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Abstract 

 
The purpose of this study was to investigate how two teachers support reading comprehension 

in the subjects Swedish and Social science in primary school in a specialized teaching group for 

students with autism spectrum disorder (ASD).  

The study included eight classroom observations, four in Swedish and four in Social science. 

The study took place in a specialised teaching group which was divided into two different 

groups based on age and skill level. In one group there were three students aged 7-10 years and 

in the other group there were three students aged 10-13 years. Four observations in each group 

were performed.  

The study also included two interviews with the teachers to follow up on their views on 

instruction of reading comprehension for students with ASD.  

During the observations, both teachers gave much praise and acknowledgment to the students 

and they used photographs, films and other concrete materials in their teaching. Both teachers 

made adjustments for the students. They provided the students with texts with adjusted layouts, 

the students were offered to listen to the texts, and in writing tasks the teacher acted as a 

secretary to aid the students in handwriting. None of the teachers used Lena Franzén's materials 

where the students are asked to read a text and then answer detailed questions as well as 

questions based on inference about the text. One of the teachers used a similar working process 

with texts as the one used in Lena Franzéns material. None of the teachers used all the four 

strategies of reciprocal teaching during the observations: predict content, identify new words in 

the text, ask your own questions to the text, sort out and summarize the text. But both teachers 

occasionally used some of the elements from both reciprocal teaching and from Lena Franzén's 

material.  
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Förord  
 

En vinterdag för nio år sedan kom jag tillbaka efter barnledighet och blev tillfälligt 

placerad att arbeta med elever med autismspektrumtillstånd. Från den dagen har jag 

arbetat med den elevgruppen och det är lika givande, intressant och spännande varje 

dag. För ett och ett halvt år sedan påbörjade jag mina studier till speciallärare och under 

hela utbildningen har mina arbeten på ett eller annat sätt riktats mot 

autismspektrumtillstånd. Så när jag skulle skriva mitt examensarbete var det en 

självklarhet att även det skulle riktas mot autism. 

Jag vill rikta ett stort tack till de respondenter som medverkat och gjort denna studie 

möjlig för mig att genomföra.  

Ett stort tack till vill jag rikta till mina kollegor, nya som gamla (ni vet vilka ni är) 

som också gjort det möjligt för mig att genomföra speciallärarutbildningen men även 

denna studie. 

Ett ännu större tack till min man och mina tre barn som stått ut med mina många 

timmar framför böcker och dator. Det hade inte gått utan er.  

Vill även rikta ett tack till min svägerska som korrekturläst arbetet.  

Ett särskilt tack min handledare Maria Levlin för vägledning under arbetets gång.  

 

 

Linda Åsberg 

Härnösand, januari 2017  
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1. Inledning 
 

Den mest betydande färdigheten att lära sig i grundskolan är läsförståelse och det är 

målet för läsning. Åsberg (2009) påpekar att det är oerhört viktigt att ha ett utvecklat tal- 

och skriftspråk för att självständigt klara av vårt moderna samhälle. Flera studier visar 

att elever med autismspektrumtillstånd har svårt med läsförståelsen, särskilt när det 

gäller att läsa mellan raderna och att analysera texternas innehåll (Howorth, Lopata, 

Thomeer & Rodgers, 2016; Brown, Oram-Cardy, & Johnson, 2013; Miniscalco & 

Dahlgren Sandberg, 2010).  

Läsning är en förmåga som krävs i alla skolans ämnen och i samhället i stort. 

Läsning är en mänsklig rättighet som gäller för alla elever. Vi som lärare ska hjälpa 

eleverna att utvecklas på alla plan i skolan. Enligt Karlsudd (2012) finns det i skolan 

elever med olika egenskaper och förmågor och lärarens uppdrag är att ge alla elever en 

likvärdig utbildning. Även Skolverket (2011a) skriver att alla elever har rätt till en 

likvärdig utbildning i Sverige och undervisningen ska anpassas och ta hänsyn till varje 

elevs förutsättningar och behov.  

Jag har i snart nio år arbetat i en särskild undervisningsgrupp med grundskoleelever 

som har en autismspektrumdiagnos och min erfarenhet är att om de är intresserade av 

det de läser så klarar de bättre av läsförståelsen än om det är något som de inte är 

intresserade av. Det är också viktigt att de förstår varför de ska arbeta med läsförståelse, 

dels för att ibland finns inte all information med i texten och dels för att kunna 

tillgodogöra sig skönlitteratur, nyheter med mera. Jag har upplevt det som en stor 

utmaning att arbeta med läsförståelse med elever med autismspektrumtillstånd. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur två lärare i särskild undervisningsgrupp 

arbetar med läsförståelse i ämnet svenska och samhällsorienterade ämnen (SO) 

tillsammans med grundskoleelever med autismspektrumtillstånd.  

Mina frågeställningar är: 

 Hur arbetar lärarna med läsförståelse i svenska och SO i en grupp elever med 

autismspektrumtillstånd? 

 Hur upplever lärarna att det fungerar att arbeta med läsförståelse i svenska och 

SO tillsammans med elever som har ett autismspektrumtillstånd? 
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3. Bakgrund 
 

Bakgrunden innehåller presentation av funktionsnedsättningen autismspektrumtillstånd, 

ett kort avsnitt kring styrdokument och beskrivning av läsförståelse. Bakgrunden 

innehåller även beskrivning av svårigheter vid läsförståelse, framgångsfaktorer vid 

läsförståelse samt ett avsnitt om undervisning i läsförståelsestrategier. 

3.1 Autismspektrumtillstånd  

Autismspektrumtillstånd (AST) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som beror 

på att både hjärnan och nervsystemet behandlar och bearbetar information på ett 

annorlunda sätt. Personer med AST upplever och bearbetar även sinnesintryck 

annorlunda (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015; Peeters, 1998). 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) påpekar också att 

autismspektrumtillstånd är en osynlig funktionsnedsättning som gör att personer med 

funktionsnedsättningen tänker och löser problem annorlunda. Ordet autism kommer av 

det grekiska ordet autos och betyder själv (Frith, 1994).  

På 1940-talet vaknade intresset för autism när barnläkaren Leo Kanner publicerade 

en artikel om en grupp barn med vad han kallade autistiska störningar (Kanner, 1943) 

och det är fortfarande hans forskning kring symtom som ligger till grund för kriterierna 

vid en autismdiagnos.  

För nästan 40 år sedan undersökte forskaren Lorna Wing och Judith Gould (1979) en 

stor grupp barn från ett register i London och de kom fram till att det fanns tre 

huvudområden som barn med autism hade svårt med: förmåga till social interaktion, 

förmåga till ömsesidig kommunikation och föreställningsförmågan som påverkar 

fantasi, lek, beteende och intressen. Dessa tre huvudområden kallas Wings triad och för 

att få en autismdiagnos måste ett barn ha begränsningar och svårigheter inom dessa tre 

områden (Klutscher 2016; Gillberg, 2015; Hejlskov, 2012). 

Idag är de ledande forskarna på området överens om att autism orsakas av en 

medfödd eller tidigt förvärvad neurologisk dysfunktion i det centrala nervsystemet 

(Ricketts, Jones, Happe, & Charman, 2013) som uppkommit före tre års ålder 

(Gillbergcentrum, 2014). Det är ungefär en procent av alla barn som har någon form av 

autismspektrumtillstånd (Socialstyrelsen, 2010) och det är fler pojkar än flickor som har 

diagnosen autismspektrumtillstånd (Miniscalco, Nygren, Hagberg, Kadesjö & Gillberg, 

2006). Enligt Socialstyrelsen (2010) är det svårt att veta hur stor skillnaden är då 

symtomen delvis ter sig olika hos pojkar och flickor samt att diagnoskriterierna är 

utprövade på pojkar. Barn med AST har ofta en eller flera andra överlappande diagnoser 

som tics, tourettes syndrom, ADHD, språkstörning och diagnoserna förvärrar ofta 

varandra (Gillberg, 2015; Klutcher, 2016). 

American Psychiatric Association (APA) gjorde 2013 en revidering av 

diagnosmanualen DSM-IV som blev DSM-5. I DSM-5 slogs flera diagnoser ihop. 

Autism, aspergers syndrom, atypisk autism, autistiska drag och andra autismliknande 

http://gillbergcentre.gu.se/forskningsomraden/Diagnosgrupper,+metoder+och+vissa+p%C3%A5g%C3%A5ende+studier+vid+GNC/autismspektrumtillstand
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tillstånd går idag under diagnosen autismspektrumtillstånd (Gillberg, 2015; Klutscher, 

2016; Hejlskov, 2012). Gillberg, Klutcher och Hejskov refererar till APA när de 

beskriver diagnoskriterierna för att få diagnosen autismspektrumtillstånd. Idag måste 

barnet ha begränsningar och svårigheter inom två huvudområden: 

 social kommunikation och socialt samspel 

 begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter.  

Begränsningarna måste vara så stora att det påverkar barnets vardag och de skattas i tre 

olika nivåer. Nivå 1 (”kräver stöd”), Nivå 2 (”kräver omfattande stöd”) och Nivå 3 

(”kräver mycket omfattande stöd”) (APA, 2013; Klutscher, 2016). I huvudområdet 

social kommunikation och socialt samspelt finns tre kriterier som personen måste ha 

begränsningar och svårigheter inom: 

 socioemotionell ömsesidighet 

 icke verbal kommunikation 

 i personliga relationer.  

I samspelet med andra människor ligger barnet oftast på ett tidigare utvecklingssteg än 

förväntad ålder och har svårt att interagera med andra människor. I relationer med andra 

blir det svårt eftersom barn med AST har svårt ta andras perspektiv och att skilja på sina 

egna och andras känslor och erfarenheter samt förstå att alla tänker eller känner inte 

precis som jag (Hejlskov, 2012; Socialstyrelsen, 2010). För att kunna interagera med 

andra krävs det att barnet har ett fungerande ”theory of mind” och det är en svårighet 

hos en person med AST. ”Theory of mind” betyder att barnet har förmåga att förstå att 

alla inte tänker och känner som jag, utan andra personer har egna tankar och känslor 

(Klutscher, 2016).  

Ofta kan barn med AST ha svårt att förstå och läsa av olika ansiktsuttryck (glad, 

ledsen) och kroppsspråk (Socialstyrelsen, 2010), vilket kan vara en förklaring till varför 

de har svårigheter med att känna igen människor samt komma ihåg namnen på sina 

klasskamrater (Hejlskov, 2012). 

Vid AST är språkförståelse konkret och bokstavlig, det vill säga att barnet har svårt 

att svara på öppna frågor samt svårigheter med att förstå en uppmaning som är 

formulerad som en fråga, till exempel ”kan du tända lampan?” (Socialstyrelsen, 2010; 

Nettelbladt, 2013). Socialstyrelsen (2010) skriver vidare att för ett barn med AST gör 

svårigheter med språkförståelse det svårt för barnet att förstå ironi, metaforer och 

ordvitsar. Det är svårt att förstå begrepp och uttryck som ”om en stund”, ”kanske”, ”vi 

får se” eller ord som är dubbeltydiga. Barn med AST har också svårt att berätta fritt, de 

kan vara väldigt omständligt eller väldigt fåordigt i sitt berättande. Nettelbladt (2013) 

tar upp att icke bokstavligt språk kan vålla problem för personer med AST eftersom det 

kräver tolkning genom att man gör inferenser, det vill säga att läsa mellan raderna. 

Många personer med AST kämpar även med läsförståelse, eftersom de även har svårt 

med ordförståelse, muntlig uttrycksförmåga och sociala kommunikativa färdigheter 

(Myles, et al., 2002; Ricketts, et al., 2013). 
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I huvudområdet begränsade repetitiva mönster i beteenden, intresse och aktiviteter 

måste personen ha begränsningar och svårigheter i två av fyra kriterier (APA, 2013). De 

fyra kriterierna är: 

 stereotyper eller upprepningar i tal, motorik eller i sättet att använda föremål 

 överdrivet fasthållande vid rutiner och ritualiserande beteendemönster 

 starkt begränsade intressen 

 över- eller underkänslighet för sinnesintryck eller ovanligt intresse för vissa 

sensoriska stimuli i omgivningen.  

Det är vanligt att personer med AST har bristande motorik, svårigheter med 

koordination och speciella rörelsemönster (Klutscher, 2016; Hejlskov, 2012; 

Socialstyrelsen, 2010), svårigheter med tvångsmässiga rutiner och tvingande handlingar 

och om dessa bryts blir barnet ofta orolig och frustrerad och kan göra motstånd mot 

oförutsägbara förändringar (Klutscher, 2016; Socialstyrelsen, 2010). 

Det är vanligt att barn med AST har starkt begränsade intressen, så stora att det 

försvårar och begränsar utvecklingen på andra områden. De har ofta avancerade 

specialintressen, inom områden där de kan lära sig exakta faktakunskaper utantill, till 

exempel tabeller och fakta kring kändisar (Klutcher, 2016; Socialstyrelsen, 2010). 

Barnet kan vara överkänslig eller underkänslig för olika sinnesintryck som till 

exempel ljud. Vissa är ljudkänsliga och undviker gärna ljud. Andra har svårt att sortera 

ljud och tar in allt som de hör (Gillberg, 2015; Hejlskov, 2012). Andra svårigheter kan 

vara att de är känsliga för tryck på kroppen (kläderna får inte sitta åt), värme, kyla eller 

att de ofta får klåda. Många har svårt med beröring. De kan även ha bristande förmåga 

att upptäcka smakskillnader på mat (Gillberg, 2015; Klutscher, 2016; Hejlskov, 2012). 

Utöver de två huvudområdena finns det tre kriterier till som barnet måste uppfylla för 

att få en autismdiagnos. Symtomen ska ha funnits sedan barndomen, de ska begränsa 

personen socialt, och inte förklaras av intellektuell funktionsnedsättning (Klutscher, 

2016). 

Förutom sociala och känslomässiga svårigheter kämpar även många personer med 

AST med andra svårigheter som att se samband och vara flexibla (Hejlskov, 2012). 

Personer med AST har svårigheter med central koherens som betyder att de har 

svårigheter med förmågan att beräkna orsak och verkan och/eller svårt att se förbi 

detaljerna för att se helheten (Hejlskov, 2012; Nettelbladt, 2013). Många personer med 

AST har även svårigheter med exekutiva funktioner. Hejlskov (2012) och Nettelbladt 

(2013) beskriver exekutiva svårigheter som att personen har svårt att planera framåt, 

överblicka, genomföra olika aktiviteter, sätta igång olika handlingar samt slutföra dem.  

Många elever med AST kämpar ofta i skolan (Åsberg, 2009). Personer med AST har 

svårt med tolkning av texter men är bättre på mekaniska färdigheter. Enligt Minshew, 

Goldstein, Taylor och Siegel (1994) är det svårigheterna med att tolka texter som gör att 

elever med AST har det svårare i skolan. Åsberg hänvisar till Ireson (2008) som skriver 

att i skolan krävs det i stor utsträckning sociala och kommunikativa förmågor som också 

är svårt för personer med AST. 
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3.2  Styrdokument 

Skolans främsta styrdokument är skollagen (SFS 2010:800) och den läroplan med 

tillhörande kursplan för grundskolan som fastställs av Skolverket (Skolverket, 2011a). 

Folkskolan inrättades 1842 och den har under åren varit särskiljande, en skola för de 

som räknades till normala och en skola för de mindre begåvade eller med ett 

funktionshinder (Hjörne & Säljö, 2013). Under 1960-talet kom en växande kritik mot 

särskilda undervisningsgrupper och under 1970-talet, efter SIA-utredningen (prop. 

1975/76:39), presenterades begreppet ”en skola för alla”. I Läroplan för grundskolan, 

Lgr-80, (Skolöverstyrelsen, 1980), är begreppet ”en skola för alla” central och det följer 

med in i Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, 

Lpo-94, (Skolverket, 1994). I Lpo-94 går det att läsa att eleven i första hand ska få stöd 

i sin klass. I nya skollagen (SFS 2010:800) finns denna tanke kvar och att det är ett 

gemensamt ansvar för alla som arbetar i skolan att se till att alla elever i behov av stöd 

får den hjälp de behöver (Skolverket, 2011a). 

Enligt nuvarande läroplan, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, Lgr-11, (Skolverket, 2011a) har alla elever rätt till en likvärdig 

utbildning i Sverige. Undervisningen ska anpassas och hänsyn ska tas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Det är skolans ansvar att hjälpa och stödja de elever som har 

svårt att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för 

alla. Vidare i läroplanen står det att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och 

stödja elever i behov av särskilt stöd och göra skolan till en god miljö för lärande. 

Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individ utifrån behov, förutsättningar och 

erfarenheter samt stärka elevernas vilja att lära (Skolverket,2011a).  

