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Sammanfattning:  

Att kunna läsa är viktigt i ett samhälle där information och kommunikation ofta sker genom 

skrift. Syftet med denna studie var att undersöka och belysa hur några lärare inom 

grundsärskolan, årskurs 7-9, understödjer elevers läsutveckling. Den teoretiska 

utgångspunkten grundar sig i Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Studien utgjordes av en 

multipel fallstudie med en kvalitativ forskningsansats. I fallstudien undersöktes sex stycken 

grundsärskolor genom 15 observationer och 6 intervjuer varav 4 gruppintervjuer. I 

intervjuerna deltog sammanlagt 10 lärare. Resultatet i studien visar att lärarna i studien 

använder en mix av läsutvecklingsstrategier i sin läsundervisning. Eleverna har individuella 

och nivåanpassade arbetsuppgifter med anledning av olika behov och intressen. Resultatet 

visar även att lärarna tycker att arbetet med läsförståelse är särskilt viktigt för eleverna i 

grundsärskola, att eleverna arbetar aktivt med ord- och begreppsförståelse och att eleverna ges 

tillfällen att återberätta händelser och texter. Både vikten av individuellt och gemensamt 

arbete kring läsning träder fram som viktiga delar i elevernas läsutveckling.  
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Inledning 

Att kunna läsa med flyt och att därtill värdera det som läses är viktigt i dagens samhälle. En 

anledning till det är att information många gånger ges i skrift samt via internet, datorer, 

mobiler och surfplattor. Behovet av god läsförståelse ökar därmed. I ämnet svenska i 

grundsärskolans nya kursplan (Läroplanen för grundsärskolan, 2011) står det att elever skall 

ges förutsättningar att utveckla sina förmågor i läsning för att vidare kunna förstå och 

reflektera över olika texter.  

        Den här studien handlar om hur elever i grundsärskola utvecklar sitt läsande under 

årskurserna 7-9 med hjälp från lärare och assistenter samt genom olika pedagogiska 

hjälpmedel (artefakter) och läsinlärning-, läsutveckling- och läsundervisningsstrategier. Det 

finns flera anledningar till att den här studien behövs: Kunskaperna om elever med 

intellektuell funktionsnedsättning och deras läsutveckling är mycket begränsad i Sverige. Det 

har bland annat framkommit i tidigare forskning av Wingerden, Segers, van Balkom och 

Verhoeven (2014, 2016) att elever med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter med 

den fonologiska medvetenheten, att det tar tid för dem att lära sig läsa samt att läsförståelsen 

hos elever med intellektuell funktionsnedsättning kan vara begränsad och därmed i behov av 

utveckling.  

 Utifrån våra erfarenheter, som lärare inom grundsärskola, påstår vi att de flesta elever 

med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning har en grundläggande läsförmåga när de 

börjar på högstadiet. Våra erfarenheter har även visat att dessa elever behöver få tid på sig i 

sin läsutveckling för att uppnå en grundläggande läsförmåga. Detta kan styrkas genom en 

studie av Allor, Mathes, Roberts, Cheatham och Champlin (2010a) där de kom fram till att 

elever med intellektuella funktionsnedsättningar kan behöva 3 års intensiv, tydlig och 

omfattande läsinstruktioner för att uppnå en motsvarande årskurs 1:as miniminivå i 

grundläggande läskunnighet. Genom vår studie hoppas vi få fram hur den eventuella 

vidareutveckling inom läsning som sker går till vid några grundsärskolor i Sverige. Genom 

studien, som utgör vårt examensarbete, önskar vi som blivande speciallärare inom särskolan, 

belysa elever med intellektuell funktionsnedsättning och deras läsutveckling/undervisning, att 

beskriva och analysera hur de ges möjlighet att lära sig läsa och visa på behov av fortsatta 

studier gällande läsutveckling. 

Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs först begreppet intellektuell funktionsnedsättning, begreppet 

grundsärskola och grundsärskolans styrdokument. Därefter beskrivs med stöd av aktuell 

forskning vad det innebär att kunna läsa, läsundervisning, kartläggningsmetoder, tidigare 

forskning, teoretiskt ramverk för att slutligen presentera syfte och frågeställningar.  

 

Intellektuell funktionsnedsättning  
I den här studien används begreppet intellektuell funktionsnedsättning som en synonym till 

begreppet utvecklingsstörning. Ordet intellektuellt funktionshinder används vanligen för att 

beskriva en nedsättning i intelligens i kombination med en bristande förmåga att självständigt 

klara den dagliga livsföringen (Ineland, 2013). Daglig livsföring handlar om att klara sitt 

vardagsliv självständigt så som att kunna ordna med till exempel mat-, hygien- och 

boendefrågor. För att läsa mot grundsärskolans läroplan krävs det att eleven har diagnosen 

intellektuell funktionsnedsättning. För att få en sådan diagnos behöver vårdnadshavare 

godkänna att eleven genomgår en rad utredningar; pedagogiska, psykologiska, medicinska 
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och sociala (SFS, 2010:800, 7 kap 5§). Utredningarna visar vilken intelligenskvot (IK) eleven 

har. När IK hamnar under 70 räknas det som en intellektuell funktionsnedsättning. Beroende 

på hur lågt värdet är kan elever delas in i grupper med lindrig, måttlig eller grav 

utvecklingsstörning (Bruno, 2012) alternativt lindrig/mild, medelsvår, svår eller grav 

intellektuell funktionsnedsättning (Frithiof, 2007). Den här studien riktar in sig på elever med 

en lindrig intellektuell funktionsnedsättning som går i grundsärskola.  

Granlund (2009) har undersökt vilka svårigheter som följer med en intellektuell 

funktionsnedsättning. Svårigheterna visar sig i elevernas förmåga att ta till sig och bearbeta 

information, bygga kunskap och använda sin kunskap. Intellektuell funktionsnedsättning kan 

betyda begränsningar i tids- och rumsuppfattning, minnet samt i det abstrakta tänkandet. Med 

abstrakt tänkande menas att kunna se hur saker hänger ihop, att kunna generalisera. Enligt 

Kylén (2012) kan arbetsminnet vara begränsat och genom det kan mindre information hållas 

kvar i minnet under lektionen. Då elever med intellektuell funktionsnedsättning har en 

långsammare utvecklingstakt tar det längre tid att bygga upp kunskap och färdigheter. 

Elevens kunskap är grundad i deras erfarenheter som har bearbetats i relation till deras 

begåvning. Inlärningen kan då underlättas genom att eleven ges lite och enkel information 

(ibid.). En internationell studie handlar om tre elever med intellektuell funktionsnedsättning 

som kunde – via intensiv, individualiserad, daglig träning och instruktion av lärare – förbättra 

sin läsning. Genom korta och motiverade pass som var repetitiva och systematiskt tydliga 

med individuella instruktioner nåddes resultat även om det tog lång tid (Allor et al. 2010b). 

 

Grundsärskola 

Grundsärskolan är en skolform som erbjuds till elever med intellektuell funktionsnedsättning. 

Den delas upp i grundsärskola och grundsärskola inriktning träningsskola beroende på 

intelligenskvot hos elever. I grundsärskolan går elever med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning medan de med måttlig och grav intellektuell funktionsnedsättning går i 

grundsärskola inriktning träningsskola (Skolverket, 2011). Elever med intellektuell 

funktionsnedsättning har möjlighet att följa särskolans kursplan och att gå kvar i grundskola 

integrerade (Ineland, 2013; SFS, 2010:800).  

 Grundsärskolan har fått kritik för att vara för omsorgsinriktad kring eleverna. I en 

doktorsavhandling, skriven av Berthén (2007), beskrivs hur skolkunskaper hamnar i 

bakgrunden i grundsärskolan. Progression saknas; det vill säga fördjupning i kunskaper över 

tid. Det läggs mer fokus på fostran och förberedelser för det kommande vuxenlivet under 

skoldagarna än det centrala innehållet och kunskapskraven i läroplanen. Detta kan ha sin 

förklaring i att grundsärskolan tidigare var en landstingsstyrd skolform (ibid.). Idag är 

grundsärskolan en kommunal skolform, alternativt i form av en friskola. 

 

Styrdokument för grundsärskolan  

Det finns två centrala styrdokument för det svenska skolväsendet och grundsärskolan; 

läroplanen för grundsärskolan och skollagen. Dessa beslutas av riksdagen. En ny läroplan 

trädde i kraft 2011 för grundsärskolan. Den senaste revideringen skedde 2018. Läroplanen är 

uppdelad i tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer samt 

kursplaner. Kursplanerna är indelade i två delar, grundsärskola och grundsärskola inriktning 

träningsskola. I läroplanens första del, värdegrund och uppdrag, står följande: ”Språk, lärande 

och identitetsutveckling är nära förknippade. 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. 7). 

 Skollagen reglerar de rättigheter och skyldigheter som elever och vårdnadshavare har. 

Lagen reglerar även vilka krav som ställs på skolors huvudmän. Syftet med grundsärskolans 
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utbildning finns nedskriven i Skollagen (SFS, 2010:800). Det 11:e kapitlet, 2 §, säger att 

utbildningen ska vara anpassad och ge eleverna både kunskaper och värden. Utbildningen ska 

även ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att ta till sig kunskap. Vilka kunskaper och 

värden som ska ges är utformade i grundsärskolans läroplan. I skollagen står det att: 

 
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 

utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika 

kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser.  (SFS, 2010:800, 3 kap. 3 §) 

 

Kvalitetsgranskning 

I Skolinspektionens senaste kvalitetsgranskning av grundsärskolan (2010) visas att elever i 

grundsärskola kommer i kontakt med olika typer av texter i svenskundervisningen. Eleverna 

får möjlighet att både lyssna till läraren som läser högt ur litteratur samt att läsa själva. 

Skolinspektionen reagerar på att efterarbete med texter eleverna kommer i kontakt med inte 

genomförs på många skolor. Eleverna arbetar ofta individuellt med att leta svar på frågor i 

texten istället för att diskutera texten som en helhet. Skolinspektionen skriver vidare att 

eleverna ofta arbetar med individuella uppgifter, i form av färdighetsträning. Exempel på 

färdighetsträning kan vara ordkunskap- och läsförståelseövningar. Med många individuella 

arbetsuppgifter riskerar sammanhanget, för de kunskaper elever lär sig, att hamna i 

bakgrunden. Elever ska ges möjlighet att skapa en helhet utav de delar de lär sig (ibid.). 

Ämnet svenska är ett kommunikativt ämne. Att samtala och diskutera är ett viktigt inslag i 

undervisningen. I Skolinspektionens granskning visar det sig dock att många av samtalen och 

diskussionerna genomförs mellan enskilda elever och vuxna, inte elever emellan. Många av 

eleverna i grundsärskolan har behov att träna på att samspela och diskutera med jämnåriga. 

Det är en del av deras kommunikativa utveckling, att jämföra de egna tankarna med andras. 

 

Anknytande forskning och närliggande texter kring områden som rör 

läsprocessen 
Här nedan redovisas anknytning till forskning och närliggande texter. 

 

Att läsa – ett centralt begrepp i studien 
För att förklara vad läsning innebär beskrivs följande begrepp och steg; pseudoläsning, 

logografisk läsning, alfabetisk läsning samt ortografisk läsning. Därefter beskrivs 

läsundervisning i olika former samt kartläggningsmaterial som utgör hjälpmedel till att ta reda 

på vart eleven befinner sig i sin läsutveckling och vad nästa steg kan vara.  

 Glentow (2006) och Høien och Lundberg (2013) beskriver båda barn som ”läser” mjölk 

på förpackningen, familjemedlemmars namn och sitt eget namn. Barnen tittar på bokstäverna 

och läser samtidigt av sin omgivning och talar om vad som står. Barnen säger helt enkelt vad 

som står där för att de redan vet det. Detta kallas för pseudoläsning. Logografisk läsning, 

innebär enligt Glentow (2006) och Høien och Lundberg (2013), att läsinlärningen består av 

associationer mellan grafiska mönster som bokstäver och siffror. Ta ordet kamel, där 

bokstaven Mm för barnet kan efterlikna kamelens två pucklar. De har helt enkelt memorerat 

hur orden ser ut och här kan de lära sig ”läsa” relativt många ord. Det som tillslut begränsar är 

minnet. Denna form av läsning är enligt författarna ovan vanligt för elever i grundsärskolans 

träningsskola. När eleven har nått det alfabetiska-fonologiska stadiet har barnet knäckt koden, 

det har upptäckt sambandet mellan språkljud (fonem) och bokstav (grafem) och kan nu 

avkoda ord rätt (Høien & Lundberg, 2013). Att avläsa ord kräver mycket energi av eleven och 
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därmed kan läsförståelsen ofta hindras (Glentow, 2006; Høien & Lundberg, 2013). Vid den 

ortografiska läsningen har nu eleven en mer automatiserad ordavkodning och igenkänning av 

ord. Høien och Lundberg (2013) skriver att många ord består av morfem, dvs. sammansatta 

ord som brandbil, vilket består av två morfem, det brukar även kallas helordsläsning. Nu går 

det snabbare och omedvetet läser elever vad som står utan att tänka. Fredriksson och Taube 

(2012) menar att bara för att eleven knäckt koden slutar inte läsutvecklingen. Författarna 

understryker att eleverna behöver fortsatt stöd för att utveckla lässtrategier. Genom att ge 

elever kunskaper i hur de kan arbeta med en text, möta olika typer av texter oavsett ämne, att 

arbeta med texter i andra sammanhang, arbeta med digital läsning och källkritik, utvecklas 

lässtrategierna (ibid.).  

