriv- och läsförmåga, att samtala och förmågan att uppfatta tala och lyssna. 
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De elever som har svårigheter i svenska språket behöver lära sig svenska under andra 

förutsättningar och få hjälpmedel för att nå sina egna delmål. 

 

2.6 Svenska studier och aktuell forskning om läs- och skrivinlärning i särskolan 
 

Florin och Swärd (2011) skriver att för vissa elever som har en intellektuell 

funktionsnedsättning innebär detta till stor del att det kan finnas svårigheter i vardagen eller i 

skolsammanhang. Det är viktigt att eleverna får rätt anpassning för inlärning samt en 

förförståelse för den aktuella uppgiften eller innehållet i ett ämne. Detta berör elevens kognition 

utifrån den individuella funktionsnedsättningen. Det kan innebära att eleven har svårt med 

logiskt tänkande, svårigheter med kort eller långtidsminne samt svårigheter att kunna associera 

till olika saker, händelser med mera. Det kan påverka så att individen har svårt att kunna 

planlägga sina studier, schema, svårt med initiativförmåga, språkfunktioner, tidsuppfattning 

samt fantasi. 

Att utmana elevers skriv- och läsförmåga i träningsskolan är en fallstudie som Byström och 

Person (2015) har genomfört. Deras utgångspunkt för denna vetenskapliga studie var att de 

ville göra en undersökning i fyra olika klasser i grundsärskolan. Det som intresserade dem var 

att undersöka hur det arbetades med eleverna utifrån metoden Att skriva sig till läsning (ASL) 

(Trageton, 2014). De valde en fenomenografisk ansats (som innebär att beskriva olika 

uppfattningar av olika fenomen) där deras fokus låg på att studera vilka uppfattningar det fanns 

om användning av läs- och skrivinlärning med stöd av ASL. Målgruppen var träningsskola. 

Forskarna utgick från ett sociokulturellt perspektiv. Dialog med eleven blev en följsam 

undervisningsmetod. Det innebar att anpassa verktygen till behov och utveckla verktygen 

utifrån behov i ett sammanhang som passar eleverna i särskolan. Resultatet för deras 

undersökning blev att ASL tillsammans med andra olika metoder som till exempel att känna 

igen bokstäver, rimma och träna stavelser i form av handklapp var lämpliga inlärningsmetoder 

som de arbetade med i grundsärskolan. Elevernas resultat påvisade att elevernas inlärning 

ökade samt att eleverna hade roligt. Deras motivation ökade kraftigt samtidigt med lärandet. 

Forskarna Lundberg och Reichenberg (2013) har genomfört en studie Developing Reading 

Comprehension Among Students With Mild Intellectual Disabilities: An Intervention Study. 
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Syftet med studien var att se effekterna av systematiskt arbete med förståelse av text. Denna 

studie visar att elever med lätt intellektuell funktionsnedsättning kan få begrepp om att skrivna 

texter genom ledning i ett socialt sammanhang. Det var 40 ungdomar som delades upp i två 

grupper, ömsesidig undervisning (RT) samt en grupp som använde sig av fyra strategier (IT). 

I gruppen RT var det mer instruktioner av läraren. Studien genomfördes i åtta veckor och 16 

tillfällen och video filmades. Bägge grupperna gjorde framsteg ungefär lika mycket. Det som 

framkom vid analysen av videofilmerna var att gruppen RT hade fler spontana reflektioner och 

generalisering av frågor än i den andra gruppen. 

2.7 Internationella studier och forskning om läs- och skrivinlärning för elever 

med intellektuell funktionsnedsättning 

För sökning av internationella artiklar och publicerad forskning relaterad till området elevers 

läs- och skrivinlärning och undervisning i grundsärskolan och gymnasiesärskolan har vi gjort 

sökningar via databasen Eric Proquest. Genom sökningar fick vi fram studier som belyste mer 

övergripande resultat av studier om kunskapsfältet och studier som beskrev fall på individnivå 

och hur lärprocessen hanterats. 

 

2.7.1 Läsinlärning i ett vidare perspektiv 
 

Det finns flera litteraturstudier på läsinlärningstrategier för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. Joseph och Schisler (2009) och Alnahdi (2015) är två av dem. Joseph 

och Schisler (2009) gjorde en studie med syftet att undersöka effektiviteten av att undervisa 

grundläggande läs- och skrivförmåga till ungdomar. Forskarna sökte i databaserna ERIC, 

Educational Abstracts, Educational Research Complete, och PsycINFO efter internationella 

artiklar från 1986 och 2006. De hittade i sin sökning 23 studier som passade deras kriterier. 

Några av kriterierna för sökningen var; ungdomar, funktionshinder, inlärningssvårigheter, 

mental retardation, muntlig läsning flytande, läsavkodning, och ordigenkänning. Resultatet 

visade att det gav effekt att undervisa ungdomar i grundläggande läsförmåga. Det som 

användes främst i studierna var etablerade program med färdiga steg, med en tydlig struktur att 

utgå ifrån. Forskaren Alnahdi (2015) fick fram i sin litteraturstudie viktiga egenskaper för 

effektiva strategier när det gäller läsinlärning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. 
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Alnahdi sökte artiklar skrivna från år 2000 i databaserna Academic search complete och ERIC. 

De artiklar som forskaren valde ut undersökte intervention eller strategier för läsning. 

Artiklarna hade i sin forskning deltagare med intellektuell funktionsnedsättning. Resultatet från 

studien visade att det fanns flera strategier som var effektiva för att förbättra läsförmågan för 

elever med intellektuell funktionsnedsättning. Sammantaget visar denna metastudie att för 

elever med intellektuell funktionsnedsättning var de viktigaste egenskaperna för effektiva 

strategier när det gäller läsinlärning följande; direkt instruktion ges, träning pågår under en lång 

period, arbetet läggs upp systematiskt och en noga anpassning till nivån för intellektuell 

funktionsnedsättning tas i beaktande. 

Lenhard och Ratz (2013) arbetade med en studie Reading skills among students with 

intellectual disabilities där de använde sig av olika modeller för läsinlärning. Studien 

genomfördes i Tyskland. De ville få fram resultat som belyser olika läsfärdigheter bland elever 

som hade intellektuella funktionsnedsättning. De hade gjort undersökningar gällande de 

ortografiska (avkodning), alfabetiska och logografiska (ordbilder) stadier i läs- och 

skrivutveckling i olika åldersgrupper. Syftet med deras studie var att kunna få fram en analys 

på vilka olika nivåer som fanns hos elever med funktionsnedsättning gällande läs- och 

skrivförmåga. Deras resultat av studien visade att eleverna under de senare åren blev mer och 

mer framgångsrika i sin läs- och skrivutveckling samt de elever som hade svårigheter fick goda 

möjligheter till utveckling. Två tredjedelar av eleverna som var med i denna studie fick goda 

resultat. Vilket innebär att det finns hopp om goda utvecklingsmöjligheter för elever som har 

någon form av funktionsnedsättning. 

 

2.7.2 Läsinlärning på fonemnivå 
 

Joseph och Seery (2004) genomförde studien, Where Is the Phonics?: A Review of the 

Literature on the Use of Phonetic Analysis with Students with Mental Retardation. Syftet var 

att se över studier som undersökt användningen av fonetisk analys hos elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. Joseph och Seery fann sju stycken studier som klarade kriterierna efter 

att ha sökt i databaserna ERIC, Education Abstracts, PsychINFO och tidskrifter för hand. 

Kriterierna i sökningarna var att deltagarna i studierna måste ha intellektuell 
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funktionsnedsättning, undersökte användningen av fonetiska analysstrategier och/eller 

instruktion, samt vara publicerade i en vetenskaplig granskad tidskrift. Av de studier som de 

fann hade tre av dem en kontrollgrupp vilket ger dem högre validitet. Alla studier indikerade 

att barn med intellektuell funktionsnedsättning kan lära och använda fonetiska analysstrategier. 

Men ingen av de sju studierna lyfte fram om elever med intellektuell funktionsnedsättning hade 

nytta av direkt och/eller tydlig instruktion av ljudningsstrategier och analyser. Joseph och Seery 

ansåg att det behövde mer forskning inom detta område. 

Phonics Based Reading Interventions for Students with Intellectual Disability: A Systematic 

Literature Review av forskaren Hill (2016) är en litteraturstudie som bland annat har Joseph 

och Seery (2004) studie som grund. Syftet var att gå igenom studier gjorda under en tolv års 

period efter den senaste publicerade studien om Phonics baserad (ljudbaserad) läsinlärning. 