Människans främsta redskap för att lära, kommunicera och tänka är språket. Skolan 

ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att läsa och analysera texter 

för olika syften (Skolverket, 2011a). I det centrala innehållet i kursplanen för årskurs 1-

3, står det att läraren ska undervisa eleverna i ”lässtrategier för att förstå och tolka texter 

samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll” (Skolverket, 2011a, s. 

248) och för årskurs 4-6 står det att läraren ska undervisa i ”lässtrategier för att förstå 

och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade 

och sådant som står mellan raderna” (Skolverket, 2011a, s. 249). I årskurs 7-9 ska 

eleverna även kunna analysera texter från olika medier samt urskilja budskap, teman, 

motiv, syfte, avsändare och sammanhang (Skolverket, 2011a). Sedan den 1 juli 2016 

finns även ett nytt kunskapskrav i läsförståelse för åk 1 (Skolverket, u.å.).Det nya 

kunskapskravet för godtagbara kunskaper i slutet av åk 1 lyder: 

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda 

ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerade sätt. Genom att 

kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt 

visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven 

också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med 

förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv. I 
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samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om 

texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter. 

(Skolverket, 2016, s. 252) 

I kommentarmaterialet till kursplanen i svenska står det att läsa att ”undervisning om 

lässtrategier verkar alltså vara avgörande för elevernas möjligheter att bredda och 

fördjupa sin läsförmåga. Därför är lässtrategier ett centralt innehåll i alla årskurser.” 

(Skolverket, 2011b, s. 12). Lässtrategier främjar läsförståelsen genom att ge eleverna 

verktyg till att hantera olika texter på olika sätt (Roe, 2014). 

3.3 Läsförståelse  

Läsförståelsen är beroende av både avkodningsförmåga och språklig förmåga (Catts & 

Kamhi, 2012) och det är en komplex process. Läsförståelse är att utvinna och skapa 

mening när man genomsöker och samspelar med skriven text (Bråten, 2008a). 

Läsförståelse kan beskrivas med olika modeller. Ett sätt att förklara läsning är genom 

formeln läsförståelse = avkodning x språkförståelse och den kallas för The Simple View 

of Reading (Hoover & Gough, 1990). För att bli en skicklig läsare krävs både 

avkodning och språklig förståelse tillsammans. Kopplingen mellan grafem (bokstav) 

och fonem (spåkljud) är Hoover och Goughs (1990) definition av avkodning där eleven 

känner igen ord och kan koppla det till rätt betydelse. Vidare definierar de läsförståelse 

som att förstå innehållet i den text som har avkodats 

Avkodning är en färdighet som byggs över tid och är den tekniska delen av läsningen 

där det gäller att utnyttja skriftspråkets princip för att komma fram till vad som står 

skrivet. Avkodning består av två processer: fonologisk strategi och ortografisk strategi. 

Den fonologiska strategin är resurskrävande och innehåller ljudning, bokstavering och 

stavelseläsning. Avkodningen sker i mindre delar, bokstavssegment. Segmenten blir 

omkodade ljudmässigt och ljuden binds samman till en ljudmässig helhet. Den 

ortografiska strategin är inte lika resurskrävande och här känns orden igen automatiskt. 

Orden avkodas direkt och innan har orden presenterats vid flera tillfällen och lagrats 

som bild i långtidsminnet (Høien & Lundberg, 2013).  

Ordavkodningen har en positiv inverkan på läsförståelsen, för vid god avkodning 

behöver läsaren inte lägga lika mycket tid och energi på hur denne läser rent tekniskt 

utan kan fokusera på förståelsen av innehållet (Anmarkrud, 2008; Høien & Lundberg, 

2013; Carlström, 2010). Åsberg och Dahlgren Sandbergs (2012) studie visade på att 

elever med AST inte har några särskilda problem med ordavkodningsförmågan på 

gruppnivå jämfört med elever utan AST. I studien kom det även fram att det finns elever 

med AST som har svag ordavkodningsförmåga och de hade även sämre resultat på 

tester i fonologisk medvetenhet, snabb benämning och ordförråd. 

Läsförståelsen är den andra delen i läsprocessen och den kan delas in i olika nivåer: 

mikronivå, makronivå och situationsmodellnivå. På mikronivå handlar det om att förstå 

innehållet i texten på ord- och meningsnivå. På makronivå gäller det att kunna 

identifiera textens centrala teman och idéer. På situationsmodellsnivå gäller det att 
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kunna integrera textens innehåll med egna tidigare erfarenheter och kunskaper för att 

kunna skapa en djupförståelse av texten (Catts & Kamhi, 2012).  

Ett annat sätt att förklara läsförståelse är genom Four Resources Model (Freebody & 

Luke, 1990) som beskriver läsförståelse som fyra delar som är beroende av varandra 

ömsesidigt och utvecklas parallellt. Dessa fyra delar är avkodning, uppleva och 

interagera med texten, användning av texten samt att analysera och kritisera texten. 

Både Hoover och Gough (1990) och Freebody och Luke (1990) definierar avkodning 

som relationen mellan talat språk och skrivna bokstäver. Den första delen om avkodning 

i Freebody och Lukes modell handlar om att elever måste kunna avkoda bokstäver, 

alltså kunna läsa en text. Den andra delen, textdeltagare, är den del där de beskriver att 

det gäller för läsaren att undersöka texten och använda sina förkunskaper för att ta reda 

på vad texten betyder. Den tredje delen är textanvändare, där Freebody och Luke (1990) 

menar att läsaren måste kunna lista ut vad det är för text och vad läsaren ska göra med 

texten när den färdigläst. Den sista delen i Freebody och Lukes (1990) modell är 

textanalysen och den delen handlar om att kritiskt kunna läsa texten och fundera på vad 

den gör med mig som läsare. 

I Simple View of Reading fokuseras det på den språkliga aspekten av förståelsen 

(förståelse av ord och hur grammatiken är konstruerad) medan det i Four Resources 

Model fokuseras mer på förståelse i ett vidare perspektiv samt på läsarens förmåga att 

relatera den lästa texten till bland annat tidigare erfarenheter (Hoover & Gough, 1990; 

Freebody & Luke, 1990).  

Modellerna förhåller sig på olika nivåer av läsförståelse, Simple View of Reading 

fokuserar mer på ord-, menings och textnivå medan Four Resources Model fokuserar 

mer på interaktionen mellan olika texter och mellan texten och den omgivande 

kontexten.  

Olika texter ställer olika krav på läsförståelse. För att få en god läsförståelse i SO bör 

ämnesundervisningen integreras med undervisning i språkutveckling, läsning och 

skrivning (Reichenberg & Lundberg, 2013). Den goda läsförståelsen ökar även 

förmågan att ta del av flera olika slags texter på olika nivåer. Genom läsning skaffar sig 

eleverna även färdigheter och kunskaper inom andra ämnen. Reichenberg (2008) 

förklarar att när eleverna kommer till skolan möter de först berättande texter, vilket de 

mött under förskolan genom sagoläsning. Det gör att när de i skolan möter berättande 

texter som de läser själva, känner de igen formen av texterna. Vidare skriver 

Reichenberg (2008) att det blir svårare att förstå för eleverna när de får möta faktatexter 

som de inte är vana vid. Det är en konst att läsa faktatexter enligt Lundberg (2006). Med 

konst menar han att det handlar om att ta tillvara på förståelse, lära sig skillnad mellan 

djupläsning och sökläsning samt vara medveten om när man förstår en text eller inte. 

3.4 Svårigheter med läsförståelse 

Enligt Simple View of Reading finns det tre olika typer av lässvårigheter och den första 

är specifika avkodningssvårigheter och det handlar om den tekniska läsningen. Här 
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finns läsare med god hörförståelse men med svag avkodningsförmåga. Den andra 

kategorin är specifika förståelsesvårigheter, som begränsar både läs- och hörförståelse. 

Läsarna i denna kategori har god avkodningsförmåga med svag hörförståelse. Den 

tredje kategorin är blandade lässvårigheter, vilket betyder att läsaren har både svag 

avkodning och svag hörförståelse (Tunmer & Greaney, 2010; Hover & Gough, 1990). 

Även Åsberg (2009) tar upp ovanstående tre orsaker till svag läsförståelse. 

Avkodningssvårigheter påverkar läsförståelsen negativt och är en viktig byggsten i 

läsförståelseprocessen. En vanlig orsak är att eleverna läser av orden alldeles för 

långsamt och knaggligt och utan flyt i läsningen vilket betyder att de får lägga ner 

mycket tid och arbete på att komma fram till vad det står i texten. Det innebär också att 

de förlorar koncentrationsförmågan (Lundberg, 2006). 

Den bristande läsförståelsen består till en början nästan enbart av en svag avkodning 

men i de senare årskurserna är det andra delar som påverkar läsförståelsen, till exempel 

ordförrådet (Vellutino, 2003, i Bråten, 2008b).  

Svårigheter med den språkliga förmågan påverkar även den läsförståelsen. Eleven 

läser av texten snabbt men har problem med att förstå den. Eleven har inte tillräckligt 

mycket bakgrundskunskaper som den kan använda vid läsningen eller ett otillräckligt 

ordförråd (Høien & Lundberg, 2013; Lundberg, 2006). Även begränsningar i 

grammatisk förståelse kan påverka läsförståelsen. Det innebär att eleven har svårigheter 

med språkets regler. De har svårt att använda skiljetecken samt svårt att veta vilken 

böjningsform ett ord ska ha. (Tunmer & Grenaey, 2010; Carlström, 2010). Vidare 

skriver Lundberg (2006) att det även kan finnas andra orsaker till svårigheter med 

läsförståelse, det kan bero på koncentrationssvårigheter, brist på strategier, svårt att läsa 

mellan raderna, svårt att dra slutsatser eller svårt att använda sina förkunskaper om en 

specifik text. 

Svag läsförståelse påverkar läsintresset negativt (Hedman, 2012) och en bidragande 

orsak till att elever har en negativ attityd till läsning kan vara att föräldrar slutat läsa 

högt för sina barn (Reichenberg, 2008). Även texterna som eleverna möter i skolan och 

själva undervisningen kan också bidra till elevernas sänkta motivation (Bråten, 2008b; 

Reichenberg, 2008). Det är nödvändigt att tidigt ta tag i de färdigheter som krävs för 

den framtida läsförståelsen eftersom läsförståelsen ändras över tid (Whalon & Hart, 

2011; Wei, Blackorby, & Schiller, 2011; Wei, Christiano, Yu, Wagner, & Spiker, 

2014). 

3.4.1 Läsförståelsesvårigheter vid AST 

Elever med AST kan klara av den tekniska aspekten av läsning, avkodning. När sedan 

läsningen går över från avkodning till att läsa med mening (Hogan, Cain, & Bridges, 

2013, i Whalon, Martinez, Shannon, Butcher & Hanline, 2015) blir det svårare. I en 

studie av Åsberg och Dahlgren Sandberg (2012) kom det fram att elever med AST inte 

hade några särskilda problem med ordavkodning. Det var endast en mindre grupp som 

hade problem och de hade problem med snabb benämning, fonologisk medvetenhet och 

ordförråd. I en annan studie av Åsberg, Dahlgren & Dahlgren Sandberg (2008) tittades 
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det på ordavkodningsförmåga och läsförståelse hos 77 barn varav 37 med AST och 21 

med uppmärksamhetsstörning. Gällande ordavkodningsförmågan var det ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna, men gruppen med AST presterade lägre än de 

utan funktionsnedsättning.  

Eleverna med AST är ofta duktiga på att se detaljer och det på olika plan. Förmågan 

att se detaljer kan göra att elever med AST är duktiga på att uppfatta och identifiera 

fonem och grafem, vilket underlättar förmågan att avkoda flytande. Förmågan att fastna 

i detaljer kan dock hindra dem att få en djupare förståelse av texten då de fastnar i 

information på detaljnivå utan att förstå vad texten handlar om (Åsberg, 2009).  

Svårigheter med ”theory of mind” kan förklara varför barn med AST har svårt med 

läsförståelse (Snowling & Hulme, 2008, i Åsberg, 2009). Svårigheter med ”Theory of 

mind” begränsar förmågan att läsa av/tolka situationer som ses som självklara för andra, 

svårigheter att läsa av läraren och andra elevers agerande. Många uppgifter bygger på 

att eleverna har en utvecklad mentaliseringsförmåga (Theory of mind), som till exempel 

”Vad tror du…..” ”Hur tror du att A tänker…” (Fägerblad, 2011; Falkmer, 2009). Vid 

läsning blir det svårt om eleven har en svagt utvecklad mentaliseringsförmåga. Elever 

med AST begränsas även av deras bristande sociala och kommunikativa förmåga, vilket 

gör att även det muntliga språket påverkas av detta (Ricketts et al., 2013). Eleverna 

kämpar också med att utveckla att dra slutsatser på abstrakt nivå och tänka kritiskt 

(Randi, Newman, & Grigorenko, 2010; Nation, Clarke, Wright, & Williams, 2006). 

Åsberg, Dahlgren och Dahlgren Sandberg (2008) kom fram till att det blir svårare med 

tolkning av texter, det vill säga att läsa mellan raderna 

Enligt Senokossoff (2015) har elever med AST också ofta svårt att flytta sin 

uppmärksamhet mot andra områden som ligger utanför elevens intresse. Har man ingen 

motivation eller lust att läsa blir det svårt att ta till sig texten och få en djupare förståelse 

för den (Franzén, 2002). I och med att läsning kräver både ansträngning och energi kan 

faktorer som påverkar läsmotivationen få stor betydelse, till exempel förmågan att förstå 

varför man ska läsa texter utanför det egna intresseområdet och känslan av att den egna 

läsförmågan ska utvärderas (Bråten, 2008b; Reichenberg, 2008). Enligt Attwood (2011) 

kan man komma åt motivationen, genom att elever med AST får ägna sig åt sitt 

specialintresse som belöning eller att läraren hittar material och böcker som har med 

elevernas intresse att göra.  

Åsberg (2009) kom i sin avhandling fram till att elever med AST ofta har svårare för 

förståelsen av skriven eller uppläst text, men att det är ytterst individuellt. Åsbergs 

avhandling baseras på fem genomförda studier med olika innehåll, men med 

huvudfokus på barn/elever med AST. I den andra studien där man tittade på 

ordavkodning, läsförståelse och stavning, deltog 110 flickor, varav 20 med AST och 36 

med ADHD. 19 stycken hade dubbeldiagnos, både AST och ADHD samt att hälften av 

flickorna med AST hade läs och skrivsvårigheter (Åsberg, Kopp, Berg-Kelly, & 

Gillberg, 2010). Även i denna studie var det inte någon större skillnad i ordavkodning 

men flickorna med AST hade lägre resultat på läsförståelsetesten jämfört med de utan 

diagnoser och de med ADHD.. I den tredje studien deltog 32 barn/elever med svenska 
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som modersmål varav 16 med AST-diagnos och där tittade Åsberg på språk och 

hörförståelse (Åsberg, 2010). Studiens resultat visade att barn med AST har problem 

med att förstå innehåll i sammanhängande berättelser. Den sista och femte studien var 

en interventionsstudie där Åsberg och Dahlgren Sandberg (2010) testade att stödja 

utvecklingen av läsförståelse hos 12 elever med AST i skolmiljö. I alla studier visade 

resultaten att barn/elever med AST har svårare med läsförståelse av skrivet eller uppläst 

material jämfört med kontrollgrupperna. Åsberg kom även fram till att elever med AST 

behöver strukturerade undervisning och att bara för att ett barn kan läsa snabbt och 

korrekt betyder det inte att det förstår innehållet i texten. 

3.5 Framgångsfaktorer vid läsförståelse och AST 

Forskning visar att elever med AST som får entydiga instruktioner och genomgångar av 

ordförråd samt går i mindre grupp förbättrar sin läsförståelseförmåga. De minns även 

innehållet bättre av det de läst (Roux, Dion, Barrette, Dupéré & Fuchs, 2015). Delad 

läsning är en effektiv högläsnings- och undervisningsstrategi som innefattar både 

modellering, korrigering, feedback och beröm (Whalon et al., 2015). Delad läsning 

innebär att en vuxen läser för barnet. Efter varje stycke eller sida ställer den vuxne en 

fråga till barnet. Svarar barnet fel korrigerar den vuxne och vid rätt svar ges beröm. Den 

läsningen skapar även möjligheter till social interaktion och ömsesidighet (Cunningham 

& Zibulsky, 2011, i Whalon et al., 2015). Whalon och Hart (2011) rekommenderar 

explicita läsförståelsestrategier som visar elever med AST hur de ska interagera med 

texten och om texten tillsammans med andra i klassrummet. Det är viktigt eftersom 

elever med AST ofta har svårt att tolka texter (Nation et al., 2006). 