   

Läsundervisning 

I en internationell studie beskrivs att forskning – som kan hjälpa lärare att lära elever med 

intellektuell funktionsnedsättning att läsa – är begränsad (Bowder, Wakeman, Spooner, 

Ahlgrim-Delzell, & Algozzine, (2006). Alatalo (2016) belyser i sin avhandling vilka krav en 

god läsundervisning ställer på lärares kunskaper och vilka kunskaper de faktiskt har. 

Avhandlingen visar på brister i kunskaper hos lärare i klass 1-3 i grundskolan, kunskaper som 

anses vara viktig för läsundervisning. Lärarna var ovana att reflektera över faktorerna bakom 

elevers läsutveckling och systematiskt redogöra den dagliga läs- och skrivundervisningen. 

Flertalet elever med intellektuell funktionsnedsättning behöver direkta instruktioner i 

undervisningen vilket kan slå fel beroende på lärares kunskaper. De lärare som hade en äldre 

lärarutbildning och som nu närmade sig pensionsåldern, hade däremot kunskaper som 

behövdes för en god läsundervisning. Undersökningen gjordes i Sverige där lärare enligt 

Alatalo (2016) förväntas genomföra och analysera bedömningar och undersökningar av 

elevernas läs- och skrivutveckling för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. 

Enligt Allor, Mathes, Jones, Champlin och Cheatham (2010b) studie måste lärare uppdatera 

sig i forskning om elever med intellektuell funktionsnedsättning och deras läsutveckling. 

Hattie (2014) menar på att lärare inte uppdaterar sig och att det kan leda till egna teorier eller 

att lärare går på sin magkänsla snarare än forskning. 

 Det finns olika läsinlärningsmetoder att använda sig av som lärare vid läsundervisning 

och de förhåller sig lite olika gällande avkodning och förståelse. De är ofta indelade i två 

huvudgrupper (Glentow, 2006; Takala, 2013): (1) Bottom up-pedagogik (syntetisk eller 

fonologisk) som handlar om att eleven går från bokstavsljuden till helheten som ord, 

meningar och text. (2) Top down-pedagogik (analytisk eller ortografisk) är det motsatta, att 

arbeta med text och jobba sig ned till bokstaven. Här nedan beskrivs några 

läsundervisningsmetoder.  

 

Traditionell metod/läseboksmetod  

Läseboksmetoden innebär att samtliga elever använder sig av samma bok för att gemensamt 

följas åt i progressionen mot att kunna läsa (Frost, 2009). I läseboken finns bilder för 

bokstavsinlärning och eleven går från bilden i läseboken, till bokstaven och sedan till ljudet. 

Vid sammanljudning vid traditionell metod används bokstavskort där läraren för korten 

närmare varandra för att ljuda samman de olika bokstavsljuden. I läseboken tränas ord utifrån 

inlärda bokstäver. Ord som finns i läseboken är avkodningsinriktade (Glentow, 2006). Det 

betyder att orden är ljudenliga. Frost (2009) nämner att den traditionella läseboken har många 

ord som återkommer; det är ljudenliga ord som är effektiva i läsinlärning och lärarna jobbar 

med den alfabetiska principen, det vill säga att ljud förenas med bokstäver. Vidare menar 

Frost (2009) att småord (som de, och, det, dig) som inte stavas ljudenligt finns med i de första 
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traditionella läseböckerna. Barnen kommer då i kontakt med icke ljudenliga ord och börjar 

sakteligen kunna läsa dem. 

 

Wittingmetoden  

Wittingmetoden är en metod som sedan 70-talet använts för undervisning inom läsning och 

skrivning. Grundaren Witting (2016) berättar att metoden har utvecklats under praktiskt 

arbete med elever, metoden har alltså ett empiriskt underlag. Vidare berättar Witting att under 

årens lopp har hypoteser satts upp av henne och undersökts för att utvecklas till en mer 

framgångsrik metod. Wittingmetoden skiljer metoden på en teknikdel och en innehållsdel 

gällande läsning och skrivning som arbetas med åtskilt: 

 
I läsning består teknikdelen av att en räcka tecken, i korrekt ordning ska omvandlas till språkljud. 

Språkljuden måste hållas samman till ord och dessa ord måste avgränsas från varandra. När tekniken 

fungerar uppstår möjligheten att fritt och lätt komma åt ett budskap som någon annan skapat, för att just jag 

ska få ta del av tankarna. Innehållsdelen handlar alltså̊ i läsning om förståelsen av någon annans budskap, 

och i skrivandet rör det sig om att själv skapa ett innehåll för någon annan att ta del av. (Åkerman, A-K, 

2013, s. 2, vår kursivering) 
 

Avlyssningsskrivning och fritt associerande är de arbetsmetoder som används. Metoden går 

att använda i alla åldrar och tillämpningsområdena är följande: nyinlärning, vidareutveckling 

och förstärkning, svenska som nytt språk, att lära sig läsa och skriva samt ominlärning. Ingen 

lärobok används utan inlärningen utgår från elevens intressen, även om arbetsmaterialet följer 

en viss struktur. Wittingmetoden utgår från den enskilda individen där den befinner sig och de 

kan arbeta självständigt eller i mindre grupper (Åkerman, 2013). Wittingmetoden skiljer på 

fonem (ljud) och grafem (bokstäver, siffror). Här börjar man med språkljudet och när det är 

befäst går man till själva bokstaven. När sammanljudning av två fonem skall ske förs elevens 

finger mellan bokstavskorten som ligger en bit isär och ljudar. Wittingmetoden menar att 

sammanljudning är en fråga om tid. Efter att ha arbetat med bokstavskort en tid förs de allt 

närmare varandra för att de slutligen skall mötas och eleven skall nu kunna se ordet direkt. 

Eleverna tränar på kombinationer av vokaler och konsonanter med avsikt att automatisera 

avkodningen (Glentow, 2006). 

 

Läsning på Talets Grund (LTG) 

LTG-metoden utgår från de enskilda barnens begrepp och berättande. Genom barnens egna 

erfarenheter och upplevelser kommer de alla överens om vad läraren skall skriva för att sedan 

arbeta vidare med texten enligt de fem faser som redogörs nedan. Det innebär att texten känns 

igen av eleverna utifrån deras erfarenheter, tankar, känslor. Vidare menar Leimar (1974) att 

bilder till texter kan hjälpa eleven att associera till ord men kan även vilseleda eleven då 

bilden kanske, enligt eleven själv, är det de associerat till och annat än det som avses. Därför 

används inte bilder, de får själva rita dem efter att texten skapats. LTG-metodens fem faser är 

dessa: Vid den första fasen, samtalsfasen anser Leimar (1974) att gruppen och eleverna får ett 

större ordförråd. Därav samtalar elever tillsammans med läraren om gemensamma 

upplevelser, funderingar och iakttagelser. Inför andra fasen, dikteringsfasen, som kan göras i 

direkt anslutning till samtalsfasen eller någon dag senare diskuterar gruppen och kommer 

överens om vad läraren ska skriva. Läraren säger vad hen skriver samtidigt som eleverna 

ljudar. Vid laborationsfasen som är den tredje i ordningen har läraren valt ut olika moment 

som eleverna kan jobba vidare med beroende på vilken nivå de ligger i. I förväg har läraren 

textat på pappersremsor enstaka bokstäver, ord, ändelser eller hela meningar från 

dikteringsfasen, här är tillvägagångssättet praktiskt då de kan klippas eller vikas i remsorna. 

Eleverna läser nu återigen texten gemensamt och därefter delar läraren ut remsor att börja 
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jobba med utefter sin egen nivå i läs- och skrivinlärningen. Den fjärde fasen, 

återläsningsfasen har texten nu skrivits ut och eleverna får varsitt exemplar som de nu kan 

illustrera en bild till och de som kan läser den. Läraren har nu chans att sitta med en elev i 

taget och läsa den text de dikterat dagen innan. Slutligen kommer efterbehandlingsfasen där 

eleverna jobbar vidare med sina ord och meningar som de sagt under dikteringsfasen. De 

skriver orden på kort och kan illustrera en bild till ordet. Därefter skall eleven läsa orden och 

benämna ljuden. När eleven slutligen fått ihop flera kort kan hen som uppgift göra meningar 

av de insamlade orden (Leimar, 1974). Under arbetets gång granskas elevernas 

bokstavskännedom både visuellt och auditivt (Glentow, 2006). En studie gjord av 

Dessemonteta-Sermier, Martineta, deChambriera, Martini-Willemin och Audrina (2019), där 

297 elever med intellektuell funktionsnedsättning deltog, visade det sig att metoden Phonics 

instruction, som kan jämföras med den svenska LTG-metoden, var att föredra för personer 

med intellektuell funktionsnedsättning.  

 

Att Skriva Sig till Läsning (ASL)  

Att Skriva sig till Läsning är en metod som utvecklats av Trageton. Metoden bygger på WTR 

(Writing To Read), ett program utvecklat av IBM som använts i USA under många år. 

Trageton (2005) förklarar att hans metod till skillnad från den amerikanska är mer lekfull och 

inte kräver någon komplicerad utrustning. Huvudprincipen i denna metod, som är en 

kombination av analytisk och syntetisk metod, är att eleverna redan från förskoleklass ska 

skriva via dator och på så sätt ledas in i skriv- och läsinlärning (Takala, 2013; Trageton, 

2005). Trageton (2005) menar på att barnen arbetar i par vid datorerna, där diskussioner förs 

och genom att hjälpa varandra med det skriftliga och det tekniska stimuleras det muntliga 

språket. Datorn ersätter pennan fram till årskurs 3, vilket både främjar och motiverar elever 

som har motoriska svårigheter att skriva (Takala, 2013; Trageton, 2005). Inga färdiga 

illustrationer i böcker används utan eleverna illustrerar själva bilder till sina texter. Texter 

som i början av elevernas utveckling kan kallas spökskrift. De består mest av, som Trageton 

kallar dem bokstavsräckor, en massa bokstäver som eleverna lekt fram. 

Eleven berättar för läraren vad som står i texten och läraren skriver ned orden så eleven själv 

kan se hur orden formas (Trageton, 2005). Vidare skall eleven under årskurs 1 möta andra 

texter, oftast en klasskamrats text. Nästa steg är att eleverna ska producera egna läseböcker. 

Tidigare har de gjort ordböcker där eleven samlat på sig ord. Nu skall de även läsa riktiga 

böcker och i årskurs 2 får eleverna börja med handskrivning. 

 En finländsk studie skriven av Takala (2013) undersökte undervisningsmetoden ASL. 

Här visade det sig att metoden ASL inspirerade elever till att skriva och att utveckla social 

och kommunikativ kompetens. Undervisningsmetoden visade sig passa bra till elever med 

speciella behov. Det som framkom i studien vara att lärarna ansåg att ASL-metoden inte var 

tillräcklig för läsning och behöver därför kompletteras med andra metoder. 

 I en svensk studie presenterar Agélii-Genlott och Grönlund (2013) metoden iWTR 

(Integrated Write to Learn) utvecklad för att förbättra läs- och skrivinlärningen för elever i 

tidigare år. Åttiosju elever i årskurs 1 delades upp i en testgrupp och en kontrollgrupp och 

följdes under ett läsår. Denna metod är lik både Tragetons ASL, samt det amerikanska 

programmet WTR. Skillnaden är att iWTR framhävs vikten av den sociala processen och att 

texter produceras för att läggas ut på en så kallad klasswebb där alla elever kan ta del av 

varandras texter och kommentera dessa. Resultatet av denna studie visade att den sociala 

processen ökade elevernas motivation och förståelse för andras texter. Elever i svårigheter 

fick bättre självförtroende då texterna kunde produceras med hjälp av talsyntes och att 

texterna blev snyggare än att skriva förhand. Det som var utmärkande var att både läs- och 

skrivkunskaperna höjdes radikalt (Agélii-Genlott & Grönlund, 2013).    
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Kartläggningsmaterial 
Det finns olika sätt att följa, analysera och dokumentera elevernas läskunskaper. Här beskrivs 

kortfattat tre olika material, LUS, God läsutveckling, Gilla, läsa, skriva samt DLS. De har 

valts ut för att de, som vi ser det, är välkända.  

 

LUS 

LäsUtvecklingsSchema (LUS) är ett bedömningsmaterial, med vetenskaplig bakgrund i ULL-

projektet (Utvecklingspsykologisk granskning av Läsning och Läslärande), som pågick i 

slutet av 1970 till början av 1980-talet. Ledare för projektet var Åke Edfeldt, då professor vid 

Stockholms Universitet (Sundblad, Dominkovic´& Allard, 1981). 

