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Sammanfattning
Alla individer är olika och lär sig på olika sätt. Samtidigt finns en mängd olika metoder
som beskriver hur en effektiv och kvalitativ läsinlärningsundervisning ska bedrivas. Med detta
som bakgrund växte syftet fram till denna studie, att försöka få en förståelse hur speciallärare
dagligen arbetar med olika läsinlärningsmetoder i grundsärskolan. Halvstrukturerade
kvalitativa intervjuer användes för att samla in data vilket sedan kopplades ihop med den
tidigare forskning inom området som presenteras i bakgrunden. Resultatet av studien visar
att speciallärarna- och pedagogerna har ingen specifik metod utan ser fördelen att använda
olika metoder för att kunna individualisera undervisningen för varje enskild elev. Olika
hjälpmedel användes ofta i undervisningen för att motivera eleverna och skapa nyfikenhet.

Nyckelord: läsinlärningsundervisning, läsinlärningsmetoder, hjälpmedel
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Abstract
Each individual person is different and learn in different ways. At the same time, there
are a lot of different methods that describes how to conduct an efficient and qualitative way
of teaching children how to read. From this, the purpose of this thesis became to provide an
understanding how special teachers on a daily basis works with different methods in order to
teach students in special school how to read. Data were collected through half structured
qualitative interviews and then connected with previous literature reviews that is presented
in the background. The findings show that there is not a specific method used by the special
teachers in contrary they see an advantage in using many different methods in order to
individualize their teaching to each individual student. Different helping tools was often
merged into the education to motivate the pupils and to create a sense of curiosity.
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1. Inledning
Alla elever har rättighet att få tillgång till en skolmiljö som är anpassad och
individualiserad. I läroplanen för grundskolan, grundsärskolan, förskolan och fritidshemmen
framhålls det att:
undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. (Skolverket, 2011
s.8).

Skolinspektionen (2010) hade i uppdrag av regeringen att kvalitetsgranska
undervisningen i ämnet svenska i grundsärskolan. Granskningen visade på att undervisningen
inte ger eleverna förutsättningar att utveckla de förmågor som står skrivna i grundsärskolans
kursplan i svenska. Granskningen belyste att det finns en risk att undervisningen blir mer
omsorgsinriktad och den språkliga lärmiljön saknar utmaningar för särskolans elever (ibid).
Efter inspektionen har grundsärskolan fått en ny läroplan LGR11. I kursplanerna står det
mer tydligt vad läraren ska ta upp i sin undervisning. Kunskapskraven är mer tydliga och har
numera fasta betygssteg.
Att lära sig läsa är en rättighet och ett måste för att kunna delta i samhället i stort.
Undervisningen i läsinlärning på grundsärskolan kräver individuell anpassning av pedagogiken
då det gäller att hitta alla elevers olika inlärningstrategier.
Som verksamma inom särskolan har vi uppmärksammat att det varje år finns en handfull
elever som inte lär sig att läsa. Problematiken kan fortsätta högt upp i åldrarna innan läskoden
tillslut knäcks. Då läsinlärning är basen inom lärandet finner vi ämnet intressant. Detta i
kombination med vår egna upplevda komplexitet kring läsinlärning inom särskolan
resulterade i valet av studie. Vi kommer titta närmare på hur speciallärare och
specialpedagoger med sin erfarenhet arbetar med de olika metodval som finns att tillgå i
skolans värld samt analysera resultatet med utgångspunkt i tidigare forskning.
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Den teoriram som valts är det sociokulturella perspektivet. Säljö (2014) menar att ur ett
sociokulturellt perspektiv är en helhetssyn och en inkluderande tanke en bra bas för lärande.
Lärande sker i samspel med andra och i ett sammanhang. Kunskapen finns inte bara hos den
enskilde eleven utan den utvecklas i samspel då människor möts och vill förstå varandra och
genom den situation de befinner sig i. Varje situation tillför människan nya redskap och
verktyg. De resurser, både språkliga som fysiska, som vi får tillgång till och som vi använder
när vi förstår och agerar i vår omvärld berikar oss själva. Vi är människor som med tillgång till
hjälpmedel och verktyg kan utföra stora bedrifter (ibid).

1.1 Centrala begrepp
Det olika begrepp som kommer att användas i studien är: utvecklingsstörning och
särskola, individualisering, specialpedagogiskt stöd och konkreta material. Rapporten är
skriven för personer som är insatta i ämnet men även för pedagoger som inte har hunnit sätta
sig in i ämnet och som till viss del är bekanta med särskolans läroplan.
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2. Syfte
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i grundsärskolan arbetar med läsinlärning
vad gäller elever med utvecklingsstörning.

2.1 Avgränsning
Vi är medvetna om att läsinlärning och skrivinlärning sker parallellt med varandra och
inte helt och hållet kan delas upp. Vi valde trots detta att lägga vår fokusering på läsinlärning
för att begränsa omfånget och därmed få tiden att räcka till.
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3. Bakgrund
Avsnittet inleds med att definiera utvecklingsstörning och dess historia samt en historisk
tillbakablick som belyser hur särskolan formades. Därefter följer en redovisning av särskolan
idag och dess kvalitet. Slutligen åskådliggörs, utifrån tidigare teorier, lärandet inom särskolan
i allmänhet och läsinlärningen inom särskolan i synnerhet. Studiens resultat analyseras utifrån
tidigare forskning som tas upp i detta kapitel av arbetet.

3.1 Definition utvecklingsstörning
Enligt FUB (2004) har begreppet för utvecklingsstörning skiftat genom åren. Det
gemensamma för alla förekomna uppfattningar är individens svårigheter att lagra och
omvandla olika typer av information samt att utveckla och omsätta kunskap i praktiken.
Definitionen har visat sig vara komplex då begreppet intelligens saknar en tydlig definition.
Vem som får diagnosen utvecklingsstörning är beroende av vem som gör bedömningen och i
vilket syfte den är avsedd för. En gemensam nämnare för alla förklaringar av begreppet
utvecklingsstörning är personens svårighet med att omvandla information samt utveckla och
praktisera kunskap (ibid).

3.2 Historik utvecklingsstörning
Enligt Grunewald (2010) föddes skönhetsidealet redan under antiken. Vilket medförde
att människor med svåra funktionshinder och avvikande utseende drabbades illa på grund av
att omgivningen reagerade med ängslan och tog avstånd. Människorna med låg begåvning
och svaghet i förståndet kallades för imbecill. Däremot fanns ingen tanke att identifiera de
”avvikande” som en grupp så långt tillbaka i historien. Grunewald (2010) redogör för hur
filosofen Platon (427-342 f. Kr) såg på ”avvikande” människor. För att vidare klassas i historien
som rashygien:
De dugliga männen bör ha sexuella förbindelser med de dugligaste kvinnorna så ofta
som möjligt, men de sämsta männen med de sämsta kvinnorna så sällan som
möjligt, och de förras avkomma bör uppfödas, men inte de senares, om kvaliteten
på hjorden skall ligga på topp. Barn till sämre föräldrar och eventuella vanskapta
barn till dugliga föräldrar ska de (en för ändamålet utsedd styrelse) skaffa undan i
hemlighet, som lämplig är, så att ingen får veta. (s.29)

4

Fortsättningsvis skriver Grunewald (2010) att i 1800-talets Frankrike föddes tankarna
om mänskliga rättigheter och det var även här som intresset för att börja undervisa och
uppfostra en grupp människor som man kallade ”idioter”. Idiot och imbecill var inom
psykiatrin en beteckning som var aktuell från 1700 talet till 1960 talet. Idiot beskrev en
människa med en specifik psykisk sjukdom. Längre fram i historien kom imbecill att motsvara
lätt utvecklingsstörning och idioti som svår utvecklingsstörning (ibid).
Enligt Grunewald (2010) skedde en förändring runt sekelskiftet till 1900-talet då kyrkan
gick från avvisande till mer välvillig syn på människor med funktionshinder. Samtidigt började
samhället få kunskaper om utvecklingsstörda vilket ledde till ett ändrat synsätt. (ibid).

3.3 Historik särskola
Grunewald (2010) redogör även för skolans historiska syn på människor med
funktionshinder. 1842 införs folkskolestadgan i Sverige och därmed får alla barn rätt till
utbildning. Alla hade rätt till skola, men verkligheten såg ut på ett annat sätt. Barnen med
funktionshinder exkluderades då de ändå inte ansågs tillgodogöra sig undervisningen.
Staten tog hand om de blinda barnen. För barnen med epilepsi och rörelsehinder
öppnades anstalter av olika ideella föreningar. Sinnesslöa och döva barn var under
landstingets ansvar. 1889 kom skolplikten för dövstumma barn, 1886 för blinda barn och för
barn med sinnesslöhet kom skolplikten först 1944 (ibid).
Innan folkskolestadgans intågande i Sverige beskriver Grunewald (2010) att
privatpersoner inrättade flera skolor för barn med funktionsnedsättning under 1800-talet.
Syftet med undervisningen var främst inriktad mot social anpassning. Banbrytarna var
religiösa kvinnor. Religionen hade en stark ställning i skolan, vilket gav stöd hos samhället som
var positiv till skolhemmen. Landets första skolhem för sinnesslöa öppnades i Göteborg 1866
av religiösa hemlärarinnan Emanuella Carlbeck. Hon flyttade sedan verksamheten med 30
elever och 17 personal till Mariestad där hon fick ett stadsbidrag och ett finansiellt bidrag.
Skolan togs över av landstinget och var på 1945 – 50 talet en av de ledande anstalterna för
sinnesslöa (ibid).
Enligt Qvarsell och Söder (Ineland, Molin & Sauer, 2013) betraktas den historiska
utvecklingen gällande omsorgen av utvecklingsstörda, ur tre perspektiv: pedagogiskt,
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medicinskt och socialpolitiska. De utvecklingsstörda har gått från att ha varit uteslutna ur
samhället till att idag vara integrerade. I slutet på 1800 – talet ansågs det att
uppfostringsanstalter kunde träna personer med utvecklingsstörning att få en plats i
samhället.
Anstalterna var riktade till ungdomar med utvecklingsstörning. Tanken var att skydda
barnen från samhällets rådande normer om utvecklingsstörda och att samtidigt träna dem till
att bli oberoende och självförsörjande individer. Den positiva människosynen övergick till ett
medicinskt synsätt i början på 1900 – talet. Medicinska vetenskapen ledde till ett anammande
av diagnostisering och klassificering, vilket i sin tur ledde till att fler grupper av människor med
utvecklingsstörning påträffades ute i samhället. Rådande samhällsklimat med mer sociala
problem än tidigare bidrog till att de utvecklingsstörda ansågs som ett hot och en belastning i
samhället. Utvecklingsstörda gömdes undan på anstalter och tvångssteriliserades mot sin vilja.
Efter andra världskriget kom synsättet om goda levnadsvillkor för alla invånare. Med de
nya tankarna ifrågasattes synsättet om utvecklingsstörda som ett hinder och anstalterna
ansågs vara omoraliska. År 1944 kom den första lagstiftningen om skyldighet att erbjuda
undervisning för bildningsbara sinnesslöa. Nu föddes även en ny ideologi som slog igenom på
1960 – talet, som förespråkade omsorg och stöd. Beteckningen på människogruppen
ändrades från sinnesslö till psykiskt efterbliven. Ideologin hade som grund där tanken om
normalisering och integrering skulle fortgå (ibid).
Ineland, Molin & Sauer (2013) beskriver att omsorgslagen som kom 1968 var en skyldighetslag som reglerade landstingens ansvar att ta hand om personer med utvecklingsstörning.
I denna lag tillförsäkrades också alla barns rätt till undervisning. Den nya omsorgslagen från
1986 var en rättighetslag som reglerade rätten till särskilt stöd utifrån social, medicinsk,
psykologisk och pedagogisk specialistkompetens (ibid).
Fortsättningsvis redogör Ineland, Molin & Sauer (2013) för den nya läroplanen som kom
1994, Lpo 94. Det var första gången som grundskolan, sameskolan, specialskolan och
särskolan fick en gemensam läroplan med samma mål, värdegrund och ansvarsfördelning.
Därmed påbörjas utformningen av en skola för alla och inkluderingstanken tar form. Tanken
om inkludering är att eleven inte är bärare av problemet utan att skolan ska utformas för
eleven (ibid). I Statens offentliga utredning (SOU 1999:63) talades det om uppgiften att möta
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alla elevers olikheter, kunskapsnivåer och behov. Där framkom att avvikelse och olikheter ska
ses som en tillgång i samhället. Däremot blev resultatet att elever med svårigheter skulle delta
i den ordinarie undervisningen. Idag går tankarna mer mot mångfald och synen på
utvecklingsstörda ses som en tillgång i skolan och samhället. I debatten om varför särskolan
finns kvar, påträffar då dessa argument (ibid):
Särskolan behövs för att tillgodose speciella behov hos barn och ungdomar som inte
bedöms kunna uppnå kunskapsmålen i den reguljära skolan. Särskolan behövs för att
ge barn och ungdomar i behov av särskilt stöd kompensatoriska insatser så att den
senare kan vara en del av samhällsgemenskapen. Särskolan behövs för att det
svenska samhället ännu inte är kapabelt att anordna en skola som tar tillvara på alla
elevers resurser, därför måste vi ha två olika skolformer. (s.97)

Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2003:35) tillsattes 2001 Carlbeckkommittén av
Sveriges regering. Kommitténs uppdrag var att granska om skolan var en skola för alla, även
då gällande elever med utvecklingsstörning. I utredningen gjordes upptäckten att landets
skolor inte var likvärdiga samt att det fanns stora brister i organisationen. Utredningen tog
upp att elever i grundsärskolan måste hela tiden utmanas i sitt lärande. Krävs att lärarna gör
olika anpassningar, har en tydlig, strukturerad undervisning och en varierande metodik.
Samverkan mellan skolformerna bör även ske för att elever och lärare ska kunna utbyta
lärdomar, kunskaper och erfarenheter av och med varandra för en ökad delaktighet. Nämnden
kom även fram till att värderingarna som grundläggs i skolan har påverkan på vårt framtida
samhälle (ibid).

3.4 Särskolan idag
Den obligatoriska särskolan blev en skolform för barn som på grund av sin
utvecklingsstörning inte bedömdes kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål (SFS 1985:1
100). Florin & Swärd (2014) redogör att elever som bedöms ha en utvecklingsstörning går i
grundsärskola och kan sedan välja att gå på gymnasiesärskolan. Utbildningen ska med några
undantag vara likvärdig grundskolan. Den nioåriga grundsärskolan innefattar grundsärskolan
och träningsskolan. Skolan vänder sig till barn som inte når upp till målen i grundskolan. En
utredning måste upprättas innan vårdnadshavarna kan ta ställning om eleven ska gå i
grundskola eller grundsärskola. Eleven kan även följa grundsärskolans läroplan men vara
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integrerad i vanlig grundskola (ibid). Den vanligaste Organisationsformen enligt skolverket
(2001) är en traditionell särskoleklass integrerad i grundskolan.

3.5 Inskrivning i särskolan
För att kunna skriva in sitt barn i särskolan medverkar barnet i fyra olika bedömningar
som visar om barnet har en utvecklingsstörning. Bedömningarna är; socialt, Psykologiskt,
medicinskt och pedagogiskt utlåtande. Bedömningarna görs av personer som har en adekvat
utbildning (Skolverket, 2013).
Enligt Skolverket (2013) innebär den sociala begreppsbestämningen att personen, på
grund av sitt funktionshinder, inte klarar av de krav som samhället ställer på människan.
Kraven modifieras över tid och den sociala omvärlden bestämmer vem som tillhör gruppen
utvecklingsstörda (ibid).
Skolverket (2013) anser att den psykologiska bedömningen ska göras av en legitimerad
psykolog. Meningen med bedömningen är att klargöra om eleven har en utvecklingsstörning.
Eleverna genomgår ett sammanhangstyrt intelligenstest som visar på elevens potential att
använda sin förmåga i olika situationer (ibid).
Medicinska bedömningar bör göras av läkare eller annan personal med adekvat
utbildning (Skolverket, 2013). Bedömningen visar på medicinska faktorer som tyder på en
utvecklingsstörning. Den visar på om det finns en permanent funktionsnedsättning på grund
av hjärnskada orsakad av sjukdom eller yttre våld. I bedömningen ses det även över
kromosomavvikelser, missbildningar eller skador av genetiskt drag som kan orsaka en
utvecklingsstörning (ibid).
Skolverket (2013) anser att den Pedagogiska bedömningen ska utföras av en
specialpedagog eller speciallärare. Det är viktigt att elevens ordinarie lärare samt assistenter
hörs och att deras synpunkter vägs in i bedömningen. Tanken med den pedagogiska
bedömningen är att få en bred kunskap om elevens förutsättningar att nå kunskapskraven i
årskurs 6 eller 9 (ibid).
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3.6 Kvalitet i särskolan
Enligt Skolverket (2001) är särskolans elevgrupp är heterogen. Pedagogen måste finna
den optimala utvecklingspotentialen genom att tillämpa metodik som leder till måluppfyllelse.
Kvalitet i särskolan handlar om de mål som formulerats för elevernas undervisning.
Undervisningen ska utgå från elevernas individuella behov och deras förutsättningar.
Långsiktig planering krävs för att elevernas behov ska bli tillgodosedda. Med utgångspunkt i
kursplanens mål framtas en individuell utvecklingsplan för varje elev och utifrån den ska
pedagogerna arbeta målinriktat (ibid).
Enligt Skolverket (2016) krävs en specialexamen med inriktning mot utvecklingsstörning
för att vara behörig att undervisa i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Du blir även
behörig om din behörighetsgivande examen omfattar inriktning eller specialisering mot
utvecklingsstörning. Om du har en specialpedagogexamen jämställs den med en
speciallärarexamen om utbildningen påbörjats före utgången av 2008 och examen utfärdats
senast den 30:e juni 2015 (ibid).

3.7 Lärande i särskolan
Enligt Berthén (2007) kännetecknas särskolan av små klasser med åldersblandade
elevgrupper samt hög personaltäthet. Enligt Göransson (1999) motiveras personaltätheten av
elevernas nedsatta kognitiva förmåga och eventuella ytterligare funktionsnedsättningar.
Pedagogiken som utmärks i särskolan är att den är individuell, har konkreta och flexibla
metoder och att tid och möjligheter till planering finns. Undervisningen bör utgå från elevens
förutsättningar med en helhetssyn att läraren har kunskap om elevens behov och
förutsättningar. Dessa förutsättningar är det som i sin tur ska styra upplägg och planering av
undervisningen (ibid).
I rapporten Där man söker får man svar (2013) är valet att dela in delaktighet i olika
aspekter: Tillhörighet, Tillgänglighet, Samhandling, Engagemang, Autonomi och Erkännande.
I rapporten dras slutsatsen att delaktighet i en skola för alla (för barn med
funktionsnedsättning) kan skapas, men det krävs att personalen har god kännedom hur de
olika funktionsnedsättningarna visar sig i skolan. De poängterar även att det måste finnas
resurser för att kunna utföra alla tänkta aktiviteter som leder till delaktighet (ibid). Ingestad,
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Bjar & Frykmar (2009) menar att känslan av delaktighet är grunden för motivation.
Lektionerna blir meningsfulla då eleverna känner att de hanterar uppgifterna (ibid).
I läroplanen för grundsärskolan LGR11, står det skrivet om skolans värdegrund och
uppdrag:
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatt är
de värden som skolan ska gestalta och förmedla. (s.7)