3.6 Undervisning i läsförståelsestrategier 

Läsförståelsestrategier eller lässtrategier förklaras i Skolverkets (2011b) 

kommentarmaterial i svenska som ”de konkreta sätt som en läsare använder för att 

angripa en text. Lässtrategier handlar alltså om något som läsaren gör med texten” (s. 

12). Olika slags texter kräver olika strategier och Skolverket (2011a) betonar att alla 

elever i den svenska skolan ska få undervisning om hur man gör när man läser olika 

texter. Från början handlar det om att ”knäcka” läskoden och sedan lära sig olika 

strategier för att förstå och tolka text för att därefter få lära sig att analysera text 

(Skolverket, 2011b). 

Elever behöver få träning och strukturerad undervisning i läsförståelse. Reichenberg och 

Lundberg (2013) beskriver två olika modeller att undervisa i läsförståelse: reciprok 

undervisning och Lena Franzéns material om att göra inferenser eller läsa mellan 

raderna”. 

3.6.1 Lena Franzén – (Läsförståelse: två träningsprogram om att göra 

inferenser eller att ”läsa mellan raderna”) 

Lena Franzéns material handlar om att läsa berättande texter med fokus på att förstå 

innehållet mellan raderna. Centralt i Lena Franzéns material är att svaga läsare behöver 
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undervisning i hur de analyserar och svarar på frågor i relation till textens bokstavliga 

innehåll respektive textens mer underförstådda budskap (Reichenberg & Lundberg, 

2013). Syftet är att få eleverna uppmärksamma och medvetna om att de måste läsa 

mellan raderna. Två personer kan aldrig förstå en text på samma sätt då de har olika 

bakgrund till texten och när det finns flera rätta svar på en fråga (Franzén, 2002). 

Arbetsgången är att lärare och elever läser först en text tillsammans, sedan ska 

eleverna svara på frågorna enskilt. När alla svarat på frågan har man en diskussion i 

gruppen om tre till fyra elever. Denna modell kan enligt Reichenberg & Lundberg 

(2013) användas från årskurs 4. Materialet består av fyra steg i stigande svårighetsgrad 

(Franzén, 2002).  

I Franzéns material (2002) finns det två olika modeller som lärarna kan använda sig 

av. Den första är grundad utifrån en förklarande eller beskrivande modell. Franzén 

hänvisar till Raphael (1982) som menar att lässvaga behöver träning och direkt 

undervisning i hur man ska analysera en fråga till en text. Arbetet går ut på att läraren 

läser en kort text och sedan ställer en fråga till eleverna som de ska fundera över.  

Bo satt i en gammal gungstol av trä. Han gungade kraftigare och kraftigare. Plötsligt 

fann han sig sitta på golvet. (Franzén, 2002, s. 24) 

Det finns tre typer av frågor. Fråga typ 1 (Precis där) är en fråga som går att besvaras 

direkt utifrån texten och är lätt att hitta, ”Vad för slags stol satt Bo i?”. Fråga typ 2 

(Tänk efter och leta) finns i texten men är lite svårare att hitta, ”Vad gjorde Bo när han 

satt i stolen?”. Läsaren måste tänka efter och leta efter svaret i texten. Fråga typ 3 (På 

egen hand) kan inte läsaren hitta direkt i texten utan denne måste leta efter svaret i 

huvudet, ”Varför fann Bo sig sitta på golvet?” (Reichenberg & Lundberg, 2013; 

Franzén, 2002). 

Den andra delen i Lena Franzéns material (2002) är grundad utifrån en 

modellinriktad undervisning. Det vill säga att läraren visar hur det går till. Först börjar 

läraren med att definiera för eleverna vad en inferens är. Sedan läser läraren en kort text 

högt, ställer en inferensfråga samt ger svaret själv. Läraren ger också ett resonemang 

hur denne kommit fram till svaret. Denna arbetsgång börjar med modellundervisning. 

Nästa steg är guidad träning som innebär att läraren läser texten och besvarar frågan, 

medan eleven hittar ledtrådarna och sedan tillsammans med läraren resonerar om svaret. 

Den guidade träningens nästa steg är att det blir eleven som ställer frågorna. Det sista 

steget är självständig träning och det betyder att läraren ställer frågorna och sedan 

besvarar eleven frågorna, hittar ledtrådarna och för resonemanget. 

I en interventionsstudie av Åsberg och Dahlgren Sandberg (2010) fick tolv elever 

med AST använda sig av Lena Franzéns material. I studien arbetade eleverna både i 

grupp och enskilt. Både lärare och elever var mycket nöjda med upplägget av arbetet. 

Efter att materialet använts i fyra veckor hade elevernas hörförståelse utvecklats men 

Åsberg påpekar ändå att detta kanske inte fungerar för alla elever, bara för att det 

fungerade just för eleverna i studien. Åsberg och Dahlgren Sandberg skriver vidare att 

denna arbetsmetod har potential att stödja läsförståelseutvecklingen för elever med 
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AST. Åsberg och Dahlgren Sandberg diskuterar att det nästan inte finns någon 

forskning kring denna arbetsmetod och därför är denna studie viktig. Lundberg och 

Reichenberg (2013) använde sig av Lena Franzéns material i sin interventionsstudie 

med 40 stycken elever med utvecklingsstörning, där några även hade tilläggsdiagnoser 

som till exempel autism och ADHD. Eleverna fördelades i två grupper där ena gruppen 

arbetade med Lena Franzéns material och andra hälften arbetade med reciprok 

undervisning. Ingen kontrollgrupp som inte fick någon riktad läsförståelseundervisning 

användes i studien. Eleverna arbetade vid 16 tillfällen fördelat på åtta veckor i mindre 

grupper. Båda grupperna arbetade med samma text. Både före och efter interventionen 

gjordes test för att se om läsförståelsen ändrats. Testerna visade information om 

läsförmågan hos eleverna före och efter textsamtalen, varvid även samtalen om texterna 

analyserades. Lundberg och Reichenberg (2013) kom fram till att elevernas läsförståelse 

förbättrades efter en tids användning. 

3.6.2 Reciprok undervisning  

Reciprok betyder ömsesidig och när läraren bedriver reciprok undervisning sker det i 

dialogform mellan lärare och elev, samt mellan elev och elev under en kort och intensiv 

period (Palincsar & Brown, 1984; Reichenberg & Lundberg, 2013; Andreasson, 2008). 

I reciprok undervisning använder läraren och eleverna fyra strategier. Innan strategierna 

börjar användas förklarar läraren noga vad strategierna går ut på och hur eleverna ska 

använda dem (Reichenberg & Lundberg, 2013; Andreasson, 2008). 

Arbetet sker i smågrupper och texterna är av både berättande karaktär och 

faktatexter. Alla elever ska få komma till tals och får argumentera för sina inlägg 

(Andreasson, 2008). Texten delas även upp i förväg för att inte minnet ska belastas 

alltför hårt. Det gynnar lässvaga elever enligt Reichenberg och Lundberg (2013). 

Den reciproka undervisningens fyra strategier (Reichenberg & Lundberg, 2013): 

1. Förutspå/förutsäga/ställa hypoteser om handlingen – ta hjälp av rubrik och bilder 

för att förutspå vad texten handlar om. Använda sina förkunskaper. 

2. Ställa egna frågor före, under och efter läsning – ta ut viktig information och här 

ser läraren om eleven har förstått. 

3. Reda ut – bedöma om något är särskilt svårt att förstå och reparera det, 

exempelvis svåra ord och hitta centrala delar i texten. 

4. Sammanfatta – eleven formulerar med egna ord en sammanfattning av texten.  

Palincsar och Browns studie från 1984 ligger till grund för många studier om reciprok 

undervisning. Rosenshine och Miester publicerade 1994 en sammanställning av 16 olika 

studier med reciprok undervisning som grund. De hade tre kriterier i sitt urval: ordet 

reciprok undervisning skulle finnas med, studien skulle byggas på Paliccsar och Brown 

samt att det skulle finnas en jämförbar kontrollgrupp med i studien. Alla studier 

inkluderade allt från två till tio olika strategier. Rosenshine och Miester jämförde sedan 

studierna med varandra för att utvärdera kvalitén på dem. Efter sammanställningen 

kunde de dock inte uttala sig om vilka strategier och vilka kombinationer av strategier 

som gav mest effekt. Lederers (2000) studie visar att reciprok undervisning är en 
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effektiv inlärningsmetod för elever med inlärningssvårigheter. I Lederers studie deltog 

128 elever i årskurs 4-6 varav 25 elever med inlärningssvårigheter. Utav de 128 

eleverna fungerade ungefär hälften som kontrollgrupp och de fick fortsätta arbeta som 

de brukade. Eleverna i experimentgruppen fick arbeta i en månad (15-17 dagar) á 30-45 

minuter per dag med reciprok undervisning. I studien användes elevernas 

samhällskunskapsbok för respektive årskurs. Ingen anpassning gjordes för eleverna med 

inlärningssvårigheter. Även i denna studie förbättrades läsförståelsen och för eleverna 

med inlärningssvårigheter ökade även deras förmåga att göra sammanfattningar. Studien 

visade även att det är möjligt att använda sig av detta arbetssätt i helklass. 

Lundberg och Reichenberg (2013) har i sin studie använt sig av Lena Franzéns 

material och reciprok undervisning där målgruppen är utvecklingsstörda elever. 

Gruppen som arbetade med Lena Franzéns material fungerade som en kontrollgrupp till 

de som arbetade med reciprok undervisning. Som tidigare nämnts visade studiens 

resultat att båda gruppernas (Lena Franzén och reciprok undervisning) läsförståelse 

förbättrades efter en tids användning. De kom även fram till en rad skillnader i sin 

studie. De såg att reciprok undervisning främjade de kognitiva aktiviteterna mer än 

Lena Franzéns material, samt att reciprok undervisning gjorde att eleverna ställde 

spontana frågor och hade mer kritiska reflektioner än de som arbetat med Lena Franzéns 

material. Eleverna i studien som fick pröva reciprok undervisning var mer aktiva i 

arbetat än de som fick använda sig av Lena Franzéns material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

19 

4. Metod  
 

Studien har genomförts på en kommunal grundskola (förskoleklass till årskurs 6) med 

ungefär 380 elever. Skolan ligger i ett mindre samhälle i en medelstor kustkommun. 

Skolan har en särskild undervisningsgrupp där sju elever i årskurs 1-6 går. Eleverna är 

uppdelade i två mindre grupper utifrån ålder och kunskaper. Alla eleverna i gruppen är 

normalbegåvade med en autismdiagnos. De flesta av eleverna har även andra 

tilläggsdiagnoser inom områdena: koncentration (ADHD eller ADD), språk 

(språkstörning) och avkodning (dyslexi). Lärarna som deltog i studien arbetar i den 

särskilda undervisningsgruppen.  

4.1 Undersökningsmetod 

Studiens undersökningsmetoder var strukturerade observationer och djupintervjuer. 

Observationer användes för att få svar på den första forskningsfrågan om hur lärare 

arbetar med läsförståelse i svenska och SO. För att få svar på den andra 

forskningsfrågan som handlar om hur lärarna upplever att det fungerar att arbeta med 

läsförståelse i svenska och SO med elever med autismspektrumtillstånd användes 

intervju som undersökningsmetod.  

4.2 Urval 

I den utvalda kommunen finns det sex stycken särskilda undervisningsgrupper, där 

främst elever med autismspektrumdiagnos går. Tre särskilda undervisningsgrupper finns 

för elever i årskurs 1-6, två grupper för årskurs 7-9 samt en grupp på gymnasiet. Urvalet 

av lärarna var ett riktat urval och de valdes utifrån intresse för funktionsnedsättningen 

autism, kunskap om de särskilda undervisningsgrupperna och tillgänglighet (Bryman, 

2011). Ett utskick med en förfrågan till fyra lärare som arbetar på olika stadier i 

grundskolan samt som arbetat ett längre tag i särskild undervisningsgrupp gjordes, där 

de två lärarna som arbetar i årskurs 1-6 svarade direkt att de kunde delta i studien. Två 

lärare avböjde, båda arbetar i årskurs 7-9. En avböjde på grund av att denne ansåg sig 

inte ha tid och den andra för att det inte var lämpligt i elevgruppen att göra 

observationer. De utvalda lärarna var de som hade mest erfarenhet av att arbeta med 

elever som har en autismspektrumdiagnos. De medverkande lärarna arbetar med elever i 

årskurs 1-6 som har en autismspektrumdiagnos. Den ena läraren undervisar i åldrarna 7-

10 år (lärare L) och den andra undervisar i åldrarna 10-13 år (lärare R).  

4.3 Observationer  

Observationer genomfördes av två lärares arbete med läsförståelse i svenska och 

samhällsorienterade ämnen (SO). Det genomfördes åtta strukturerade observationer i 

klassrummet när lärarna arbetade med läsförståelse. Observationstillfällena fördelades 

lika mellan lärarna, fyra tillfällen hos varje lärare, fördelat i både svenska och SO.  
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Under observationerna användes ett observationsprotokoll (bilaga 3) där det på förhand 

valts ut kategorier att observera. Observationsprotokollet har jag själv gjort och valt ut 

kategorier som passar med studiens syfte och forskningsfrågor. Protokollet som handlar 

om språkinlärningsinteraktion är gjort med inspiration av Waldmann, Dockrell och 

Sullivan (2015). För att se om observationsprotokollet gick att använda genomfördes en 

pilotobservation och för att därefter kunna ändra om det uppstod svårigheter. Inga 

ändringar gjordes efter pilotobservationen. 

Observationerna dokumenterades genom att de filmades, så att det gick att se på dem 

i efterhand och för att kunna följa upp situationer och språkinteraktion i intervjuerna. 

Innan observationerna ställdes det ut en kamera i klassrummet så att eleverna hade en 

möjlighet att vänja sig vid denna. 

Under varje observation drogs ett streck för varje gång händelsen skedde. Efter 

observationerna räknades det totala antal streck som dragits ihop och medelvärdet 

räknades ut för språkinteraktionen. Sedan överfördes strecken i språkinlärnings-

interaktionsprotokollet till en 4-gradig skala (Tabell 1). 

Tabell 1 Gradering till språk- och kommunikationsstöd 

Antal gånger/tillfällen: Skala: Utfall: 

0 – 1  1 i mycket låg grad eller inte alls 

2 – 3  2 i ganska låg grad 

3 – 4  3 i ganska hög grad 

5 – 4 i hög grad 

 

4.4 Intervju 

Observationerna i gruppen följdes upp med halvstrukturerade djupintervjuer av lärarna 

vilket gav möjlighet till att ställa följdfrågor som kunde fördjupa intervjuerna ytterligare 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Innan intervjun fick lärarna ta del av en intervjuguide 

(bilaga 4) där både syfte och intervjufrågor stod nedskrivna. Detta för att de skulle 

kunna förbereda sig och känna sig mer avslappnade och bekväma vid intervjutillfället.  

Under intervjun ställdes även frågor som uppföljning kring de undervisningssituationer 

som observerats. Intervjuerna genomfördes enskilt med varje lärare på deras arbetsplats. 

De frågor som finns med i intervjuguiden är lika för båda lärarna. Det var också viktigt 

att de svarade på samma frågor för att det eventuellt skulle kunna göras några 

jämförelser efteråt. Frågorna i intervjuguiden var av öppen karaktär därför kunde svaren 

se olika ut.  

4.5 Genomförande observationer 

Observationerna genomfördes vid skilda tillfällen i respektive grupp. Innan hade tid 

avtalats med lärarna om när det passade att genomföra observationerna. Jag hälsade på 

respektive lärare och grupp innan observationstillfällena inleddes för att eleverna skulle 
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ha träffat mig innan. För att visa eleverna hur det skulle gå till vid observationerna togs 

videokameran med vid dessa tillfällen. Lärarna hade tillgång till videokamera så vid 

några tillfällen innan själv observationstillfällena lät de kameran stå i klassrummet för 

att vänja eleverna vid kameran. Vid själva observationstillfället startades kameran när 

läraren började lektionen. Själv satte jag mig ner lite vid sidan av så att jag såg både 

läraren och eleverna och kunde föra protokoll samt fältanteckningar.  

Vid tre tillfällen kunde dock inte videokameran användas, två tillfällen tillsammans 

med lärare L och ett tillfälle med lärare R. Vid ett tillfälle med lärare L hann inte 

videokameran startas eftersom eleven var på dåligt humör och endast tog papperen av 

läraren och ville arbeta själv utan någon i rummet. Läraren och jag fick gå ut ur 

klassrummet. När eleven arbetat klart gick läraren in i klassrummet igen och då 

observerades lärarens interaktion med eleven. Andra tillfället med lärare L var en till en 

undervisning med en elev då den andre eleven var sjuk. Videokameran störde eleven 

och fick plockas ut ur rummet. Även tillfället med lärare R där videokamera inte 

användes, var för att den störde eleven och fick plockas bort.  