Syftet är att följa vart eleven befinner sig i sin läsutveckling. Schemat är indelat i 3 faser där 

fas 1 är utforskande, fasen avser att barnet utforskar; prövar sig fram i sin läsning. I fas 2, 

expanderande, har eleven fungerande lässtrategier och övergår från enklare böcker till mer 

avancerade böcker. Slutligen anges fas 3, litterat läsande, när eleven kommit hit krävs ett 

abstrakt och hypotetiskt tänkande att kunna dra slutsatser utanför sin egen förförståelse. LUS 

är inte en metodisk modell utan syftet är att hjälpa läraren att synliggöra barnets utveckling 

(Allard, Rudqvist, & Sundblad, 2002).  

 

God läsutveckling 

Lundberg och Herrlin (2005) har skrivit boken God läsutveckling. De har arbetat fram ett 

kartläggningsmaterial inom läsutveckling som berör fem dimensioner: Fonologisk 

medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. 

Kartläggningsmaterialet hänvisas till de tre-fyra första skolåren och elever med långsam 

läsutveckling. Enligt Lundberg och Herrlin (2005) visar forskning att lärare som noggrant 

följer elevers läsutveckling, med både formella och informella metoder, kan bli 

framgångsrika. Materialet består av ett individuellt läsutvecklingsschema där eleven själv kan 

följa sin egna utveckling. Den bör regelbundet användas, rekommendationen är varannan 

månad till att börja med. Till varje fas finns också metodiska övningar. Ett exempel av övning 

i fonologisk medvetenhet är att barnen placerar ut bokstavskort vid föremål som börjar på 

samma ljud som bokstavskortet. Ett annat exempel av övning i ordavkodning är att barnet 

bildar ord utifrån tre ringar, där varje ring består av fem bokstäver som barnen tar en bokstav 

från varje ring och bildar ord. Lundberg och Herrlin hävdar bestämt att detta inte är en metod 

att använda mekaniskt som de uttrycker det. Kartläggningen ger lärare ett bra underlag i varje 

enskild elevs läsutveckling för fortsatt planering av insatser (Lundberg & Herrlin, 2005). 

 

Gilla, läsa, skriva 

Gilla, läsa, skriva (Skolverket, 2014), är ett bedömningsstöd som även används för att följa 

elevens läsutveckling. Detta material vänder sig till bland annat lärare som undervisar i 

årskurs 1-6 i grundsärskolan. Materialet består av lärarhandledning, lärarmatriser och 

observationsschema. Eleven får ett eget observationsschema som den tillsammans med 

läraren fyller i sin egna läs- och skrivutveckling och eleven. Tio observationspunkter inom 

läsning och skrivning finns för läraren med rubriker som uppmärksamma och notera samt 

exempel på undervisning. Detta bedömningsstöd som är utgivet av skolverket vilar på 

nationell och internationell forskning (Skolverket, 2014). Bedömningsstöd för årskurs 7-9, 

Gilla, läsa, skriva planeras att publiceras till sommaren 2020. 

 

DLS 

Det diagnosiska materialet för analys av Läs- och Skrivförmåga (DLS) finns i olika versioner 

inom läs- och skriv från förskola upp till gymnasiet. Birgitta Järpsten är ensam författare till 
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DLS skolår 1-2 och resterande upp till gymnasiet skriver Järpsten tillsammans med Karin 

Taube. Detta är ett material baserat på vetenskap som har arbetats fram av både pedagoger 

och forskare. DLS ska inte användas för att sortera elever utan för att öka insikten om elevers 

färdigheter. Det viktiga här är att fånga upp elever som har svårigheter med läs- och 

skrivutvecklingen, genom att få en tydlig information om den enskilda elevens färdigheter 

samt styrkor och svagheter och på så vi vara till hjälp för läraren i den fortsatta planeringen. 

Testerna konstaterar inte bara om en uppgift är löst eller ej utan här framgår även hur eleven 

arbetar med olika enskilda uppgifter. Pedagogen får nu en möjlighet att pröva olika slags 

stödinsatser som kan vara till hjälp för elevens läsutveckling (Hogrefe, Psykologiförlaget, 

2019).  

 

Tidigare forskning utifrån några aktuella empiriska studier 
Det finns några studier som ligger nära denna studies område. De handlar om elever med 

intellektuell funktionsnedsättning i grundsärskola och deras läsning. Här nedan presenteras 

fyra studier, varav två är svenska och två är internationella. Titlarna till dessa studier är: (1) 

Developing reading comprehension among students with mild intellectual disabilities: an 

intervention study. (2) Reading skills among students with intellectual disabilities. (3) 

Strengths and weaknesses in reading skills of youth with intellectual disabilities. (4) 

Förberedelse för särskildhet - särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhetsteoretiskt 

perspektiv. 

Läsförståelseutveckling hos elever med intellektuell funktionsnedsättning 

Lundberg och Reichenberg (2013) har studerat utvecklingen av läsförståelse hos elever med 

lindrig intellektuell funktionsnedsättning i Sverige. Syftet med studien var att undersöka 

effekterna av systematiska textsamtal hos elever med intellektuell funktionsnedsättning. Det 

deltog 40 elever i åldrarna 13–18 år, från 4 olika skolor och de delades in i två 

undervisningsgrupper. Båda grupperna skulle undervisas under 16 lektioner, i totalt 8 veckor. 

Den ena gruppen skulle undervisas med reciprocal teaching, här förkortat till RT. Reciprocal 

Teaching (RT) betyder ömsesidigt lärande och här diskuteras texter utifrån fyra områden; 

förutsägelse, generera frågor, klargörande och sammanfattande. Lundberg och Reichenberg 

nämner att lite forskning har gjorts för att utöka RT till personer med intellektuellt 

funktionshinder (Lundberg & Reichenberg, 2013). Den andra gruppen undervisades i  

Inference Teaching, här förkortat till IT, som innebär fokus på inferens, mer lärarstyrd 

undervisning där eleverna skulle svara på tre olika typer av frågor relaterade till texten. Först 

en fråga de lätt kunde finna svaret på i texten; andra frågan var eleven tvungen att reflektera 

och söka svar på från flera meningar. Den sista frågan, en varför-fråga, var mer komplex och 

eleven behövde där erfarenheter för att kunna svara på frågan. Läsförmågan testades både före 

och efter studien både gällande ordigenkänning, meningsförståelse, flyt, läsförståelse och 

hörförståelse. Genomförandet av studien leddes under de fem första lektionerna av Lundberg 

eller Reichenberg. Läraren satt och observerade för att sedan ta över lektionerna vid sjätte 

gången. De tre första lektionerna spelades inte in. Övriga lektioner filmades och analyserades. 

Resultatet i studien visade tydligt att elever med intellektuell funktionsnedsättning kan delta i 

konstruktiva textsamtal och att deras testresultat i läsförståelse höjdes, dock inte markant i 

båda grupperna. Testresultaten efter studien visade inte någon större skillnad mellan de två 

grupperna. Analyser av det inspelade materialet visade att RT-gruppen pratade mer än läraren 

och att eleverna inledde även spontant med frågor kring texten till skillnad från IT-gruppen. 

RT-gruppen gjorde också kritiska reflektioner kring texterna vilket utelämnades helt i IT-

gruppen. Summeringen för Lundberg och Reichenberg är att aktiva textsamtal med social 

interaktion, oavsett om det gäller RT eller IT, gav förbättrade resultat och uppskattades av 

både lärare och elever. Avslutningsvis menar Lundberg och Reichenberg (2013) att elever kan 
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ha oväntad kapacitet vid förståelse av skrift, det gäller bara att ge dem rätt stimulans och 

instruktioner.  

En internationell studie visar att elever med intellektuell funktionsnedsättning förbättrar 

sin förståelse kring skrivna texter om de använder sig av Reciprocal Teaching jämfört med 

traditionella metoder där enskilda läsuppgifter använts. Reciprocal Teaching främjar både 

läskunnighet och kommunikation vilket i sin tur leder till större förståelse (Alfassi, Weiss & 

Lifshitz, 2009). 

 

Läsförmåga hos elever med intellektuell funktionsnedsättning 

En annan studie genomfördes i Tyskland av Ratz och Lenhard (2013) där 1629 elever med 

intellektuell funktionsnedsättning, mellan åldrarna 6-21 år från 20 slumpmässigt utvalda 

skolor i Bayernområdet, deltog. Syftet var att beskriva nivån på läs- och skrivförmågan hos 

elever med intellektuell funktionsnedsättning. Forskarna beskriver sina metodiska problem 

som svåra då bedömning av färdigheter hos elever med intellektuell funktionsnedsättning är 

problematisk och då spannet är stort mellan lindrig till grav intellektuell funktionsnedsättning. 

Forskarna fick hjälp av lärare som delade in eleverna efter intelligenskvot och ålder enligt 

Tysklands skolstadier. Därefter besvarade lärarna ett frågeformulär som representerade varje 

enskild elev. Frågor som berörde läs- och skrivförmågan var utarbetade efter en specifik 

modell: Friths utvecklingsmodell, som bland annat handlade om logografisk-, alfabetisk- och 

ortografisk läsning. I frågeformuläret frågade de även efter diagnostik och sociodemografiska 

faktorer som exempelvis familjens välstånd.  

      Resultatet av studien visade att ungefär ⅓ av eleverna inte läste alls, lika många hade en 

grav funktionsnedsättning. Av elever med måttlig intellektuell funktionsnedsättning, läste 

över 45 % personer fonologiskt. Majoriteten av elever med mild intellektuell 

funktionsnedsättning läste ortografiskt. Samtliga grupper hade svårt med de skriftliga 

färdigheterna jämfört med läsning och skillnaderna ökade med skolåren. Fler elever nådde en 

automatiserad läsnivå vid gymnasiet, men skrev fortfarande på alfabetisk eller logografisk 

nivå. Studien visade på samband mellan svårighetsgraden på den intellektuella 

funktionsnedsättningen och läs- och skrivutveckling: ju högre grad av intellektuell 

funktionsnedsättning desto svårare att utveckla läs- och skrivförmågan. Det optimistiska med 

studien är ändå att det sker en positiv utveckling i läs- och skrivförmågan med åldern. Vad 

som kunde utläsas ur Ratz och Lenhards (2013) studie angående de sociodemografiska 

faktorerna var att elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning överrepresenterades av 

familjer med låg socioekonomisk bakgrund men att detta inte påverkade elevernas läs- och 

skrivutveckling. Sammanfattningsvis visar studien att ju längre tid elever med intellektuell 

funktionsnedsättning går i skolan, ju större möjlighet har eleven att utveckla sin läs- och 

skrivförmåga.  

 

Läsförmågors styrkor och svagheter hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning  

I en amerikansk studie skriven av Channell, Loveall och Conners (2012), var syftet att 

identifiera styrkor och svagheter gällande läsförmåga hos 17 ungdomar med intellektuella 

funktionsnedsättningar. En jämförelsegrupp upprättades med 57 ungdomar med liknande 

verbal förmåga, som hade en normal utvecklingsnivå och en medelålder på 8,62 år. Dessa 

ungdomar fick göra ett test för att sedan sållas ut till 17 elever. Gruppen med intellektuell 

funktionsnedsättning var från början 23 stycken som sållades enligt vissa kriterier forskarna 

satt upp, den slutliga gruppen bestod av 17 deltagare med en medelålder på 15,88. Samtycke 

från vårdnadshavare samlades in och deltagarna fick veta syftet med studien. Uppgifterna 

genomfördes antingen via ungdomarnas skola eller vid ett forskningslaboratorium enligt en 



   
 
 

 
 

13 

bestämd ordning inom en 2-veckors period, uppdelat på ca 2-3 tillfällen och den totala 

testtiden uppgick till 2,5-3 timmar.  

 Fyra olika tester gjordes; Kaufman Brief Intelligence Test, 2d edition (KBIT-2) ett 

standardiserat IQ-mätnings test, Comprehensive Test of Phonological Processing (CTOPP), 

ett test av fonologisk bearbetning, Orthographic skills tasks, ett test av ortografiska 

färdigheter samt Woodcock Reading Mastery Tests - Revised (WRMT-R), ett test av 

läsförmåga relaterat till ordigenkänning. Resultaten av studien visade att gruppen med 

intellektuell funktionsnedsättning hade lägre resultat än jämförelsegruppen på 

ordigenkänning, fonologisk avkodning, fonologisk medvetenhet och fonologiskt minne. 

Däremot låg resultatet ungefär lika på ortografisk bearbetning och snabb automatiserad 

namngivning i de båda grupperna. Dessa data tyder på dålig ordigenkänning hos ungdomar 

med intellektuell funktionsnedsättning som till stor del kan bero på dålig fonologisk 

avkodning, vilket i sin tur kan bero på lägre fonologisk medvetenhet och lägre arbetsminne. 

Channell, Loveall och Conners (2012) menar att det bör läggas mer fokus på fonologiska 

färdighetsträningar i klassrummet, vilket kan hjälpa elever med intellektuell 

funktionsnedsättning att utveckla bättre ordigenkänningsförmåga (Channell et al. 2012). 