Studiens mål var också att vara till hjälp för föräldrar, utövare och forskare. En litteratursökning 

i databaserna PsycINFO, PsyArticles och ERIC gjordes, sökkriterier var bland annat 

intellektuell funktionsnedsättning, grundläggande läsförmåga. Artiklar från Conners (1992) 

och Joseph och Seerys tidigare studier identifierades. Det blev elva artiklar som uppfyllde 

kriterierna. En ny trend bland studierna som inte fanns i Joseph och Seerys tidigare studier var 

att det arbetades i grupper. Det var sex av studierna som hade det som arbetssätt. Resultatet i 

de elva studierna visade samma resultat som Conner (1992) och Joseph och Seery (2004) fått i 

sina studier. Resultaten varierade mellan olika studier men gemensamt för de flesta av dem var 

att de visade att den här metoden att arbeta med ordens olika ljuddelar gav resultat när den 

används på elever med intellektuell funktionsnedsättning.  

Phonological reading skills acquisition by children with mental retardation är en studie från 

USA som Conners, Rosenquist, Sligh, Atwell och Kiser (2004) har gjort. Det fanns två syften 

med den här studien ett var att visa hur bra fonologisk läsinstruktion var för elever med 

intellektuell funktionsnedsättning. För det syftet användes en kontrollgrupp som hjälp. Det 

andra syftet var att undersöka skillnader till uppnådd fonologisk läsförmåga. Det var 40 barn 

med intellektuell funktionsnedsättning som var med i studien. De var sju till tolv år gamla och 

20 av dessa genomförde ett program på fonologisk läsförmåga under tio veckor. Deras resultat 

jämfördes med en kontrollgrupp på 20 barn. Resultatet visade att barnen i studien kunde uttala 



 

 

 

 

  

 

18 

och överföra ord bättre än kontrollgruppen. Barn med svag fonetisk medvetenhet (förmågan 

att uppmärksamma enskilda ljud i ord) och långsam artikulation har samma möjlighet att uppnå 

fonemisk medvetenhet som de barn som har god förmåga i det. Det sker genom att arbeta med 

instruktioner på ett tydligt sätt.  

The role of phonological awareness and letter-sound knowledge in the reading development of 

children with intellectual disabilities, är även den en studie om fonologisk medvetenhet. 

Studien genomfördes av Anne-Francoise de Chambrier och Rachel Sermier Dessemontet 

(2015) i Schweiz. I studien undersökte forskarna också bokstavsljuds kunskap gällande 

predatorer (förutsägelse, inom sannolikhetsteorin) som gäller för elever med intellektuella 

funktionsnedsättningar och deras utveckling inom läsning och skrivning. De presenterade en 

kunskapstest som lämnades ut till 129 barn med mild eller måttligt intellektuell 

funktionsnedsättning med åldern sex till åtta år. Utifrån deras resultat påvisades fonologisk 

medvetenhet gällande stavelser och bokstavsljudning för elever från sex till åtta år. Vilket gav 

framsteg i icke-ordläsning och ord. Summeringen påvisade även vissa framsteg hos eleverna i 

läsförståelsetesterna. Detta resultat visar på att den fonologiska färdighetsträningen 

kombinerad med tydliga instruktioner var oerhört viktigt för att tillgodose en läsutveckling hos 

elever som har en mild och måttligt intellektuell funktionsnedsättning. 

I studien Teaching phonics to groups of middle school students with autism, intellectual 

disabilities and complex communication needs följer forskarna instruktionerna i läroplanen 

Accessible Literacy Learning (ALL) (läropliktig läsning) för att på förhållandet mellan 

användandet av ALL och elevernas utveckling i läsning och fonologiskt arbete. Det är en 

amerikansk studie av Ainsworth, Evmenova, Behrmann och Jerome (2015). Hos studenter som 

hade flera funktionsnedsättningar, som exempelvis intellektuell funktionsnedsättning, 

sensoriska och fysiska nedsättningar, kunde forskarna se att dessa studenter hade många 

svårigheter och hinder som påverkade deras förmåga till att kunna uppnå en viss läsförmåga. 

Eleverna i studien undervisas i små grupper och hade betydande intellektuella 

funktionsnedsättningar samt olika störningar i kommunikationen. Deltagarna var åtta elever i 

åldern 11–16 år. Eleverna delades i fyra grupper för instruktion i phonics. (en metod för 

läsinlärning och skrivinlärning på engelska eller annat språk). Forskarna följde instruktionen 

https://www.synonymer.se/sv-syn/f%C3%B6ruts%C3%A4gelse


 

 

 

 

  

 

19 

av de skriftliga lektionerna av ALL Curriculum. (ett material som är evidensbaserat). 

Materialet är framställt av Accessible Literacy Learning (ALL) Curriculum - Print Edition, av 

McNaughton, Light och Mayer-Johnson. I studien påvisade Ainsworth, Evmenova, Behrmann 

och Jerome att elevernas kunskap utvecklades i inlärning- och utvecklingsfasen. Resultaten av 

analysen stärktes av de statistiska skillnaderna som framkom genom analysen och av 

läskunnighet för elever som deltog i studien. 

2.7.3 Metoder för skrivinlärning 
 

Joseph och Konrad (2009) genomförde studien, Teaching students with intellectual or 

developmental disabilities to write: A review of the literature. Syftet med studien var att hitta 

effektiva metoder i att lära elever med intellektuell funktionsnedsättning att skriva. Forskarna 

gjorde sökningar i databaser och för hand i tidskrifter som var vetenskapligt granskade. Det var 

få resultat som uppfyllde deras kriterier i sökningen av studier. Några av kriterierna var 

deltagare, inställningar, inkludering, effekter av skrivinstruktioner. Det visade sig att 

instruktion om strategier var det vanligaste ämnet som undersöktes i artiklarna. Det är även 

enligt undersökningarna det bästa sättet att lära elever med intellektuell funktionsnedsättning 

skriftliga färdigheter. Den vanligaste modellen som togs upp var the self-regulated strategy 

development (SRSD) (självreglerande strategin). 

En studie som gjordes senare och utifrån en metod att lära elever med intellektuell 

funktionsnedsättning skriva för hand var Teaching handwriting skills to children with 

intellectual disabilities using an adapted handwriting program. Det är en engelsk studie av 

Brown, Cianfaglione, Corbel, Grindle, Hughes, Hastings och Wormald (2017). Forskarna ville 

undersöka om ett handskrivnings-program, Handwriting Without Tears (HWT) som Jan Olsen 

hade utvecklat, var något som kunde användas i större omfattning för barn med intellektuell 

funktionsnedsättning. Idag används den allt mer som en läroplan för handskriftskunskaper. 

Programmet startar redan på förskolan med hur en penna ska hållas vid skrivstil och 

grammatiska begrepp i årskurs sex. Svårigheten ökas gradvis i programmet och använder sig 

av evidensbaserade undervisningsstrategier. I England förväntas elever generellt att de i slutet 

av grundskolan kunna skriva med läslig handstil och med flyt. Det är något som ses som viktigt 

att kunna för till exempel jobbansökan, skriva anteckningar, handlingslistor. Det är 90 % av 
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personer med intellektuell funktionsnedsättning som kan uppvisa problem med att skriva för 

hand och/eller ha finmotoriska svårigheter. Forskarna till denna studie lyfte även att elever som 

övar stavning med hjälp av att skriva för hand lär sig stava snabbare och det underlättar 

läsinlärningen. I denna studie deltog två pojkar och en flicka med intellektuell 

funktionsnedsättning. Vid tidpunkten av studien befann sig barnen på en specialskola i 

Storbritannien. Eleverna hade omfattande inlärningssvårigheter. Studien genomfördes i ett 

klassrum där eleverna satt samlade runt ett bord tillsammans med den ordinarie läraren eller 

klassassistenter. Elever jobbade med HWT tre gånger i veckan och då runt 20 minuter. Det 

arbetet pågick i 32 veckor. Studien påvisade goda resultat i skrivandet utifrån elevernas 

individuella kunskapsförmåga. HWT var ett program som var tydligt och lätt att använda. 