Efter varje observation renskrevs fältanteckningarna först. Vid de tillfällen där 

videokamera inte kunde användas renskrevs fältanteckningarna i direkt anslutning till 

observationstillfället. Det inspelade materialet tittades igenom flera gånger för att se om 

något missats under själva observationen eller om det var något som jag skulle fråga 

läraren om vid intervjutillfället. Även observationsprotokollet för språk- och 

kommunikationsstödet renskrevs. Därefter räknades medelvärdet ut och omsattes till 

den 4-gradiga skala som använts. Det renskrivna materialet lästes även igenom flera 

gånger. 

4.6 Genomförande intervjuer 

Intervjuerna genomfördes vid två skilda tillfällen i lärarnas respektive rum. Vi träffades 

på eftermiddagen efter att eleverna gått hem. Vi satte oss ner och intervjuerna spelades 

in med en Iphone 6 i programmet röstmemon. Intervjuguiden hade lärarna fått ta del av 

innan intervjutillfället. Frågor ställdes utifrån intervjuguiden och tid gavs lärarna för att 

fundera innan de svarade. Ibland följdes frågorna upp med ytterligare följdfrågor för att 

få förtydligat vad de menade, men annars löpte intervjun enligt intervjuguidens frågor. 

Efteråt lyssnades intervjuerna igenom i sin helhet och stödanteckningar gjordes. 

Därefter transkriberades intervjuerna. Efter transkriberingen kategoriserades lärarnas 

svar för att få en tydligare överblick över deras svar och för att enklare kunna göra 

eventuella jämförelser. Kategoriseringen gav fem områden: svenska, SO, anpassningar, 

utmaningar och svårigheter samt likheter och skillnader med elever utan AST. Lärarna 

fick läsa igenom transkriberingen. Därefter vävdes lärarnas svar samman till en 

sammanhängande text som bygger på rapportens forskningsfrågor (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I resultatet har citat skrivits om från talspråk till skriftspråk för att få 

ett bättre flyt i citaten. Lärarna har även fått läsa igenom citaten för att kontrollera om 

jag uppfattat dem rätt. 
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4.7 Procedur 

Först skickades ett informationsbrev (bilaga 1) ut till de tilltänkta informanterna via e-

post där de informerades om syftet med undersökningen och att det var frivilligt att 

delta och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Kontakt togs med de som 

svarat att de var intresserade av att ställa upp i studien och de informerades djupare om 

hur genomförandet av observationerna och intervjun skulle gå till. Det gjordes även 

klart för lärarna att de data som samlades in vid observation och intervju kommer vara 

avidentifierade. Lärarna blev även informerade om att film och ljudinspelningar endast 

kommer att användas i studien och därefter raderas (Vetenskapsrådet, 2002). 

Övervägande om vilka konsekvenser intervjuerna kunde få för lärarna gjordes och om 

resultaten av de inspelningar som gjordes behandlas med försiktighet och noggrannhet 

skulle inte lärarna eller eleverna ta någon skada (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Lärarna fick sedan ett informationsbrev som de skickade ut till vårdnadshavare 

(bilaga 2) för godkännande av observation. När läraren fått tillbaka godkännande av 

vårdnadshavare, tog lärarna kontakt och tid bestämdes för besök. Jag hälsade på vid två 

tillfällen i gruppen för att jag skulle vara ett bekant ansikte för eleverna innan 

observationerna. 

4.8 Etiska aspekter och överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) anger hur forskare ska agera gentemot sina 

undersökningsdeltagare. Det är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet betyder att jag ska 

informera deltagarna om uppgiftens syfte och villkoren vid deltagande. Deltagandet är 

frivilligt och deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan. Jag ska vara så tydlig som 

möjligt och lämna så mycket uppgifter som möjligt om studiens syfte.  

Samtyckeskravet betyder att deltagarna har själv rätt att bestämma över sin 

medverkan. Deltagarna kan själv bestämma om, hur länge och på vilka villkor de deltar. 

De kan när som helst avbryta sin medverkan och påtryckningar får inte göras.  

Konfidentialitetskravet innebär att information om deltagarna inte ska kunna 

identifieras av andra och att jag ska hantera uppgifterna med största aktsamhet. Det sista 

kravet som Vetenskapsrådet (2002) skriver om är nyttjandekravet och det innebär att de 

insamlande uppgifterna endast får användas för studiens syfte.  

4.9 Studiens kvalitet och trovärdighet 

Studien är en kvalitativ studie med direkta observationer och djupintervjuer som metod. 

Studien har genomförts med noggrannhet. Enligt Bryman (2011) får forskningsfrågor en 

högre validitet och reliabilitet ju fler respondenter som deltagit. Denna studie innefattar 

endast två respondenter vilket gör att studiens reliabilitet inte kan ses som hög. 

Reliabiliteten ökar genom att två olika metoder har använts: direkt observation med 

videoupptagning och djupintervju för att följa upp det som observerats under 

observationerna. Observationerna bygger på det som faktiskt händer och studiens 
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validitet handlar om att observera det som var för avsikt att observera (Hammar Chirac 

& Einarsson, 2013; Bryman, 2011). För att kunna bedöma reliabiliteten i en 

undersökning behöver alla faserna i forskningsprocessen en fullständig och transparent 

redogörelse (Bryman, 2011). För att stärka studiens reliabilitet är metodernas olika delar 

grundligt redovisade.  

Studiens validitet handlar till viss del om hur jag som intervjuare har uppfattat svaren 

av respondenterna i intervjun. Intervjuerna spelades in för att kunna lyssnas på flera 

gånger. Respondenterna har även fått läsa igenom transkriptionerna och de har blivit 

tillfrågade om de vill lägga till eller ta bort något. Respondenterna har även fått läsa 

igenom mina tolkningar av svaren. Trovärdigheten stärks i och med att respondenterna 

gav liknande svar. De bekräftade även tolkningen av intervjun. Observationernas 

trovärdighet ökar om de är videofilmade eftersom de kan studeras flera gånger. 

Bryman (2011) menar att det kan vara svårt att generalisera resultatet från en 

undersökning som är baserad på bekvämlighetsurval. Urvalet av deltagare till denna 

studie utgick från bekvämlighetsaspekter. Trots det ger resultatet en antydan om hur de 

tillfrågade lärarna arbetar med läsförståelse i svenska och SO samt hur de upplever att 

det fungerar att arbeta med läsförståelse med elever som har AST vilket är studiens 

syfte. 
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5. Resultat 
 

Resultatet kommer att presenteras utifrån studiens frågeställningar. Först presenteras 

resultatet från observationerna som är uppdelade i svenska, SO samt språk- och 

kommunikationsstöd. Därefter presenteras resultatet från intervjuerna som är indelade i 

fem teman. Varje avsnitt avslutas med en sammanfattning av viktiga resultat. 

5.1 Hur arbetar lärarna med läsförståelse i svenska och SO i en 
grupp elever med autismspektrumtillstånd? 

Studien innefattar totalt åtta observationer av två undervisande lärare (lärare L och 

lärare R) i en särskild undervisningsgrupp. Den särskilda undervisningsgruppen är delad 

i två grupper, där lärare L undervisar elever i åldrarna 7-10 år och lärare R undervisar 

elever i åldrarna 10-13 år. Fyra observationer av varje lärare, två i svenska och två i SO.  

 

5.1.1 Observationer svenska lärare L 

Båda observationstillfällena i svenska hos lärare L består av en till en undervisning med 

olika elever. Vanligtvis brukar det vara tre elever i gruppen i åldrarna 7-10 år. Vid första 

tillfället börjar läraren lektionen genom att gå in i klassrummet där eleven har sin 

arbetsplats och säger till eleven att lektionen börjar när timstocken (ett tidshjälpmedel) 

ringer (tre minuter kvar). Läraren väntar i klassrummet tills timstocken ringer. Läraren 

går fram till eleven och säger till ”nu är det dags att börja jobba. Stäng av Ipaden”. 

Eleven stänger Ipaden och lägger den på bordet. Läraren tar fram en stol, tar Ipaden och 

lägger den i bokhyllan. Läraren tar fram två papper som de ska arbeta med och försöker 

sätta sig på stolen. Eleven använder sig av kroppsspråk och ord för att visa att denne 

inte vill arbeta med uppgiften tillsammans med läraren. Läraren stannar av i rörelsen 

och står bredvid eleven. Läraren lägger fram papperen på bordet och börjar förklara att 

de ska arbeta med läsförståelse som handlar om delfiner. Eleven tittar på papperet och 

säger ”jag ska jobba själv”. Läraren försöker säga något. Eleven upprepar att denne vill 

arbeta själv. Läraren säger ”då går jag ut från klassrummet och så säger du till mig om 

det är något du inte förstår. Jag kommer tillbaka om fem minuter.” Läraren går ut ur 

rummet. Jag följer efter. Efter fem minuter går läraren in i klassrummet igen och jag 

följer efter. Läraren går fram till eleven och ställer sig bredvid eleven. Eleven har skjutit 

papperen åt sidan. Läraren tittar på papperen och säger till eleven ”vad bra att du har 

arbetat själv”. Läraren pekar på papperet och säger till eleven ”den här frågan vill jag att 

vi tittar på”. Eleven vänder huvudet mot läraren och visar att denne inte vill. Läraren 

säger då att de får göra det senare och att nu får eleven ta rast. 

Vid andra observationstillfället börjar lektionen med att timstocken ringer och 

läraren går in till eleven i klassrummet. Läraren går fram till eleven och säger till eleven 

att avsluta rastaktiviteten vid datorn. Eleven avslutar inte. Läraren går ut ur 

klassrummet. Kommer in igen med ett schema i handen. Läraren visar eleven schemat, 

pekar på lektionen svenska och säger att ”rasten slut och nu är det svenska”. Eleven vill 
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göra klart först. Läraren svarar ”absolut” och står kvar bredvid eleven och tittar på 

datorn. Efter 1 minut stänger eleven datorn och läraren berömmer eleven för att den var 

duktig att avsluta snabbt. Läraren sätter sig på stolen bredvid eleven och visar papperen 

de ska arbeta med och säger att de ska börja med att läsa texten. Eleven visar med 

kroppsspråket att denne inte vill arbeta och säger även det lågt. Läraren böjer sig fram 

mot eleven och säger att de kan hjälpas åt att läsa. Läraren börjar läsa texten viskande 

nära eleven. Efter tre meningar frågar läraren om eleven vet vad en rubrik är. Eleven 

svarar att denne inte vill läsa. Eleven ligger kvar med huvudet på bordet. Läraren säger 

att de hjälps åt och läser en mening var. Eleven visar ett litet intresse och tittar på 

papperet. Eleven läser så tyst att läraren böjer fram huvudet nära eleven. Läraren ber 

eleven läsa lite högre. Läraren tar vid och läser. Läraren och eleven läser varannan 

mening. När de läst texten färdigt pekar läraren på papperet och ställer en fråga till 

eleven. Eleven tar pennan och gör ett kryss. Läraren säger ”jag tror precis som du. Nästa 

fråga med tre alternativ. Vad tror du?” Eleven sätter ett kryss. Läraren ger eleven beröm 

för varje uppgift den gör. Läraren säger till eleven ”nu är det en skrivuppgift”. Eleven 

räcker fram pennan till läraren som tar emot pennan. Läraren frågar om denne ska 

skriva åt eleven. Får en nick tillbaka. Läraren vänder sig mot eleven och säger att denne 

måste berätta vad hon ska skriva (skrivuppgiften relaterar till texten de läst). Eleven 

pratar väldigt tyst, knappt hörbart. Eleven pratar och läraren skriver. På alla frågor 

läraren ställer som börjar med ”vad tror du…” svarar eleven ”jag vet inte”. Läraren 

ställer ledande frågor till eleven. Eleven svarar eller pekar på papperet. Läraren skriver. 

Läraren avslutar lektionen med att berömma eleven att denne var duktig på att läsa och 

att svara på frågorna. 

 

5.1.2 Observationer svenska lärare R 

Det första observationstillfället av två i svenska hos lärare R vars grupp består av tre 

elever i åldrarna 10-13 arbetade eleverna med en text om islandshästen. Innan lektionen 

hade läraren skrivit upp rubriken på texten samt flera ord som har med hästars gångarter 

att göra (trav, skritt, tölt, galopp). Eleverna samlas runt bordet vid tavlan och läraren 

börjar med att berätta att de ska arbeta med en text om islandshästens gångarter och 

ställer sedan frågan till eleverna ”varför just om islandshästen?”. En av eleverna svarar 

att det är samma som landet vi gjorde innan. Läraren bekräftar sedan att det är mycket 

riktigt är kopplat till arbetet om Island på SO-lektionerna. Först går läraren igenom 

orden på tavlan och frågar samtidigt eleverna om de vet vad de betyder och hur hästarna 

går. En elev kunde en gångart (skritt). Läraren visar själv hur en häst galopperar. 

Eleverna skrattar. Läraren berättar att när de arbetat klart ska de se en kort film om de 

olika gångarterna. Läraren säger att de ska turas om att läsa texten högt och att hon 

kommer att börja läsa. Läraren delar ut papperet som de ska läsa. Läraren säger att vi 

”vi gör som vi brukar, att jag säger tack när det är nästas tur att läsa. Är ni med?” Alla 

eleverna svarar ja. Sedan går de motsols när de läser. Läraren tittar på den elev som 

läser och hjälper till att uttala ord när eleverna hakade upp eller fastnade vid uttal. Efter 

att de läst texten går de igenom ord som eleverna stakat sig på, ord som har med 
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islandshästen att göra. Läraren berättar att de nu ska arbeta med frågor om texten och 

delar ut ett arbetsblad till alla elever. Läraren säger: 

Ni vet att det finns frågor där svaret finns direkt i texten och några frågor brukar 

vara att ni ska tänka själv och leta i texten efter svaren på flera ställen. Några står 

inte i texten och det betyder ”Vad tror du?”. Där kanske vi måste hjälpas åt att klura 

med för det står inte i texten. (Personlig kommunikation, 1 november 2016)  

Eleverna börjar arbeta själva helt under tystnad. Läraren avviker ut ur klassrummet i en 

minut och då börjar eleverna prata sinsemellan. Läraren kommer in igen och då tystnar 

eleverna. Läraren tittar på alla elevernas arbetsblad och en elev säger att denne vill ha 

hjälp med stavning av ett ord. Läraren säger till eleven hur ordet stavas genom att dela 

upp ordet i stavelser när hon säger ordet. Sedan vill eleven ha hjälp med en formulering. 

Läraren byter plats och sätter sig bredvid en annan elev som skruvar på sig. Läraren 

vänder sig tillbaka till eleven och hjälper till genom att säga att det blir bättre om eleven 

byter plats på två ord. Den tredje eleven frågar vad en stigbygel är. Läraren kliver upp, 

går till tavlan och ritar en stigbygel. Eleverna skrattar. Alla eleverna tittar upp från sina 

papper. Läraren bekräftar att hon inte är bra på att rita. Sedan säger läraren åt eleverna 

att vi testar hur det fungerar med stigbyglar. Läraren instruerar eleverna hur de ska sätta 

sig på sina stolar och lyfta upp fötterna i luften och försöka att lyfta på rumpan. Alla 

elever skrattar och säger att det inte går. Läraren säger att ”nu har vi inga stigbyglar men 

om ni sätter ner tårna i golvet och försöker att resa på oss så är det som om ni har 

fötterna i stigbyglar. Det fungerar eller hur?” Alla elever nickar. Läraren kliver upp, 

hämtar ett kex ur ett skåp och säger till eleverna att de behöver energipåfyllning 

eftersom det är sent på dagen. Läraren sätter sig bredvid en elev som skruvar sig på 

stolen. Läraren viskar till eleven. Eleven skriver på papperet. Vart efter eleverna blir 

klara med uppgifterna går läraren igenom svaren med respektive elev som sedan får ta 

en bok att läsa tyst tills de andra blir färdiga. När alla är färdiga visar läraren en film på 

tre minuter om hästens olika gångarter. 

Observationstillfälle två i svenska hos lärare R blir en lektion med en till en 

undervisning eftersom två av eleverna var sjuka. Innan lektionen hade läraren lagt fram 

boken och slagit upp den sida eleven skulle arbeta med. Läraren sätter sig bredvid 

eleven. Läraren pekar i boken och säger till eleven att de ska börja med att titta på texten 

som de ska arbeta med. Läraren frågar eleven om denne har sett en sådan typ av text 

någonstans? (Texten är en tv-tablå). Eleven svarar ”långt bak i tidningen”. Läraren 

svarar ”precis, men vet du vad det heter”. Eleven tittar på läraren och säger ”nä, men jag 

ser vad det är på tv”. Läraren bekräftar genom att nicka och säger till eleven att läsa 

texten. Eleven läser texten. Läraren sitter bredvid och tittar ner på texten. Eleven stakar 

sig på ett ord och läraren hjälper eleven att uttala ordet. Läraren frågar när eleven läser 

om denne vet vad olika ord i texten betyder (dokumentär, komedi). Läraren pekar på 

papperet och frågar vad siffrorna betyder. Eleven säger att ”då börjar programmet”. 