Både Nilholm (2006) samt Ingestad, Bjar och Frykmar (2009) lyfter fram vikten av
delaktighet och inkludering för att bygga en elevs motivation. Säljö (2014) anser att det är
mycket utvecklande för elever när de inkluderas och integrerar med andra.
Göransson (1999) påpekar att elevernas erfarenheter och dess tidigare kunskaper ska
vara till grund för det nya lärandet. Den riktiga kunskapen utvecklas först när pedagogen
fångar elevernas engagemang. Eleven ska ses med en vilja att erövra kunskap (ibid).
Danielsson och Liljeroth (Göransson 1999) anser att repetition och regelbundenhet är viktiga
för elevernas inlärning.
Begreppet KASAM som myntades av Antonovsky (Florin & Swärd, 2014) handlar om
känslan av sammanhang vilket är en viktig del att ta med i planeringen av undervisningen.
Uppgifterna i skolan ska konstrueras så att eleverna känner att de är hanterbara och
meningsfulla. När eleven upplever lektionerna som meningsfulla ökar motivationen för att ta
till sig kunskapen (ibid).
Florin & Swärd (2014) påpekar att det är det viktigt att tänka ut mål som går att uppnå
för eleven och att målen måste få ta tid. Uppgifterna bör vara av olika krävande karaktär för
att elevens energi ska finnas kvar hela skoldagen. Extrauppgifter för eventuell fördjupning ska
finnas till hands. Varje lektion ska vara strukturerad, tydlig och lättförståelig för varje elev.
Syftet med aktiviteten eller uppgiften bör presenteras till eleven, vad ska läras och vad ska det
leda till. För vissa elever krävs det att syftet presenteras mer kreativt av läraren för att uppnå
förståelse hos eleven. Det är också viktigt att lektionerna genomsyras av en strukturerad
pedagogik och en visuell tydlighet. Lärandemiljön och material anpassas efter alla elevers olika
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förutsättningar vilket kräver god kännedom om elevernas perceptuella förmågor och hur de
olika sinnesupplevelserna ser ut (ibid.)
Göransson (1999) menar att pedagogerna har en ambition när det sätter upp målen att
de ska vara utvecklingsbara, men att de samtidigt kan bli för begränsade. Fortsättningsvis
anser Göransson (1999) att lärarna bör formulera ett flertal alternativa mål och metoder
eftersom detta möjliggör en större mångsidighet.
Skolverket (2015) påstår att målen inom skolan ska vara utvecklingsbara och det är
viktigt att eleverna blir medvetna om, eller ges möjlighet att vara med om vilka delar av
kunskapskraven som undervisningen syftar till att uppfylla. Pedagogen behöver hitta ett sätt
att visa för eleverna hur deras lärandeprocess kan komma att se ut, från utgångsläget och
fram till att målen för undervisningen har blivit nådd (ibid).
Skolinspektionens utredning från 2014 (Runström Nilsson, 2015) menar att det styrande
i en elevs lärande är att eleven ska utmanas precis ovanför sin kapacitet för att utvecklas. Om
ingen utmaning sker försvinner motivationen. Framgångsfaktorer i undervisningen är ett
gemensamt synsätt hos lärarna och personal som driver skolutveckling tillsammans (ibid).
Runström Nilsson (2015) lyfter också fram flera studier som visar på samma resultat,
lärarens kompetens och engagemang har hög inverkan på elevernas skolresultat. Läraren bör
skapa goda relationer, kvalitativ anpassad undervisning och ge eleverna återkoppling. Att
anpassa metoder och innehåll efter elevens förutsättningar och intressen gynnar
kunskapsinhämtningen. Lärandemiljön bör vara anpassad, omhändertagande och med en tro
på att alla elever kan (ibid). Haug (Assarson, 2007) betonar vikten av anpassning för att uppnå
en utbildning för alla. Anpassningarna i skolan ska passa varje individ och alla ska kunna
tillgodogöra sig lektionerna (ibid).
Göransson (1999) fastslår att flexibilitet behövs för en individualiserad undervisning som
är lyhörd för individens enskilda utveckling. Individuella anpassningar av undervisningen kan
gälla både mål och undervisningssätt. Individualisering i konkreta mål kan innebära att utvalda
aktiviteter eller händelser används i syfte att passa eleverna på individnivå (ibid).
Swärd & Florin (2014) påpekar att det är i klassrummet det livslånga lärandet börjar och
att lärare har stora möjligheter att fatta beslut som påverkar elevernas välmående och
lärande. Gustavsson (2010) menar att lärarnas beslut inte bara påverkar eleven själv utan
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också familjen samt elevens närmsta omgivning. Swärd & Florin (2014) lyfter också fram att
det gäller att se lärandet som en del i ett socialt sammanhang. Pedagoger kan tyvärr ha en
mekanisk syn på lärande och se det som en passiv process. De pedagoger som ser lärandet
som en aktiv process öppnar också möjligheten att påverka den framtida skolan i större
utsträckning (ibid).
Swärd & Florin (2014) anser att pedagogens syn på lärande och kunskap påverkar hur
inlärningen blir för eleven, oavsett skolform. Det är viktigt att pedagoger vågar skapa och
utveckla olika redskap för att kunna undervisa och möta den variation av mångfald som finns
i dagens skola. Samtidigt är det lätt att pedagoger fastnar i det trygga, gamla och invanda
sättet. Därav borde det ingå i pedagogens kompetens att ha kunskap och insikt om
människans lärande och hur lärandet samspelar med miljön. Pedagogiska teorier och nya
forskningsresultat borde vara en självklarhet att aktiv ta del av och att kritiskt granska. Först
när pedagogen kan granska sina egna teorier, sin egen undervisning och sätta det i relation till
nya rön tar pedagogen ett professionellt ansvar för sitt arbete och den verksamhet som
använder och betalar för tjänsteutövandet (ibid).
Boström (2008) belyser att det finns ett flertal olika hjälpmedel inom särskolan,
särskolan är en lärande organisation, där eleverna har möjlighet att pröva och använda sig av
olika arbetssätt och läromedel för sin egen personliga utveckling. De elektroniska hjälpmedel
som finns till förfogande är datorer, handdatorer och timstockar. Det finns även enklare
hjälpmedel såsom bilder, kalendrar och symboler. Inom särskolan är spännvidden stor vad
gäller elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig undervisning och att använda sig av olika
hjälpmedel. Begåvningsstöd och begåvningshjälpmedel som stöd i undervisningen kan vara
avgörande för den enskilde personens lärande och utveckling. Hjälpmedlets uppgift är att
konkretisera och åskådliggöra omvärlden, därmed utgör hjälpmedlet en viktig komponent i
att höja kvalitén i utbildningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. De olika
hjälpmedlen kan vara både kompenserande och kunskapsbärande (ibid).

3.8 Lärandemetoder
Arnqvist (2003) anser att läsinlärning är en viktig del i ett barns utveckling. Läroplanen
LGR11 (2011) för grundskolan, grundsärskolan, förskoleklassen och fritidshemmet beskriver
att språket är av stor vikt, då det är genom språket som utveckling av identiteten sker. Barnet
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får en förståelse hur andra människor i sin omgivning tänker och känner. Barnen lär sig
därigenom att uttrycka tankar och sina egna känslor. Vidare står det skrivet att främsta
redskapet för att kunna tänka, kommunicera och lära är genom språket (ibid). Svensson (2009)
illustrerar att det finns många olika teorier kring utvecklingen av barnets språkinlärning. För
att reflektera över hur språkutvecklingen går till och samtidigt se de pedagogiska följderna av
detta krävs det kunskap om hur de olika teorier som finns att tillgå inom läsinlärning (ibid).
Åkerblom (1988) hävdar i sin tur att det finns två tolkningar om hur läsinlärning går till.

3.8.1 Behavioristisk teori
Åkerblom

(1988)

beskriver

att

den

äldsta,

dominerande

teorin

är

den

beteendeinriktade, också kallad för den behavioristiska teorin. De bygger på Skinners
modeller. Kunskapsprocessen, som finns inne i våra hjärnor, som pågår när barnet lär sig läsa
och som inte syns utanpå. Vikten läggs då på beteenden som kan observeras.
Läsundervisningen med eleverna följer ett bestämt mönster, en logisk ordning. Från bokstav
och ljudförbindelser till stavelser, ord och sedan meningar, från mindre delar till en helhet
(ibid). Åkerblom (1988) samt Svensson (2009) delar samma tankar och tar upp den
behavioristiska teorin, där påpekar social förstärkning och imitation som två viktiga
beståndsdelar till att barn lär sig språket. Att ge stimulans och god respons är viktiga
hörnstenar vid all inlärning. Barnets språkliga förmåga utvecklas genom att få stimulans av
pedagogen när kommunikationsförsök görs. Ett exempel kan vara när pedagogen säger ordet
ett ord många gånger och när då barnet ritar, ges stimulans som gör att barnet kopplar ihop
ord och handling (ibid).

3.8.2 Kognitiv teori
Åkerblom (1988) redogör för den kunskapsinriktade teorin även benämnd den kognitiva
teorin. Teorin växte fram då Chomsky ifrågasatte Skinners teorier och ville ha en förklaring till
hur vi använder och tillägnar oss vårt språk. Chomsky klargör för två nya begrepp för att
tydliggöra och beskriva språket. Han menar att språket har två olika nivåer, den första fysiska
nivån, som motsvarar själva texten som eleven arbetar med eller de ljud som framkallas när
ljudningen framträder vid träningen, det vill säga, när man talar. Andra nivån handlar om
textens och talets relevans. Där Chomskys beskrivning av de två nivåerna ledde till att språkets
funktion och betydelse blev intresseområden, inom den pedagogiska forskningen och
språkforskningen. Nu växte intresset för hur hjärnan arbetar under en inlärningsprocess. När
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det gäller läsundervisningen så handlar det mycket om förståelse, därav användandet av
texter som eleven kan knyta sig an till, ett bekant ämne som barnet känner igen och kan
förankra sina nyupptäckta ord till. Här börjar arbetet för barnet med helheten och går sedan
vidare till delarna, från sammanhängande texter till meningar, ord, stavelser och slutligen
fonem (ljud) för att sedan gå tillbaka till helheten igen (ibid). Svensson (2009) delar Chomskys
tankar om den kunskapsinriktade teorin, där språkutvecklingen sätter igång nästan
automatiskt. Individen, i det här fallet barnet, är förprogrammerad att lära sig genom hjärnans
sammansättning (ibid).

3.9 Läsmetoder
I Sverige utgår vi från två olika typer av läsmetoder i undervisningen. Den ena metoden
grundar sig på den beteendeinriktade teorin och den andra lutar sig mot den
kunskapsinriktade teorin. Läsinlärningsmetoderna presenteras som den syntetiska respektive
den analytiska metoden. Här nedan följer en förklaring av de olika läsinlärningsmetoderna.

3.9.1 Syntetisk metod
Åkerblom (1988) belyser att den syntetiska metoden bygger på en behavioristisk
grundsyn vilket innebär att läsinlärningen börjar med att lära in olika delar innan helheten lärs
in. Larson, Nauclér och Rudberg (1992) använder ljudmetoder för att lära in färdigheter till
barnen i den syntetiska metoden. Arbetet med eleverna startar med att länka ihop syntetiska
delar, bokstäver som motsvarar ljud som bygger till större enheter såsom stavelser eller ord
(ibid). Kullberg (2006) uttrycker att inom ljudmetoden ska lärandet vara svårighetsgraderat
från det enkla upp till de svårare delarna i läsinlärningen, på ett sådant sätt bibehålls barnens
motivation för fortsatt utveckling inom läsningen. Åkerblom (1988) yrkar på att lärarens roll
är av stor vikt när man introducerar ljudmetoden, vilka ljud som ska läras in och i vilken ordning
lärandet sker är det läraren som avgör. Han beskriver läsningen utifrån tre aspekter, lästeknik,
läsförståelse och grammatik. Inom den syntetiska metoden läggs tyngden på den lästekniska
aspekten, de två andra aspekterna kan det avvaktas med tills den lästekniken är
automatiserad för barnet. Läromedlen och läseböckerna som använder sig av den syntetiska
metoden, har en tydlig uppbyggnad. Vilket inleds med korta enkla ord - nonsensord, utan
någon meningsfyllt sammanhang. Nonsensorden är enkla rent lästekniskt men eleverna kan
finna dem svåra eftersom de inte finns i deras vardag, kan försvåra för eleverna att få grepp
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om. Arbetet med bokstavsljud som barnet inte har någon svårighet att forma och ljuda ökar
barnets självförtroende. Förståelsen kommer inte i första hand, utan det viktiga handlar om
att eleverna klarar av att läsa ord med rätt lästeknik och med ljudmetoden som grund för en
vidare läsutveckling (ibid).

3.9.2 Analytisk metod
Den analytiska metoden bygger på den kognitiva grundsynen enligt Åkerblom (1988).
Utgångspunkten i den här metoden är att gå från helheten till delarna (ibid). Larson, Nauclér
och Rudberg (1992) benämner denna metod även som helordsmetoden och Kullberg (2006)
uttrycker att texter, fraser och ord är vad undervisningen ska börja med. Genom att låta
barnen börja med ord, fraser och texter medför att eleverna så småningom kommer fram till
bokstäverna och bokstavsljuden i orden. Tyngden ligger på innehållet i meningen och i texten
(ibid). Åkerblom (1988) visar på att den analytiska metoden har större fokus på helheten, vilket
för eleven innebär sammanhängande texter och meningsfulla texter som barnet kan relatera
och känna igen sig i. Barnets arbete inom läsinlärningen fortsätter sen med att analysera
texten och att dela upp den i meningar, satser, ord och stavelser och sedan i bokstav och
ljudförbindelsen. För att tills sist återigen sammanställa alla enheterna till stavelser, ord,
satser och meningar genom analys. Arbetet i att bygga ihop meningar och satser sker från
helheten till delarna och åter tillbaka till helheten. Genom detta arbetssätt, har eleven fått
förförståelsen för sitt lärande och pedagogerna kan då se en snabbare progression i barnens
läsinlärning. Den här metoden vill visa att förståelsen kommer i bearbetning av texterna, vilket
är mer meningsfullt och sammanhängande för barnet. Genom att utgå från användandet av
elevernas förkunskaper och livserfarenhet, så får eleverna ut ett sammanhang från sin läsning.
Skillnaderna mellan den syntetiska och den analytiska metoden är att den analytiska metoden
ger pedagogen en mer stödjande roll under inlärningen. Eleverna står i centrum, genom att
arbetet sker med elevens förförståelse och att eleverna är aktiva och kreativa medan
pedagogen ska finnas med och stödja inlärningen utan att styra den (ibid).
Jönsson & Englund (2006) belyser att det inte enbart är metoden som är avgörande för
läsinlärningen. Det är av stor vikt att pedagogen använder sig av många tillvägagångssätt för
att nå alla elever i sin läsundervisning (ibid). Larson, Nauclér och Rudberg (1992) menar att i
stort sätt alla läsinlärningsmetoder är uppbyggda utifrån en kombination av analytisk och
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syntetisk ljudmetod. Här kommer vi att redogöra ingående om hur de olika
läsinlärningsmetoderna lärs ut.