 

Förberedelse för särskildhet - särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhetsteoretiskt 

perspektiv 

Syftet med denna svenska studie, skriven av Berthén (2007), var att utforska vad det särskilda 

med särskolans pedagogiska arbete var samt vilket lärande som möjliggjordes. I studien 

ingick två klasser, en tränings- och en grundsärskoleklass. Gemensamt med de båda klasserna 

var att de var små och att personaltätheten var hög. Dessa klasser observerades två dagar i 

veckan under ett läsår. Det fördes samtal och uppföljande intervjuer med lärare och assistenter 

under året. Eleverna gick i årskurserna 1-4. Resultatet, av studiens grundsärskoledel, visar att 

lärarna såg lästräning som en central del av undervisningen. Läsinlärningsträningen bestod av 

bokstavsträning – de formade bokstäverna och ljudade dem. Mycket av lästräningen skedde 

individuellt tillsammans med en assistent. Förutom att ha goda kunskaper om bokstäverna 

ansåg lärarna att språklig medvetenhet samt ett stort ordförråd var förutsättningar för 

läsinlärning. Ord och begrepp tränades med hjälp av bilder, och uttrycksförmågan tränades 

genom att låta eleverna berätta och beskriva situationer de varit med om. Eleverna mötte 

sällan texter. De texter de mötte var ord till bilder, scheman och i viss mån böcker. 

Sammanfattningsvis visar studiens del kring läsning i grundsärskolan att eleverna i 

grundsärskolan möter för få texter för att få rätt förutsättningar till läsinlärning samt att 

undervisningen delar sönder helheter och förenklar, kunskaperna som var tänkta att nås blir då 

svårtillgängliga (Berthén, 2007).  

Teoretiskt ramverk samt närliggande forskning och deklaration  
Den teoretiska grunden för denna studie kommer från att lärande sker i interaktion med andra, 

enligt Vygotskijs teori känt som det sociokulturella perspektivet. Denna teori går, enligt 

Vygotskij (1995), ut på att människor tolkar och uppfattar omgivningen genom bland annat 

sitt språk. Enligt honom är alla människor kreativa, i alla åldrar. Den mänskliga hjärnan 

påverkas om den stimuleras mycket eller ofta. Ju mer hjärnan påverkas av stimulis finns det 

större chans till att fantasi uppstår. Fantasin i sin tur ger möjlighet till skapande både inom 

teknik, vetenskap och konstnärlighet (Vygotskij, 1995). Redan som små barn är människan 

kreativ. Genom lek bearbetar barn de intryck de upplevt. Vygotskij (1995) säger att ett barns 

möjlighet till rik fantasi bygger på hur stor sociokulturell erfarenhet barnet har. Kunskap sker 

i interaktion med andra under en aktivitet. Exempel på aktivitet kan vara lärande. Strandberg 

(2017) förklarar Vygotskijs sociokulturella utvecklingszoner som något som uppstår i 
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interaktion och under aktiviteter. Han skriver vidare att barnet utvecklas utifrån de utmaningar 

som finns kring det. I skolan är läraren viktig eftersom denne ger barnen nya begrepp som 

bearbetas gemensamt mellan lärare och elev. Dessa begrepp kan barnet sedan utveckla vidare 

på egen hand. Den proximala utvecklingszonen beskrivs av Säljö (2000) som hur långt barnet 

kan komma med en uppgift med stöd i form av en social interaktion. Barn kan prestera bättre 

inom sin utvecklingsnivå om de får adekvat stöd, ett stöd som är framåtsyftande (Säljö, 2000).  

 I en studie skriven av Tzuriel (2000) granskas de standardiserade statistiska tester som 

genomförs med elever för att ta reda på deras lärandeförmågor och vilka specifika bristfälliga 

funktioner som elever kan ha. Enligt Tzuriel (2000) ger en dynamisk bedömning av elevers 

lärande- och problemlösningspotential en mer exakt nivå än ett standardiserat statistiskt test. 

Genom att genomföra en dynamisk bedömning, som innebär att man tittar på vad barnet kan 

förmå prestera tillsammans med en vuxen, istället som de standardiserade testerna där den 

vuxne skall vara så neutral som möjligt under testet, kan man få veta den prestationsförmåga 

eleven skulle kunna nå genom att ha en vuxen som vägleder samt vilka precisa brister elever 

har i de kognitiva funktionerna (Tzuriel, 2000). Ur ett sociokulturellt perspektiv ska eleven 

vara delaktig för att kunna utvecklas.  

Elevers rättigheter till inkludering finns nedskrivna i Salamancadeklarationen (UNESCO, 

2006). Denna deklaration säger att alla elever har rätt till en likvärdig och meningsfull 

utbildning. För att nå dit ska skolan anpassa sig till eleven som oavsett funktionsnedsättning 

ska kunna vara delaktig i undervisning, både socialt och pedagogiskt. I grundsärskolans 

läroplan (2011) står det att skolan ska främja förståelsen för andra och att ingen ska 

diskrimineras utifrån diskrimineringsgrunderna.  

 

Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka och belysa hur några lärare inom grundsärskolan årskurs 7-9 

understödjer elevers läsutveckling.  

 

Studiens frågeställningar är följande: 

 

• Vilka läsutvecklingsstrategier och läsundervisningsmetoder kan identifieras i lärarnas 

läsundervisning i grundsärskolan?  

• Hur motiverar lärarna valen av arbetssätten?  

• Vilka pedagogiska hjälpmedel (artefakter), digitala och andra, använder sig lärarna av 

i undervisningen för att främja elevernas läsutveckling? 

• Vilka utmaningar och möjligheter ställs lärarna inför i läsundervisningen?  

• Hur kartläggs elevernas läsutveckling?  

Metod 

Här beskrivs vilken forskningsansats som valts, varför den valdes samt hur urvalet i studien 

genomförts. Vidare beskrivs även arbetet kring datainsamling, hur den genomförts samt 

studiens trovärdighet, tillförlitlighet och etiska förhållningssätt.  

 

Forskningsansats  
Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar valdes en kvalitativ forskningsansats. Det 

kvalitativa förhållningssättet, enligt Backman (2016), visar hur människor, i samspel med 

andra, tolkar och formar sin verklighet. 
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Metodansats 
Studien utgjordes av en multipel fallstudie med strukturerade klassrumsobservationer samt 

uppföljande semistrukturerade gruppintervjuer med lärare som undervisade elever i läsning. 

En multipel fallstudie är en flerfalls-studie. I denna fallstudie undersökte vi sex stycken 

grundsärskoleklasser med lärare och elever i sin realistiska miljö: För att förklara begreppet 

fallstudie används ett citat från Yin där det står om hur en fallstudie “undersöker ett samtida 

fenomen inom sitt verkliga sammanhang när gränserna mellan fenomen och sammanhang inte 

är tydliga samt där flera källor till evidens kan användas” (Yin, 1989, s. 23, vår översättning). 

 

Datainsamlingsmetoder 
Innan observationer och intervjuer ägde rum förbereddes intervju- och observationsmallar 

samt missivbrev. En första kontakt togs med rektorer på respektive skolor. Rektorerna hjälpte 

till med kontaktinformation till de berörda lärarna. Vid kontakten med lärarna informerades 

de om studiens syfte, de forskningsetiska krav som gällde samt att information skulle ges till 

vårdnadshavare kring vår studie. Missivbrev (se bilaga 4) med information om studien och 

dess syfte samt samtyckande gavs till utvalda informanter i samband med observationer och 

intervjuer. 

Vid genomförandet av de semistrukturerade observationerna användes två olika mallar. 

Den ena mallen (bilaga 1) användes för att hitta gemensamma utgångspunkter inför 

gemensamma analyser och den andra mallen (bilaga 2) för att föra anteckningar i under 

observationen. Den andra mallen kallas dubbellogg. I det ena fältet förs anteckningar av vad 

som ses under lektionen och i det andra fältet fylls det på med reflektioner kring det som 

upptäckts (Björk & Johansson, 1996). Mallen användes för att hitta gemensamma 

utgångspunkter inför gemensamma analyser. Enligt Chiriac och Einarsson (2014) ska 

forskaren vid genomförandet av en kvalitativ observation bestämma sig för vilken 

observationsmetod som ska användas för att få svar på forskningsfrågan. En systematisk 

observation förväntas vara mer objektiv och effektiv, och kan även ge kvantitativa data till 

den kommande analysen. För att nå hög validitet i observationerna förhöll vi oss till Chiriac 

och Einarssons (2014) rekommendationer; att bara hålla oss till det vi skulle undersöka.  

Vid de semistrukturerade gruppintervjuerna, som spelades in på mobil och senare 

transkriberades, användes färdiga frågor som besvarades under intervjuns gång (bilaga 3). Att 

strukturera intervjuer innan de är genomförda skapar förutsättningar för en mer lätthanterlig 

analys enligt Kvale och Brinkmann (2014). Innan intervjufrågorna skrevs ned planerades det 

hur intervjun skulle kunna ge kunskap till det studien behövde få svar på. Dessa frågor följdes 

upp under intervjun för att bygga vidare på det informanterna sa. Christoffersen och 

Johannessen (2015) beskriver att det är viktigt att ställa samma frågor, som grund, vid en 

kvalitativ intervju. Dessa frågor ska sedan utvecklas och diskuteras för att intervjuare och 

informanter ska förstå varandra. En intervju är, enligt Kvale och Brinkmann (2014), ett 

strukturerat samtal som innehåller ett syfte. De skriver vidare att forskningsintervjuer ses som 

ett professionellt samtal där forskaren leder och kontrollerar att syftet uppnås. För att en 

intervju ska bli kvalitativ krävs det sakkunniga intervjuare inom området för att kunna följa 

upp det informanten berättar.  

 

 

Urval 
Studien består av observationer (n=15), gruppintervjuer (n=3) och enskilda intervjuer (n=3) 

Antal intervjudeltagande lärare (n=10) (Tabell 1). Lärarna arbetade på grundsärskolor, åk 7-9, 

i 5 mindre kommuner i mellersta och norra delarna av Sverige. I de 3 gruppintervjuer som 
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genomfördes ingick tre lärare i skola 2 respektive två lärare i skola 5 och 6. I skola 1,3 och 4 

genomfördes enskilda intervjuer.   

 

Tabell.1. Översikt över antal observationer och antalet lärare om ingick i gruppintervjuerna i 

respektive skola.  

 
 

Antal observationer och informanter vid respektive skola 

 

Skola 1 2 3 4 5 6 

 

Antal 

observationer 

4 3 2 3 1 2 

Antal intervjuade 

lärare 

1 3 1 1 2 2 

        

 

 

Trovärdighet och tillförlitlighet  
Enligt Vetenskapsrådet (2017) finns allmänna principer för forskning som vi tagit i 

beaktande. Ett exempel är att en strukturerad mall använts för att få observationerna så lika 

som möjligt när de genomfördes av två observatörer som arbetat på skilda håll. Den 

strukturerade observationsmall (bilaga 1) som använts har inspirerats av Chiriac och 

Einarsson (2014) och Backman (2016). Enligt dem utformas en observationsmall efter att 

forskarna, väl insatta både i studiens ämne och frågeställningar, gemensamt tar ställning till 

vad som ska observeras. Backman råder till att använda sig av olika kategorier redan vid start 

för att lättare kunna analysera resultatet. Ett annat exempel är detta: Innan studiens intervjuer 

påbörjades genomfördes provintervjuer för att fastställa att den intervjumall som utformats 

passade för att nå studiens syfte. Enligt Augustsson (2018) är det av största vikt att noggrant 

beskriva studiens olika delar, allt för att läsaren ska förstå vad forskaren vill förmedla vilket i 

sin tur höjer kvalitén på studien. Fejes och Thornberg (2017) menar på att det finns en 

validitet i studien när det tydligt framgår vad som ska undersökas och med vilka metoder, 

vilket i sin tur bidrar till kvalitet i kvalitativ forskning.  

 

Etiska överväganden 
Våra etiska förhållningssätt utgår från de riktlinjer som Vetenskapsrådet (2002, 2011, 2017) 

utformat. Dessa riktlinjer visar på individens rätt till skydd när den deltar i en studie.  

Informanterna informerades om de riktlinjer som forskare ska följa enligt Vetenskapsrådet 

(2002, 2011, 2017); forsknings- och individskyddskravet. Det senare kravet delas in i fyra 

delar, informations-, samtyckes-, konfidential- samt nyttjandekravet. Genom missivbrevet 

fick informanterna veta vilket syfte studien har. När vi kontaktade dem blev de varse om 

samtyckeskravet vilket betyder att de frivilligt ingick i studien och när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande. De blev även informerade om konfidentialkravet, att deras identitet 

var säkrad samt vad studien skulle användas till; nyttjandekravet. Vårdnadshavare till 

eleverna under de observerade lektionerna informerades via klasslärare att observation av 

lärare skulle genomföras.  