Eleven tittar upp från papperet, vrider sig på stolen. Läraren knackar i bordet, eleven 

tittar tillbaka på papperet och fortsätter läsa. Eleven läser tv-tablån och kommenterar 
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varje program med något annat program, ”jag har sett…”. Läraren tittar på eleven och 

lyssnar vad den säger. Läraren använder gester/tecken när hon pratar med eleven, pekar 

på bilderna, förklarar ord. Efter att de läst texten ska eleven arbeta med frågorna till 

texten. Läraren förklarar och pekar på de olika kategorierna i texten. Läraren säger ”det 

här är ju faktafrågor, det här är frågor som du måste klura lite på, leka detektiv för att 

kunna svara på och de här är frågor som du måste fundera på vad du tycker. De frågorna 

gör vi muntligt”. Eleven börjar jobba och läraren sitter kvar bredvid. Läraren tittar i 

elevens papper, lägger handen bakom eleven på stolsryggen när eleven skruvar på sig. 

Eleven pratar och läraren pekar på frågorna. Läraren kliver upp och hämtar en gul 

penna, säger till eleven att ”vi markerar frågeorden som vi brukar”. Eleven pekar på 

flera ord och säger att det är frågeord. Läraren bekräftar genom nickning. Läraren säger 

att ”nu har vi kommit fram till frågorna vi gör muntligt. Du ska förklara vad orden 

betyder.” Eleven förklarar vad orden betyder utan problem. ”Nästa uppgift, du ska 

berätta om ditt favoritprogram. Eleven berättar och läraren ställer frågor om det eleven 

berättar. Läraren säger sedan att det är alla uppgifter och ger eleven beröm för att denne 

var duktig på att arbeta. 

 

5.1.3 Sammanfattning  

Lärare R arbetar längre arbetspass med sina elever än vad lärare L gör. Lärare R 

använder film i undervisningen för att förklara och visa begrepp. Både lärare R och 

lärare L ger mycket beröm och bekräftelse till eleverna i arbetet genom kroppsspråk och 

ord. Båda lärarna fungerar som hjälpredor eller sekreterare till sina elever vid behov. 

Lärare L får lirka och försöka få sina elever att arbeta mer än lärare R, som har mer 

självgående elever. I en till en undervisning hjälper lärarna sina elever att fokusera och 

komma framåt i arbetet. Båda lärarna använder sig av liknelser, de visar med kroppen 

hur de menar och förklarar vad de menar i texten. Hos lärare R är eleverna mer aktiva 

under lektionerna.  

 

5.1.4 Observationer SO lärare L 

Vid båda observationstillfällena är alla tre elever med. Vid första tillfället kommer 

eleverna in och sätter sig runt bordet. Läraren står vid ena långsidan av bordet med 

ryggen mot tavlan. På bordet ligger flera olika saker. En filmduk står uppställd mot en 

vägg. Läraren tar fram kort med symboler för sopsortering och frågar om eleverna 

kommer ihåg lektionen från förra veckan då de var och slängde skräp och sorterade 

olika förpackningar. Eleverna svarar att det gör de. Läraren läser upp vad det står på de 

olika korten, visar eleverna och lägger ner dem en efter en på bordet framför eleverna. 

Läraren tar fram en burk och frågar vart den passar in. En elev svarar och läraren 

bekräftar svaret genom att nicka. Läraren tar upp en ny sak och visar eleverna. En annan 

elev svarar och läraren bekräftar svaret ”alldeles rätt”. Samma procedur upprepar sig 

med sex olika föremål. Läraren säger ”det kan ligga flera saker på samma symbol”. 

Varje gång eleverna svarar får de bekräftelse på att de gjort rätt genom att läraren nickar 

eller svarar ” alldeles rätt”, ”precis”, ”jätteduktigt”. Läraren tar upp ett batteri och säger 
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att ” batterier innehåller farliga ämnen och de kan läcka så de måste vi vara försiktiga 

med”. När alla föremålen ligger på bordet berättar läraren att de ska se en film om 

sopsortering. Läraren plockar fram projektorn. Eleverna flyttar sig så de sitter vända 

mot filmduken. Under filmen kommer resurspersonen in i klassrummet och sätter sig på 

en stol. Fel stol enligt en elev som pekar och säger åt resurspersonen att flytta sig. 

Eleven pekar på en stol på andra sidan bordet och säger att där ska du sitta. 

Resurspersonen kliver upp och byter stol. Efter filmen tar läraren upp de olika sakerna 

från bordet och frågar vad som händer om man slänger saker på rätt ställe? Alla elever 

svarar ”det kan bli nya saker”. Läraren avslutar sedan lektionen genom att säga att 

”nästa gång ska vi fortsätta med sopsortering och vi kommer även att prata om hur det 

var förr i tiden med sopor och vilka material de använde då”. 

Innan det andra observationstillfället har läraren skrivit upp ord på tavlan (material, 

atom, molekyl) och texten och arbetsbladet de ska arbeta med sitter också där. 

Lektionen börjar med att timstocken ringer och två av eleverna kommer in i 

klassrummet och sätter sig vid bordet. Det tar två minuter innan den sista eleven 

kommer. Eleven har en blå massa i handen och läraren frågar eleven vilket material det 

är gjort av. Eleven svara att denne inte vet. Läraren börjar prata om atomer och 

molekyler och säger att det har de arbetat med tidigare. Läraren frågar eleverna om de 

kommer ihåg vad atomer och molekyler är. En elev svarar och får bekräftelse av läraren 

genom en nick. Läraren skriver H2O på tavlan och undrar om eleverna vet vad det är. En 

annan elev svarar att det är vatten och läraren tittar på eleven och bekräftar genom att 

säga ”precis”. Samtidigt tar läraren ner papperet med texten de ska arbeta med från 

tavlan, frågar sedan en av eleverna om denne vet vilka material de använde på 

stenåldern? Läraren håller upp papperet och pekar på en stenåldersmänniska och eleven 

svarar sten. Läraren bekräftar med ” alldeles riktigt”. Läraren delar ut ett arbetsblad till 

eleverna som handlar om sopor (stenåldern kontra nu) och säger att det är viktigt att vi 

sorterar för annars kommer vi att ha jättemycket sopor. Eleverna tittar på bladet, läraren 

säger ”vi para ihop rätt material till rätt saker. Vi kan göra pilar eller så gör vi det 

tillsammans. Titta på orden som står i den gula rutan och så tittar ni på bilden”. Två av 

eleverna börjar jobba. En elev får hjälp av resurspersonen som sitter bredvid. 

Resurspersonen pratar tyst med eleven. Läraren står upp och tittar från elev till elev. 

Läraren sätter sig bredvid en elev och pekar på arbetspapperet. Eleven drar streck. 

Läraren kliver upp, går och hämtar ett sudd och ger till eleven. Läraren ställer sig sedan 

och pratar med den andra eleven. Läraren ställer en fråga till eleven. Eleven skriver på 

papperet. Alla eleverna blir färdiga med första arbetspapperet. Läraren tar fram ett nytt 

papper och ger eleverna. Detta arbetsblad består i att de själva ska skriva vilket material 

som de skulle använda om de till exempel skulle göra en pilbåge, ett hus, kläder. En 

elev säger att denne vägrar göra något mer och skjuter undan papperet. Läraren prövar 

att skjuta tillbaka papperet får tillbaka det. Eleven kliver upp och går ut ur rummet. 

Läraren tittar efter eleven och går sedan och sätter sig bredvid en annan elev. Eleven vill 

ha skrivhjälp och läraren tar pennan och skriver det eleven säger. Läraren hjälper eleven 

tills arbetsbladet är färdigt. Läraren tittar på resurspersonen som sitter med en elev. 
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Resurspersonen nickar mot läraren. Läraren säger ”då avslutar vi lektionen och nästa 

gång ska vi arbeta med något som heter naturresurser”. 

 

5.1.5 Observationer SO lärare R 

Under de två observationstillfällena hos lärare R var hela gruppen med. Gruppen består 

av tre elever. Lärare R hade vid båda lektionerna i SO skrivit upp på tavlan vad de 

skulle arbeta med samt viktiga ord som eleverna skulle möta i arbetet. Första passet 

började läraren med att samla eleverna tillsammans vid ett bord vid tavlan i 

klassrummet. Läraren visade på en karta vad de skulle arbeta med för land och lät 

eleverna gissa landet. Hon frågar även eleverna om de vet vad orden betyder och om de 

kan förklara dem med egna ord. De ord som eleverna inte vet hjälper läraren till att 

förklara och visar även genom att rita på tavlan eller genom att göra gester. Sedan 

berättar läraren för eleverna hur arbetsgången för denna lektion ska gå till. Först ska de 

turas om att läsa texten högt och sedan ska de tillsammans arbeta med ett arbetsblad till 

texten. Samtidigt som läraren berättar pekar hon på arbetsbladet. Läraren sätter sig ner 

och frågar sedan en elev om den vill börja läsa. Läraren pekar vart eleven ska börja läsa 

och säger ”När jag vill att ni ska sluta läsa säger jag som vanligt, tack. Så läser ni 

meningen färdigt”. Första eleven läser texten och de andra eleverna följer med i sina 

böcker. Läraren sitter och tittar i sin bok, tittar på eleven. Eleven stakar sig på ett ord 

och läraren hjälper eleven med att säga början på ordet. Läraren tittar på de andra 

eleverna, tittar på eleven och i sin bok igen. Andra eleven vill inte läsa högt. Läraren går 

vidare till elev tre som tar vid där elev ett slutade. Läraren pekar i texten vart elev tre 

ska börja läsa. Elev tre läser. Fastnar vid ett av orden som stod på tavlan. Läraren frågar 

om eleverna kommer ihåg vad det betydde och förklarar sedan med ett annat ord vad det 

är. Eleven fortsätter läsa. Läraren tittar på eleverna, i sin bok, på eleven som läser. När 

elev tre läst klart tar läraren vid och läser till slutet. Efter att läraren läst färdigt ställer 

läraren frågor till eleverna om vad texten handlar om. Två elever är aktiva och vill svara 

på frågor. Den tredje eleven är passiv. Läraren tar fram ett arbetsblad och går igenom 

frågorna på papperet. Läraren förklarar att hon gjort arbetsbladet i två versioner och att 

eleverna själva får välja vilket blad de vill ta. Därefter delar läraren ut arbetsbladet som 

eleverna pekat på och eleverna börjar arbeta. Läraren står kvar vid bordet och ser på 

eleverna. Läraren böjer sig fram mot en elev och frågar om eleven kommer ihåg vad 

kontinentalplattor var. Eleven skakar på huvudet. Då ber läraren de andra eleverna att 

stanna upp i sitt arbete och frågar även de andra eleverna om de kommer ihåg vad 

kontinentalplattor är. De skakar på huvudet. Läraren förklarar vad det är med andra ord 

och beskriver det ”som stora pusselbitar. Bitarna sitter ihop men ibland rör de på sig och 

då händer det saker i marken. Ibland gnider de mot varandra (visar med händerna), 

ibland åker de upp över varandra (visar med händerna) och ibland glider de isär (visar 

med händerna)”. Samtidigt som läraren visar med händerna gör hon olika ljud. En elev 

säger att det där har vi sett på film. Läraren bekräftar att det har de gjort tidigare. 

Läraren frågar om eleverna förstod vad hon menade. Alla elever nickar. Läraren 

bekräftar med en tumme upp. Eleverna fortsätter att arbeta med arbetsbladet och läraren 
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sätter sig ner mellan två av eleverna. Läraren växlar blicken mot eleverna hon sitter 

mellan. Vart eftersom eleverna blir färdiga med arbetet säger läraren till eleverna att 

plocka undan och gå ut på rast. 

Andra observationstillfället börjar läraren med att samla eleverna framför en dator 

där läraren har ställt upp stolarna i en halvmåne. Läraren hälsar eleverna välkomna till 

dagens lektion och eleverna sätter sig ner. Läraren frågar en av eleverna ”har du tagit 

något i handen?”. Eleven visar upp det denne har i handen. Läraren går sedan igenom 

arbetsgången för denna lektion. De ska börja med att se på två korta filmer, en om hur 

jorden är uppbyggd och en om vulkaner. Läraren frågar eleverna varför de tror att de 

ska se en film om vulkaner. Alla tre eleverna räcker upp handen och vill säga. Läraren 

pekar på en elev som får svara. Eleven svarar att det finns på Island. Läraren bekräftar 

att det är rätt och att det är det landet de arbetar med. Sedan ska de tillsammans skriva 

en faktatext om vulkaner. Under första filmen sitter alla elever tysta och riktar blicken 

mot datorn. Under filmen förklarar och förtydligar läraren några ord som är svåra. Alla 

elever sitter tysta och tittar. Läraren pekar på skärmen (en karta över spridningszoner) 

på Island och säger att ”det här är Island, landet vi arbetar med”. När filmen är slut 

tydliggör/visar läraren med eget bildstöd med händerna om hur det fungerar i sprickorna 

mellan de olika zonerna. Sedan startar läraren film nummer två som handlar om 

vulkanutbrott. Under filmen börjar en elev prata och då säger läraren till att ”pratat tar vi 

efteråt”. Det blir tyst och de ser på filmen. Efter filmen säger läraren att ”i filmen 

pratade de om glaciär. Det har vi pratat om tidigare. Vem vet vad det är?” En av 

eleverna svarade ”ett stort område med is som aldrig smälter bort helt”. Läraren räcker 

upp handen och säger ”ett klockrent svar. Give me five på den”. Eleven och läraren gör 

high five. Läraren fortsätter sedan att ställa frågor om det som hände i filmen. Två 

elever börjar prata. Läraren säger åt dem att lyssna. Läraren tittar på klockan och säger 

att det är dags för lunch och att de efter lunchen ska ”fortsätta läsa mer om hur nya berg 

bildas, vad som händer vid vulkanutbrott. Vi ska skriva fakta om vulkanen och jag ska 

visa att det finns olika typer av vulkaner”. 

Efter lunchrasten när eleverna kommer in ber läraren att de ska hämta sina 

skrivunderlägg, penna och sudd innan de kommer och sätter sig vid bordet. Läraren 

pekar på orden som står på tavlan, ord som eleverna mött i filmerna och som de 

kommer att möta i texten de ska läsa. Läraren säger att ”innan lunchen samlade vi på 

oss lite fakta och nu ska vi fortsätta, läsa lite, repetera och skriva om vulkaner”. Läraren 

läser en text om hur berg bildas och vad som händer vid ett vulkanutbrott. När läraren 

läst texten färdigt ger läraren eleverna ett bredrandigt papper och tar sedan upp ett 

papper själv och förklarar att de ska skriva innanför marginalerna (pekar på 

marginalerna) så att de kan klippa till papperet och sätta in det in skrivboken sedan. 

Läraren säger sedan att de ska skriva en kort faktatext tillsammans om vulkaner. 

Läraren börjar med att skriva VULKANER på tavlan och förklarar samtidigt att det är 

rubriken. Läraren har skrivit upp två frågor på tavlan och frågar eleverna om den första 

frågan. En av eleverna svarar och läraren skriver ner det eleven säger. När läraren 

skrivit färdigt frågar hon om hon fått med allt som eleven sa. Eleven nickar. Läraren ber 
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eleverna skriva av texten från tavlan. Samtidigt sätter läraren upp en bild som passar 

med det som eleven svarat. Samma procedur utspelar sig tre gånger till. Varje gång 

bekräftar läraren att eleverna har svarat rätt och att de har kommit på bra meningar. 

Läraren sätter upp en bild eller ritar en bild på tavlan till varje mening som eleverna 

säger. Läraren tittar när eleverna skriver och säger till en elev som inte arbetar att ”nu är 

skärmsläckaren på”. Eleven tittar på läraren och börjar jobba. Eleven säger till läraren 

att ”jag vill ha sekreterare”. Lärare sätter sig ner bredvid eleven och hjälper denne att 

skriva texten. De andra eleverna fortsätter arbeta. När de skrivit texten färdigt läser 

läraren igenom texten som står på tavlan och frågar om eleverna är nöjda. Alla elever 

svarar att de är nöjda. Läraren läser igenom varje elevs text. Läraren berömmer eleverna 

och säger att de varit jätteduktiga på att skriva och att de nu ska klippa vid marginalerna 

och om de vill får de rita bilder till texten eller ta bilder som hon har förberett som de 

kan klistra in tillsammans med texten. Läraren hjälper en elev att klippa. Lektionen 

avslutas med att läraren ber eleverna samla ihop sina saker och städa undan. Läraren 

hjälper till att städa ihop. 