2.8 Vilken roll har specialläraren/specialpedagogen  
 

Utifrån våra erfarenheter så är det ofta speciallärare eller specialpedagoger som är anställda 

som klasslärare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Det blir då ett dubbelt uppdrag dels 

som speciallärare/specialpedagog dels som ansvarig för klassen. På en del skolor kan det finnas 

speciallärare och/eller specialpedagog anställd utan att de har ett klassansvar. Specialläraren 

och mentor har ett gemensamt ansvar för olika kartläggningar gällande läs-och 

skrivsvårigheter. Det är viktigt för specialläraren/mentorn att vara noggrann i sina elevers 

läsutveckling. Specialläraren har olika kartläggningsmaterial för att kartlägga elever som ej 

följer läsutvecklingen. Specialläraren gör sedan ett arbetsschema utifrån den enskilde elevens 

behov. Det är av stor vikt att skolan och hemmet samverkar om denna åtgärd och träning. Under 

tidens gång är det viktigt att arbetet följs upp och utvärderas så det kan påvisa om detta arbete 

ger resultat eller om andra åtgärder behövs tillämpas (Bruce, 2018).  

Specialpedagogens uppdrag är ofta spretigt, trots att specialpedagoger och speciallärare har 

olika inriktning vad det gäller skolan och elevernas behov av stöd och hjälp. Som det står 

skrivet i examensordningen ligger specialpedagogens kompetens i att kunna analysera, 

identifiera olika elevers svårigheter, skapa en tillgänglig miljö för samtliga elever oavsett om 

de har en funktionsnedsättning eller ej, samt utveckla olika lärmiljöer i skolan som passar 

elevernas olika förutsättningar. Uppgiften att möta läs- och skrivinlärning och elevers olika 
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behov för läs- och skrivinlärning kan inte ses som enbart ett utbildningsområde som 

speciallärarna möter och ansvarar för (Bruce, Rubin, Thimgren & Åkerman, 2016). 

Specialpedagoger behöver också kunskap för att klara den uppgiften. Då dessa ofta i praktiken 

får sådana uppgifter att hantera. Det finns en förväntan på att specialpedagoger ska kunna 

använda läs- och skrivinlärning. 

2.9 Teoretiska utgångspunkter   
 

Det relationella perspektivet innebär att undervisningen ska anpassas för varje elevs skilda 

förutsättningar och specialpedagogisk kompetens ska hjälpa till att variera undervisningen och 

material. Orsaken till att en elev får problem av olika slag anses i detta perspektiv inte enbart 

ligga hos eleven utan att det uppstår i mötet mellan elev och lärare i skolmiljön. Detta 

perspektiv är en långvarig process där läraren behöver förtydliga både det enskilda ämnet samt 

dess innehåll. Även lärandemiljön i klassrumssituationen har en stor betydelse för att den 

enskilde eleven och dennes förmåga att kunna koncentrera sig och kunna få en bra inlärning 

samt vad som ska göras i olika uppgifter. För elever med intellektuell funktionsnedsättning kan 

det anses extra viktigt att ha bra relationer och anpassat undervisningssätt samt material. En 

samverkan och samsyn krävs för att eleverna ska kunna känna sig trygga samt en god relation 

mellan lärare och elev (Persson, 2019). 

Till skillnad från det relationella perspektivet så är det kategoriska perspektivet ämnesinriktat 

och undervisningscentrerad till elevers brister. Inom det kategoriska perspektivet har intresse 

och fokus flyttats till den enskilda individen och dennes egenskaper. Problemet ligger hos 

eleven och inte i mötet som i det relationella synsättet. Eleven får snabb kvalificerad hjälp med 

sina problem. Tidsaspekten för arbetet med eleven är kortsiktigt och ger inte en långsiktigt 

lösning där miljön är anpassas efter eleven (Persson, 2019). 

Ett tredje perspektiv är det kompensatoriska perspektivet vars grundidé är att eleverna behöver 

kompenseras för sina problem. Elevernas problem måste hittas och därefter så bestäms vilka 

åtgärder och metoder som behövs för att eleverna ska utvecklas. Det är hos eleven problemet 

ligger (Nilholm, 2007). I det kompensatoriska perspektivet söks det oftast efter neurologiska 

och psykologiska förklaringar till elevens svårigheter med skolarbetet. Vilket innebär att 

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ABarbro%20Bruce
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AMaria%20Rubin
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3APia%20Thimgren
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ARoger%20%C3%85kerman
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specialpedagogiken blir underordnad de andra två förklaringarna. Segregerande integrering hör 

nära ihop med det här perspektivet (Haug, 1998).  

2.10 Sammanfattning 
 

Elever i grundsärskolan har en intellektuell funktionsnedsättning vilket gör att de har 

svårigheter att förstå och lära sig nya kunskaper (Söderman, 2011). Läroplanen för 

grundsärskolan tar upp att eleverna bland annat ska utveckla sin förmåga att skriva, tala och 

läsa (Skolverket, 2011). Det finns många metoder för läs- och skrivinlärning. En av dessa är, 

Att skriva sig till läsning, (ASL) (Trageton, 2014). Flera studier liksom Hills (2016) visar att 

det ger ett positivt resultat för elever med intellektuell funktionsnedsättning när det arbetas med 

ordens olika ljuddelar.  

 

2.11 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur några speciallärare/specialpedagoger på grund- och 

gymnasiesärskolan arbetar med läs- och skrivinlärning. Fokus ligger på speciallärares och 

specialpedagogers arbetsmetoder. 

Följande forskningsfrågor formulerades för studien:  

- Hur beskriver speciallärarna/specialpedagogerna sitt arbete med tanke på läs- och 

skrivsvårigheter i grundsärskolan och gymnasiesärskolan? 

- Vad beskrivs påverka speciallärarens/specialpedagogens planering av insatser? 

- Vilka framgångsfaktorer upplever de sig ha i arbetet med läs- och skrivinlärning? 

- Vilka utvecklingsområden beskriver de i arbetet med läs- och skrivinlärning? 
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3. Metod  
 

I det här avsnittet beskrivs studiens metoder för datainsamling, hur uppläggningen, 

genomförande och analys av data har hanterats. Forskningsetiska frågor och överväganden 

klargörs. 

 

3.1 Metodval 
 

Vi valde att göra en kvalitativ studie som självständigt arbete på vår utbildning till speciallärare, 

då vi var mer intresserade av hur läs- och skrivinlärning processen handskas i särskolans 

klasser. Vi ville lära oss mer om hur läs- och skrivinlärning processen hanteras på skolorna för 

elever med intellektuell funktionsnedsättning. Backman (2008) tar upp att i den kvalitativa 

forskningsprocessen finns det utrymme för flexibilitet vid insamling av data som exempelvis 

för att studera variationer i något sammanhang. Det skulle det kunna vara lämpligt för att se 

olika lärares strategier för läsinlärning. I den här studien riktar vi oss till 

speciallärare/specialpedagoger för att se vad de har för strategier i läsinlärning 

 

3.2 Urval  
 

Studiens urval av respondenter omfattar åtta stycken speciallärare och specialpedagoger på två 

grundsärskolor, tre gymnasiesärskolor samt en på grundskolan med integrerad elev. 

Respondenterna hade vi tidigare kännedom om och varit i kontakt med. Det handlar om ett 

bekvämlighetsurval, det var lätt att få deltagare till studien då de var bekanta med oss. Samtidigt 

innebar det att vi behövde se upp med att inte ta med våra egna förutfattade meningar och 

kunskaper in i samtalen. Vi skulle försöka att nollställa oss inför mötet och hantera frågorna i 

studien. Vi ville nå ut till grundsärskolan och gymnasiesärskolan där de arbetade som 

specialpedagoger och speciallärare med ett uppdrag mot läs- och skrivinlärning på olika sätt 

med sina elever. Vi vill gärna ta del av hur deras syn på inlärningen var samt hur de 

dokumenterar och följer upp eleverna utifrån deras enskilda förutsättningar och med hänsyn 

till deras utvecklingsnivå (Olsson, & Sörensen, 2011). Det blev åtta intervjuer som 
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genomfördes. Målet var att få intervjua åtta till tio specialpedagoger eller speciallärare 

verksamma i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Att samla in data till vårt 

forskningsarbete var grunden för arbetet. Det är av stor vikt att vi ska kunna finna det som är 

relevant för det analytiska arbetet. Det finns olika datainsamlingar som vi kunde använda oss 

av i den här kvalitativa studien. I vår studie valde vi att använda halvstrukturerade intervjuer 

därför att vi ville höra hur våra respondenter beskrev sin verksamhet. Med halvstrukturerade 

frågor kunde våra respondenter svara mer fritt och inte bli påverkade av låsta frågeställningar. 

I en styrd intervju kan ramar låsa in den svarande till en alltför låst anpassning till vad som 

förväntas av dem. Vilket skulle kunna ha påverkat våra respondenter och också medfört att vi 

fått fram mindre information (Fejes & Thornberg, 2009). Vi hade många frågor relaterade till 

vårt syfte som skulle besvaras. Dessa frågor gav utrymme för att respondenterna skulle kunna 

utveckla svaren. 