Larsson (2005) poängterar att det är viktigt att tänka till ordentligt när en yrkesgrupp, t ex 

lärare, ingår i en studie, de kan lätt blir utpekade. Det är alltid viktigt att skydda individer i 

studier. Vi har speciellt beaktat detta med tanke på att grundsärskolan ofta består av mindre 

skolenheter och genom det skulle deltagarna lättare kunna bli identifierade. Hänsyn har även 

tagits till det Kvale och Brinkmann (2014) vill göra forskare uppmärksamma om: Den som 
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intervjuar sitter i en maktposition, oavsett hur vardagligt samtalet kan verka är det 

professionellt och det innehåller ett syfte.  

 

Dataanalys 
Både Fejes och Thornberg (2017) och Backman (2016) menar att den stora prövningen i en 

kvalitativ analys är att bearbeta den mängd av data som framkommer i datainsamlingen och 

att försöka utröna vad som är betydelsefullt för studien. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

är data mer hanterbart och vilar på en säkrare grund om analysmetod redan är fastställd innan 

intervjuer och observationer görs. Den kvalitativa datainsamlingen, d.v.s. de transkriberade 

intervjuerna och observationerna grovstruktureras till en början för att enligt Backman (2016) 

slutligen utmynnade till en helhet. Fejes och Thornberg (2017) beskriver precis som Backman 

(2016) att den kvalitativa analysen fortlöper genom att kategorisera materialet, analysera 

likheter och skillnader och därmed genom kodning strukturera upp materialet inom olika 

teman och på så sätt komma fram att en helhetsbild som utläses. Kvale och Brinkmann (2014) 

anser att analysen startar redan vid transkriberingen av intervjuerna, där transkriberingarna är 

utskrivet från muntligt samtal till skriven text. Redan vid utformandet av observationsschemat 

och intervjuguiden hade vi redan fastställt hur vi skulle analysera det insamlade materialet 

och utformat observationsschema och intervjuguide. Detta med tanke på vad Kvale och 

Brinkmann (2014) och Backman (2016) anser att då kan analysen börja ske redan under själva 

intervjun eller observationen, vilket enligt Backman (2016) kan underlätta datainsamlingen 

genom att grovt strukturera upp ett observationsschema i olika teman. Vi gjorde 

transkriberingar var och en och dessa skrevs sedan ut. Vi tog del av varandras transkriberade 

data. När de transkriberade intervjuerna och observationsanteckningarna lästs igenom 

gemensamt, ett flertal gånger, startade nästa steg i skrivandet, som enligt Creswell and Poth 

(2018), är att skriva detaljerade beskrivningar av fallen. Vi skapade sedan gemensamt 

benämningar till fallen som skulle göra dem lättare att minnas och åtskiljas. När fallen var 

nedskrivna lästes de åter igenom gemensamt och noteringar skrevs ned ute i kanterna i 

materialet (kodning). Dessa noteringar fördes sedan samman i de teman som skapats. Tema är 

ett annat ord för kategori. Dessa teman speglade vad som kom fram utifrån de olika fallen. 

Under arbetets gång med analysen var vi noga med att försöka gå in så neutrala som möjligt i 

åsikter och värderingar med tanke på vad Fejes och Thornberg (2017) anser vara av största 

vikt, för att upprätthålla kvalité i studien. 

 

Arbetsfördelning 
Under studiens gång lästes och bearbetades all litteratur på var sitt håll. Vid de tillfällen vi 

sågs på campus använde vi tiden gemensamt genom att använda våra enskilda anteckningar 

för att skriva samman vad vi kommit fram till för att sedan planera nästa steg i processen. På 

grund av långa resor som inneburit att vi varit tvungna att åka dagen innan de gemensamma 

träffarna, har vi haft möjlighet att arbeta gemensamt med studien innan och efter seminarier 

och föreläsningar. De sex fallen fördelades mellan oss, vi genomförde tre intervjuer med 

tillhörande observationer var. Under hösten arbetade vi gemensamt med studien i en vecka 

med att analysera data för att komma fram till ett resultat.       

Resultat 

I denna del av studien redovisas resultaten av observationer och intervjuer skolvis. Därefter 

redovisas gemensamma likheter och skillnader (teman) mellan skolorna. Rubrikerna i 

resultatavsnittet speglar vad som framträff i resultatet med utgångspunkt från de aktuella 

frågeställningarna.  
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En läsande klass – skola 1 
Skolan där observationerna och intervjun med en lärare genomfördes ligger i en stad i 

Mellansverige. Skolans lokaler var stora, ljusa och rymliga med flera grupprum som delades 

mellan fyra högstadieklasser inom grundsärskolan. Klassrummen var utrustade med 

skärmväggar där det behövdes. I klassrummet befann sig lärare (n=1), assistent (n=1) och 

elever (n=9), där observationerna genomfördes under två svensklektioner och en mattelektion. 

Observation av bildlektionen blev i ett intilliggande klassrum där lärare ansvarade för 

undervisningen och elever (n=6) befann sig. Det som framkom både i observationerna och 

intervjun, var att lärarna använde sig av materialet ”En läsande klass” som 

läsutvecklingsmetod. ”Nej, jag skulle vilja säga att vi inte använder någon metod utan att det 

är nog mera jobba vidare därifrån dom är och inte efter någon speciell metod” (L1). Lärarna 

för de fyra högstadieklasserna samarbetade kring läsutvecklingen genom att dela in eleverna i 

mindre läsgrupper beroende på den läsutvecklingsnivå de nått. I läsgrupperna arbetade de 

med ord, begrepp och läsförståelse genom att gemensamt läsa texter, jobbade med ord och 

begrepp samt besvarade frågor till texten med hjälp av de olika strategierna i En läsande klass. 

Eleverna hade även möjlighet att skriva sig till läsning via dator inspirerat av ASL-metoden. 

Klassen tränade högläsning i grupp, läste individuellt i de fall där det behövdes och lärare 

läste skönlitterära böcker högt. Vid högläsningen förstärkte lärarna innehållet genom att 

dramatisera texterna de läste. Vid diskussion av texter kunde eleverna stoppa läraren och 

fråga vad vissa ord betydde. Läraren menade att läsförståelse genomsyrade hela dagarna, hen 

sa; ”att man kan stanna och diskutera vad saker och ting heter och lika när vi pratar vid maten 

eller på rasterna”(L1). Under observation av bildlektionen noterades det även att det jobbades 

med ord. Här plockades det fram tre askar där det stod skrivet verktyg, motiv och kroppsdelar. 

Eleverna drog en lapp var ur alla tre askarna och fick läsa upp vad som stod och på så vis få 

reda på hur uppgiften skulle genomföras. Vid intervjun framkom det att kollegiet var enade 

om att det var läsförståelsen som behövde utvecklas. Efter att en kollega deltagit i en 

utbildning inom En läsande klass1 och materialet prövats kände de att det blev bra 

diskussioner från eleverna kring texter och att det var det här dom ville fortsätta med. Genom 

arbete i mindre grupper upplevde lärarna att eleverna kände sig tryggare kring läsning, vågade 

diskutera och därmed fick en mer positiv självkänsla kring läsning. Det framgick även att när 

vissa elever jobbade individuellt anpassades uppgifterna genom att delas upp i omgångar för 

att de skulle orka. Den största utmaningen som upplevdes vid arbetet med läsutvecklingen var 

att schematiskt lösgöra mer tid till samarbetet kring läsning mellan klasserna. Andra 

utmaningar som nämndes vid intervjun var dyslexi, språkstörning, selektiv mutism samt 

elever som ännu inte lärt sig svenska. Tekniska hinder som datorkrångel upplevdes ta mycket 

av lektionstiden. I intervjun framkom det att färdigt arbetsmaterial i svenska för eleverna var 

svårt att finna, det kopierades bitar ur olika läromedel för att sedan sättas ihop till arbetshäften 

utifrån elevernas kunskaper och intressen. De möjligheter som nämndes var att 

personaltätheten möjliggjorde att de kunde dela upp eleverna utifrån läsnivåer till mindre 

grupper, ”… det kan ju vara så att en som är duktig och läsa men ändå få hamna i en annan 

grupp för att dom behöver trygghet, så det vägs ju också in”, ”För det har ju lika mycket 

socialt med det hela att göra också” (L1). Pedagogiska hjälpmedel som det digitala 

webbaserade läsprogrammet Trädet användes, så även talsyntes, Legimus, Inläsningstjänst, 

datorer, surfplattor, Inprint2. ”För nyanlända, just begreppsträning … det är nån app på 

Ipaden, den heter Bornholmslek”(L1). Läslistor gjordes för att träna på högfrekventa ord. 

 

1 En läsande klass är ett 5-årigt läsprojekt innehållande studiehandledning och material i läsförståelse för årskurs 

1-6. (Gonzalez, Wedsberg, & Wendéus, 2014). 

2 Inprint, är ett datorprogram som innehåller bildstödsmaterial för att på olika sätt stödja kommunikation, 

struktur, planering, läsande och skrivande. 
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Under observation noterades hjälpmedel som ”magisk sand” som eleverna fick använda sig av 

när läraren läste. För att kunna hjälpa eleverna vidare i läsutvecklingen gjordes en 

kartläggning av eleven utifrån kartläggningsmaterialet God Läsutveckling samt DLS 

(Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga).  

 

Bravkod – skola 2 
Skolan där observationerna med lärare (n=1), assistent (n=1) och elever (n=8) och intervju 

med lärare (n=3) genomfördes ligger i en stad i norra delen av Sverige. Skolans klassrum var 

normalstora med var sitt grupprum. Klassrummen var utrustade med skärmväggar mellan 

elevernas arbetsplatser. Observationerna genomfördes under tre svensklektioner i tre olika 

klassrum. Det som framkom både i observationerna och intervjun, med tre lärare, var att 

materialet Bravkod3 användes vid individuell läsinlärning. De tränade på att läsa högt i 

mindre grupper samt i helklass. De tre lärarna lade mycket tid på att träna läsförståelse med 

eleverna. Inför starten vid högläsning återberättades tidigare handling med hjälp av eleverna 

samt en summering av handlingen som avslut. De förstärkte högläsningen med bilder, namn 

och dramatisering. Under läsningen stannade dessa tre lärare upp och förklarade vissa ord och 

begrepp, ibland bytte de ut orden så att de läste enklare ord än vad som stod i texten. Under 

ett av observationstillfällen användes en dokumentationskamera där läraren följde med i 

texten med en penna, detta visades på whiteboarden, eleverna följde även med i sin egen text 

och de fick stryka under ord som läraren visste skulle finnas med som svar till frågor kring 

texten. Strategier plockades från materialet En läsande klass, men det användes inte som en 

helhet. Material som användes var läromedlet Tengnäs4 och lättlästa böcker.   

 I intervjun framkom det att lärarna diskuterade olika typer av texter med eleverna för att 

de skulle möta olika genre. Ibland visade lärarna en film innan de läste och diskuterade en 

text för att eleverna skulle få en förförståelse. En lärare berättade att den blivit påverkad av en 

tidigare kollega att börja använda sig utav Bravkod och tyckte att det har fungerat bra med lite 

ommodifieringar i grundsärskolan. Denne sa: ”... jag kör inte slaviskt som man ska göra utan 

jag använder materialet och jag använder principen men jag gör om lite grann utifrån vilken 

elev jag har framför mig” (L3). Lärarna nämnde att många elever har en negativ bild av 

läsning eftersom de tränat på läsning en längre tid och inte nått någon större framgång. En av 

dem sa: ”och man märker att de här barnen ofta har nött och tränat på läsning tidigare och det 

blir en negativ stämpel med lästräning” (L2). Eftersom läsförståelsen är låg över lag måste 

lärarna stanna upp många gånger under läsning och förklara ord och begrepp och därigenom 

upplevde de att texter kan bli sönderhackade och indirekt blir det svårt att få en helhetsbild 

och kunna läsa mellan raderna. Att hitta intressanta böcker som främjar läsutvecklingen och 

samtidigt ligger på rätt nivå för elever upplevdes svårt och därför tog de hjälp av en 

bibliotekarie. En annan utmaning de möter i läsundervisningen är elever med språkstörning 

och därmed kände de ett behov av mer digitala hjälpmedel i undervisningen. Under intervjun 

berättade de tre lärarna att det gick lätt att få in läsundervisning även under so- och no-

lektioner. Ibland kom de lätt in på sidospår när ord och begrepp skulle besvaras. De digitala 

hjälpmedel som radades upp var såsom dokumentationskamera, surfplattor med tangentbord, 

Inprint, SymWriter5, inläsningstjänst samt talsyntesen ClaroRead. Ordbilder, bildstöd, olika 

läromedel i svenska på olika nivåer användes och det framkom att låta det ta tid var viktigt. 

 
3 Bravkod, är ett läsinlärningsmaterial som används för att träna elevernas förmåga att avkoda (Jönsson, 2014). 

4 Tengnäs, är ett omfattande läromedel som består av förenklade texter och arbetsuppgifter. Detta läromedel 

består av flera pärmar med kopieringsmaterial. Tengnäs är även namnet på det förlag som säljer materialet. 