 

5.1.6 Sammanfattning 

Båda lärarna använder sig av bilder och konkret material för att visa eleverna. Båda 

lärarna använder också film i undervisningen. Lärare R har längre lektioner än lärare L. 

Båda lärarna repeterar från tidigare lektioner eller arbetsområden. Både lärare R och 

lärare L använder sig av väldigt mycket beröm och uppmuntran. Eleverna hos lärare R 

är mer aktiva och pratar under lektionerna än eleverna hos lärare L.  

Under observationstillfällena användes inte Lena Franzéns material även om lärare R 

vid något tillfälle använde sig av liknande frågor som används i materialet,  

Ni vet att det finns frågor där svaret finns direkt i texten och några frågor brukar 

vara att ni ska tänka själv och leta i texten efter svaren på flera ställen. Några står i 

texten och det betyder ”Vad tror du?”. Där kanske vi måste hjälpas åt att klura med 

för det står inte i texten. (Personlig kommunikation, 1 november 2016) 

Lärarna använder sig inte heller av den reciproka undervisningens fyra strategier: 

förutspå handlingen, ställa egna frågor före, under och efter läsning, reda ut och 

sammanfatta texten under observationstillfällena. Under observationerna finns det några 

få tillfällen där läraren fungerar som modell för hur eleverna ska tänka och hur de ska ta 

sig an en text. Det var mycket eget arbete med arbetsblad under ledning av lärarna, där 

lärarna ställer frågor till eleverna att svara på. 

 

5.1.7 Observerat språk- och kommunikationsstöd lärare L 

Lärare L undervisar tre elever i åldrarna 7-10 år. Under de två observationstillfällena i 

SO deltar alla tre elever. Vid ett observationstillfälle i svenska sker en till en 

undervisning och vid det andra tillfället ville eleven arbeta själv utan läraren. I resultatet 
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är endast den språkliga interaktion mellan lärare och elev som rör 

undervisningsinnehållet inräknat. 

Resultatet av observerat språk- och kommunikationsstöd lärare L sammanställdes i 

nedanstående tabell (Tabell 2). Medelvärdet är uträknat utifrån varje gång en händelse 

skedde delat med det totala antalet observationstillfällen. Efter att medelvärdet räknats 

ut överfördes det till en 4-gradig skala. 

Tabell 1 Gradering till språk- och kommunikationsstöd  

Antal gånger/tillfällen: Skala: Utfall: 

0 – 1  1 i mycket låg grad eller inte alls 

2 – 3  2 i ganska låg grad 

3 – 4  3 i ganska hög grad 

5 – 4 i hög grad 

 

Tabell 2 Språk- och komminikationsstöd Lärare L 

Språkinlärningsinteraktion Medelvärde Skala  Utfall 

Gester och vissa stödtecken används i 

interaktion med eleverna. 
4 3 i ganska hög grad 

Vuxna använder symboler, bilder och 

rekvisita för att förstärka språkliga yttranden. 
3,7 3 i ganska hög grad 

Taltempo:  

Vuxna talar långsamt med eleverna och ger 

dem gott om tid att svara och modellerar 

turtagning i interaktion. 

8 4 i hög grad 

Pauser:  

Vuxna pausar förväntansfullt och ofta när de 

interagerar med eleverna för att uppmuntra 

dem att delta aktivt i samtal. 

7 4 i hög grad 

Bekräftelse:  

Vuxna svarar på majoriteten av elevernas 

yttranden genom att bekräfta att de förstått 

elevernas intentioner. 

7,7 4 i hög grad 

Bekräftelse: 

Vuxna ignorerar elevernas försök till 

interaktion. 

0,7 1 
i mycket låg grad eller 

inte alls 

Imitation:  

Vuxna imiterar och repeterar det som eleverna 

säger mer eller mindre exakt. 

4,3 3 i ganska hög grad 

Kommentarer:  

Vuxna kommenterar det som händer eller det 

som eleverna gör. 

4 3 i ganska hög grad 
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5.1.8 Observerat språk- och kommunikationsstöd lärare R 

Lärare R undervisar tre elever i åldrarna 10-13 år. Under tre av fyra 

observationstillfällen deltar alla tre elever. Endast vid ett tillfälle i svenska sker en till en 

undervisning. I resultatet är endast den språkliga interaktion mellan lärare och elev som 

rör undervisningsinnehållet inräknat. 

Resultatet av observerat språk- och kommunikationsstöd Lärare R sammanställdes i 

nedanstående tabell (Tabell 3). Medelvärdet är uträknat utifrån varje gång en händelse 

skedde delat med det totala antalet observationstillfällen. Efter att medelvärdet räknats 

ut överfördes det till en 4-gradig skala. 

Tabell 1 Gradering till språk- och kommunikationsstöd  

Antal gånger/tillfällen: Skala: Utfall: 

0 – 1  1 i mycket låg grad eller inte alls 

2 – 3  2 i ganska låg grad 

3 – 4  3 i ganska hög grad 

5 – 4 i hög grad 

 

Tabell 3 Språk- och komminikationsstöd Lärare R 

Språkinlärningsinteraktion Medelvärde Skala  Utfall 

Gester och vissa stödtecken används i 

interaktion med eleverna. 
5,8 4 i hög grad 

Vuxna använder symboler, bilder och 

rekvisita för att förstärka språkliga yttranden. 
4,3 3 i ganska hög grad 

Taltempo:  

Vuxna talar långsamt med eleverna och ger 

dem gott om tid att svara och modellerar 

turtagning i interaktion. 

5 4 i hög grad 

Pauser:  

Vuxna pausar förväntansfullt och ofta när de 

interagerar med eleverna för att uppmuntra 

dem att delta aktivt i samtal. 

5 4 i hög grad 

Bekräftelse:  

Vuxna svarar på majoriteten av elevernas 

yttranden genom att bekräfta att de förstått 

elevernas intentioner. 

5 4 i hög grad 

Bekräftelse: 

Vuxna ignorerar elevernas försök till 

interaktion. 

1,3 1 
i mycket låg grad eller 

inte alls 

Imitation:  

Vuxna imiterar och repeterar det som eleverna 

säger mer eller mindre exakt. 

4,5 3 i ganska hög grad 

Kommentarer:  

Vuxna kommenterar det som händer eller det 

som eleverna gör. 

5,5 4 i hög grad 
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5.1.9 Sammanfattning 

I interaktionen med eleverna bekräftar båda lärarna i hög grad eleverna när de pratar och 

berättar, de ger en tumme upp eller säger ”bra jobbat”, ”rätt tänkt”, ”superbra”, ”kanon”. 

Lärarna talar även i hög grad långsamt och ger eleverna mycket tid till att svara på 

frågor i arbetet. Båda lärarna använder gester, stödtecken, symboler, bilder och rekvisita 

för att förstärka det de pratar om. Lärare R satte upp bilder till den text de skrev 

tillsammans vid ett observationstillfälle i SO. Lärare L använde vid ett tillfälle i SO 

flera saker gjorda i olika material som skulle paras ihop med rätt återvinningssymbol 

Vid observationstillfället där lärare L hade en till en undervisning använde läraren 

väldigt lite gester, stödtecken och ingen rekvisita. Detsamma gällde lärare R:s en till en 

undervisning. Bägge lärarna ignorerar elevers försök till interaktion som inte har med 

arbetet att göra och de försöker även styra tillbaka elever som gör annat än att arbeta.  

5.2 Hur upplever lärarna att det fungerar att arbeta med 
läsförståelse i svenska och SO tillsammans med elever som har 
ett autismspektrumtillstånd? 

Denna del av resultatet innefattar intervju av lärare L och lärare R. Varje intervju 

redovisas i fem teman: svenska, SO, anpassningar, utmaningar och svårigheter samt 

likheter och skillnader med elever utan AST. Sist en sammanfattning med viktiga 

resultat från intervjuerna. 

 

5.2.1 Intervju lärare L 

Bakgrund  

Lärare L är utbildad grundskollärare 1-7 med inriktning SV/SO och har arbetat i 24 år 

som lärare varav de sista dryga fyra åren i särskild undervisningsgrupp. Lärare L har 

inte någon utbildning kring autismspektrumstörning förutom föreläsningar som hon fått 

via sin arbetsplats. Lärare L arbetar och undervisar främst elever i åldrarna 7-10 år.  

Svenska 

Lärare L säger att hennes elever inte är framme vid att göra några längre arbeten i 

svenska, men att hon tänker på att ”förklara och fråga eleverna vad ord betyder”. 

Läraren berättar att hon tar mycket hjälp av bilder när hon ska förklara ord och försöker 

sortera in ord i kategorier. Läraren säger också att hon ofta nämner synonymer för att 

”ge eleverna flera betydelser av ett ord. Jag kan också be eleverna förklara vad ord 

betyder”. Eleverna i lärare Ls grupp har precis börjat i den särskilda 

undervisningsgruppen och enligt läraren är de fortfarande lite blyga och då är det svårt 

att hitta på andra arbetssätt. ”Jag brukar när jag arbetar med sagor, så kan vi både läsa 

sagan, se sagan på film och agera sagan tillsammans. Men just nu är inte mina elever 

där”.  

Eftersom eleverna är nya och inte har så lång uthållighet arbetar de korta pass och 

läraren använder sig av tekniska hjälpmedel som dator och Ipad som ett komplement till 
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arbetet. Läraren säger att ”jag brukar se till att jag arbetar mycket med läsförståelse 

eftersom det är svårt för många elever med autism”.  

SO 

Lärare L säger att de arbetar korta arbetspass i SO då eleverna inte har lång uthållighet. 

”Jag kopplar alltid film till de texter som vi läser i SO. Det är viktigt med sammanhang 

för eleverna”. Läraren berättar också att de gör många studiebesök för att ”eleverna ska 

få se och uppleva det de läst om eller det de sett på film”.  

”Vi försöker hitta filmer som är heltäckande på det vi tagit upp. Ibland blir det mer 

film än läsa texter. Detta då mina elever lär sig bättre genom att titta på film”.  

Läraren berättar vidare att hon och hennes kollega försöker att samplanera SO/NO 

och arbeta i teman. ”Det blir mer en helhet för våra elever”. Läraren använder sig av 

mycket bilder till texterna de läser och läraren ställer också frågor till det de läst för att 

annars vet inte läraren om eleverna har förstått innehållet. Läraren berättar att hennes 

elever behöver mycket stöttning i SO då de är alldeles nya i den särskilda 

undervisningsgruppen och för att deras uthållighet inte är lång. 

Anpassningar 

Lärare L gör också anpassningar för sina elever med språkstörning. Läraren tränar 

ljudsegmentering, ramsor, rimord, tittar på ordbilder, använder bild och ord. ”Jag tror att 

det hjälper elever med språkstörning att få läsa i stavelser. Lättare att komma ihåg det de 

läser” Lärare L gör även anpassningar till elever med ADHD och ADD. ”De eleverna 

ger jag mindre stoff”. Läraren förklarar att elever med ADHD kan behöva mindre stoff 

för att uthålligheten och koncentrationen ska räcka till och elever med ADD för att de 

ska hinna med och känna att de blir färdiga med uppgifterna. Läraren anpassar för alla 

elever vid behov, de kan få lyssna på texten istället för att läsa själv, de kan få hjälp att 

skriva om det är svårt. 

Utmaningar och svårigheter 

Det är viktigt att texterna är motiverande för eleverna säger lärare L. ”Det är lättare att 

läsa sånt som är intressant om man inte är läsvan”. Lärare L uttrycker att det är en stor 

utmaning eftersom eleverna ligger på olika nivåer och det leder till att mycket av arbetet 

blir individuellt.  

En svårighet som lärare L nämner är stoffet som eleverna ska hinna med. ”Det är 

svårt att sortera ut och välja ut stoffet så att eleverna får med så mycket som möjligt 

eftersom det tar tid för dem att arbeta”. En annan svårighet som läraren nämner är att 

hitta material som tränar samma saker men inte ökar så fort i progression. Detta för att 

eleverna behöver ha upprepad träning av det mesta de arbetar med. Det är viktigt med 

tekniska hjälpmedel som dator och Ipad med inlärningsprogram och lärplattformar som 

komplement till den vanliga undervisningen. Lärare L nämner att på liber.se använder 

hon sig av Discovery Education Espresso, en digital resursbank där det finns filmer, 

övningar och material samt att hon låter eleverna träna begrepp med begreppsmaskinen. 

Lärare L använder sig även av ur.se och ne.se för att hitta passande filmer. Hon nämner 

även nok.se där hon använder sig av elevwebben till Pulsböckerna i SO-undervisningen. 
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Enligt lärare L saknas det ofta ordförståelse hos många av eleverna och då främst de 

elever som kommer sent till dem i den särskilda undervisningsgruppen. Lärare L säger 

också:  

De har ofta svårt att ta in kunskaper i den stora gruppen. De har ofta tappat både tid 

och kunskaper på vägen. När de kommer till oss kan vi inte förutsätta att de kan allt 

som en till exempel en åk 3 bör kunna enligt gällande läroplan, Lgr 11. Därför är det 

viktigt att ge mer ordförståelse. (Personlig kommunikation, 8 november 2016) 

En utmaning och svårighet är att göra korta pass som tränar samma sak på flera olika 

sätt säger lärare L. En riktig utmaning enligt lärare L är att få eleverna aktiva. ”Man blir 

så glad när de sätter sig ner och jobbar och gör det som är tänkt. För vissa dagar blir det 

ingenting”. Läraren berättar också att om en elev bestämt sig för att inte arbeta är det 

bättre att inte pressa eleven för då är det inte säkert att den alls vill arbeta. Det är bättre 

att låta eleven vara och ”ta nya tag nästa lektion”.  

Likheter och skillnader med elever utan AST 

Lärare L förundras över att elever med autism kan ha tagit in kunskaper som deras 

klasskamrater har missat. Skillnaden mellan elevgrupperna är enligt lärare L att 

elevgruppen med autismspektrumdiagnos kräver ett oerhört tålamod och att man väntar 

in eleverna. ”För ibland kan kunskapen finnas och att ingen har stannat till och lyssnat. 

Därför viktigt att de får tid”. 

Enligt läraren är det också viktigt för elever med AST att materialet är tydligt och 

luftigt. 

 

5.2.2 Intervju lärare R 

Bakgrund 

Lärare R är utbildad grundskollärare 1-7 med inriktning mot SV/SO och har arbetat i 

snart 20 år som lärare. Hon har arbetat i elva år med elever inom autismspektret och alla 

åren har varit på samma arbetsplats. Lärare R har läst en kurs på 15hp om autism och 

andra funktionsnedsättningar samt kurser från Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(SPSM). Hon har även haft föreläsningar kring bemötande, teacch (ett arbetssätt) samt 

en utbildning om ART. ART handlar inte om autism utan mer om det sociala samspelet 

med andra, konflikthantering känsloyttringar, etik och moral. Man synliggör olika 

sociala situationer utifrån spegling och dramatisering. Just nu undervisar lärare R främst 

elever i åldrarna 9-12 år. 

Svenska  

I svenska tänker lärare R på att alltid gå igenom nya ord och begrepp som eleverna 

kommer att möta i arbetet och som hon kan se på eleverna att de inte har förståelse för. 

Efter att eleverna har läst en egen bok brukar läraren oftast be eleverna 

berätta/återberätta vad de läst för att ”se om de kommer ihåg vad de läst. På så sätt kan 

jag också ställa frågor till eleverna och hjälpa dem med förståelsen.” Läraren berättar 
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också att när hon arbetar med läsförståelse ”försöker jag variera mig så att eleverna får 

möta olika slags texter”. Läraren brukar också variera hur de gör när de ska gå igenom 

en ny text. ”Ibland läser eleverna själv, ibland läser jag, ibland läser vi tillsammans. Det 

beror på svårighetsgrad på texterna”. Läraren säger också att det kan bero på vilka 

förkunskaper som eleverna har. Läraren säger att eleven med språkstörning inte gillar 

att läsa högt och då brukar eleven få välja om den vill läsa eller inte. ”Jag tvingar ingen, 

utan de får själva välja”. Läraren brukar också använda sig av pedagogiska program på 

datorn eller Ipaden som ett komplement till arbetet. Läraren påpekar att eleverna 

behöver mycket repetition och arbetet blir varierat om de använder andra hjälpmedel. 