3.9.3 Wittingmetoden
Enligt Larson, Nauclér och Rudberg (1992) är Wittingmetoden den största syntetiska
metoden i Sverige. Metoden lägger fokus på att matcha bokstäver och ljud. Grundare av
Wittingmetoden är Maja Witting. Witting utgår från tre skilda tillämpningsområden. I sin
metod, vilket beskriver metodens arbetsordning i ordningsföljd är första området nyinlärning,
som rör elever som lär sig läsa för första gången i sitt liv. Det andra området är ominlärning
och gäller elever som inte har lyckats med en tidigare läsinlärning, utan måste göra ett nytt
försök för att lära sig läsa. Det tredje området är förstärkning och vidareutveckling och det
används bland annat av redan läskunniga elever som fortsätter att utvecklas och behöver nya
utmaningar (ibid). Vidare redogör Larson, Nauclér och Rudberg (1992) att inom
Wittingmetoden är arbetsgången så att den enskilda eleven tränar med språkljud till
sammanljudning av stavelser och sökande efter ord eller orddelar i de givna stavelserna, så
kallad syntetiska läsinlärningsmetoden.
Kullberg (2006) beskriver att arbetet med denna metod har en bestämd arbetsgång, där
början sker genom att vokalerna kommer i första hand och i en bestämd ordning. För att sedan
fortsätta med konsonanterna, även de i en bestämd ordning. Det här är bokstavsbearbetning,
som sker med enskilda symboler, där utgångspunkten är förankrade i de olika språkljuden.
Arbetsmetoden kan se ut som följande, det görs först en språkljudsanalys på eleverna och
vidare får eleverna lära sig känna igen de olika språkljudens skrivna version samt den textade
symbolen vilket eleverna har arbetat med på olika konkreta sätt. Eleverna får sedan lära sig
att urskilja bokstaven ibland de andra. Forma symbolen genom att göra en rörelse i luften, på
bänken eller med en svamp på tavlan. Det finns otaliga övningar där eleven kan träna på att
befästa symbolerna. Medan eleverna använder sin kropp med olika rörelse så artikuleras
språkljudet på bokstaven, på så sätt återknyts språkljudet med bokstavssymbolen och alla
sinnen är med i inlärningen (ibid).

3.9.4 Bornholms modell
Bornholms modell är en annan syntetisk metod. En metod med grund i språklekar och
där Lundberg (2007) delar in språklekarna i fem olika kategorier i sitt arbetssätt. Första
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kategorin är att lyssna på ljud, lekarna går ut på att eleverna ska lära sig att lyssna efter olika
ljud. Andra kategorin handlar om ord och meningar, här ska eleverna göra sig bekanta med
meningar för första gången. Eleven lär sig att dela upp meningen och att den består av en
massa ord samt att en mening har ett innehåll och en form. Tredje kategorin handlar om första
och sista ljudet i ett ord, eleven börjar arbeta med fonem (ljudordet) och för att kunna höra
fonem lär sig eleven att lyssna till vad ordet börjar med för ljud och vilket ljud som avslutar
ordet. Fjärde kategorin kallas för fonemens värld – analys och syntes, här lär sig eleverna
fullständiga ords uppbyggnad av fonem. Det är ords ljudmässiga sammansättning, eleverna
övar på att ljuda samman olika fonem till ord. Femte och sista kategorin handlar om
bokstavens värld – på väg mot läsning. Nu startar arbetet med bokstäver, ljuden (fonemen)
representeras av olika bokstäver i vårt skriftspråk och eleverna lär sig använda bokstävernas
ljud när man känner igen det skrivna ordet. Utöver dessa fem kategorier, så förespråkar
Lundberg att högläsning är en minst lika viktig faktor i läsinlärningen som språklekarna. Genom
högläsning får eleverna chans till att utveckla och bygga upp sitt ordförråd genom att lyssna
på olika typer av texter så som sagor, fantasi och berättelser med ord som inte alltid
förekommer i vanliga alldagliga samtal mellan människor, vilket i sin tur väcker ett intresse för
ökad läsning (ibid).

3.9.5 ASL metoden
ASL metoden är en analytisk metod. Forsberg & Lövgren (2013) menar att genom att
skriva sig till läsning byggs tanken att inlärning är något som sker i samspel med miljön och
med andra människor. Det är Trageton, som är grundare till metoden. Tragetons synsätt, är
att det är lättare för barnet att skriva än att läsa (ibid). Det är flera som anammar metoden
som Trageton förespråkar, bland annat specialläraren Mona Wiklander som i sin tur har
utvecklat en ny utformning av ASL som Hultin och Westman (2014) forskat kring.
Hultin och Westman (2014) menar att inom ASL finns det så pass varierande
arbetsformer, att metoden kommer att se olika ut beroende på pedagogerna och de elever
som praktiserar den. Tragetonmodellen inleds med att eleven får göra ett bokstavstest, där
avsikten är att få en klarhet i vilka bokstäver eleverna bemästrar. Eleverna får sedan skriva så
kallade bokstavssträckor, det är rader med olika bokstäver, följt av en bokstavsjakt där
eleverna söker efter bokstäverna och noterar hur många gånger bokstaven finns med i
berättelsen eller i meningen. Nästa steg är att bokstavssträckorna ska påminna om en
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berättelse, vilket kallas för spökskrift. Det innebär att eleven skriver bokstavssträckor som är
indelade i ord och de symboliserar en berättelse som eleven vill berätta. Eleven berättar sin
berättelse för pedagogen, som i sin tur skriver ner den på en språkligt korrekt svenska bredvid
den spökskrift som eleven komponerat. Här arbetar eleven hela tiden i par för att kunna träna
på verbala färdigheter. Trageton uppmuntrar eleverna att ha olika samtal genom att diskutera
och argumentera sina texter och bokstavstexter. Trageton vill att eleven ska utforska
skriftspråket, ett så kallat ”upptäckarskrivande”, där skrivandet hör samman med
kommunikation (ibid). Fridolfsson (2008) anser att språkstarka elever gynnas medan elever
som har svårigheter i kommunikation visar sämre skriftspråkliga förutsättningar. De främjas
av mer struktur i sina läs och skrivundervisning (ibid).

3.9.6 Karlstadsmodellen
Karlstadsmodellen är en modell och inte en metod som Irene Johansson (2010)
utvecklat. Modellen som ska ge barnen rätten att lära, utveckla och använda ett språk.
Karlstadsmodellen är inte avgränsad till varken diagnos eller ålder. Flertalet av eleverna har
haft perceptionsstörning eller utvecklingsstörning i tillägg till sin språkstörning.
Språkträningsmodellen är en tankemodell som handlar om språkets betydelse för människan.
Modellen utgår från varje människas behov och de förutsättningar de har. Att locka till lärande
och på så sätt gör språkträningen rolig, intressant, stimulerande och utmanande är en
förutsättning för lärande. Inom Karlstadsmodellen använder man sig av AKK (alternativ och
kompletterande kommunikation) där hjälptecken, bilder och skrift står i centrum. AKK är ett
alternativ till talet som ett stöd i de vardagliga situationer som kan uppstå samt ett sätt att
fungera som ett pedagogiskt verktyg i språkträningen (ibid).