5 SymWriter, är ett datorprogram som innehåller bildstödsmaterial för att på olika sätt stödja kommunikation, 

struktur, planering, läsande och skrivande. 
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En lärare nämnde att H46 test i samband med materialet Bravkod användes som 

kartläggningsmaterial.  

 

Individuellt arbetsschema innefattande lästräning – skola 3 
Skolan där observationerna och intervjun genomfördes ligger i en stad i norra delen av 

Sverige. Skolans klassrum var stora och utrustat med två grupprum som hade skärmväggar 

vid varje arbetsplats. I klassrummet befann sig lärare (n=1), assistent (n=1) och elever (n=4). 

Observationerna genomfördes under en svensklektion och en no-lektion. Det som framkom 

både i observationerna och intervjun, med läraren var att eleverna arbetade efter enskilda 

arbetsscheman i svenska som var placerade vid elevernas arbetsplatser. Arbetsschemat 

innehöll bland annat enskild högläsning inför läraren med tillhörande läsförståelseövningar. I 

anslutning till högläsningen visade läraren bilder som hörde ihop med begrepp och svåra ord 

och avslutningsvis återberättade eleven handlingen i texten. Läraren satte ihop texter som 

hörde till arbetsschemat utifrån elevens intresse och nivå eftersom det var svårt att finna 

läromedel som var kompletta. Böcker lånades av det lokala biblioteket som låg i anslutning 

till skolan och biblioteket erbjöd även samarbete med dramapedagog vid läsning av olika 

teman. Tidningen 8 sidor7 användes i undervisningen där de elever som kunde arbeta 

självständigt läste och svarade på frågor medan läraren läste högt ur tidningen och sedan 

diskuterade frågorna med de elever som behövde mer hjälp. Under No-lektionen visade 

läraren på en interaktiv och digital whiteboard hur arbetsgången skulle gå till under elevernas 

arbetspass. Läraren berättar att den vid överlämningar mellan grundskola och grundsärskola 

får veta hur eleverna som ännu inte knäckt läskoden arbetat med läsning tidigare. När den 

eller de strategier som tidigare använts inte fungerat försöker läraren hitta variationer på det 

som redan gjorts för att eleverna ska lära sig läsa. Här kunde läraren sätta ihop individuella 

arbetsuppgifter till elever som berörde bland annat stavelser, att dela upp ord och att klappa 

stavelser. Läraren berättar vidare att det blivit ändringar i läskunnigheten i årskurs 7 under de 

år läraren arbetat inom grundsärskolan “det har blivit mer och mer uppenbart... jag får ju fler 

och fler elever som inte kan läsa”(L5). I klassrummet användes förutom arbetsscheman även 

arbetsmaterialet Språkbiten8, ett material i läsning och skrivning som köpts in efter en 

utbildningsdag. Under intervjun framkom det att läraren saknade att jobba med läsförståelse i 

mindre grupper tillsammans med elever ”då blir det ju ett helt annat samtal kring en text”(L5). 

De digitala hjälpmedlen som användes var en interaktiv whiteboard, datorer, surfplattor och 

program som Legimus och Inläsningstjänst. Det erbjöds till elever som behövde att lyssna på 

musik, sitta på pilatesboll, saccosäck och balansbräda. I klassrummet användes timstock för 

att visualisera tiden och olika typer av pausgympa vid behov. Det fanns inget 

kartläggningsmaterial i läsning. 

 

Digitala svårigheter – skola 4 
Skolan där observationerna och intervjun, med en lärare, genomfördes ligger i ett mindre 

samhälle i mellersta delen av Sverige. Skolans klassrum låg i källarplan, klassrummet var litet 

och det fungerade även som genomfartsrum till ett annat klassrum och grupprum. Rummet 

var utrustat med skärmväggar mellan elevernas arbetsplatser. I klassrummet befann sig lärare 

(n=1), assistent (n=1) och elever (n=5) varvid en elev avvek efter den första observationen av 

tre. Observationerna genomfördes vid en svensk-, matte- och so-lektion. Läraren delade upp 

klassen i mindre grupper utifrån läsnivå där materialet även var individanpassat, exempelvis 

skrev läraren om gemensamma texter till olika nivåer. Vid andra tillfällen togs en grupp ut 

 
6 H4 är del av ett kartläggningsmaterial som mäter läshastighet hos elever (Norèn, 2018).  

7 8 sidor är en lättläst nyhetstidning. 

8 Språkbiten är ett strukturerat läsinlärningsmaterial (Weiner Ahlström, 2001). 
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från klassrummet och fick jobba laborativt med läsning tillsammans med assistent. 

Bornholmsmodellen9 användes vid sådana tillfällen, även Fonolek och olika spel som 

främjade läsningen. Läraren hade använt sig av Bornholmsmodellen vid sin tidigare 

arbetsplats på grundskolan och tyckte det fungerade jättebra. Läraren sa: ”dom [eleverna] 

accepterar det ganska bra för att det blir på deras nivå”. Läraren fokuserar på läsförståelsen i 

sin undervisning genom att jobba mycket med ord och begrepp, bildstöd och arbetet tilläts ta 

tid. Bornholmsmodellen användes för de som var i början av sin läsutveckling, för de övriga 

eleverna blandades olika läsutvecklingsmetoder från olika material som fanns tillgängliga. I 

intervjun framkom det att många av eleverna var ”söndertränade” i läsning, detta visade sig 

genom dåligt självförtroende och stress hos eleverna. Läraren upplevde att elevernas behov av 

material inte tillgodosågs när de ansåg att läromedlen var för ”barnsliga”. Det var inte bara 

materialet som ansågs ”barnsligt” utan även att använda sig av bildstöd och högläsning. 

Förutom elevernas motstånd mot material och arbetssätt framkom det att läraren hade stora 

utmaningar gällande digitala hjälpmedel som så gott som helt saknades. Det fanns datorer för 

var och en men behörighet till program som underlättade i läsutvecklingen till exempel 

Legimus, Inläsningstjänst, talsyntes saknades. Fler utmaningar som räknades upp under 

intervjun var ADHD, hörselnedsättningar, språkstörning och elevernas avsaknad av 

ordförståelse. Läraren berättar vidare att: ”Jag har jobbat lite med ASL … att skriva sig till 

läsning och jag tror att det skulle vara jättebra för två elever i klassen …” (L6). Alla elever 

hade hörlurar och flera satt med dom på sig även när de inte användes. När 

observationsnoteringen om att en elev lyssnat på musik med sin mobil svarade läraren; ”Ja, en 

vill lyssna på musik när hen jobbar. … jag vet inte om det är lättare att stänga av och 

fokusera för hen …” (L6). Inför skolstarten fick läraren, som var ny i sin tjänst, ingen 

överlämning och samarbetet mellan kollegor var obefintlig. Det lokala biblioteket låg i 

närheten av skolan vilket möjliggjorde ett gott samarbete. I intervjun framkom det att tack 

vare klassens storlek kunde läraren och assistenten få möjlighet att arbeta med elevernas 

självförtroende i läsning när de jobbade i mindre grupper. Det som läraren nu använde som 

kartläggningsmaterial för de två elever som ännu inte lärt sig läsa var diagnosmaterialet i 

Bornholmsmodellen för de övriga eleverna framkom det att arbetsmaterialet Mina Mål 

tidigare använts av undervisande lärare som utvärderingsmaterial i läsning. ”Men det är det 

som finns alltså dokumenterat på dom här eleverna som jag har hittat” (L6).  

En klass med två-lärarsystem – skola 5 
Skolan där observation och intervjun, med två lärare, genomfördes ligger i en stad i norra 

delen av Sverige. Klassrummet var stort och eleverna hade tillgång till grupprum. I 

klassrummet befann sig lärare (n=2), assistent (n=1) och elever (n=13). Observationen 

genomfördes under en svensklektion. Det centrala som kom fram vid observationen och 

intervjun var att lärarna arbetade mycket med läsförståelse. Detta skedde genom att gå igenom 

ord och begrepp för att skapa en förförståelse inför texter, som skulle läsas, med hjälp av 

bildstöd. Texter lästes upp av lärarna och ibland av eleverna själva. Inför arbeten lästes 

instruktionerna upp högt inför alla elever. Elever med läsproblematik gick lärarna sedan fram 

till och förtydligade uppgiften och diskuterade den vid behov. I slutet av lektioner 

återberättade eleverna vad texterna handlat om. Vid intervjun berättade båda lärarna att de 

försökte få eleverna att bli mer självständiga i skolarbetet; det gjorde de tre genom att gå 

undan, låta dem fundera över uppgifter och låta det ta sin tid. Lärarna lyfte under intervjun att 

alla elever inte alltid hinner med allt och att det är ok, som en lärare uttrycker det: ”vi vill ju 

stärka dem och deras självkänsla”(L7). Båda lärarna nivåanpassade läsuppgifter genom att 

 
9 Bornholmsmodellen är ett övningsmaterial som handlar om språklekar för att utveckla den språkig 

medvetenheten för barn i förskola och förskoleklass (Lundberg, 2009). 
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göra eget material där de använde sig av olika läsutvecklingsmetoder. Skönlitterära böcker till 

undervisningen lånades via biblioteket eller köptes in. När eleverna själva letade svar på 

uppgifter de fått av lärarna fick de alltid ange källan. De båda lärarna hade gått olika kurser 

och utbildningar genom åren och den senaste var Läslyftet. Den utmaning lärarna upplevde 

var att många elever inte ville använda hjälpmedel och att de hade låg ordförståelse. De som 

framkom både vid intervju och observationer var att personaltätheten, både genom 

tvålärarsystem samt assistenter, gagnade möjligheten till att arbeta i mindre grupper. De båda 

lärarna upplevde att de hade bra personal omkring sig och att de hade möjlighet att samarbeta 

med tidigare specialpedagogkollegor. De digitala hjälpmedlen som användes var datorer, 

surfplattor, ClaroRead, Inprint, Legimus, Inläsningstjänst och mobiler. Övriga hjälpmedel i 

klassrummet var Praxis alfabetet som hjälper till att visualisera och tränar språkljuden, 

läslinjal, stressbollar, pilatesbollar, timetimer som visualiserar tiden och pausgymnastik. Inget 

kartläggningsmaterial användes.  

”När inget funkar riktigt så måste man ju prova olika” – skola 6 
Skolan där observationerna och intervjun, med två lärare genomfördes ligger i ett samhälle i 

mellersta delen av Sverige. Klassrummet var stort och utrustat med två grupprum. Mellan 

elevernas arbetsplatser fanns skärmväggar. I klassrummet befann sig lärare (n=2), assistent 

(n=2) och elever (n=7). Observationerna genomfördes under två lektioner. Det som framkom 

både i observationerna och intervjun var att materialen Pilen, Bågen och Wendick (som 

påminner om Wittingmetoden) användes. Alla elever hade ett individuellt arbetsschema där 

det tydligt framgick vad som skulle göras. Det var bland annat läsförståelse, arbete med ord, 

begrepp och läslistor. Vid läsning användes lässtrategier, bildstöd, Inläsningstjänst, Legimus 

och dramatisering av ord. Under intervjun och observation framkom det att lärarna använde 

sig av olika metoder och att det var läsförståelsen, ord och begrepp som var svårt och som 

genomsyrade de mesta av svenskundervisningen. En av dem sa följande: ”När inget funkar 

riktigt så måste man ju prova olika” (L9). En arbetsgång som användes ibland var att se film 

tillsammans, diskutera innehållet och avsluta med att arbeta självständigt utifrån en bok. Vid 

det senaste tillfället gjordes detta vid en SO-lektion i ämnet historia. Då fick lärarna tänka om; 

de läste texterna tillsammans med eleverna då nivån i böckerna blev för svår. ”Där ser man 

ganska fort vilken nivå dom har på framförallt förståelsen” (L10). De utmaningarna som 

nämndes i intervjun var att få eleverna motiverade till läsning efter många år av 

misslyckanden i grundskolan samtidigt som den ena läraren nämnde att Legimus har fått 

elever till att hitta glädje i läsning. En annan utmaning som nämndes var att eleverna låg på så 

olika nivå och att det framkom inte riktigt allt vid överlämningar. Skolans bibliotekarie var en 

resurs i och med engagemang kring elevernas läsning. Under observationen var klassen 

inbjuden till bokprat. Bibliotekarien presenterade olika slags böcker genom att använda sig av 

lässtrategier som lockade till läsning. De hjälpmedel som användes i klassrummet var 

surfplattor med hörlurar där olika appar, inom läsning, talsyntesen IntoWords, 

inläsningstjänst, Legimus, Biblio, Skoltavlan och flera webbaserade program bland annat 

elevspel.se. Förutom de digitala hjälpmedlen som nämnts användes bildstöd och timstock. 

Vid intervjun kom det fram önskemål om att elever skall kartläggas efter skolverkets Gilla, 

Läsa, Skriva innan de börjar högstadiet på särskolan. Lärarna själva använde sig inte av något 

kartläggningsmaterial då de inte hittat något lämpligt för grundsärskolans högstadium.  