 

3.3 Genomförande 
 

För att kunna genomföra ett forskningsprojekt behövs ett val av metod som passar för att 

besvara de frågeställningar som studien ska belysa. I studien används den kvalitativa 

forskningsintervjun därför att vi ville få fram nyanserade svar (Kvale & Brinkman, 2010). Vi 

formulerade frågor och frågeställningar. Dessa skulle bidra till att lyfta fram det som arbetet 

innefattas av. I den kvalitativa forskningsintervjun behövde vi som intervjuare vara insatta i 

ämnet för att kunna ställa relevanta följdfrågor (Kvale & Brinkman, 2010). Innan vi träffade 

våra respondenter så läste vi in oss på området vi valt att intervjua om. Vi tog del av både 

svensk och utländsk forskning. Även Backman (2008) tar upp att i kvalitativ forskning är 

intervju en av de vanligaste metoderna och att det krävs mycket av den som intervjuar. Det är 

viktigt att intervjuaren är medveten om att denne kan påverka respondenterna så att olika 

felkällor uppstår. Det var en viktig bit för att kunna sammanställa en bra intervjuguide och även 

tänka på att vi fick med alla komponenter från vårt syfte. För att kunna samla in data och 

information behövdes en tydlig plan på vad som ska samlas in. Det gjorde vi genom att göra 

en tydlig tidsplanering och en intervjuguide på frågor som passade vårt syfte, se bilaga 2. 

https://www.adlibris.com/se/bok/forskningsprocessen-kvalitativa-och-kvantitativa-perspektiv-9789147100514
https://www.adlibris.com/se/bok/forskningsprocessen-kvalitativa-och-kvantitativa-perspektiv-9789147100514
https://www.adlibris.com/se/bok/forskningsprocessen-kvalitativa-och-kvantitativa-perspektiv-9789147100514
https://www.adlibris.com/se/bok/forskningsprocessen-kvalitativa-och-kvantitativa-perspektiv-9789147100514
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I studien vill vi komma åt de intervjuades uppfattningar om hur de arbetar med läs- och 

skrivinlärning i mötet med elever med intellektuell funktionsnedsättning i 

grundsärskolan/gymnasiesärskolan. Det motiverade oss för att välja kvalitativ intervju som 

metod 

Vi skickade missivbrevet via mail och/eller pratade direkt med våra respondenter. Missivbrevet 

skickades också till fyra av rektorerna på skolorna som våra respondenter arbetade på. Vi ville 

ställa öppna frågor där den svarade gavs möjlighet att själv formulera och ge exempel och 

beskrivningar av hur denne ser på läs- och skrivinlärningen och hur denne hanterar det 

uppdraget i mötet med olika elever. Frågorna måste alltså vara öppna, inte ledande, och ge 

mycket utrymme för följdfrågor och utvecklande svar. Det ställde krav på oss att vara inlästa 

på området och förhålla oss följsamma i dialogen. Det var viktigt att vila i varje fråga och ställa 

frågor som gav respondenten utrymme att tala färdigt, att beskriva och utveckla tankespår. Tid, 

plats och ett gott bemötande var faktorer som kunde påverka utgången av intervjuerna. Varje 

respondent gavs tillfälle att välja tid och vi framförde ett önskemål om att vår plats för intervjun 

skulle vara enskild och ostörd (Larsen, 2007). Intervjuernas längd varierade mellan 35 - 55 

minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Innan själva intervjun tillfrågades 

respektive respondent om det var okej att spela in intervjun. Här klargjordes också att 

inspelningarna skulle förstöras så fort vi var godkända på vårt arbete.  

 

3.4 Tillförlitlighet 
 

I boken Den kvalitativa forskningsintervjun tar Brinkmann och Kvale (2008) upp begreppet 

validitet. Vilket innebär att forskaren är kritisk till både sitt arbete och analysen som arbetats 

fram. Viktigt att forskaren ger sitt perspektiv av sitt valda forskningsområde. Det vi kan 

uppleva är att då verksamheten är bekant för oss så får vi vara aktsamma på att inte lägga in 

egna åsikter och tolkningar. Det gällde att vara objektiv och inte ställa ledande frågor. 

Begrepp som har betydelse för en studies tillförlitlighet är objektivitet och trovärdighet. Målet 

för arbetet med en studie är att nå en så god objektivitet och trovärdighet som möjligt 

(Björklund & Paulsson, 2012). Vi var noggranna, lyssnade igenom ett flertal gånger för att se 
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om vi uppfattat innehållet i respondenter utsagor korrekt. Allt material kategoriserades och 

lästes flera gånger av oss båda två för att inte några felplaceringar skulle uppstå. Kvaliteten 

blev god i undersökningen därför att vi kontrollerade våra svar flera gånger men några mer 

generella slutsatser kan inte dras av en så liten studie. Forskningsfrågorna bidrog till att besvara 

studiens syfte. 

 

3.5 Etiska överväganden  
 

Det är av stor vikt att studien genomförs med hög medvetenhet och god kvalitet. Innan vi kunde 

genomföra vår studie behövde vi ta hänsyn till olika riktlinjer, direktiv samt yrkes och 

forskningsetiska kodexar som både vi som studenter samt forskare bör känna till. Även viktigt 

var att ta hänsyn till integritet. Detta innefattar det etiska förhållningssättet samt hur vi som 

genomför ett forskningsarbete agerar i vårt ansvar för studien. Robert Merton den amerikanska 

sociologen lyfte fram fyra principer som utgick från begreppet moral concus (med hög moral 

och etik) (Vetenskapsrådet, 2017, s. 13). Dessa koder används för studier, uppsatser och av 

samtliga forskare och för vetenskapen. De etiska koderna används i syfte att skydda 

medverkande från kränkning och skada vilket vi också i den här studien tagit i beaktande. De 

fyra forskningsetiska kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att våra intervjupersoner har fått information 

om studien. Vi har informerat dem om att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan 

avbryta sin medverkan. Vi har gett intervjupersonerna all information om studien som kunde 

påverka deras villighet att delta i den. Samtyckeskravet innebär att våra intervjupersoner hade 

själva rätt att bestämma på vilket sätt de skulle vara delaktiga i studien. Om de beslutade sig 

för att inte vilja delta längre, så skulle det inte bli några negativa följder. Det har inte förkommit 

några påtryckningar att intervjupersonerna måste medverka i vår studie. Vi har fått samtycke 

från samtliga intervjupersoner. Då samtliga av våra intervjupersoner varit myndiga så har vi 

inte behövt bekymra oss om vårdnadshavares godkännande. Konfidentialitetskravet innebär att 

allt vårt material som samlats in har hanterats försiktigt och förvarats i låsta utrymmen. Varje 

individ är avkodad, namn och personuppgifter har tagits bort, så källan inte kan spåras. 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer används endast för den 
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här studien. Materialet används och utlånas inte för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapligt 

syfte (Vetenskapsrådet, 2017).  

Inför studiens genomförande formulerades ett informationsbrev och det innehöll information 

om studien och inbjöd till deltagande. Det distribuerades via mail och personlig kontakt både 

till rektorer och speciallärare/specialpedagoger. I informationsbrevet beskrevs studiens syfte 

och uppläggningen, samt vad som ett deltagande skulle innefatta (se bilaga 1). Där framkom 

också att ett deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när som helst samt att data från studien 

inte skulle spridas eller användas för andra syften än vad studien omfattade. 

 

3.6 Dataanalys   
 

Bogdan och Biklen i Fejes och Thornberg (2009) tar upp att i kvalitativ forskning så är 

dataanalysen den process som forskare undersöker och bearbetar det insamlade materialet. Vi 

använde specialpedagogiskt perspektiv när vi analyserade data vi fått in genom våra intervjuer. 

Bearbetning av data sker genom tolkning och kodning av materialet som samlats in. Mönster, 

likheter och olikheter i det insamlade data är en del som lyfts fram (Fejes & Thornberg, 2009). 

Vid genomförandet av våra intervjuer så spelade vi upp dessa och lyssnade noga igenom 

innehållet. Därefter så transkriberade vi dem från inspelningarna. För att säkerhetsställa att 

transkriberingen blev korrekt så lyssnade vi på våra inspelningar flera gånger. Vid nästa steg 

av bearbetningen av vårt insamlade data så träffades vi och delade upp respondenternas svar i 

olika grupper för att få fram vilka likheter det fanns men också olikheter. Vi utgick från 

frågorna i vår intervjuguide, se bilaga 2. Med i resultatet ville vi ha med frågor om 

respondenternas yrkeserfarenhet men också i vilken skolform de arbetade i. I en kvalitativ 

studie söker man vid analys efter mönster och variationer.  