3.10 Forskning/avhandlingar
Liberg (2006) menar att de två olika teorierna för läsinlärning idag har närmat sig
varandra. Forskningen visar på att det krävs både avkodning och förståelse för en kvalitativ
läsupplevelse. Läsaren använder sig av bottom-up, där utgår från delarna (bokstavsljuden) till
helheterna, men också från en top-down-process där helheten är utgångspunkten. Liberg
(2006) anser att synen inom läsinlärningsforskningen inte har förändrats nämnbart. Reformen
som skett är att teorierna och metoderna delas inte upp utan ses utifrån ett likartat perspektiv.
(ibid).
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Bråten (2007) poängterar att det är av stor vikt att ha läs flyt för en god läsutveckling.
Om flytet inte infinner sig går det åt för stora kognitiva resurser vid avkodningen vilket kan
bidra till att läsningen och förståelsen blir lidande. Läsförståelsen kan till skillnad från
avkodningen inte automatiseras (ibid). Liberg skriver i Skolverkets rapport (2007) att
undervisningen i läsning måste genomsyras av meningsfullhet och utgå utifrån elevens
verklighet. Skriftspråket ska presenteras för eleverna i vardagliga sammanhang för en ökad
läsinlärningsmotivation (ibid).
Skolverket (2014) skriver i sin rapport Gilla läsa skriva att det är en stor variation hur
barn med utvecklingsstörning utvecklas språkligt. En försenad språkutveckling är vanligt
förekommande vilket innebär att det tar längre tid att lära sig uttal och grammatik samt att få
ett rikt ordförråd. Ett av grundsärskolans uppdrag är att ge elever en undervisning som
möjliggör elever att lära sig läsa. Under historiens gång har det ansetts onödigt och omöjligt
att lära utvecklingsstörda att läsa. I slutet av 1980 talet väcktes intresset hos forskare att
studera läs- och skrivförmågan hos denna grupp. Studierna är mestadels genomförda med få
deltagare. Resultaten pekar åt samma riktning, utvecklingsstörda kan lära sig läsa och skriva
om de får möjligheten att ta del av en strukturerad och god undervisning (ibid).
Vidare, skriver Skolverket (2014) att forskning visar på att elever med en
utvecklingsstörning gynnas av att arbeta med bokstavsträning och fonologiskt medvetenhet.
Samtidigt är det viktigt att de får arbeta med aktiviteter som ger förståelse och helheter för
eleven, till exempel, att diskutera textens budskap och hur den är uppbyggd. Det är vanligt att
elever med utvecklingsstörning lär sig att arbeta med ordbilder. Det har dock visat sig att
eleven kan få problem att läsa nya ord då de lärt sig högfrekventa ord. Undervisningen ska
därför präglas av analys och synteskompetens, avkoda ord och inkoda ord vid skrivaktiviteter
samt att träna ljudning (ibid).
Lundberg och Reichenberg (2009) belyser i sin rapport att elever med
utvecklingsstörning kan lära sig läsa om de får rätt förutsättningar. Elevernas arbetsminne är
ofta begränsat och ordförrådet är knappt. Det måste kompenseras med enkla, lättförståeliga
texter som är riktade till elevgruppen. Alfabetsträning och att avkoda enstaka ord klarar
många elever med utvecklingsstörning av. Utmaningen för pedagogerna ligger i att utveckla
läsningen för eleverna med lättlästa innehållsrika texter för en god läsutveckling (ibid).
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Berthén (2007) har i sin avhandling studerat grundsärskolans verksamhet. Hon pekar på
att internationell forskning har kommit fram till att inlärningsmöjligheter för utvecklingsstörda
har förändrats. Eleverna behöver få möjlighet att delta i undervisning som har en tydlighet
och bas i svenska ämnet. I studien förväntas eleverna bli läs och skrivförberedda genom att
skriva bokstäver. Undervisningen sker oftast enskilt. Berthén kommer fram till att särskolan
inte bör vara för omsorgsinriktad utan bedrivas av genomtänkta motiv och mål. Historiskt sett
betraktades elever med down syndrom inte vara läskunniga. Idag ser synen annorlunda ut,
eleverna kan lära sig läsa om möjligheten till en god strukturerad undervisning ges. Berthén
hänvisar i sin avhandling till en studie i Holland, Norge, Canada som visar på att dessa länder
har utvecklat sin undervisning för att möta elever med utvecklingsstörning (ibid).
Tjernberg (2013) studerar hur olika läs och skrivmetoder används i skolan. I sin
avhandling vill Tjernberg belysa att det är av stor vikt att läraren har stor teoretisk kännedom,
dels för att kunna kartlägga elevens utveckling och för att kunna arbeta vidare mot uppsatta
mål. Kartläggningen är viktig för att fånga upp elever med läs och skrivproblematik för att
kunna sätta in rätt stöd. Tjernberg understryker i sin forskning att läraren behöver många
undervisningssätt och metoder men även förmågan att reflektera och överväga sin
undervisning för att nå ut till alla elever. Andra utvecklingsframgångar i läs och
skrivundervisningen är att ha höga förväntningar samt att våga utmana eleverna (ibid).
Westlund (2011) framhåller att nutida forskningen visar på att det inte finns någon
enskild läsinlärningsmetod som fungerar för alla barn. Det krävs en kombination av flera
metoder för en lyckad läsinlärning (ibid). Westlund (2012) menar att en lärare i svenska skolan,
oavsett vilket skolämne som undervisas i, skall ha goda kunskaper om hur läs och
skrivinlärningen sker i de olika åldrarna. Hon vittnar om att många lärare reagerar och tvekar
inför uppdraget att lära elever läsa på grund av för lite kunskaper om hur läs- och
skrivutveckling ska praktiseras i klassrummet (ibid).
Skolinspektionen (2010) hade i uppdrag av regeringen att kvalitetsgranska
undervisningen i ämnet svenska i grundsärskolan. Granskningen visade på att undervisningen
inte ger eleverna förutsättningar att utveckla de förmågor som står skrivna i grundsärskolans
kursplan i svenska. Granskningen belyste att det finns en risk att undervisningen blir mer
omsorgsinriktad och den språkliga lärmiljön saknar utmaningar för särskolans elever (ibid).
Reichenberg (2012) menar att kritiken som grundsärskolan fick av Skolinspektionen (2010) är
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befogad. Hon menar att lärarna fokuserar på omsorg istället för en god läsundervisning med
mål och struktur. Lärarna ger inte eleverna tillräckliga utmaningar i undervisningen (ibid).
Snowling, Nash & Henderson (2008) belyser att ett antal studier har gjorts gällande
avkodningsförmågan hos människor med downs syndrom. Det som framkom är att läsningen
kan vara svår och i många fall var den inte automatiserad som hos icke utvecklingsstörda (ibid).
Browder, Ahlgrim-Delzell, Flowers och Baker (2010) studerade effekten av intensiv
läsundervisning hos elever med en måttlig till grav intellektuell utvecklingsstörning. Eleverna
delades in i två studiegrupper. Den ena gruppen deltog i undervisning där fonologisk
medvetenhet, ordigenkänning, förståelse av texters budskap och igenkänning av bokstäver
var i fokus. Den andra gruppen fick arbeta med ordbilder. I studien framkom det att eleverna
som fick ta del av den varierande undervisningen utvecklade sin läsförmåga snabbare.
Resultatet visade på att den svenska läs- och skrivundervisningen som erbjuds barn utan
utvecklingsstörning kan appliceras med goda resultat på elever med en utvecklingsstörning
(ibid).
Moni och Jobling (2001) har genomfört en studie på australienska vuxna med Downs
syndrom. Undersökningen hade som syfte att studera om de kunde förbättra sin läs och
skrivfärdigheter under en två års period. I begreppet läsfärdigheter tränades förutom läsning
även läsförståelse, skriva, tala och lyssna. Undervisningen utgick ifrån elevens intresse och
målet var meningsfulla lektioner. Datorn och internet användes i undervisningen för att
förstärka det lustfyllda lärandet. Resultatet av studien visar på att det går att fortsätta utveckla
läsningen hos elever med Downs syndrom efter skolans slut (ibid).
År 2000 tillsattes en expertgrupp, National Reading panel (2000) med framstående
läsforskare och verksamma utvalda lärare för att tillsammans redogöra vad forskningen har
åstadkommit gällande läsundervisning. Gruppen slår fast att det som krävs för en lyckad
läsinlärning är träning i fonologisk medvetenhet, matcha ljud och bokstav samt ge
återkoppling på högläsning. De kom även fram till att enbart tyst läsning är inte att föredra
eftersom det inte finns några studier som visar på att det främjar läsflytet (ibid).
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4. Metod
I metoddelen redogörs valet av metod, studien beskriver vårt urval, de medverkande
lärarna och hur intervjuerna genomfördes. Studien förklarar bearbetningen av det empiriska
materialet samt beskriver de forskningsetiska riktlinjer som tagits till hänsyn i detta arbete.
Syftet med undersökningen är att den ska undersöka hur speciallärare i särskolan arbetar med
läsinlärning och vilka metoder de arbetar efter utifrån våra frågeställningar.

4.1 Vetenskaplig ansats
En kvalitativ ansatsmetod passar bäst med arbetets forskningsfrågor. Enligt Bryman
(2011) riktar intresset mot individen, där studiens syfte är att urskilja varierande
handlingsmönster i lärarnas arbetssätt. Målet med den kvalitativa metoden i arbetets
undersökning är att ta reda på vilka olika metoder lärarna väljer att använda sig av vid
läsinlärning. Intervjuerna sker i form av samtalsintervjuer där lärarnas tankar, uppfattningar,
metoder, faktorer och arbetssätt står i fokus (ibid). Backman(2008) betonar att individen är
forskarens främsta uppgiftslämnare. I ett kvalitativt forskningsperspektiv finns forskaren nära
uppgiftslämnaren vilket i detta arbete syftar till de pedagoger som intervjuats (ibid).
Med intervju som metod finns möjligheten att ställa följdfrågor (Bryman, 2011). Denna
studie innefattar öppna frågor i intervjufasen. Detta ger den intervjuade en möjlighet att
fördjupa, motivera och utveckla sina svar samt fritt uttrycka sina tankar. Intervjufrågorna som
ställs kommer att vara samma till alla de intervjuade, vilket grundar sig i en
respondentundersökning. I en respondentundersökning är det den intervjuades arbetssätt
och tankar som är studieobjektet (ibid).
I denna studie utförs telefonintervjuer, intervjuer via Skype och intervjuer ansikte mot
ansikte. Enligt Bryman (2011) finns det fördelar med telefonintervjuer jämfört med direkta
intervjuer. En telefonintervju är billigare och tar mindre tid i anspråk, något som beror på att
intervjuaren vid direkta intervjuer ägnar mycket tid åt att söka respondenterna (resvägen
mellan intervjuer kan också vara lång) och detta ökar kostnaderna. Fördelen med
semistrukturerade intervjuer är att den ger möjlighet till följdfrågor men håller sig till
ämnesområdena. Vilket förhoppningsvis leder till ett utförligt och tillförlitligt empiriskt
material (ibid).
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4.2 Datainsamlingsmetod
I detta arbete används en halvstrukturerad kvalitativ intervju för att svara på dess syfte.
Intervjuerna liknar ett alldagligt samtal men innehåller ett syfte. Den tematiska intervjuguiden
som användes konstruerades så att det varken blev öppna eller slutna frågor som Brinkman
och Kvale (2014) förespråkar. Tematiska frågor valdes för att få en djupare förståelse för hur
speciallärare inom grundsärskolan arbetar med läsinlärning (ibid). Intervjuguiden har
utformats utifrån syftet. (se bilaga).
Intervjuerna har genomlyssnats, skrivits ner och transkriberats i sin helhet. Sedan har de
kodats med nyckelord för att tematiseras och ordnas i kategorier. Transkriberingar har lästs
vid flera tillfällen för att hitta mönster och förstå resultatet utifrån vårt syfte.
Brinkman & Kvale (2014) tydliggör att en kodning av utskrifterna ger forskaren större
möjlighet att noggrant bearbeta och analysera materialet.

4.3 Urval och bortfall
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka olika metoder och arbetssätt lärare
arbetar med kring elevernas läsinlärning. Viljan är att få ett så brett urval som möjligt där
arbetssätten skiljer sig från varandra. Vi har kontaktat lärare i olika åldrar med skilda
bakgrunder som arbetat varierande länge för att få en bred spännvidd i vår undersökning. Vi
har genom strategiskt urval valt ut 12 lärare som arbetar med elever från årskurs 1 – 9 i
grundsärskolan i Norrland.
Åldern på eleverna har inte haft betydelse när det gäller urvalet i studien. Detta på grund
av att läsinlärning pågår i alla stadier inom grundsärskolan. Valet av informanter var ett
målinriktat urval, där informanterna med specialpedagog- eller speciallärarexamen som
undervisar i svenska valdes ut vilket medförde möjligheten att få djupare svar på
forskningsfrågorna. Utöver examenkriteriet valdes informanterna ut slumpmässigt.
Till de specialpedagoger och speciallärare som valdes ut skickades förfrågningar.
Intervjuguiden skickades ut till informanterna en vecka innan intervjun skulle äga rum. Syftet
med det var att få genomtänkta svar som Bryman förespråkar (2011).
Av 14 tillfrågade informanter tackade 12 ja att delta i vår undersökning. Ambitionen var
att intervjua 14 personer till studien men två av informanterna föll bort.
23

4.4 Genomförande
De övergripande frågorna skickas ut via e-post till samtliga lärare, på så sätt kan de
förbereda sig inför intervjun. Frågorna skickades ut i förväg för att minimera risken för
spontana svar och därigenom öka chansen till väl genomtänkta svar. Då vi är två som skriver
arbetet bestämde vi att båda skulle vara med under intervjuerna. Vi delar upp arbetet mellan
oss, så att en är huvudansvarig under intervju och ställer frågor och den andra lyssnar och för
vissa anteckningar eller spelade in samtalet enligt Bryman (2011)
Varje intervjutillfälle varade cirka 40 minuter. Under intervjun antecknades vad
pedagogerna sa med stödord och meningar. När pedagogen gav ett längre svar blev det ibland
en lite kortare paus medan anteckningarna skrevs ner, men då hann pedagogerna reflektera
lite runt frågorna och ofta kompletterade de med ytterligare svar. Vi bokade tid och
samtalsrum med informanterna. Intervjuerna såg olika ut på grund av de geografiska
skillnader som rådde. De olika arbetssätten var intervju via telefon, Skype och fysiska möten.
Vissa intervjuer spelades inte in på grund av informantens önskan, ordagrant antecknades
istället intervjuerna ner. Intervjutillfällena som spelades in, transkriberades kort därefter.
Anteckningarna från intervjuerna renskrevs kort efter intervjutillfället.