Teman samt likheter och skillnader 

En mix av läsutvecklingsstrategier 

Ett tema som trädde fram i dessa beskrivningar handlar om en mix av läsutvecklingsstrategier 

och metoder i läsundervisningen. Lärarna berättar att de sätter ihop individuella och 

nivåanpassade arbetsuppgifter utifrån elevernas behov och intressen. I ett fall delades 
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uppgifterna även upp. De använder sig då av flera olika läsutvecklingsstrategier i 

klassrummet samtidigt. En lärare berättar att “när inget funkar riktigt så måste man ju prova 

olika” (L9). Gällande läsinlärning nämns ALS och några arbetsmaterial som köpts in för att 

eleverna ska lära sig att knäcka läskoden. Det gemensamma i de sex skolorna är att lärarna 

tycker läsförståelsen är en viktig del att arbeta med. Detta sker genom att ord och begrepp 

förklaras, att eleverna tränar på att återberätta texter och händelser samt att de svarar på frågor 

till texter vilket sker både enskilt och i grupp.  

Tillgång till artefakter 

Det andra temat som trädde fram speglar den tillgänglighet eleverna hade till artefakter, 

såsom digitala och andra. Lärarna berättar att de använder sig av digitala artefakter där 

eleverna har tillgång till inlästa texter och olika program där de kan träna på läsning. Andra 

artefakter som användes för att stötta elever med läsning var läslistor, lättläst material, 

dramatisering och strukturerade arbetsmaterial som blivit inköpta efter en studiedag eller efter 

rekommendationer av kollegor. I klassrummen fanns även andra artefakter tillgängliga för 

elever, t ex olika typer av klockor och material som hjälpte elever att uppehålla 

koncentrationen.  

Utmaningar och möjligheter 

Det tredje temat som träder fram handlar om utmaningar och möjligheter i läsundervisningen. 

I samtliga fall nämns läsförståelsen, att den är låg hos eleverna och så även förståelsen av ord 

och begrepp. Flertalet lärare nämnde att olika diagnoser kunde upplevas som en utmaning. 

Arbetsmaterial och olika slags läromedel nämndes, men att lärarna ändå fick lov att lov att 

sätta ihop material själva eftersom eleverna låg på så olika nivåer. En lärare nämnde även att 

elever upplevde vissa material och strategier som ”barnsliga” vilket försvårade arbetet med 

läsutvecklingen. Flera lärare tog upp att elevernas självförtroende, självkänsla inte låg på topp 

och att det ledde till stress på grund av exempelvis tidigare misslyckanden. I två skolor 

nämndes att tekniska hinder som datakrångel, avsaknad av olika artefakter påverkade 

undervisningen. En lärare nämnde att en utmaning var att hen hade för få elever för att skapa 

mindre läsgrupper då de låg på så olika nivåer, till skillnad från de övriga respondenterna som 

kunde skapa mindre grupper utefter läsnivåer och såg det som en bra möjlighet. De ansåg att 

de kunde skapa dessa grupper på grund av personaltätheten. Skola 1 såg det som en bra 

möjlighet att samarbeta mellan högstadieklasserna inom En Läsande Klass men såg en 

utmaning i att schematiskt lösgöra mer tid för dessa samarbeten. Flera lärare nämnde 

samarbete med bibliotekarie och vid ett fall hade biblioteket även en dramapedagog till hjälp.  

Kartläggning av läsutveckling 

Det fjärde temat som framkommer speglar lärarnas möjlighet att kartlägga elevernas 

läsutveckling. Totalt var det 3 av de 6 skolorna som inte använde sig av något 

kartläggningsmaterial. Skola 1 använde både God Läsutveckling och DLS medan skola 2 

använde sig av H4 test i samband med materialet Bravkod. Skola 4 använde sig av 

Bornholmsmodellens diagnosmaterial för 2 av de 5 eleverna i klassen. De övriga eleverna 

hade en dokumentation bakom sig från tidigare lärare av materialet Mina Mål. Skola 6 ansåg 

att det inte fanns något lämpligt kartläggningsmaterial för grundsärskolans högstadium.  

Diskussion 

I denna del av studien resonerar vi kring tillvägagångssätt samt diskuterar resultatet. 

Jämförelser görs även utifrån tidigare forskning. Rubrikerna är metoddiskussion, 
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resultatdiskussion, särskilt intressanta resultat, avslutande reflektioner och förslag till vidare 

forskning.  

 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur några lärare inom grundsärskolan, åk 7-9, 

understödjer elevers läsutveckling. De data som samlats in via observationer och intervjuer 

har varit kvalitativa. Enligt Backman (2016) visar det kvalitativa förhållningssättet på hur 

människor, i samspel med andra, tolkar och formar sin verklighet. Att göra både intervjuer 

och observationer med verksamma lärare i grundsärskolans högstadium, var ett bra val. Dessa 

data kompletterade varandra genom att observationerna ger en djupare förståelse av hur 

arbetet med eleverna gick till och vi har även kunnat besvara studiens syfte och 

frågeställningar.  

Då avståndet mellan oss var stort och vi observerade och intervjuade var för sig, var det 

extra viktigt att genomföra semistrukturerade observationer och intervjuer efter förutbestämda 

mallar. Vi behövde vara enade om vad vi skulle undersöka och att vi höll oss till det för att nå 

en hög validitet. Det är, enligt Chirac och Einarssons (2014), viktigt. När vi använde oss av 

mallen kunde vi båda utgå från en gemensam grund trots avståndet mellan oss. Detta 

underlättade vårt gemensamma arbete med att sammanställa resultatdelen.  

 Då detta är en liten studie, med 15 observationer och 10 intervjuade lärare, har vi varit 

noga med att inte generalisera. I allt från studiens syfte, frågeställningar och resultat har vi 

inte lyft fram våra informanter som att de skulle representera grundsärskolelärare i allmänhet. 

Vi har i och med detta undvikit smygrepresentativitet. Detta begrepp förklaras av Göransson 

och Nilholm (2009) med att när en generalisering av urvalet sker ska man undvika att få det 

att se ut som om att resultat gäller en bredare kategori av lärare än de informanter som faktiskt 

deltog i studien.  

 Den skolform, grundsärskola, vi genomfört våra fallstudier i är inte stor. Detta ledde till 

att vi fick vända oss till flera kommuner för att få tillgång till de observationer och intervjuer 

vi behövde. En liten skolform medför även att antalet lärare i grundsärskolan inte är så stort. 

Enligt det etiska förhållningssättet vi följer har vi varit extra noga med att avanonymisera 

lärare och skolor i vår studie. Den multipla fallstudien behövdes, dels för att uppnå syftet dels 

för det etiska förhållningssättet att inte peka ut något. Yin (1989) menar att flera källor till 

evidens kan användas och dels som vi nämnt, stärka det etiska förhållningssättet samt leda till 

högre validitet i studier.  

Vi hade en förhoppning om att fler informanter skulle delta i gruppintervjuerna. I tre av 

de sex skolorna blev det endast en lärare som deltog i intervjun. Vi såg under 

datainsamlingens gång att fler antal deltagare medförde att mer information kom in.  

En begräsning med studien är att elever inte har intervjuats, därmed kan vi bara dra 

slutsatser kring vad lärarna berättade att eleverna tyckte under intervjuerna samt vad vi såg 

under våra observationer. 

 

Resultatdiskussion 

Diskussion kring läsutvecklingsmetoder och läsutvecklingsstrategier 

Den här studien visar att de lärare vi observerat och intervjuat arbetar mycket med att 

individanpassa arbetsuppgifter till de enskilda eleverna vid läsinlärning och läsundervisning. 

Eleverna arbetade i klassrum med sina anpassade uppgifter, utom i enstaka fall då de arbetade 

i grupprum i angränsande rum. Uppgifterna till eleverna skapade hälften av lärarna för det 

mesta själva för att nivåanpassa utifrån den enskilda individen. Det kunde vara olika typer av 

läslistor, läsförståelseövningar, arbetsblad som berörde ord och begrepp samt 

stavelseövningar som användes. De använde även olika läromedel, inom bland annat 
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läsförståelseträning, utefter elevernas läskunnighet. En mix av läsinlärningsmetoder användes. 

Channel et al. (2012) säger att fonologiska färdigheter bör läggas i fokus i klassrummet för att 

hjälpa elever med intellektuell funktionsnedsättning att utveckla bättre 

ordigenkänningsförmåga. Detta kunde vi se i vår studie: Lärarna såg till att elever som 

behövde arbeta med fonologisk medvetenhet fick det genom bland annat de individuella 

uppgifterna.  

 Samtidigt som det fanns många individanpassade elevuppgifter kring läsning visar 

studien även på vikten av socialt samspel vid läsundervisning, till exempel när grupper eller 

en klass diskuterar texter som lästs tillsammans. I vår studie visar den empiri vi tagit del av att 

social interaktion är viktig vid lärande av läsning. Vygotskij (1995), Strandberg (2017) och 

Säljö (2000) skriver om att barn kan utvecklas med hjälp av stöd, under en aktivitet, i social 

interaktion med andra. Under de observerade lektionerna hade eleverna: möjligheten att få 

ord- och begrepp förklarade; tillgång till bildstöd och möjlighet att stanna upp och ställa 

frågor kring det lästa. Det förekom även att elevers lärare dramatiserade även ibland 

textavsnitt under läsning och eleverna diskuterade svar på frågor samt hjälpte till att 

sammanfatta texter. Dessa så kallade textdiskussioner gjordes tillsammans med en vuxen och 

klasskamrater. I de klasser vi observerade och de lärare vi intervjuade mötte eleverna texter 

och de bearbetade texterna tillsammans med andra. Med tanke på att vår studie är så liten kan 

vi inte generalisera detta resultat. Det finns en studie (Berthén, 2007), som visar att elever i 

grundsärskolan inte möter texter så ofta samt en inspektion (Skolinspektionen 2010) som 

visar på att elever i grundsärskolan inte diskuterar texter tillräckligt ofta med klasskamrater. 

En ny läroplan med nya kunskapskrav har tillkommit efter denna studie och rapport vilket 

skulle kunna förklara denna positiva förändring i lärarnas arbete kring läsutveckling i 

grundsärskola.  

 I en av skolorna användes arbetsmaterialet En läsande klass som bygger på ett arbetssätt 

utvecklat av Lundberg och Reichenberg (2013): Reciprocal Teaching (RT). Strategin går ut 

på att eleverna diskuterar texter och gör förutsägelser, skapar frågor, gör klargöranden och 

sammanfattningar. En internationell studie visar att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning förbättrar sin förståelse kring skrivna texter om de använder sig av RT 

jämfört med traditionella metoder där enskilda läsuppgifter använts. RT främjar både 

läskunnighet och kommunikation vilket i sin tur leder till större förståelse (Alfassi, et al, 

2009). En av skolorna använde sig renodlat av denna metod, de var medvetna om varför de 

arbetade som de gjorde med dessa texter. En kollega till deltagande lärare hade gått en 

utbildning kring materialet “En läsande klass” och de andra fick information och såg vinster i 

att arbeta med det genom kollegan. De övriga skolorna använde delar av dessa strategier: 

Eleverna sammanfattade, de ställde frågor kring texten, och ord och begrepp förklarades. 

Dessa lärare använde RT som en arbetsmetod, de hade ingen förklaring till varför de arbetade 

på detta sätt, men de ansåg att läsförståelse var viktig att arbeta med. Att denna strategi 

används är bra med tanke på att forskning visat att strategin fungerar. 

   

Diskussion kring artefakter 

Skollagen (SFS, 2010:800, 3 kap, 3 §) säger att elever skall ges stöd för att motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser. Den här studien visar att de elever som ingått i de 

observerade och intervjuade lärarnas klasser har haft god tillgång till digitala artefakter såsom 

datorer och surfplattor, förutom på en av deltagande skolor där tekniken inte fungerade fullt 

ut. Eleverna med fungerande teknik hade tillgång till köpta läsprogram samt fria onlinespel 

som underlättade arbetet med läsning. I klassrummen fanns förutom de digitala artefakterna 

även tillgång till assistenter, grupprum, skärmväggar, material för att uppehålla 

koncentrationen samt verktyg såsom olika typer av klockor (tidsverktyg). Dessa artefakter 
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använde sig eleverna av i stor grad under lektionerna när de arbetade med sina uppgifter. 

Artefakter verkar vara, utifrån vad skollagen säger om stöd, viktiga för dessa elever.  