När vi läste texterna gjorde vi det också utifrån de olika perspektiven kategoriskt, relationellt 

och kompensatoriskt. Det är ofta dessa tre perspektiv nämns i samband med skolan, Haug 

(1998), (Persson, 2019), (Nilholm, 2007). Det kategoriska och kompensatoriska perspektiven 

har samma syn sätt på var elevens svårigheter ligger, att det är främst elevenen som är bärare 

av dem. I det relationella perspektivet uppstår problemen i mötet mellan eleven och skolan, där 
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är eleven inte bärare av svårigheterna. Vi tittade på hur våra respondenter uttryckte sig till 

exempel hos vem de ansåg att elevens svårigheter låg. Det gjorde vi för att se vilket perspektiv 

som speciallärarna/specialpedagogerna använde. 

Arbetet i studien har vi försökt att fördela under hela processen. I bakgrunden har vi sökt efter 

olika artiklar och författare men läst den skrivna texten tillsammans för att utveckla texterna. 

Vi har bägge genomför intervjuer men transkriberade dem var för sig. Under bearbetning, 

analys av resultat och i diskussion har vi båda arbetat och skrivit tillsammans och parallellt.  

 

 4. Resultat  
 

Resultatet bygger på intervjuer med åtta specialpedagoger/speciallärare, vilka alla arbetar i 

grundsärskolan respektive gymnasiesärskolan. Syftet med detta arbete har varit att ta reda på 

hur grund- och gymnasiesärskolan beskriver att de arbetar med läs- och skrivinlärning. Fokus 

ligger på speciallärares och specialpedagogers arbetsmetoder. Resultatet redovisas utifrån fyra 

områden, läs- och skrivarbete, läs-och skrivsvårigheter, planering av insatser, 

framgångsfaktorer i arbetet med läs- och skrivinlärning och utvecklingsområden i arbetet med 

läs- och skrivinlärning. Det är frågeställningarna i syftet som är grunden till den här indelningen 

av svaren i resultat. Frågeställningarna var Hur beskriver speciallärarna/specialpedagogerna 

sitt arbete med tanke på läs- och skrivsvårigheter i grundsärskolan och gymnasiesärskolan? 

Vad beskrivs påverka speciallärarens/specialpedagogens planering av insatser? Vilka 

framgångsfaktorer upplever de sig ha i arbetet med läs- och skrivinlärning? Vilka 

utvecklingsområden beskriver de i arbetet med läs- och skrivinlärning? Något som vi kunde 

konstatera var att alla våra respondenter hade lång erfarenhet av att arbeta med läs- och 

skrivinlärning, vilket innebar ca 5-39 år. Ingen av dessa hade en formell utbildning till 

speciallärare eller specialpedagog. Alla hade en lärarutbildning eller förskollärarutbildning i 

botten. Av dem vi intervjuade så var det ingen lärare som hade legitimation som speciallärare 

eller specialpedagoger. Några respondenter hade läst specialpedagogik som enstaka kurser och 

någon höll på att utbilda sig till speciallärare. 
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4.1 Läs- och skrivarbete i grundsärskolan och gymnasiesärskolan  
 

De flesta av våra respondenter poängterade vikten av att bygga läsinlärningen på elevernas 

intressen. Något som också påverkade elevernas förmåga att lära enligt respondenterna var 

elevernas självförtroende. En av våra respondenter berättade att när elever kom från 

grundskolan till grundsärskolan på högstadiet var det många av dessa elever som hade dåligt 

självförtroende. “Det är att lyfta dom så att dom ska tro på sig själva. Det har liksom varit min 

viktigaste uppgift” enligt denna lärare. 

Våra respondenter namngav många metoder som de arbetade med. Varje respondent berättade 

om olika modeller och metoder. Flera av respondenterna pratade om vikten att känna till flera 

metoder och kunna blanda dem så att det passar varje enskild elev. En respondent från 

grundsärskolan tog upp att hennes sätt att förhålla sig mot eleverna var också en metod som 

påverkade. “Jag lyssnar väldigt på dem…...Jag tar ingen strid bara för att ta strid. Utan, då 

väntar jag in rätt, ett tillfälle senare när det funkar och då tar vi en diskussion”. 

De metoder som nämndes av respondenterna var Bornholmsmodellen, Läsinlärning i 7 steg, 

ljudningsmetod, En läsande klass, via ordbilder, ASL och Witting. Det var inte alla metoder 

som användes nu och det berodde på vilka elever som gick i klassen därför att de valde metod 

utifrån vilka metoder som passade just dem.  

En av specialpedagogerna på gymnasiesärskolan sade om läsinlärningsmetoder som används 

på grundskolan “många läsinlärningsmetoder är ju väldigt strukturerade och man jobbar i en 

viss ordning och man bygger på med svårare och svårare. Det funkar ju jättebra här. Man 

kanske tar ett långsammare tempo och går framåt i långsammare takt” 

I skrivinlärning ansåg flera av specialpedagogerna/speciallärarna att det var viktigt att inte gå 

in och peta i elevernas texter utan att det viktigaste var att en skriven text växte fram, hålla 

igång processerna. Det var viktigt att veta vilket syfte skrivandet hade för eleverna för att hålla 

motivationen uppe. Vissa gånger kunde det vara rättstavning men då visste eleverna att det var 

det som gällde. Dator var ett hjälpmedel som används och en av respondenterna tog upp att 

eleverna kunde få omedelbar respons för att de skrivit ordet rätt genom ett program som heter 

Symwriter (ordbehandlingsprogram). Enligt en lärare på gymnasiesärskolan:  
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Datorn använder vi ganska mycket och då till exempel när de skriver så använder vi symwriter. 

Där man får upp en bild på det ordet man har skrivit för att få den återkopplingen. När jag stavat 

rätt. Ja, men då kommer en bild på det jag skrev, och det är ju motiverande. 

 

4.2 Arbete vid läs- och skrivsvårigheter  
 

Några av respondenterna som intervjuades gjorde ingen skillnad på arbetssätten som de 

använde vid läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter utan de arbetade på samma 

sätt. Det påpekades av några av våra respondenter vikten av att bygga på elevernas intresse, se 

till att bygga eleverna självförtroende men även att det skulle vara meningsfullt för eleverna. 

En respondent på gymnasiesärskolan sade ”när eleven läser så ska det ge någonting och vara 

förståeligt, exempel bara läsa något, jag ska gå och hämta eller göra någonting, färglägga”. 

Med det menade den här respondenten att när eleven läser så ska det vara enkelt och eleven 

ska förstå vad som menas, till exempel att denne ska hämta något eller göra något. Vid läs- och 

skrivsvårigheter ansågs det också viktigt att blanda metoder så att det blev skräddarsytt för 

varje enskild elev. Vilket innebar till exempel att ”om en elev jobbar efter ljudningsmetoden 

så är det inget fel att jobba med ordbilder också” enligt en specialpedagog. En sak som inte 

direkt är en svårighet i läs- och skrivinlärning men påverkar inlärningen för många elever var 

att de hade ett annat modersmål. Hjälpmedel som togs upp för att hjälpa elever med 

lässvårigheter var Inläsningstjänst (ILT) (att kunna få en text ur en bok uppläst på dator, Crome 

Book eller läsplatta). Claroread (talsyntesprogram för dator, Crome Book eller läsplatta) var 

också ett program som nämndes. Det kan stötta vid både läsning och skrivarbete. 

 

4.3 Utgångspunkter som påverkar planeringen av insatser för eleverna 
 

De flesta av de respondenter som vi intervjuade valde att arbeta med elever på individnivå och 

skapa olika anpassningar och verktygslådor till varje elev utifrån deras egna förutsättningar. 

De använde sig av både dator och Ipads med talsyntes och uppläst text till eleverna. Ipad med 

olika appar som hjälper eleverna att utvecklas. Eleverna fick bild och text för att förtydliga 
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budskapet och arbetsuppgiften de skulle göra. Tecken som stöd används också på de flesta 

skolor för att även där förstärka och förtydliga det aktuella budskapet. Några av speciallärarna 

använde sig ofta av att bygga ett dagsschema och veckoschema till eleverna så att det blev 

tydligt och eleverna kände trygghet med varje steg i dagens arbete vilket bidrog till att eleverna 

i god tid kunde förbereda sig på vad som skulle hända. Det ökade elevernas förförståelse av 

dagens innehåll och arbetsteman.  