4.5 Etisk hänsyn
Samtalsintervjuer kan påminna om ett vanligt samtal förutom att informanten har fått
kännedomen om att de ingår i en vetenskaplig studie. Det finns etiska ställningstagande att ta
i beaktning som Vetenskapsrådet (2007) förespråkar; nyttjandekrav, konfidentialitetskrav,
samtyckeskrav och informationskrav. Denna rapport har förhållits till dessa råd.
Informanterna fick både muntlig och skriftlig information att intervjun var frivillig och kan
avslutas när som helst.
Informanterna är vuxna individer och kan därför se konsekvenserna av deras
medverkan. Samtyckeskravet uppfylldes genom att informanterna fick information och
samtycke gavs till undersökningen i riktlinje med vad Vetenskapsrådet (2007)
rekommenderar.
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Konfidentialitetskrav infriades då informanterna har avidentifierats med namn och kön
samt ålder. Vi valde att även avidentifiera skolorna där studierna utfördes. Detta medför att
det inte går att räkna ut vilka dessa informanter är eller vilken skola som berörs.
Råmaterialet som framkom under studien kommer att förstöras efter avklarad och
godkänd kurs. Materialet som framkommit är inte användbart i annat syfte än till denna unika
studie som mynnar ut till en uppsats. Nyttjandekravet uppfylldes även genom att den
insamlade data endast används till denna undersökning (Vetenskapsrådet, 2007)
Det finns fler etiska frågor att förhålla sig till under forskningsprocessen enligt Kvale och
Brinkman (2011). Tematisering innebär att redan innan intervjuerna genomförs ska forskarna
fundera på vilket värde den här undersökningen har. Har undersökningen ett större syfte än
ett vetenskapligt tillägg (ibid). Denna studie kommer att bistå skolan att kunna utvecklas till
en förmån för elever som går eller är inskriven i särskola.
Sammanfattningsvis har det inte varit bekymmersamt att ta hänsyn till dessa etiska
principer under undersökningen och studien har utförts etiskt och med ett gott skydd till
informanterna.

4.6 Studiens tillförlitlighet
Bryman (2011) anser att inom kvalitativ forskning är reliabiliteten och validitet två
viktiga begrepp. Reliabiliteten redovisar huruvida resultaten från undersökningen kan
förändras om den genomförs på nytt, med andra ord tillförlitligheten och användbarheten i
en mätning (ibid).
Bryman belyser (2011) att det är intervjuerna som är mätinstrumentet i rapporten. I
samtalsintervjuer finns det alltid risk för feltolkning. För att minimera risken för feltolkning
gavs informanterna således samma frågor som ställs under intervjun i samma ordningsföljd.
Vissa frågor kan få informanten att reflektera och då kan reliabiliteten bli högre (ibid). Risken
att intervjufrågorna misstolkas är låg eftersom de har fått frågorna skickade till sig en vecka
innan intervjutillfället. Vid intervjutillfället fanns möjlighet för intervjuaren att förtydliga
frågorna som tycktes vara otydliga för informanten.
Då studien endast täcker upp några erfarna speciallärare i Norrland så blir denna studie
inte rikstäckande när det gäller ämnesområdet.
25

Validitet innebär att forskaren mäter det som planerats att mäta (Bryman, 2011).
Frågorna som ställdes under intervjutillfället är kopplade till undersökningens syfte och
frågeställningar. Intervjuerna har utförts noggrant i förhållande till studiens syfte.
Tillförlitligheten hos informanterna och kvaliteten på intervjuerna är enligt vår mening
hög. Validiteten har också stärkts av att lärarna som intervjuades var från olika skolor och
kommuner och att dessa var införstådda med de etiska normerna som studien utgått ifrån.
Studien utgår även från att speciallärarnas svar är sanningsenliga, men det är en subjektiv
bedömning och kan därför påverka validiteten.
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5. Resultat
Under resultatkapitlet redovisas pedagogernas tankar om läsinlärning utifrån
intervjuerna i denna studie och i förhållande till studiens syfte. Vidare analyseras resultatet
från intervjuerna med hänsyn till tidigare forskning och slutligen presenteras en diskussion
och förslag på framtida forskning med utgångspunkt i de resultat och analyser som framställts.

5.1 Pedagogers tankar om läsinlärning på grundsärskolan
Här nedan redovisas resultaten från de halvstrukturerade kvalitativa intervjuerna som
används för att svara på syftet i denna studie.

5.1.1 Framgångsfaktorer i läsundervisningen
Eleverna tycks utvecklas och lära sig bäst när de, i samspel med andra, ingår i ett socialt
sammanhang samt när de får arbeta i olika nivåkonstellationer. Miljön, tydlighet och
repetition är även viktiga faktorer för elevernas läsinlärning. Lustfylldhet och meningsfullhet
uppfattas som viktiga ingredienser i både lektionssammanhang och i litteraturen. Det anses
också viktigt att litteraturen är intressant för eleven och speglar dennes intresse. På detta sätt
skapas en positiv attityd till läsning.
Pedagogiska

frågor

som

vad,

hur,

varför

betraktas

och

ska

genomsyra

läsundervisningen. Att läsundervisning pågår i alla ämnen under hela skoldagen samt att den
individualiseras och utgår från elevens egen nivå ses som en framgångsfaktor. Det är möjligt
inom särskolan då det finns mer resurser för denna typ av pedagogik.

5.1.2 Kartläggning av elevernas läsutveckling
Att kartlägga eleverna för att värdera var de befinner sig i sin läsutveckling bedöms vara
viktigt. Kartläggningen handlar om att lyssna av eleverna i olika lässituationer under
skoldagen. Den rådande trenden är att använda sig av Ingvar Lundbergs läsutvecklingsschema
och matriser där en kartläggning görs utifrån elevernas förkunskaper.
Kartläggningen av eleven bidrar till fler positiva effekter. Dels används strukturerade
testerna och kartläggningen för att avgöra undervisningsnivån på läsinlärningen. Vidare, kan
en noggrann strukturerad läskartläggning även testa grundläggande funktioner vid läsning:

27

den fonologiska medvetenheten, bokstavskännedom, minnet, tydligt tal, ordförrådet,
begreppskännedom och förståelsen för instruktioner i ord och tal.
I studien framgår att elevernas kunskapsnivåer ser olika ut och därför är en noggrann
kartläggning av kunskaperna av stor vikt för en god och strukturerad läsundervisning. Vidare,
anses att en etisk aspekt måste finnas med vid en kartläggning och bedömning av eleverna.
Bedömningen och testerna ska vara formativa för att undgå uppenbara testsituationer för
eleverna.

Klassernas storlek påverkar också kartläggningen. I mindre klasser är inte

läsgranskningen speciellt tidskrävande. I större klasser anses kartläggningen ta mer tid då
arbetet måste planeras noggrannare. Uppföljning av elevernas läsutveckling betraktas som en
viktig kugge för att kunna planera upp fortsatt läsinlärning.

5.1.3 Val av metod
Vilka metoder som används är till stor del beroende på elevernas kunskapsnivå; en
metod kan inte appliceras på samtliga elever. Det uppfattas därför som viktigt att
läsundervisningen individualiseras och att elevernas förutsättningar avgör valet av metod.
Inte minst utifrån att flertalet av eleverna har dyslexi eller någon form av läs och
skrivsvårigheter. God kännedom om läsinlärningsmetoder ses som en förutsättning för en god
läsundervisning, vilket nedanstående citat illustrerar:
Enligt min åsikt så är det mer en regel än ett undantag att elever i särskolan har
någon form av läs och skrivsvårigheter eller dyslexi. Då gäller det att som lärare
kunna plocka fram och laborera med många olika metoder.

5.1.4 Metoder
Det framhålls att en blandning av metoder inom läsinlärning förespråkas. Där Ingvar
Lundbergs metod, vilken beskrivs som en grundlig bearbetning av bokstäverna och ljudet, är
den mest framträdande. Samtidigt uttrycks att den syntetiska metoden även är viktigt när
eleverna ska lära sig läsa. Eleverna bör lära sig språkljudet, att ljuda bokstäverna, före
inlärningen av själva bokstaven. Bokstavsgenomgångar med eleverna där de ser hur
bokstaven ser ut, hur den låter samt hur den formas i munnen ses som bra verktyg för inlärning
av språkljudet. Att lära sig språkljudet anses bidra till att eleverna förstår sambandet mellan
fonem (ljud) och grafem (bokstav).
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Eleverna behöver inte veta vad bokstaven heter utan hur den låter. Läraren lägger
krokben för elevens läsinlärning om det fokuseras för mycket på bokstavens namn
istället för bokstavsljudet.

Wittingmetoden används också som läsinlärningsmetod. Wittingmetodens tyngd ligger
i att möta elever med läs och skrivsvårigheter utifrån deras egen förmåga. Elevernas
förkunskaper beskrivs vävas in i inlärningssituationen och oftast tränas Wittingmetoden
separat och delas in i två delar, bokstavsljud och bokstäverna samt läsförståelse.
En metod som beskrivs som ett komplement till andra läsinlärningsmetoder är
Wendickmodellen. Eleverna tränar läsning med hjälp av strukturerade läslistor och nöter in
färdigheterna. Uppfattningen är även att Irene Johansson karlstadmodell kan vara
framgångsrik för elever med språkutvecklingssvårigheter och som använder sig av AKK
(alternativ och kompletterande kommunikation).
Text och skrift vävs in i arbetet med att lära barnen att läsa. Detta görs genom en
blandning av helords- och ljudmetoden och denna metod anses vara en resultatrik
läsinlärningsmodell. Datorn används ofta som ett hjälpmedel genom att eleverna får skapa
texter och koppla bilder till dessa texter. På så vis förstärks bokstavsinlärningen och det
stimulerar eleverna till att skapa egna texter. Det läggs stor vikt på bilden som eleverna skapar
till den skrivna texten. Förståelsen förstärks med skapande av bilden.
Olika fördelar ses med olika metoder. Bornholms modell anses vara enkel och tydlig, där
konkreta material används som förstärkning. Fördelarna med Witting metoden är att den
startar där eleven befinner sig och följer sedan dess utvecklingstakt. Blandade metoder,
helordsmetod och ljudmetod förespråkas då dessa utgår ifrån varje elevs skilda
förutsättningar.
På samma sätt som olika fördelar ses i inlärningsmetoderna, ses även arbetsgången
varierande ut. Att använda alla sinnen vid bokstavsarbete tros befästa kunskaperna hos
eleverna. Nonsensord används också, där beskrivs fördelen genom att ljudningen av
bokstäverna är i fokus. Detta för att visa på ljudningens position i inövandet. Elevernas
förkunskaper bör vara i fokus vid läsinlärning och ord som är bekanta för eleverna anses med
fördel ingå i undervisningen. Att titta på serier om bokstäver används i syfte att förstärka
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läsinlärningen. Den gemensamma nämnaren kring läsinlärningsmetoder anses vara att det
finns många vägar att nå målet till läsning.