 

Diskussion kring utmaningar och möjligheter 

Hälften av skolorna nämnde tiden; det vill säga att låta eleverna få tid ansågs viktigt. Både 

Ratz och Lenhard (2013), Allor et al. (2010a), Wingerden et al. (2014, 2016) har kommit fram 

till att tid är av största vikt: elever med intellektuell funktionsnedsättning behöver längre tid 

på sig för att få möjlighet att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Enligt Allor et al. (2010a) 

kan eleverna behöva 3 års intensiv träning för att uppnå en motsvarande årskurs 1:as 

miniminivå i grundläggande läskunnighet. Att elevernas inlärning tar längre tid styrks även av 

både Granlund (2009) och Kylén (2012). Då elever i grundsärskolan har begränsningar både 

med abstrakt tänkande samt med arbetsminnet behöver dessa elever enklare och kortare 

information när de ska bygga upp ny kunskap. Genom att lärandet får ta tid gynnas eleverna 

som har en långsammare utvecklingstakt. Det Kylén (2012) tar upp kring svårigheter samt hur 

exempelvis lärare kan arbeta visar sig stämma överens med vad Allor et al. (2010b) kommit 

fram till i sin studie med tre elever med intellektuell funktionsnedsättning. Dessa tre elever 

kunde via intensiv, individualiserad, daglig träning och instruktion av lärare förbättra sin 

läsning. Genom korta och motiverade pass som var repetitiva och systematiskt tydliga med 

individuella instruktioner gav det resultat även om det tog lång tid. Här kan vi åter se att 

lärarna i vår studie har förstått att det är viktigt att ge eleverna tid när de arbetar och att även 

låta dem arbeta individuellt. Lärarna i studien lyfter att läsförståelsen, ordkunskap och 

begreppsförståelsen är låg hos eleverna. Därav deras stora engagemang i arbetet kring att 

träna ord, begrepp och läsförståelse som är helt i linje med vad forskningen säger. Elever med 

en intellektuell funktionsnedsättning kan ha en begränsning i läsförståelse och behöver därför 

mer tid och träning med detta enligt Wingerden, Segers, van Balkom och Verhoeven (2014, 

2016). Även begränsningar i abstrakt tänkande och arbetsminnet hos elever med intellektuell 

funktionsnedsättning kan ställa till det med läsförståelsen (Kylén, 2012). Det kan bli problem 

när eleverna inte se hur saker hänger ihop.  

  Studien visar att det är viktigt med hög personaltäthet för att kunna arbeta med elevernas 

låga ord- och begreppsförståelse. Genom att det finns möjlighet att arbeta med eleverna 

individuellt kan lärare och assistenter lyfta eleverna och det är av största vikt att detta får ta 

tid. Vidare kan vi se att lärare i grundsärskola inte förefaller se lärande som enbart ett socialt 

samspel som var vår teoretiska utgångspunkt i vår studie.    

Diskussion kring kartläggning 

Hälften av skolorna i vår studie saknade någon form av kartläggningsmaterial för att följa, 

analysera och dokumentera elevernas läskunskaper. Vi finner detta oroande. Alatalo (2016) 

kom i sin studie fram till att lärare har brister i kunskaper som anses viktigt för 

läsundervisning samt att lärare var ovana att reflektera över faktorerna hos elevers 

läsutveckling och att systematiskt redogöra för dagliga läsundervisningen. En anledning som 

nämndes i vår studie var avsaknad av kartläggningsmaterial anpassat för grundsärskolans 

högstadium. Skolverket planerar att publicera under sommaren 2020 kartläggningsmaterialet 

Gilla, läsa, skriva för årskurs 7-9 i grundsärskolan. Det kan komma att ändra denna situation. 

 Genom vår egen erfarenhet är kartläggning som visar på elevens individuella 

läsutveckling viktig, vilket även forskningen visar (Allor et al. 2010b). Det hjälper läraren att 

se vart eleven befinner sig, vad nästa steg kan vara samt underlättar framtida planering för den 

enskilda elevens läsutveckling. Skollagen säger att ”elever som till följd av 

funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som 

syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser” (SFS, 



   
 
 

 
 

27 

2010:800, 3 kap. 3 §). Vi menar att en kartläggning utgör ett bra stöd och kan vägleda läraren 

till att stötta den enskilda eleven att uppnå sin fulla potential.  

 

Särskilt intressanta resultat 

Studien visar att lärarna använder sig utav en mix av läsutvecklingsstrategier och metoder när 

de hjälper eleverna att utveckla sitt läsande. Det finns ingen nationell överenskommelse om 

hur man ska göra vid läsinlärning; lärare får använda de metoder de anser fungerar. Enligt 

Browder et al. (2016) är forskningen för begränsad för att understödja lärare i att välja 

lämpliga metoder i arbete med att lära elever med intellektuell funktionsnedsättning att läsa. 

Det kan förklara mixen. Allor m.fl. (2010b) hävdar i sin studie att lärare måste uppdatera sig i 

forskning inom läsutveckling. Hattie (2014) påstår att lärare inte gör det, vilket kan leda till 

egen teori eller att lärarens magkänsla går före forskningen.   

 Ett annat särskilt intressant resultat är att skärmväggar användes i samtliga klassrum. 

Dessa skärmväggar är viktiga artefakter för att skapa rätt förutsättningar för eleverna under 

individuella arbeten. Samtidigt visar studiens teoretiska utgångspunkt på hur viktig det är med 

sociala interaktioner under aktiviteter. Skärmväggarna verkade dock inte vara ett hinder för 

att lärarna i studien skulle lyckas med att gemensamt diskutera texter de läst med eleverna och 

elever emellan.  

 I studien kommer det även fram att läromedel anses barnsliga av eleverna, enligt deras 

lärare. Detta kan vara en förklaring till varför lärarna skapade mycket eget material; för att 

minska läsmotståndet eleverna hade kring de tillgängliga läromedel som fanns. En förklaring 

till att det inte finns så mycket anpassade läromedel att tillgå kan vara att det inte finns en så 

stor marknad för dessa, eller att detta inte har prioriterats.  

 

Avslutande reflektioner 

Studiens syfte var att undersöka och belysa hur några lärare inom grundsärskolan årskurs 7-9, 

understödjer elevers läsutveckling. Genom denna studie ges många exempel på att det går att 

jobba med läsutveckling för elever med intellektuella funktionsnedsättningar och att det kan 

göras med mixade strategier och metoder. Förhoppningsvis blir studien till nytta för rektorer 

och lärare i grundsärskola genom att den innehåller exempel på hur arbete med läsinlärning 

och läsförståelse kan fortgå och därigenom hjälpa elever med läsutveckling. Särskilt nyttig 

kan studien vara för (blivande) speciallärarstudenter när de i sitt (blivande) arbete på 

grundsärskolan ska (börja) arbeta med elevers läsutveckling. Vi vill belysa vikten av 

kartläggningars roll vilket underlättar planeringen av läsundervisningen för de blivande 

speciallärarna.  

 

Förslag till vidare forskning 

Denna studie inleds med hur viktigt det är att kunna läsa och värdera det som läses i dagens 

samhälle, med tillgång till omfattande och snabbt informationsflöde. Idag behövs det mer 

svensk forskning kring elever med intellektuell funktionsnedsättning som visar på hur deras 

läsning kan utvecklas. Intresset har växt om en mer omfattande studie utifrån vårt syfte; att 

undersöka och belysa hur lärare inom grundsärskolan årskurs 7-9, understödjer elevers 

läsutveckling på grund av begränsad forskning i det aktuella ämnet. I vår studie följde hälften 

av lärarna elevernas läsutveckling via kartläggningsmaterial. Idag finns Skolverkets 

bedömningsstöd Gilla, Läsa, Skriva för åk 1-6. Ett nytt material väntas snart för de äldre 

eleverna. Vi skulle vilja veta om kartläggningsmaterial i läsutveckling används mer frekvent 

än vad vår studie visat och hur informationen av kartläggningen används. Det kom fram i vår 

studie att eleverna, enligt deras lärare, ansåg att läromedlen som fanns tillgängliga var för 

barnsliga. Vi önskar se en forskning som fördjupar sig kring läromedel för grundsärskolans 



   
 
 

 
 

28 

högstadium för att denna målgrupp av elever så småningom ska kunna ta del av 

åldersadekvata läromedel.   
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Observationsguide (Bilaga 1) 
 

Områden Exempel Anteckningar 

Läsutvecklingsstrategi Högläsning 

Intensivläsning 

Vuxen läser först, 

elev läser sedan 

Motivation till läsning 

 

Läsundervisningsmetod Traditionell metod 

Witting 

LTG 

ASL 

Övriga 

 

Utmaningar och 

möjligheter i 

läsundervisning 

Kompetens 

Diagnoser 

Hantera IT 

 

Pedagogiska 

hjälpmedel 

(Artefakter) 

Läsprogram  

(Inläsningstjänst, 

Legimus) 

Dator 

Ipad 

Mobil 

Läslinjal 

Anpassat material, 

(förstorad text) 

 

Kartläggning  

Bedömning 

Kartläggningsmaterial 

LUS 

God läsutveckling 

Gilla, läsa, skriva 

Övriga 
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Dubbellogg (Bilaga 2) 
 

DUBBELLOGG  

Vad jag ser Kommentarer kring det jag ser 
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Intervjuguide (Bilaga 3) 
 

Område Exempel Intervjufrågor 

Läsutvecklingsstrategi Högläsning 

Intensivläsning 

Vuxen läser först, 

elev läser sedan 

Motivation till läsning 

-Berätta, hur arbetar ni med 

läsundervisning? Ge gärna 

exempel på hur ni arbetar.  

 

Läsundervisningsmetod Traditionell metod 

Witting 

LTG 

ASL 

Övriga 

-Vi har läst om olika 

läsundervisningsmetoder och är 

nyfiken på om ni använder av 

någon speciell? Berätta! 

Motivering av val av  

arbetssätt 

 -Är det något som påverkat ert val 

att arbeta som ni gör? Berätta! 

(Teorier, strategier, metoder) 

 

 

Utmaningar och 

möjligheter i 

läsundervisning 

Kompetens 

Diagnoser 

Hantera IT 

-Hur gör ni när elever ligger på 

olika läsnivåer? Berätta! 

Pedagogiska hjälpmedel 

(Artefakter) 

Läsprogram  

(Inläsningstjänst, 

Legimus) 

Dator 

Ipad 

Mobil 

Läslinjal 

Anpassat material, 

(förstorad text) 

-Vad finns det för pedagogiska 

hjälpmedel som skulle kunna 

stötta elevers läsning på skolan?  

 

Kartläggning 

Bedömning 

Kartläggningsmaterial 

LUS 

God läsutveckling 

Gilla, läsa, skriva 

Övriga 

-Det finns kartläggningsmaterial 

som följer elevers läsutveckling, 

är det något ni använder er utav? 

Vilket/vilka? 

 

- Hur samarbetar ni inom skolan för att utveckla läsundervisning? 
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Missivbrev (Bilaga 4) 
 

Missivbrev 

 

Läsundervisningen vid några grundsärskolor: En intervju- och observationsstudie  

 

 

Vi heter Anna-Lena Grundström och Ulrika Johansson och arbetar som lärare inom 

grundsärskolan i X kommun respektive gymnasiesärskolan i X kommun. Under hösten läser 

vi vår sista kurs på Speciallärarprogrammet med inriktning utvecklingsstörning vid 

Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett examensarbete på avancerad nivå där 

vi valt att undersöka hur läsundervisning genomförs på sex stycken grundsärskolor.  

 

Studiens syfte är att undersöka hur några lärare inom grundsärskolan (årskurs 7-9), 

understödjer elevers vidare läsutveckling.  

 

Vi har fått ditt namn från rektor på din skola. Vi undrar om du och dina kollegor (de har fått 

ett eget brev) vill vara med som deltagare i studien om läsundervisning. Det går till så här: 

Någon av oss (ALG eller UJ) kommer till din skola för att observera några lektioner under en 

dag. Efter observationerna samlas kollegiet för en gemensam gruppintervju som tar ca 60 

min. Vi bestämmer tillsammans en dag som passar.  

 

Data som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt. Medverkande lärare och skolor 

kommer att avidentifieras i publikation av studien och det insamlade materialet kommer 

enbart att användas i forskningssyfte. Som deltagare i studien har du rätt att avbryta din 

medverkan utan att förklara varför. Under observation kommer papper och penna att 

användas. Vid intervjun används papper och penna samt en inspelning, intervjun spelas in 

som ljudfil. Vi kommer inte att intervjua elever eller föräldrar.  

 

Det insamlade materialet kommer att hållas inlåst under studiens gång och efter att den har 

avslutats. Data är tillgängligt enbart för undertecknande. Publicering kommer att göras på 

DIVA-portal. Du kan läsa den så snart den publicerats på DIVA. 

 

Med vänlig hälsning Anna-Lena och Ulrika 

 

 

Vid ev. frågor går det bra att nå oss via mobil. 

 

Anna-Lena: xxx-xxx xx xx 

 

Ulrika: xxx-xxx xx xx 

 

Handledare: Johanna Lundqvist, universitetslektor i specialpedagogik, Mälardalens Högskola 

 

Samtyckande till att delta i studien: 

 

Läsundervisningen vid några grundsärskolor: En intervju- och observationsstudie 
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Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten om att 

mitt deltagande är frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien utan att ange 

något skäl. Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att 

behandlandet av det insamlade materialet hanteras enligt gällande dataskyddslagstiftning och 

lämnad information.  

 

 .  

................................................  

Underskrift  

................................................ ........................................................................ 

Namnförtydligande, Ort och datum  

 

Anna-Lena: xxx-xxx xx xx 

Ulrika: xxx-xxx xx xx 

 

Handledare: Johanna Lundqvist, universitetslektor i specialpedagogik, Mälardalens Högskola 
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