Om det i en text är många svåra ord brukar läraren stryka under dem eller ord som är 

centrala för förståelsen. När det gäller avkodning av text för elever med AST upplever 

läraren att det underlättar om hon använder material där orden upprepas flera gånger i 

texten och progressionen går långsamt framåt. Hon säger också att det är viktigt att 

orden är kopplade till bilder och att det finns ljudfiler. ”I materialet Briljant upplever jag 

att det återkommer samma ord/fraser i texten vilket sparar elevens energi till ord som 

kräver avkodning”. När det gäller läsinlärning har ”jag sett att det är bra att ha luftiga 

texter” säger lärare R. 

SO 

I SO arbetar lärare R och eleverna tillsammans med textens innehåll och läraren 

förklarar ord och begrepp. Läraren berättar att: 

Innan vi ska börja med ett nytt område brukar jag alltid berätta vad målet med 

området är, kortfattat. Oftast börjar jag med att visa en film, förtydliga begrepp som 

är aktuella för området. Det är för att få förkunskaper om det vi ska arbeta med. 

(Personlig kommunikation, 1 november 2016) 

Till filmerna brukar de prata om innehållet och repetera det de sett. Läraren säger att 

hon även försöker tydliggöra för eleverna vad som utmärker en faktatext med jämna 

mellanrum och när de ska skriva egna texter brukar läraren göra det tillsammans med 

eleverna för att de ska få med allt som kan vara viktigt. Ibland använder läraren sig av 

en mall som eleverna kan utgå från ”för det gör eleverna lite mer självständiga”. Lärare 

R använder sig av mycket film i SO-undervisningen och eleverna får också arbeta med 

en lärplattform som heter Liberespresso, en digital resursbank som finns på liber.se. ”De 

har korta tydliga filmer. Det finns också övningar med talsyntes som stämmer av både 

faktafrågor och begrepp. Det finns också färdiga svar att välja på när de ska svara på 

frågor”.  

Läraren använder samma struktur som i svenska när de ska läsa texter, antingen läser 

de själva, tillsammans eller så läser läraren högt. Lärare R poängterar att hon tycker att 

det är viktigt att hitta läromedel som är luftiga och tydliga med rubriker så att eleverna 

själva kan sökläsa utifrån dem. Läraren berättar att de precis i dagarna köpt in 

interaktiva böcker till eleverna i SO, men inte hunnit prova dem ännu. Läraren hoppas 

att de ska fungera bättre för eleverna eftersom de har svårt att skriva och för att de ska 
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bli mer självständiga i arbetet. För att träna ordförståelse och begrepp i SO brukar 

läraren låta eleverna använda sig av både liber.se och nok.se för att träna. 

Anpassningar 

Lärare R gör anpassningar både i sin svenska och i sin SO-undervisning. Främst för 

eleven som även har en språkstörning. ”För den eleven brukar jag bearbeta 

ordförståelse, innehåll och sammanhang tillsammans i en till en undervisning.” Läraren 

berättar att hon brukar leta efter texter som är ”luftiga” eller så förstorar hon upp texten 

så att det ska blir lättare att läsa. Hon använder sig av tekniska hjälpmedel som 

inläsningstjänst eller ljudböcker. Läraren berättar att de ska börja med interaktiva 

böcker där talsyntes finns samt enkla övningar.  

Utmaningar och svårigheter 

Enligt lärare R finns det en del utmaningar i arbetet med elever som har en 

autismspektrumdiagnos. En utmaning är att få eleverna att skriva längre texter med 

beskrivningar, både berättelser och faktatexter. ”De behöver en tydlig genomgång samt 

en mall som de kan använda sig av för att komma vidare i vad de ska skriva om”. En 

annan utmaning är också att få eleverna motiverade till arbetet. ”Det är både utmanande 

och svårt att få eleverna intresserade av områden som inte lockar dem”. Många elever 

har svårt att läsa mellan raderna, dra slutsatser, motivera och analysera det de läst säger 

lärare R. ”Det är därför jag arbetar tillsammans med eleverna och visar på att det många 

gånger inte bara finns ett rätt svar i frågor där de ska motivera”. Läraren berättar att hon 

vet att många elever med autism har svårt att sätta sig in i hur andra kan tycka och tänka 

och att det är en stor utmaning att få dem att sätta sig in i andras perspektiv. 

Likheter och skillnader med elever utan AST 

Lärare R har erfarenhet av att arbeta med elever utan autismdiagnos och säger att hon 

inte har märkt någon skillnad mellan elevgrupperna när det gäller språkläran. ”Det finns 

ju regler som styr, som gör att de har lättare att anamma det”. Läsa mellan raderna är 

ofta lika svårt för bägge elevgrupper men lärarens upplevelser är att elever med AST har 

svårare med det.  

Vad tror du-frågor har AST mycket svårare med. De vill ha ett rätt svar. De önskar 

att det bara skulle finnas ett svar som är rätt. En elev utan AST kan sätta sig in i hur 

andra tänker och känner i olika situationer vilket gör det lättare för dem att svara på 

vad tror du-frågor? (Personlig kommunikation, 1 november 2016).  

Lärare R säger att hon upplever att elever med AST har lättare att lära sig ord om de får 

hjälp av bilder som förklarar orden men de behöver ändå mycket hjälp med 

förtydligande av ord för att underlätta förståelsen. ”Texters innehåll kan påverka 

förståelsen om den är bekant eller inte”.  
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5.2.3 Sammanfattning 

Båda lärarna går igenom ord och begrepp som eleverna kommer att möta i texterna som 

de ska arbeta med i både SO och svenska. De arbetar mycket med förståelsen av 

texterna och repeterar för att befästa kunskaperna. Lärare R använder sig av tekniska 

hjälpmedel i undervisningen och det gör även lärare L. Båda säger att eleverna behöver 

arbeta med samma saker på flera olika sätt. Lärare R tycker att det är viktigt hur 

läromedlen ser ut. De ska vara luftiga och tydliga. Lärare L försöker att arbeta tematisk 

och koppla ihop SO/NO. Hon försöker även göra många studiebesök för att eleverna 

själva ska få uppleva och se det de arbetat med. Bägge lärarna gör mer anpassningar i 

arbetet för de elever som har fler diagnoser utöver autismdiagnosen. Lärare R pratar om 

anpassningar som luftigare text medan lärare L pratar om mindre stoff. Att motivera 

eleverna ser bägge lärarna som en utmaning och svårighet. Lärare L nämner även att en 

svårighet i arbetet med elever med AST är att hitta material som inte har så snabb 

progression. Lärare R anser att det är en utmaning att få eleverna att sätta sig in i andras 

perspektiv. 
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6. Diskussion 

 

Diskussionen presenteras utifrån studiens två frågeställningar: 

 Hur arbetar lärarna med läsförståelse i svenska och SO i en grupp elever med 

autismspektrumtillstånd? 

 Hur upplever lärarna att det fungerar att arbeta med läsförståelse i svenska och 

SO tillsammans med elever som har ett autismspektrumtillstånd? 

Diskussionen omfattar även en del kring metoden, vidare studier och relevans för 

speciallärarens yrkesroll. 

6.1 Hur arbetar lärarna med läsförståelse i svenska och SO i en 
grupp elever med autismspektrumtillstånd?  

Båda lärarna arbetar i en särskild undervisningsgrupp och har en till fyra elever i sin 

undervisningsgrupp. Under mina observationstillfällen blev det en del bortfall av elever 

på grund av sjukdom, vilket gjorde att jag även fick se hur lärarna arbetar med en till en 

undervisning.  

Det är ingen större skillnad i arbetssätten hos lärare R och lärare L. Lärarna börjar 

sina lektioner med att förklara vad de ska göra. I undervisningen skriver lärarna också 

upp och förklarar ord för eleverna som de kommer att få möta i texterna som de ska 

läsa. Det är precis i enlighet med vad Roux et al. (2015) uttrycker, att det är viktigt för 

elever med AST att få genomgångar av ordförråd för att de ska kunna förbättra sin 

läsförståelseförmåga. 

Den största skillnaden är att lärare R:s elever är mer aktiva under lektionerna och har 

en vilja att arbeta. Eleverna hos lärare R har även längre uthållighet vilket kanske kan 

förklaras av att eleverna hos lärare R är äldre och är vana med arbetssättet. Lärare L:s 

elever är yngre och har precis börjat i den särskilda undervisningsgruppen och är därför 

inte så invanda på arbetssättet. Whalon och Hart (2011) skriver att delad läsning är en 

effektiv undervisningsstrategi och det är något som lärare R använder sig väldigt 

mycket av i sin undervisning. Läraren turas om att läsa tillsammans med eleverna och 

hon tvingar ingen att läsa om de inte vill. Att dela på läsningen skapar även ett tillfälle 

för social interaktion med andra enligt Cunningham & Zibulsky, 2011, i Whalon et al. 

(2015). 

Ingen av lärarna använder sig av Lena Franzéns material men när lärare R förklarar 

för sina elever hur de ska tänka när de ska svara på frågor så använder hon sig i princip 

av Franzéns frågor. ”Ta hjälp av texten för att hitta ledtrådar” ”Vad tror du? Där måste 

vi hjälpas åt att klura för det står inte med i texten”. Under observationerna såg jag även 

att det förekom att eleverna svarade ”jag vet inte” på frågor som är av mer öppen 

karaktär. Socialstyrelsen (2010) bekräftar att elever med AST har svårt för att svara på 

frågor av öppen karaktär. När eleverna inte svarade på frågor gick läraren vidare till 

nästa elev eller så hjälpte läraren till att svara på frågorna. I Lena Franzéns material 

tränar eleverna på att svara på frågor där svaret finns direkt i texten, frågor som finns i 

texten men är lite svårare att hitta samt så tränar de på att svara på frågor där svaret inte 
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finns i texten utan de måste leta efter svaret i huvudet. Texterna är väldigt korta i början 

med stegrande progression. Det är ett material för läraren att använda och arbeta med 

tillsammans med eleverna på ett strukturerat sätt.  

I undervisningen använder sig ingen av lärarna heller av den reciproka 

undervisningens fyra strategier: förutspå handlingen, ställa egna frågor före, under och 

efter läsningen, reda ut och sammanfatta texten, men det finns spår av dem under 

lektionerna. Lärarna är de som ställer mest frågor och eleverna svarar eller inte svarar. 

Frågorna som lärarna ställer handlar om innehållet i texten och det gäller både 

lektionerna i svenska och SO. Vissa spår av reciprok undervisning kan ses i SO-

undervisningen där bägge lärarna kopplade ihop arbetet de skulle göra tillbaka till arbete 

som de gjort tidigare samt att de tittade på rubrikerna i texten. Där får eleverna ta fram 

sina förkunskaper. Under observationerna kunde jag inte se att eleverna fick 

sammanfatta texten eller att eleverna ställde frågor om texten de läste. I tidigare 

forskning framkommer det att eleverna skulle behöva få öva på att ställa frågor till 

texten och sammanfatta med egna ord för att kunna förbättra sin läsförståelse (Lederer, 

2000). Lärarna använde sig inte av flera olika strategier för att ta sig an en text, vilket 

tidigare forskning säger är viktigt (Roe, 2014; Skolverket, 2011a). Lärarna ställde ofta 

och många frågor till eleverna i stället för att själva agera modell för hur man kan förstå 

en text. De elever som är osäkra är sällan hjälpta av att få frågor. Det är bättre att läraren 

guidar eleverna in i texten genom att sammanfatta vad som kommer att hända i stora 

drag innan man börjar läsa. 

Hejlskov (2012) och Nettelbladt (2013) beskriver att barn med AST har svårigheter 

med exekutiva funktioner och det var något som framkom i observationerna även i den 

här studien. Lärarna fick berätta för eleverna vad de ska arbeta med och vilken 

arbetsgång de skulle ha under lektionen. Även när lärare L arbetade med en till en 

undervisning fanns behov av en tydlig struktur för genomförandet av arbetsuppgifterna. 

När lärare R interagerade med eleverna använde hon i hög grad gester, ljud och 

stödtecken för att förtydliga det hon pratade om eller läste. Det visade sig vara bra för 

eleverna förstod precis vad hon menade. Vilket tyder på att eleverna är vana med de 

gester och ljud samt stödtecken som läraren använder. Då lärarna hade en till en 

undervisning använde de sig av väldigt lite gester och stödtecken. De använde inte 

heller någon rekvisita i arbetet. Beror det på vilken typ av text de arbetade med? Är det 

en text som eleven har förkunskaper om eller är det en helt ny text men som eleven 

förstår väldigt väl ändå? 

Med det arbetssätt som lärarna nu använder får eleverna god träning i ordförståelse 

samt att de får använda sig av sina förkunskaper eftersom läraren alltid återkopplar 

arbetet till tidigare erfarenheter eller lektioner. I och med att lärarna inte använder sig av 

den reciproka undervisningens fyra strategier får eleverna inte riktigt chansen att 

sammanfatta texten med egna ord. Det kan även innebära att eleverna inte får så mycket 

övning i att förhålla sig till sin egen läsning och styra sin egen läsning när de inte jobbar 

med att ställa frågor till texten, sammanfatta texten eller låta eleverna identifiera nya 

ord. Om man har eget arbete med arbetsblad för att jobba med textens innehåll blir 
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utrymmet kring samtal om textens innehåll mindre. En nackdel med att arbeta själv med 

ett arbetsblad är att eleverna inte får träna sig i att ta sig an en text på flera olika sätt. 

6.2 Hur upplever lärarna att det fungerar att arbeta med 
läsförståelse i svenska och SO tillsammans med elever som har 
ett autismspektrumtillstånd? 

Forskning visar att olika texter ställer olika krav på läsförståelse. Eftersom bägge 

lärarna anser att det är viktigt att arbeta med läsförståelse tränar de på att läsa texter på 

olika sätt och de använder olika material för att lära in både texter och ord. De använder 

sig av olika böcker med olika typer av texter, samt filmer och lärplattformar. När texter 

ska läsas så varierar sig lärare R i om de läser tillsammans eller om hon läser högt för 

eleverna. Ibland kan de även använda sig av inläst material.  

Ingen av lärarna använder sig av Lena Franzéns material, men båda säger sig att de 

skulle kunna göra det när de märker att eleverna är redo att använda sig av den metoden. 

Ingen av lärarna vidareutvecklade sina svar men min slutsats till varför lärare L inte 

anser att hennes elever är redo tror jag beror på att de är så unga, 7-10 år. I en senare 

återkoppling till lärare L frågade jag henne varför hon inte anser att de är redo för att 

använda sig av Lena Franzéns material. Hennes svar var att hon anser att eleverna inte 

var redo, för de har inte kommit så långt i sitt skolarbete ännu samt att de är för unga. 

Båda lärarna kände till Lena Franzéns material och en av dem har använt sig av Lena 

Franzéns material med tidigare elever. Läraren säger att hon tycker att det är ett bra 

material att använda sig av. Eftersom forskningen visar att många elever med AST har 

svårt med att läsa mellan raderna, krävs det mycket träning i läsförståelsestrategier för 

att eleverna ska ha en chans att nå kunskapskraven i svenska. Även en av lärarna tar upp 

att hon anser att elever med AST har svårt att läsa mellan raderna.  

Bägge lärarna säger sig använda både dator och Ipad som ett komplement till arbetet 

med läsförståelse i både svenska och SO. Lärare L försöker att samplanera SO/NO för 

att göra det till en helhet för sina elever samt göra många studiebesök för att koppla 

ihop teori och praktik. Lärare L anser även att det är en utmaning och svårighet att 

arbeta i korta pass som tränar samma sak på flera olika sätt. Medan lärare R anser att det 

är en utmaning att få eleverna att skriva olika slags texter. Lärare R nämner även att 

motivera eleverna som en utmaning vilket även Franzén (2002) tar upp. Om en elev inte 

är motiverad blir det svårt att ta till sig texten samt att få en djupare förståelse för texten. 

Även Bråten (2008b) och Reichenberg (2008) tar upp att läsmotivationen har stor 

betydelse.  

Lärarna säger sig även göra olika former av anpassningar, främst till elever med 

språkstörning. Då handlar det om luftigare texter eller att förstora upp texterna. Lärare L 

gör även anpassningar till elever med ADHD och ADD på så sätt att hon minskar stoffet 

för att de ska orka koncentrera sig och hinna bli färdiga med uppgifterna. Lärare R 

nämner även att de har köpt in interaktiva böcker för att testa.  

Båda lärarna nämner några likheter och skillnader med elever utan AST. Lärare R tar 

upp att hon upplever att det är svårare för elever med AST att läsa mellan raderna än 
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elever utan autismdiagnos. Lärare L tycker att det krävs tålamod och att det är viktigt att 

vänta in. Lärare R nämner i intervjun att hon brukar visa eleverna att frågor i 

läsförståelsen som handlar om att läsa mellan raderna kan ha flera olika svar. Det var 

inget som observerades men hade varit intressant att få se hur hon visar dem. 