Planeringen av insatser påverkades inte enligt lärarna av att eleverna hade diagnoser. Några sa 

att det kunde ge en vägledning men insatsen planerades utifrån individens behov och inte från 

hur en diagnos säger att en person ska vara. Så här svarade en respondent på grundsärskolan 

“Nä, inte, inte för att eleven har en diagnos. Utan för att jag tittar vad är behovet. Det finns ju 

elever som inte har en diagnos också som har stora svårigheter.” 

 

4.4 Framgångsfaktorer i arbetet med läs- och skrivinlärning 
 

En faktor som flera av våra respondenter lyfte fram var att samarbetet runt eleverna var viktigt. 

En respondent ansåg att lärare och elevassistenter måste ha en gemensam struktur och även 

samarbeta med vårdnadshavare. En speciallärare på grundsärskolan sa att en framgångsfaktor 

var att de gjorde läslyftet (Skolverket) (en fortbildning i olika ämnen för lärare av Skolverket) 

och tack vare det så fick lärarna tillfällen att träffas och diskutera och pröva på olika övningar 

som de sedan sparade i en idépärm. Det som upplevdes vara mest värdefullt var de 

gemensamma diskussionerna lärarna hade. En framgångsfaktor var också att det gavs tid för 

reflektioner och det påverkade arbetet runt eleverna positivt. En respondent på grundsärskolan 

sa att det var viktigt att skapa bra relationer till eleverna för att få ett så bra resultat som möjligt. 

 

4.5 Utvecklingsområden i arbetet med läs- och skrivinlärning 
 

Ett förbättringsområde som lyftes fram var att speciallärare/ specialpedagoger i grundsärskolan 

och gymnasiesärskolan behöver lära sig fler läs- och skrivmetoder. Det för att kunna blanda 

olika läs- och skrivinlärningsmetoder för att få fram det bästa sättet till läs- och skrivinlärning 
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för varje enskild elev. En specialpedagog på gymnasiesärskolan ansåg “att man behöver ha 

fortbildning och lära sig mer om vilka metoder och sen sätta sig in i nya rön, nytt material.”. 

Det var ett behov de såg. 

 

4.6 Resultatanalys  
 

Lärarna i studien anpassade sin undervisning och val av metoder och skräddarsydde utifrån 

varje elevens behov. De var varsamma och lade vinn om att möta eleven med lagom krav och 

att läsa av hur eleven svarade på upplägg som de hade planerat. För att få optimalt resultat 

behövdes goda relationer till eleverna. Respondenterna lyfte inte fram att miljön behövde 

anpassas utan pratade om individens anpassningar vilket är ett kategoriskt perspektiv. 

Speciallärarna och specialpedagogerna lade dock inte skulden hos eleverna utan arbetade 

utifrån ett relationellt förhållningssätt där både individens behov och förutsättningar beaktades 

och metoder inrättades för att möta dessa behov (Persson, 2019). Eleverna kategoriserades inte 

som elever med läs- och skrivinlärningsproblematik eller elever med intellektuell 

funktionsnedsättning utan i första hand att läs- och skrivinlärning skulle ske utifrån den 

individuella elevens förutsättningar och det byggde helt på ett relationellt anpassat 

förhållningssätt där olika inslag och strategier mixades för att passa eleverna vart efter som de 

svarade an på arbetet med att lära sig läsa och skriva.  

 

4.7 Slutsatser och sammanfattning  
 

Resultat av studien visar att de som deltog i vår studie använde många olika metoder i sin 

undervisning för läs- och skrivinlärning. Flera av respondenterna arbetade på samma vis med 

läs- och skrivinlärningen oavsett om en elev hade läs- och skrivsvårigheter eller inte. Insatserna 

för de olika eleverna byggde inte på diagnoser utan fokus låg på den enskilde elevens 

förutsättningar och vad som fungerade bäst för den. Motivation, förståelse för uppgiften och 

självförtroende var något som lyfts fram utan att vara kopplade till någon särskild metod. Kurs- 

och läroplanerna för grundsärskolan och för gymnasiesärskolan nämndes inte av 
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respondenterna. Resultatet från vår studie visade på att det som styrde var lärares engagemang 

för eleven och att diagnostisering och kategorisering inte var något som påverkade arbetet. I 

stället blev det en individuell skräddarsydd hantering av hur läraren mötte varje elevens behov. 

 

5. Diskussion 
 

Det här avsnittet börjar med en diskussion om studiens metod för att sedan gå över i 

resultatdiskussionen, fortsatt forskning och avslutas med en sammanfattning.  

 

5.1 Metoddiskussion 
 

I studien valde vi att använda kvalitativa intervjuer. I kvalitativa studier så är intervjuer ett av 

de vanligaste sätten att samla data (Backman, 2008). Det fungerade bra utifrån vårt syfte som 

var att ta reda på hur några speciallärare/specialpedagoger på grund- och gymnasiesärskolan 

arbetar med läs- och skrivinlärning. Kvale och Brinkman (2010) tar upp vikten av att vara 

påläst som intervjuare om det ämne som intervjun ska handla om. Innan intervjuerna 

genomfördes så hade vi läst forskning inom området läs- och skrivinlärning. Genom egna 

erfarenheter i grundsärskolan, grundsärskolan inriktning träningsskola, gymnasiesärskolan och 

grundskolan så hade vi redan en grund och en förförståelse att utgå ifrån inför arbetet med 

studien. Då vi som intervjuare kommer från samma verksamhet så kunde vi ibland uppleva att 

det kunde vara svårt att hålla sig neutral. Då vi har en förförståelse för verksamheten och en 

viss kunskap hur elevernas förutsättningar har sett ut. Vid analysen tittade vi på likheter och 

olikheter i respondenternas svar (Fejes & Thornberg, 2009). Vid tolkningen av data sökte vi 

också efter mönster. Vi sökte variation och skillnader i respondenternas svar och som hjälp vid 

tolkningen av respondenternas uppgifter använde vi de olika perspektiven relationellt, 

kategoriskt samt kompensatoriskt (Person, 2019). Vi tittade bland annat på vilket 

förhållningssätt som kom fram när respondenterna beskrev hur de arbete med eleverna. 

I studien valde vi att benämna alla respondenter för speciallärare/ specialpedagog även om de 

inte hade legitimation för speciallärare eller specialpedagog. Alla hade de hade en anställning 
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som speciallärare eller specialpedagog. Utifrån respondenternas yrkesroller som speciallärare 

och specialpedagoger kan deras arbetssätt se olika ut beroende på vilka skolor de arbetade på 

samt vilket behov som behövdes förstärkas på den aktuella skolan. Forskaren Bruce (2018) tar 

upp att specialpedagogen har mer en övergripande funktion där kartläggningar, utredningar 

samt att handha olika mötesfunktioner med dels habiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin, 

och läkarteam. Speciallärarens roll (Bruce, 2018) är mer en handledande funktion för elever 

och pedagoger, denna yrkesgrupp har oftast en legitimation i ett eller flera ämnen. Det innebar 

att vi fick beakta detta och anpassa våra följdfrågor till respektive profession, men utan att 

föregripa eller styra deras svar. Vi ville gärna ta del av hur deras syn på inlärningen var samt 

hur de dokumenterar och följer upp eleverna utifrån deras enskilda förutsättningar och med 

hänsyn till deras utvecklingsnivå. Det blev viktigt att lyssna in och inte leda samtalen utan ge 

utrymme och möjlighet för deltagarna att själva beskriva vilka funktioner de ansåg sig hantera 

(Olsson & Sörensen, 2011). Det var en intervju med en respondent som arbetade på 

grundsärskolan inriktning träningsskola inplanerad. Men den intervjun kunde inte genomföras. 

Det hade varit intressant att även få med det här perspektivet. Nu fick vi endast respondenter 

som arbetade med dessa elever på gymnasienivå. Något som vi inte frågade våra respondenter 

var vilken grad av intellektuell funktionsnedsättning deras elever hade. Det var något som vi 

hade kunnat ta upp i samtalen. Vilken metod och förhållningssätt våra respondenter använde i 

sitt arbete med eleverna skulle kunna ha påverkats av detta. 

Under själva intervjuerna så upplevde vi ibland att våra frågor kunde gå in i varandra och det 

blev då lite svårt att få fram ett tydligt svar. Att vi inte hade vana att göra intervjuer påverkade 

säkert det hela. Uppföljningsfrågor hade bidragit till tydligare och mer uttömmande svar och 

förklaringar till arbetet med läs- och skrivinlärning. Uppfattningar kunde också särskiljas. 