5.1.5 Självständig läsning/högläsning
Eleverna erbjuds självständig läsning några dagar i veckan. Genom att schemalägga tyst
läsning varje dag anses en viss kontinuitet uppnås. De lässvaga eleverna får ”läsa” genom att
se på bilder och sedan återberätta sagan för en pedagog eller för en klasskamrat. Vidare,
beskrivs även att de lässvaga eleverna erbjöds att lyssna på ljudböcker, på så vis har
pedagogerna en möjlighet att se om eleverna har läsförståelse genom hörförståelsen.
Eleverna får även välja sin egen bok med hjälp av bibliotekarie för att stärka läsmotivationen.
Boksamtal är ett stående inslag i samarbetet med bibliotekarien, ett samtal där eleverna får
tips och inspiration för fortsatt inlärning.
Inom grundsärskolan anses högläsning vara en mer framgångsrik metod kontra tyst
läsning. I högläsningen kommer läsförståelsen in automatiskt. Handledningen av en vuxen i
början av läsinlärningen förespråkas för att eleven ska finna rätt kunskapsfokus samt korrekt
läsinlärningsnivå. Högläsningen bedrivs både traditionellt samt i vissa fall med olika sagor på
smartboarden. En tanke som framkom är att elever som inte kan läsa får vara med och
inspireras och känna delaktighet kring läsningen genom att exempelvis få lyssna på sina
klasskamrater och delta i bokprat. Citatet nedan förstärker åsikterna:
Vi arbetar i olika grupper….min tanke är att de ska lära och inspirera varandra.
Tanken är även att gruppdynamiken bidrar till en god kunskapsutveckling.

5.1.6 Anpassningar i undervisningen
Anpassningar i undervisningen görs oavbrutet i grundsärskolan. Anpassningarna anses
gälla miljön, grupperna samt en oavbruten utvärdering av verksamheterna. Tid och resurser
finns för att kunna bedriva enskild undervisning. Samtidigt poängteras vikten av det kollegiala
lärandet där samsyn över eleverna blir en tydlig faktor. Nedanstående citat illustrerar
tankarna:
Det är viktigt att stötta varandra i arbetslaget. Jag vill att alla elever ska vara allas
elever, det kollegiala samtalet runt varje enskild elev främjar utveckling.
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Upplevs viktigt att skapa grupper utifrån nivåer i respektive ämne. På så sätt kan
eleverna som ligger på samma nivå lyfta fram och stötta varandra och skapa en optimal
läsinlärning. Resurser anses vara en viktig faktor för att kunna genomföra nivågruppering inom
klassen och därmed skapa förutsättningar för en god läsundervisning. Det talas om att nyttja
sina personalresurser på rätt sätt och även ta hjälp av habiliteringens team, specialpedagog
eller logoped när deras egen kompetens vid läsinlärning inte räckte till.
För att kunna tillgodose elevernas olika kunskapsnivåer sker en ständig anpassning av
materialet i grundsärskolan. Kompetens och tid är två viktiga komponenter för att skapa det
perfekta materialet. Nedanstående citat exemplifierar detta:
Jag lägger ner mycket tid på att göra eget material som ska passa tonåringar…även
om de är på en låg nivå kunskapsmässigt behöver de möta andra karaktärer än Nalle
Puh och hans vänner. Eleverna har rätt att få en omvärldsförståelse för saker som
rör dem och intresserar dem. Även om jag måste klippa och klistra.

Informanterna anser att de anpassar material till eleverna som utvecklar sin lästeknik i
snabbare takt. Pedagogerna uttrycker att eleverna erbjuds extra uppgifter, större uppgifter
och uppgifter som utmanar. Eleverna kan då arbeta med samma övning men i fördjupad form.
Nedanstående citat illustrerar en tanke om anpassningar i grundsärskolan:
I särskolan är ju ändå allt individuellt, ingen elev följer klassen som de gör i
grundskolan.

Ett annat citat belyser vikten av att utmana de starka eleverna:
Det är jätteviktigt att de fångas upp och utmanas. Läraren måste ge böcker med en
svårare nivå så utveckling sker.

5.1.7 Hjälpmedel
Hjälpmedel är vanligt förekommande i läsundervisningen. På senare tid används Ipaden
som ett komplement till de traditionella läsundervisningsböckerna. Ipaden väcker nyfikenhet
och läslust och kan användas mer självständigt på elevens egen nivå. Nedanstående citat
belyser detta:
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Om mina elever lär sig läsa genom läsappar på Ipaden så blir ingen mer lycklig än
mig. Jag är inte traditionell, jag är för teknik och hjälpmedel.

Det ses som viktigt att varierande hjälpmedel ska vara tillgängliga för eleverna i
läsundervisning. Tekniska hjälpmedlen är dock för dyra för att varje elev ska kunna
tillhandahålla var sin. Miljön anses också påverka elevens mod att använda sina hjälpmedel,
desto tryggare miljö desto mer nyfiken blir eleven på att utforska hjälpmedlen. Hjälpmedel
som används är Ipad, Daisy spelare, inläsningstjänst, läslinjaler och hörselkåpor. Efterlyses
dock ett övergripande program som samlar olika övningar, scheman, bilder, talsyntes och
berättelser för att underlätta för eleven och för pedagogen.

5.1.8 Hinder i läsundervisningen
Läsinlärning försvåras när fokus läggs på bokstavens namn, inte på själva ljudningen
samt genom elevernas låga arbetsminne. Personella resurser ses därför som en förutsättning
för kvalitet i läsundervisningen.
Något som även uttrycks vara ett hinder är läseböcker som inte alltid är ålderadekvata
eller nivåbaserade. Inskrivningen i grundsärskolan kan ske vid olika stadier vilket kan medföra
problem för eleven. Svårigheten uppstår när eleverna befinner sig på en låg kunskapsmässig
nivå i sin läsning men en emotionell nivå som en tonåring. Eleverna som börjar grundsärskolan
i de senare stadierna är inte alltid grundligt kartlagda vart de befinner sig i sin läsning. Inlärning
med ljudning, bokstavsträning, rim och ramsor ses som en kollision mellan elevens
kunskapsnivå och dess identitet. I första hand är det viktigast att utgå från eleven och dess
identitet vid läsinlärning.
Det är viktigt att vi i särskolan vågar utmana eleverna…jag är rädd att den gamla synen
finns kvar där eleverna satt med pärlplattor dagen lång. Den proximala
utvecklingszonen är jätteviktigt…vi måste fråga oss själva….hur ska våra elever lyckas
så långt som möjligt? Det är vi dåliga på i särskolan.

Miljön har en stor betydelse för läsinlärningen och det ses därmed med negativa ögon
att särskolans klasser tenderar att växa i vissa kommuner på grund av besparingar. Allt för
stora klasser anses skapa hinder för individualiseringen. Växande klasser och alltför stora
kunskapsnivåskillnader på eleverna kan problematisera läsinlärningen. I samma klass kan det
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finnas elever som gränsar mot grundskolan och samtidigt andra elever som ligger på en nivå
intill träningsskolans verksamhet. Detta problem skapar en orolighet för pedagogerna och den
verksamhet som bedrivs.
Det anses finnas för lite forskning om läsinlärning inriktat mot grundsärskolans
elevgrupp vilket komplicerar lektionsplaneringarna. Samtidigt som det även saknas
fortbildning i särskolan. Det finns många olika yrkeskategorier inom grundsärskolan som
saknar den pedagogiska utbildningen och behöver fortbildning. Vid läsinlärningen spelar
klassassistenterna en stor roll, här ses även de kollegiala utbytena komma till sin rätt för en
god läsundervisning.
Ett annat hinder i läsundervisningen som beskrivs entydigt, är avsaknaden av läromedel
och pedagogiskt material som är riktade till elever inom grundsärskolan. Här nedan följer två
citat som bestyrker detta:
Tar otroligt mycket tid att leta och skapa ett eget material.

och det andra citatet,
Det finns alldeles för lite kunskap om särskolans elever. Läromedelstillverkarna har
ingen vetenskap att luta sig mot, till och med bibliotekarien vet inte vilka böcker som
passar… kunskapen finns inte. All forskning är viktig för målgruppen.

5.2 Sammanfattning
Under denna rubrik sammanfattas resultaten som framkommit genom studien mot
bakgrunden av studiens syfte. Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i grundsärskolan
arbetar med läsinlärning vad gäller elever med utvecklingsstörning.
Miljön har stor betydelse för inlärningen och Vygotskys sociokulturella teori står i
centrum. Eleverna tar del av varandras kunskaper och hjälper varandra vilket är positivt för
läsinlärningen. Stor vikt läggs på passande läromedel som utgår från elevens förkunskaper och
intresse och undervisning bygger på Individualiseringen samtidigt som det sociala samspelet
mellan eleverna gärna lyfts fram.
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Kartläggning av eleverna är obligatorisk och ett måste för att veta vilken kunskapsnivå
eleverna befinner sig i sin läsutveckling.

Arbetet sker med hjälp av Ingvar Lundbergs

läsutvecklingsschema och matriser, där kartläggningen utgår från elevernas förkunskaper.
Kartläggning och bedömning bör göras kontinuerligt av alla pedagoger som arbetar runt
eleven, för en god och strukturerad planering av den fortsatta läsinlärningen.
Pedagogerna arbetar inte med endast en metod, de blandar metoder för att
individualisera och variera undervisningen. För att nå varje elev krävs det ibland flera
metoder. Pedagogerna lyfter fram vikten av anpassning av läsinlärningsmetoder då flera
elever inom grundsärskolan har läs och skrivsvårigheter.
Olika metoder har olika fördelar, att förespråka och använda en metod till alla elever är
därmed en orimlighet inom grundsärskolan. Det läggs stor vikt på att eleverna får använda alla
sina sinnen i sitt lärande, det vill säga, eleverna får använda sina händer, kroppen, att lyssna,
göra och söka kunskap.
Eleverna erbjuds självständig läsning, där alla elever har rätt till sin egen bok fast eleven
inte är läskunnig. Istället används bilder som eleven får berätta om. Läsundervisningen
anpassas också efter varje elevs utvecklingsnivå oavsett läskunnighet. Det sociokulturella
påverkar eleverna som lär av varandra i olika forum genom att de är delaktiga och inspireras
och motiveras av sina klasskamrater.
Kontinuerliga anpassningar görs frekvent i undervisningen, där tiden kan finnas för
enskild undervisning under veckan beroende på hur gruppen/klassen ser ut. Här belyses
arbetet med nivågrupperat för att främja det sociokulturella lärandet. Även vikten att nyttja
varandras olika kompetenser i arbetslaget lyfts fram. Anpassningar görs kontinuerligt genom
att skapa eget material som passar olika eleverna i deras individuella åldrande och
mognadsnivå. På detta sätt utmanas eleverna oavsett deras kunskapsnivå. De hjälpmedel som
används i undervisningen vid läsinlärning är främst Ipad, eleverna har tillgång till olika appar
som stimulerar och väcker läslusten. Det är vanligt att konkreta material som datorer, Ipad,
läslinjaler, hörselkåpor, Daisy spelare, ILT inläsningstjänst används i undervisningen. Dessa
hjälpmedel stärker eleverna i deras väg mot ökad kunskap.
Faktorer som kan anses vara hinder och svårigheter i läsundervisningen är att eleven lär
sig bokstaven namn och inte bokstavsljudet, vilket försvårar arbetet med att ljuda. Svårigheten
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att hinna med varje elev, på grund av ojämna grupper kunskapsmässigt och får få resurser är
ett annat hinder. Stora och ojämna grupper försvårar för pedagogerna att följa upp varje elevs
läsutveckling. Vid allt för stora grupper/klasser försvåras individuella läsinlärningstillfällen.
Nivåskillnader, där vissa elever tenderar att ligga på nivåer som endera väger mot
träningsskolans kursplan och andra elever som lutar mot grundskolans kursplan, försvårar
också den individualiserade undervisningen. Att inskrivningen i särskolan sker i olika stadier
ses också som ett hinder, eleverna blir omotiverade när materialet och läromedlen inte
befinner sig på deras mognadsnivå. Elevernas låga arbetsminne försvårar läsinlärningen och
förmågan att anpassa undervisningen därefter. Pedagogerna önskar även anpassade
läsinlärnings dataprogram/ appar med övningar som är riktade mot grundsärskolan.
Slutligen vill vi belysa att forskning om läsinlärning riktad mot grundsärskolans elevgrupp
efterfrågas. Detta för att möjliggöra fortbildning av pedagoger i grundsärskolan och för att den
kollegiala samsynen ska bli starkare så att man står på samma grund. Detta skulle medföra att
lärare inom grundsärskolan får en samsyn på hur kunskap definieras och att bedömning inom
läsinlärning sker på samma sätt.