6.3 Metoddiskussion 

Direkt observation som metod anser jag var ett bra val då jag till största del tog hjälp av 

filminspelning. Detta för att jag inte skulle missa något av det som skedde under 

observationerna och för att sedan i lugn och ro kunde titta igenom dem. 

Genom att jag valde att vara synlig men icke deltagande i gruppen kunde jag 

koncentrera mig på att noggrant följa observationsprotokollet samt skriva ner 

anteckningar löpande (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Jag kunde även lyssna till 

och se lärarens agerande och interaktion med eleverna. Vid de tillfällen videokamera 

inte kunde användas var det bra att jag hade ett protokoll att följa. 

Intervju som metod har både för och nackdelar. Fördelen är att man kan ställa 

djupare frågor än vid till exempel en enkätundersökning samt att jag kan gå tillbaka och 

lyssna flera gånger på det lärarna säger. Nackdelen är den tid transkribering och analys 

av intervjuerna tar. Då studien är relativt liten och undersökningen endast rymmer två 

lärare går det inte att generalisera. Den naturalistiska generaliseringen vilar på personlig 

erfarenhet. Eftersom rapportresultaten bygger på personliga erfarenheter kan man säga 

att den naturalistiska generaliserbarheten är hög (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Hur resultatet påverkats av att det inte användes videoinspelning vid alla tillfällen är 

svårt att säga men min slutsats är att till viss del kan vissa händelser ha missats då 

endast anteckningar fördes, utan möjlighet att gå tillbaka genom en videoinspelning. 

Min uppfattning är dock att detta inte skulle ha förändrat de slutsatser som jag kommit 

till i studien. Jag tror att båda lärarna till en övervägande del av deras lektioner arbetar 

på det sätt som skedde vid mina observationer. Mina antaganden kommer av att jag 

upplevde att eleverna kändes vana vid arbetsgången och uppläggen på lektionerna. 

6.4 Slutsats 

Slutsatsen av min studie är att lärarna använder sig av olika rekvisita i arbetet med 

läsförståelse samt att eleverna får lära sig på flera olika sätt, som att få se på film, arbeta 

praktiskt, läsa och lyssna på texter och att få repetera. Även om inte 

läsförståelsestrategierna Lena Franzén eller reciprok undervisning, används så används 

inslag från båda strategierna. Det ställs liknande frågor som från Lena Franzéns 

material. Från den reciproka undervisningen används inslag kring att reda ut (strategi 

tre) tillsammans med eleverna om det är något som är svårt att förstå. Det kopplas ihop 

från tidigare lektioner och arbetspassen börjar med en genomgång. Att börja lektionen 

med en genomgång hänger ihop med strategi ett i den reciproka undervisningen – 

lärarna tar hjälp av rubrik och bilder för att förutspå vad texter handlar om och eleverna 

får använda sig av sina förkunskaper. Att återberätta och sammanfatta (strategi fyra) var 
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inget som framkom under observationerna. För att verkligen få se om lärarna arbetar 

med den reciproka undervisningens fyra strategier hade fler observationer under en 

längre tid varit önskvärt. Om inte flera olika strategier används kan det få konsekvenser 

för läsförståelsen. Skolverket (2011b) lyfter att det är avgörande för elevernas 

möjligheter att fördjupa sin läsförståelse vilket gör det viktigt att eleverna får 

undervisning i olika lässtrategier. Reichenberg och Lundberg (2013) lyfter att olika 

texter ställer olika krav på läsförståelse och då behövs undervisning i 

läsförståelsestrategier så att eleverna kan ta sig an olika texter på olika sätt. Eftersom det 

står i läroplanen Lgr-11 (Skolverket 2011) att undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov måste lärarna arbeta och förhålla sig till den forskning 

som finns om undervisning i läsförståelse. De behöver även implementera den så långt 

som möjligt med de anpassningar som behövs. Båda lärarna anser att det är viktigt med 

repetitioner och att progressionen inte får gå för fort. När de ser att eleverna kan ta fram 

saker de lärt sig tidigare tänker de att det är ett bra arbetssätt. Sedan upplever båda 

lärarna att det är en utmaning att arbeta med elever med AST och att det är viktigt att 

eleverna får ta in kunskaper på flera olika sätt. 

6.5 Vidare studier 

Forskning kring autism har pågått sedan 1940-talet då Kanner (1943) publicerade den 

första artikeln men det är först på senare år som grundskoleelever med 

autismspektrumtillstånd har studerats. Jag tycker att det är ett högst angeläget område 

att studera vidare kring, vilka arbets- och inlärningsmetoder som fungerar bäst för 

elever med autismspektrumtillstånd. Detta då de allra flesta elever med 

autismspektrumtillstånd går i grundskolan och i ordinarie klasser. Det finns dock några 

som inte klarar av det och behöver anpassad studiegång för att klara av skolan. Vidare 

studier kring detta kan förändra skolsituationen för flertalet elever med 

autismsspektrumtillstånd. En intressant fortsättning och utveckling av denna studie 

skulle vara att undersöka elevernas syn på skolan och deras syn på arbetet kring 

läsförståelse i svenska och SO. Att undersöka vilken läsförståelsestrategi som de tycker 

gynnar dem. Har inte hittat någon studie som undersöker om det är någon skillnad på 

undervisningen beroende på ålder på eleverna. Så en vidare studie skulle också kunna 

vara att jämföra och undersöka undervisning i läsförståelse i olika åldersgrupper. Det 

vore intressant att se om det görs skillnad i undervisningen beroende på ålder. Eftersom 

det finns relativt få interventionsstudier kring elever med autismspektrumtillstånd skulle 

det även vara intressant att pröva Lena Franzéns material och den reciproka 

undervisningens fyra strategier i relation till ordinarie läsförståelseundervisning. 

6.6 Relevans för speciallärarens yrkesroll 

Denna studie lyfter fram vikten av att ge ett särskilt stöd till elever med AST för att 

främja deras läsförståelse samt att den visar hur det kan gå till i praktiken Specialläraren 

möter de elever som har behov av särskilt stöd och elever med AST hör till dem som 
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har behov av särskilt stöd. Elever med AST behöver stöd när det gäller att förstå 

innehållet av de texter som de läser och när de ska läsa mellan raderna. Därför är det 

viktigt att specialläraren har kunskaper om hur elever med AST fungerar så att läraren 

kan hjälpa dessa elever att förstå innehållet i texter. För specialläraren är det bra att 

känna till olika inlärningsmetoder för att kunna hjälpa eleverna på det sätt som passar 

dem bäst. Lena Franzéns material tycker jag är ett bra material att använda sig av när 

eleverna ska träna på att läsa mellan raderna. Det är lätt att följa och har stigande 

progression. Det är även bra att känna till och veta vad den reciproka undervisningens 

fyra strategier går ut på. Det är bra att ge eleverna flera olika verktyg när de ska ta sig an 

läsförståelseuppgifter Specialläraren kan hjälpa eleverna i mindre grupper att läsa 

mellan raderna samt ge dem hjälp med olika strategier vid läsning. Det är viktigt att 

klasslärare och speciallärare har ett nära samarbete när det gäller att arbeta med 

läsförståelse. Specialläraren kan hjälpa de elever som behöver lite extra träning och 

extra hjälp med läsförståelsen. Samarbetet är även viktigt för att alla elever ska få hjälp 

med det de behöver, som att läsa mellan raderna och göra inferenser.  
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Missivbrev                                                                  Bilaga 1 

 

Hej!     2016-09-20 

 

Mitt namn är Linda Åsberg och jag läser speciallärarutbildningen med specialisering 

mot språk-, skriv- och läsutveckling vid Umeå universitet och ska nu göra mitt 

examensarbete, 30hp. 

Arbetet kommer att handla om hur lärare i särskild undervisningsgrupp arbetar med 

läsförståelse i ämnet svenska och SO tillsammans med grundskoleelever med 

autismspektrumtillstånd.  

 

Därför undrar jag om jag kan få göra 4 observationer i din grupp när du arbetar med 

läsförståelse. Två observationer i ämnet svenska och två i ämnet SO. Efter 

observationerna önskar jag även göra en intervju med dig för att höra mer ingående om 

ditt arbete med läsförståelse samt följa upp observationerna.  

 

Observationerna ämnar jag att spela in med videokamera, för att jag ska kunna följa upp 

i efterhand. Det inspelade materialet kommer endast att användas i denna studie och 

därefter raderas.  

I intervjun tänker jag använda mig av en intervjuguide som jag skickar till dig innan så 

du har möjlighet att förbereda dig. Jag räknar med att intervjun tar ca 1 timme. Intervjun 

ämnar jag spela in med diktafon så att du kan citeras helt korrekt. Om du finner det 

obekvämt kan anteckningar föras istället. 

Vid en undersökning som denna är det viktigt att hänsyn tas till de forskningsetiska 

principer som finns. Om du väljer att delta är det helt frivilligt och anonymt och du kan 

när som helst avbryta din medverkan.  

Om du har lust och möjlighet att medverka så vore jag mycket tacksam om du hörde av 

dig. Du kan höra av dig via mail: linda.asberg@harnosand.se eller via telefon: 070-221 

62 28. 

 

Tack på förhand!  

Vänliga hälsningar  

Linda Åsberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:linda.asberg@harnosand.se


   

 

Brev till vårdnadshavare                       Bilaga 2 

 

Hej!     2016-09-20 

 

Mitt namn är Linda Åsberg och jag läser speciallärarutbildningen med specialisering 

mot språk-, skriv- och läsutveckling vid Umeå universitet och ska nu göra mitt 

examensarbete, 30hp. 

Arbetet kommer att handla om hur lärare i särskild undervisningsgrupp arbetar med 

läsförståelse i ämnet svenska och SO tillsammans med grundskoleelever med 

autismspektrumtillstånd. Syftet är att följa lärarens arbete. 

 

I denna studie tänker jag genomföra observationer i ditt barns grupp under två lektioner. 

För att nå bästa tänkbara resultat kommer jag att spela in lektionerna så att jag i 

efterhand kan se hur läraren gjorde. Endast jag kommer att ha tillgång till materialet. 

Det inspelade materialet kommer endast att användas i denna studie och därefter 

raderas.  

 

För dig som vårdnadshavare är det frivilligt att ge samtycke till att ditt barn får finns 

med under observationerna och i studien. Du kan också när som helst säga till att du inte 

vill att ditt barn ska ingå i studien och det kommer inte att påverka ditt barn på något 

sätt. 

 

Uppgifterna om ditt barn kommer endast att behandlas av mig, speciallärarstudent 

Linda Åsberg och barnet lärare.  

 

Resultatet av studien kommer utmynna i ett examensarbete, där lärarens arbete kommer 

vara i fokus och endast gruppens resultat kommer visas. Examensarbeten vid Umeå 

universitet publiceras på Umeå Universitetsbiblioteks plattform, Diva. Där finner man 

uppsatser och publikationer skrivna på Umeå Universitet. 

 

Min handledare är Maria Levlin, Institutionen för språkstudier, Umeå Universitet. 

 

  

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar  

Linda Åsberg 

 

linda.asberg@harnosand.se 
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Observationsprotokoll                       Bilaga 3 

Under observationen dras ett sträck för varje gång händelsen sker. Efter observationerna överförs strecken till 

en 4-gradig skala. 

Språkinlärnings-

interaktion 

Tillfälle 1: Tillfälle 2: Tillfälle 3: Tillfälle 4: Anteckningar: 

Gester och vissa 

stödtecken används i 

interaktion med eleverna. 

     

Vuxna använder 

symboler, bilder och 

rekvisita för att förstärka 

språkliga yttranden. 

     

Taltempo:  

Vuxna talar långsamt 

med eleverna och ger 

dem gott om tid att svara 

och modellerar turtagning 

i interaktion. 

     

Pauser:  

Vuxna pausar 

förväntansfullt och ofta 

när de interagerar med 

eleverna för att 

uppmuntra dem att delta 

aktivt i samtal. 

     

Bekräftelse:  

Vuxna svarar på 

majoriteten av elevernas 

yttranden genom att 

bekräfta att de förstått 

elevernas intentioner. 

     

Bekräftelse: 

Vuxna ignorerar 

elevernas försök till 

interaktion. 

     

Imitation:  

Vuxna imiterar och 

repeterar det som 

eleverna säger mer eller 

mindre exakt. 

     

Kommentarer: Vuxna 

kommenterar det som 

händer eller det som 

eleverna gör. 

     



   

 

 
Lena Franzén – läsa 

mellan raderna 

Läraren 

modellerar: 

Läraren 

ställer: 

Eleverna 

svarar: 

Eleverna tar 

möjligheten: 

Eleverna 

aktiv: 

Anteckningar: 

Fråga typ 1 

(Precis där) är en fråga som 

går att besvaras direkt utifrån 

texten och är lätt att hitta.  

     

 

 

Fråga typ 2  

(Tänk efter och leta) finns i 

texten men är lite svårare att 

hitta. Läsaren måste tänka 

efter och leta efter svaret i 

texten. 

      

Fråga typ 3  

(På egen hand) kan inte 

läsaren hitta direkt i texten 

utan denne måste leta efter 

svaret i huvudet. 

      

       

 
Reciprok undervisning Läraren 

visar: 

Läraren ger 

utrymme: 

Läraren 

uppmuntrar: 

Eleverna tar 

möjligheten: 

Eleverna 

aktiv: 

Anteckningar: 

Förutspå/förutsäga/ställa 

hypoteser om handlingen  

Ta hjälp av rubrik och bilder 

för att förutspå vad texten 

handlar om. Använda sina 

förkunskaper. 

      

Ställa egna frågor före, 

under och efter läsning  

Ta ut viktig information och 

här ser läraren om eleven har 

förstått. 

      

Reda ut  

Bedöma om något är särskilt 

svårt att förstå och reparera 

det, t ex svåra ord, hitta 

centrala delar i texten. 

       

Sammanfatta  

Eleven formulerar med egna 

ord en sammanfattning av 

texten vilket. 

      

       

 



   

 

Efter utförd observation används följande skala. 

Antal gånger: 

0 – 1 tillfällen = 1 

2 – 3 tillfällen = 2 

3 – 4 tillfällen = 3 

5 tillfällen –    = 4 

 

Efter alla observationstillfällen räknas medelvärdet av förekomsten ut. 

1 = i mycket låg grad eller inte alls 2 = i ganska låg grad 

3 = i ganska hög grad  4 = i hög grad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Intervjuguide                        Bilaga 4 

 

Presentation av rapportuppgift och syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur 2 lärare i särskild undervisningsgrupp 

arbetar med läsförståelse i ämnet svenska och SO tillsammans med grundskoleelever 

med autismspektrumtillstånd.  

Studiens frågeställningar är: 

 Hur arbetar de studerade lärarna med läsförståelse i svenska och 

SO i en grupp elever med autismspektrumtillstånd? 

 Hur upplever lärarna att det fungerar att arbeta med läsförståelse i 

svenska och SO tillsammans med elever som har ett 

autismspektrumtillstånd? 

 

Intervjufrågor 

 

1. Vad heter du? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur lång var din utbildning? 

4. Har du någon utbildning kring autismspektrumstörning? 

5. Vilka åldrar undervisar du i? 

6. Hur länge har du arbetat som lärare? 

7. Hur länge har du arbetat i särskild undervisningsgrupp? 

8. Berätta hur du arbetar med att utveckla ordförståelsen hos elever med 

autismspektrumstörning? 

9. Berätta hur du arbetar med att utveckla läsförståelsen i relation till skönlitteratur 

hos elever med AST? 

10. Berätta hur du arbetar med att utveckla läsförståelsen i relation till faktatexter 

hos elever med AST? 

11. Gör du några anpassningar i arbetet med läsförståelse för de elever som även har 

en andra svårigheter/diagnoser utöver AST? 

(Språkstörning? Koncentrationssvårigheter? ADHD? ADD? Dyslexi? Andra 

diagnoser) 

12. Om jag, i så fall vilka? 

13. Har du stött på några utmaningar när du undervisar elever med AST i svenska? 

14. Vilka? Hur hanterar du dem? 



   

 

15. Har du stött på några svårigheter när du undervisar elever med AST i SO? 

16. Vilka? Hur hanterar du dem? 

17. Om du har erfarenhet av att undervisa elever som inte har AST, vad tycker du då 

att det finns för likheter och skillnader? (t.ex. avkodning, ordförståelse, läsning, 

läsförståelse)  

18. Hur tänker du när du ska planera en lektion i svenska? 

19. Hur tänker du när du ska planera en lektion i SO? 

20. Är det något du vill tillägga? 

 

Från observationerna: 

21. Under observationen såg jag…….. 

22. Kan du berätta mer om…… 

23. Det här funderar jag på……  

24. …….. 

 

 

 

 