 

5.2 Resultatdiskussion  

Vårt syfte med studien var att ta reda på hur några speciallärare/specialpedagoger på grund- 

och gymnasiesärskolan arbetade med läs- och skrivinlärning. Fokus ligger på speciallärares 

och specialpedagogers arbetsmetoder. De respondenter som vi intervjuade arbetade på 

grundsärskolan respektive gymnasiesärskolan.  
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Vi fick fram att det var många olika metoder som användes för läs- och skrivinlärningen. Det 

var inte många av våra respondenter som använde enbart en och samma metod. Det som också 

togs upp av våra respondenter var viktigt att se vad som passade varje elev och anpassa metod 

efter det. Tjernberg (2013) hänvisar till Fischbein (2007) som påpekar att det är viktigt att 

anpassa för eleverna på individnivå så att de får rätt stöd och verktyg. Anpassa på olika sätt till 

vad som behövs för ett skolarbete betyder särskilt mycket för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning så att de kan känna sig delaktiga och vara inkluderade (Szönyi & 

Söderqvist, 2015).  

Det som framkom i resultatet var att ingen av respondenterna tog upp i intervjun hur deras 

elevers intellektuella funktionsnedsättning påverkade inlärningen. Kylén tar upp i sin indelning 

av intellektuell funktionsnedsättning (A, B, C och D nivå) att den kognitiva förmågan 

(tänkande, uppmärksamhet, minne, inlärning, medvetande, språk samt beslutsfattande och 

problemlösning) är olika beroende på vilken nivå eleven ligger på (Hellkvist & Sundin, 1996). 

Respondenterna hänvisade inte heller till någon diagnosmanual som till exempel ICD10 och 

DSMIV. Vilket är ett annat sätt att beskriva vilken grad av svårighet som den intellektuella 

funktionsnedsättningen är på (Söderman, 2011). 

Respondenterna i vår studie lyfte fram att som lärare behövdes det kännedom om flera olika 

teorier för att kunna mixa dem vid arbetet med eleverna i läs- och skrivinlärning. Viktigt var 

att kunna anpassa till varje elevs nivå. Den metod som respondenterna tog upp i arbetet med 

yngre elever var Bornholmsmodellen (Lundberg, Rydkvist och Strid, 2018). Där sker 

inlärningen till stor del via språklekar. Andra läs och skrivinlärningsmetoder som våra 

respondenter tog upp var Läsinlärning i sju steg (Örtendal, 2008), Wittingmetoden 

(Wittingföreningen), Läsfixarna (Westlund, 2016). De här metoderna användes på grund av att 

dessa är strukturerade och svårighetsgraden ökar stegvis. 

Det var endast en av metoderna som använde talsyntes och datorskrivande för läsinlärning av 

dem som våra respondenter nämnde. Det var Att skriva sig till läsning (ASL) (Trageton, 2014). 

Den metoden gjorde också Byström och Person (2015) en vetenskaplig studie om i 

träningsskolan. Där de undersökte hur det arbetades med metoden Att skriva sig till läsning. 

Byström och Person fick fram att Att skriva sig till läsning (ASL) tillsammans med andra 
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metoder fungerade bra som arbetssätt för dess elever. Vilket styrker våra repsoldaters 

uppfattning att det går bra att blanda olika metoder för att varje elev ska få en så anpassad 

inlärningsmodell som möjligt. 

En metod som togs upp i studiens bakgrund men nämns inte av våra respondenter var Läsning 

på talets grund (Leimar, 1979). Även den är en strukturerad och tydlig metod. Den var kanske 

inte lika bekant för respondenterna då den bland annat vänder sig till SVA-elever. 

Våra respondenter tog upp att de olika metoderna var strukturerade med tydliga steg. Det var 

också något som kom fram i flera av studierna som vi läste. Joseph och Schisler (2009) fick 

fram i sin studie att metoder med tydliga steg och tydlig struktur var det som användes mest. I 

studien Handwriting Without Tears (HWT) av Olsen beskrivs ett tydligt och strukturerat sätt 

att arbeta med skrivinlärning. Ingen av respondenterna i vår studie tog upp denna metod men 

återkommande lyftes betydelsen av struktur och tydlighet för att lyckas med inlärningen för 

eleverna i särskolan. Grindle, Cianfaglione, Corbel, Wormald, Brown, Hastings och Carl 

Hughes gjorde en studie på hur det gick att använda denna metod på elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. Resultatet visade att det fungerade bra. När vi frågade respondenterna 

vilka metoder för läs- och skrivinlärning som gick att använda i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan svarade en av dem att alla gick att använda men i långsammare takt. 

Flera av studierna som vi läste undersökte tidigare studier och deras resultat. Det som kom 

fram var att undervisning av strategier och arbeta med ordens ljuduppbyggnad som exempelvis 

fonem gav resultat för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Hill (2016) fann i sin 

studie att arbeta med ordens olika beståndsdelar var framgångsrikt. Även Conners, Rosenquist, 

Sligh, Atwell och Kiser (2004) fann att det gav resultat att arbeta med fonem och ljud. Joseph 

och Konrad (2009) fann att undervisning i strategier var det vanligaste som undersöktes och 

var det bästa sättet för elever med intellektuell funktionsnedsättning att lära sig att skriva. De 

här forskarnas resultat ligger i linje med vad vi fick fram i vår studie. Av metoderna som våra 

respondenter lyfte bygger många av dem på att arbeta med ordens olika beståndsdelar som till 

exempel Bornholmsmodellen. De här strategierna, ljudinlärningsmodellerna är framgångsrika 

därför att de är eller ska hanteras strukturerat i mötet med eleverna. I Alnahdis (2015) studie 

blev resultatet att de viktigaste egenskaperna för kännetecknade av effektiva strategier för 
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läsinlärning var följande; direkt instruktion ges, träning pågår under en lång period, arbetet 

läggs upp systematiskt och en noga anpassning till nivån för intellektuell funktionsnedsättning. 

Även detta är samstämmigt med vad våra respondenter tar upp i intervjuerna. Då de nämner 

vikten av att anpassa till varje elevs förutsättningar. Även forskarna Melissa K.Ainsworth Anya 

S. Evmenova Michael Behrmann och Marci Jerome (2015), Rachel Sermier Dessemontet och 

Anne-Francoise de Chambrier (2015) fann att strukturerade tydliga instruktioner gör att elever 

går framåt i sin läs- och skrivförmåga. Den studien som inte stödde våra respondenter lika 

tydligt var Joseph & Seery (2004). Dessa forskare kunde inte påvisa lika goda resultat i sin 

studie och de tyckte att mer forskning krävdes. Bjar och Frylmark (2009) tar upp att det kan 

vara stor variation hur fort elever knäcker läskoden och vissa har en betydligt långsammare 

inlärningstakt. Det var inget som framkom i intervjuerna med våra respondenter. De tog inte 

upp att eleverna hade olika inlärningstakt.  

När vi intervjuade respondenterna så var det lättare att få dem beskriva hur de arbetar med 

läsinlärning än skrivinlärningen. Varje respondent la mycket mer tid på att beskriva 

läsinlärningen jämfört med skrivinlärningen. Björk och Liberg (1996) påpekade att det var lika 

viktigt att följa upp skrivinlärningen som läsinlärningen.  

I resultatet var det svårt att få fram hur det arbetades med läs- och skrivsvårigheter. En 

anledning till att resultatet blev så skulle kunna vara att elever som går i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan har redan en problematik runt inlärning och det anpassas ofta runt dessa 

elever som en naturlig del i deras skolgång. Respondenterna tog istället upp vikten av en god 

relation mellan dem och eleverna. Det relationella perspektivet kommer fram även här. Det 

finns studier som visar att resultaten kan bli bättre om det finns social interaktion. Lundberg 

och Reichenberg (2013) ville undersöka textförståelse i ett socialt sammanhang. Den studien 

visade att eleverna gick framåt i sin utveckling av arbetsmetoden. Vilket styrker 

respondenternas sätt att lyfta fram den sociala interaktionen. Då flera av respondenterna tog 

upp att det var viktigt att eleverna fick ett bra självförtroende så att de vågade tro på sig själva. 

En respondent på grundsärskolan tog upp att elever som kommer från grundskolans 

högstadium ofta har dåligt självförtroende och det blev en viktig uppgift att stärka eleven i 
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detta. Ericson (2010) skriver att det är viktigt att eleverna inte tappar självkänslan och får en 

negativ bild av sig själva. Det kan leda till att eleverna får ångest och tillslut blir hemmasittare.  

 

5.3 Sammanfattande reflektion 

Vi hade inte förväntats oss att det skulle vara så många olika metoder och arbetssätt som våra 

respondenter presenterade. Blanda olika metoder för att anpassa undervisningen till varje elev 

tog flera av respondenterna upp som en bra strategi. Det var viktigt att se den enskilda elevens 

behov. En specialpedagog/speciallärare måste enligt våra respondenter vara uppmärksam på 

hur en elev agerar om den till exempel visar ointresse och trötthet. Det kan bero på 

koncentrationssvårigheter, brister i syn och hörsel (http://www.lukimat.fi). Speciallärare och 

specialpedagoger i grundsärskolan och gymnasiesärskolan behöver en bred kompetens för att 

kunna planera och ta hänsyn till elevernas olika behov som till exempel svårigheter att kunna 

associera till olika händelser, förebygga svårigheter i kort- och långtidsminne (Florin & Svärd, 

2011). Att det behövs ett flexibelt tänkande för varje elev kan påverka att så många olika 

metoder nämns. Det som var svårt att få fram var hur och om det arbetades med läs- och 

skrivsvårigheter på något speciellt sätt. Vilket kan bero att dessa elever redan har diagnosen 

intellektuell funktionsnedsättning och därigenom hade dessa elever redan en anpassad 

undervisning. Att respondenterna inte hänvisade till någon kursplan var lite förvånande. I 

Skolverket (2011) tas det upp att elevernas intresse för att lära sig läsa och skriva är ett av 

skolans uppdrag. Det tas också upp i gymnasiesärskolans individuella studieprogram (2015:8). 

Det som Christoph Ratz och Wolfgang Lenhard (2013) fick fram i sin studie var att elever med 

intellektuell funktionsnedsättning har blivit bättre på att läsa än tidigare. Det låter positivt för 

den här elevgruppen.  

Utifrån avsnittet av tidigare studier i vårt arbete om läsinlärningsmetoder och strategier i 

grundskolan har vi uppmärksammat ett behov att rikta fokus på hur läs- och skrivinlärning sker 

i särskolans verksamhet. Få studier belyser detta område och det är något som vi personligen 

anser oss behöver mer kunskaper om för att sedan i praktiken som utbildade speciallärare 

verkligen kunna bidra med att stärka lärarnas arbete med detta uppdrag.  
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5.4 Fortsatt forskning 
 

En fortsatt forskning som vi skulle vilja göra är att fortsätta på denna inriktning gällande läs 

och skrivsvårigheter och söka djupare på olika diagnoser som ligger inom detta spektrum. 

Även se och jämföra vilka åtgärder som sätts in efter kartläggning och screening. Samt se hur 

varje skolas resultat sett ut efter kartläggning, arbetet med eleverna samt se vilket resultat 

insatserna ger. 

Ett forskningsområde som även skulle vara intressant att fördjupa sig i är hur undervisningen 

ser ut för elever som inte kommer att lära sig läsa. Det vore en breddning av denna studie som 

istället vänder sig främst mot elever som har förmågan att lära sig läsa.  
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Bilaga 1 - 2 
Bilaga 1 Missivbrev  

 

En förfrågan om deltagande i en studie 

Den här inbjudan riktar sig till speciallärare och specialpedagoger. 

 

Vi är två studenter som läser till speciallärare. Under våren 2019 kommer vi att genomföra 

vårt examensarbete och därför behöver vi komma i kontakt med speciallärare och 

specialpedagoger som jobbar på grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. I vår studie vill vi 

undersöka hur det arbetats med läs- och skrivinlärning i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan. 

  

Följande frågor formulerades för studien:  

- Vilka metoder och arbetssätt används? Varför användes dessa?  

- Vad ser de vara bra strategier eller metoder vid läs- och skrivsvårigheter i grundsärskola   

respektive gymnasiesärskola? Hur motiverar de dessa strategier? 

- Påverkar elevernas diagnoser val av inlärningsmetod/strategi eller vad utgår de ifrån vid 

planering av insatser?  

- Vad har påverkat deras arbetssätt över tid och vad ser de behöver utvecklas för att läs- och 

skrivinlärningen, undervisningen skulle bli bättre för elever i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan?  

 

 Våra intervjuer beräknas ta allt från 30 minuter till 60 minuter. Var vi ska träffas och 

genomföra intervjun bestämmer vi tillsammans via mail, personligen eller telefon. Det är 

viktigt att komma överens om tid och plats som fungerar för båda. Vi önskar att kunna få 

spela in intervjun. Detta underlättar för oss när vi ska transkribera den. 
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De etiska reglerna vid uppsatsskrivning och forskning som vetenskapsrådet rekommenderar 

följer vi givetvis. Vilket innebär att du ska har fått information om syftet för studien. Att 

medverka i studien är frivilligt och du kan när som helst säga att du inte vill delta längre. 

Intervjuerna ska bara användas för denna studie och när studien är godkänd kommer 

inspelningarna att förstöras. All information kommer att avkodas så att det inte framgår vilka 

personer som deltagit eller vilka skolor. Vi återkopplar gärna till dig.  

  

Vi hoppas att detta uppdrag kan vara av intresse. Din medverkan skulle hjälpa oss i vår studie. 

Vi tänker oss att kunna genomföra detta under januari, februari och mars månad, 2019. 

Deltagarens samtycke för medverkan 

Jag har tagit del av informationen vad gäller konfidentialitet, studiens genomförande och frivillighet 

och lämnar mitt samtycke till att delta i studien. 

 

  

Namn 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

Datum och ort 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

  

Har du frågor angående denna studie kontakta oss gärna. 

  

UKK, Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation, 

Institution för Specialpedagogik  

Mälardalens Högskola 

 

Tack på förhand! 
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Bilaga 2 Intervjuguide     

 

1. Förklara och beskriv vilka arbetssätt och metoder du använder i läs- och 

skrivundervisning? 

  

Följdfrågor: 

 

Vad tycker du är viktig att ta hänsyn till i dessa arbetssätt och metoder och vad gör att 

dessa metoder fungerar? 

 

Varför använder du dessa metoder och arbetssätt? 

 

Vilka moment är svåra att lyckas med och vad går lättare? 

 

Hur påverkas elevernas läs och skrivlärande av alternativ undervisning? 

 

Hur kan alternativ undervisning i läsning och skrivning se ut i undervisningen? 

 

Påverkas ditt arbetssätt om en elev har någon form av diagnos? 

 

           Vad har du för förkunskaper om elevens läs- och skrivförmåga eller förutsättning? 

 

  

2. Förklara och beskriv vilka strategier har du för att förebygga läs- och 

skrivsvårigheter? 

 

Följdfrågor: 

 

Varför är dessa strategier bra?  
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Hur tänker du om val av metoder och strategier för att ge eleverna bästa 

förutsättningar i läs och skrivlärandet? 

 

Vad har du för syfte med att stödja eleven i de olika anpassningarna som erbjuds? 

 

 

 

3. Hur arbetar du med läs- och skrivsvårigheter bland dina elever? 

 

Följdfrågor:  

 

Varför har du valt att jobba med dessa metoder och arbetssätt? 

 

När du planerar insatser för en elev vilka är dina utgångspunkter då i planeringen? 

 

Vad är elevens ansvar och uppgift i det hela?   

 

 

4. Vilka arbetssätt och metoder som används på grundskolan kan vara relevanta även 

för grundskolans läs-och skrivundervisning enligt dig?  

 

Följdfrågor: 

 

Motivera varför dessa metoder och arbetssätt även passar grundsärskolans/ 

gymnasiesärskolans elever? 

 

            

 

5. Vilka är framgångsfaktorerna i din skola för läs- och skrivundervisning? 

 

Följdfrågor: 
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Arbetar alla på skolan med framgångsfaktorerna? 

 

Vad är det som gjort att ni kommit fram till att dessa faktorer är lyckade för 

inlärningen i läs- och skrivundervisningen? 

 

Vad kan behövas utvecklas mer enligt dig? 

 

            Hur ser du/ni på samverkan med föräldrar?  

  

            Lyfts detta upp i ert arbetslag om hur detta ska samverkas eller inte? 

  

Är det ert/ditt val som styr elevens lärande eller anpassar du/ni metod för olika elever? 

  

Får eleven anpassa sig till lärarens verktyg eller finns det en samsyn och dialog 

mellan läraren och eleven? 

 

 

 

 

6. Om du tittar på grundsärskolan/gymnasiesärskolan i stort, finns det något som 

saknas eller skulle kunna utvecklas för att undervisningen för eleverna ska kunna bli 

optimal? 

 

7. Om det är något som saknas, vad är det som gjort eller påverkat att du inte har 

jobbat med det? 

 

Anette Lexell  Anne Lövstedt 