5.3 Resultatanalys
I detta avsnitt vävs resultatet från de halvstrukturerade kvalitativa intervjuerna samman
med den tidigare forskning som presenterats i arbetets bakgrundskapitel.

5.3.1 Framgångsfaktorer i läsundervisningen
Både Göransson (1999) samt Skolverket (2001) anser att det inom särskolan blir än
viktigare att undervisningen sker utifrån elevernas egna förutsättningar och individuella nivå.
Dessa beståndsdelar utmärks även av de intervjuade pedagogerna som framgångsfaktorer i
läsinlärningen. Vidare, nämns social gemenskap och lustfylldhet som viktiga ingredienser för
en lyckad inlärning. Nilholm (2006) och Säljö (2014) är två av flera inom den tidigare
forskningen som ser delaktighet och integrering som viktiga parametrar för att motivera
eleverna till inlärning. I detta avseende samtycker resultaten från denna studie med teorin. En
till framgångsfaktor som lyfts fram av rapporten Där man söker får man svar (2013) är att det
måste finnas rätt resurser för att kunna utföra en god pedagogisk läsundervisning inom
särskolan. Detta bekräftas av informanterna som anser att den individuella undervisningen är
möjlig inom särskolan där resurserna per elev är större jämfört med den reguljära skolan.
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5.3.2 Kartläggning av elevernas läsutveckling
Resultatet från denna studie påvisar att kartläggningen av elevernas läsutveckling är ett
viktigt moment inom särskolan och av betydelse för att säkerställa en god läsinlärning.
Kartläggningens främsta syfte är att få ett grepp om elevernas kunskapsnivåer och på så sätt
kunna strukturera och planera läsinlärningen på rätt sätt. Tjernberg (2013) styrker denna tes
och kopplar samtidigt ihop kartläggningen som ett sätt att säkerställa att eleverna får rätt
resurser och stöd. Kartläggningens resursmotiv framgick inte av de intervjuer vi genomfört,
däremot tydliggjordes att goda resurser kan underlätta själva kartläggningsarbetet.

5.3.3 Val av metod
Larson, Nauclér och Rudberg (1992) menar att i stort sätt alla läsinlärningsmetoder är
uppbyggda utifrån en kombination av analytisk och syntetisk ljudmetod. Jönsson & Englund
(2006) menar att det inte finns en bästa metod vid läsinlärning eftersom man måste
individanpassa undervisningen efter eleverna. Denna uppfattning överensstämmer med de
intervjuade pedagogernas åsikter i vår undersökning. De menar att man måste anpassa
metoder och arbetssätt utifrån elevernas behov och förutsättningar, en metod kan inte
användas på alla elever. Som speciallärare tänker vi att blanda metoder är en förutsättning för
att nå kunskapsmålet i ämnet svenska. De analytiska och syntetiska ljudmetoderna fyller en
funktion beroende på elev och tillfälle. Det centrala är att läsinlärningen sker i meningsfulla
sammanhang.

5.3.4 Metoder
Liberg (2006) anser att metoderna som används i undervisningen ska ses som en helhet
och den tidigare uppdelningen mellan metoder har suddats ut. Westlund (2011) och Tjernberg
(2013) anser att lärare behöver använda olika metoder i sin undervisning för att säkerställa att
alla elever nås på ett effektivt sätt. Detta bestyrks också i vår studie, då en blandning av
metoder i undervisningen ses som en rekommendation.
Att fokusera och lägga tyngd på språkljudet och hur bokstäverna låter hellre än
inlärningen av själva bokstaven ses som ett framgångsrecept i läsinlärningen. Larson, Nauclér
och Rudberg (1992) beskriver detta tankesätt som den syntetiska metoden vilket innebär att
syntetiska delar som motsvarar bokstavsljud byggs ihop till ord. Kullberg (2006) anser
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metoden som utvecklande och motiverande för eleverna då svårighetsgraden byggs upp längs
inlärningens gång.
Som tidigare nämnts ses det individuella valet av metod, utifrån elevernas förmåga, som
en viktig framgångsfaktor. Det går inte att lyfta fram någon av metoderna som den bästa utan
olika fördelar nämns för olika metoder. Det som dock framgår är att den syntetiska metoden
används frekvent som läsinlärningsmetod. En annan viktig aspekt som beskrivs som ytterligare
en framgångsfaktor är att ta hjälp av bilder, texter, serier och andra visuella redskap i
undervisningen. Detta styrks även av teorin då Svensson (2012) anser att dessa typer av
verktyg möjliggör för de elever som har läs- och skrivsvårigheter att uppnå samma
inlärningsnivå som de elever som inte upplever läs- och skrivsvårigheter.

5.3.5 Självständig läsning/högläsning
I denna studie framgår att själva arbetsmomentet läsning, som en del i läsinlärningen,
utförs på olika sätt. Dels genom självständig läsning, men även genom hjälp av bilder,
återberättande, ljudböcker och högläsning. Användandet av olika typer av läsmetoder medför
att pedagogerna även kan göra individuella metodval utifrån elevernas nivå. Att variera
läsmomentet ses som en god inlärningsmetod vilket också bestyrks av de studier som
Browder, Ahlgrim-Delzell, Flowers och Baker (2010) utförde. De elever som erbjuds en
varierande undervisning utvecklade sin läsförmåga snabbare än de elever som erbjuds en mer
enkelspårig undervisning.
Högläsning anses av informanterna som en effektivare metod kontra tyst läsning. Dels
möjliggör högläsningen att pedagogerna kan guida eleven till rätt läsinlärningsnivå och dels
automatiseras läsförståelsen bättre. Lundberg (2007) samtycker till att högläsning är en viktig
inlärningsmetod då eleverna utvecklar sitt ordförråd genom att lyssna på andra samt att de
sagor och berättelser som alla får ta del av vid högläsning kan medverka till att väcka elevernas
intresse för läsning. Expertgruppen National Reading Panel (2010) anser också att högläsning
främjar läsflytet bättre än tyst läsning.

5.3.6 Anpassningar i undervisningen
Anpassningar i undervisningen är frekvent förekommande inom grundsärskolan. Rätt
resurser lyfts fram som en huvudkomponent för att kunna anpassa undervisningen. Berthén
(2007) bekräftar att särskolan oftast kännetecknas av små klasser med hög personaltäthet.
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Det framkommer att tiden och resurserna finns inom grundsärskolan, vilket främjar
möjligheten att kunna bedriva enskild undervisning och även för att kunna nivågruppera
eleverna utifrån deras förkunskaper. Syftet med nivågrupperingar är att elever på samma nivå
kan hjälpa varandra genom att stötta och lyfta fram sina kamrater. Göransson (1999) och
Runström Nilsson (2015) betonar vikten av att anpassa undervisningen utifrån elevens
individuella nivå. Runström Nilsson (2015) lyfter fram flera studier som visar på hur en
anpassad undervisning stärker inlärningen hos eleverna.
Vidare sker även en kontinuerlig anpassning av miljön och utbildningsmaterialet, detta
ses som viktiga ingredienser för att kunna utveckla elevernas lästeknik. Extra uppgifter
används också i syfte att utmana de elever som lär sig i snabbare takt än övriga. Florin & Swärd
(2014) understryker även vikten av materialanpassning och extra uppgifter för att
undervisningen ska passa varje elev utifrån dennes individuella nivå. Runström Nilsson (2015)
lyfter också fram att eleverna måste känna en viss utmaning i undervisningen för att bibehålla
motivationen och därmed underlätta sin utveckling.

5.3.7 Hjälpmedel
Hjälpmedel används kontinuerligt i läsundervisningen. Ipaden har under senare år blivit
ett vanligt förekommande komplement till böcker och annan undervisningslitteratur. Det som
ses som Ipadens största fördel är att den medverkar till att väcka nyfikenhet och läslust. Precis
som vikten av att variera läsinlärningsmetoder belyser de intervjuade pedagogerna att det är
även viktigt att variera de hjälpmedel som används i undervisningen. Det finns dock visa
begränsningar, de tekniska hjälpmedlen anses för dyra för att kunna tillhandahållas för varje
enskild elev. Pedagogerna efterlyser även program som innefattar fler olika moment inom
läsinlärningen. Detta tycks saknas på marknaden. Moni och Jobling (2001) framhäver i sin
studie, som genomförts på vuxna personer med Downs syndrom, att tekniska hjälpmedel
förstärker det lustfyllda lärandet vilket är en viktig del i utvecklandet av läsinlärningen.
Boström (2008) fyller i och menar att hjälpmedlen utgör en viktig komponent för att höja
kvalitén i undervisningen. Det finns en mängd olika hjälpmedel och ett av syftena är att
förtydliga och konkretisera omvärlden för eleverna.
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5.3.8 Hinder i läsundervisningen
Både teorin, genom Lundberg och Reichenberg (2009) och resultaten från denna studie
påpekar att elevernas låga arbetsminne är ett hinder i läsinlärningen. Vidare, framhålls att det
kan uppstå svårigheter när eleverna befinner sig på olika nivåer i avseende på kunskaps- och
emotionellnivå. Det kan uppstå motivationsproblem då elevens kunskapsnivå är lägre än
dennes emotionella nivå. Detta problem lyfts inte upp i den tidigare forskning som används i
detta arbete.
Det framgår att de tillgängliga läromedlen som finns inte är nivåanpassade på så sätt
som de intervjuade pedagogerna önskar. Vidare, beskrivs en avsaknad av pedagogiskt
material riktat mot särskolan.
Berthén (2007) menar att särskolan inte får bli för omhändertagande utan
undervisningen bör bedrivas genomtänkt och med uppsatta mål. Skolinspektionens
kvalitetsgranskning (2010) av särskolan påvisar att det finns risker att undervisningen blir för
inriktad mot omhändertagande och omsorg istället för god strukturerad läsundervisning med
uppsatta mål. Denna påtalade risk framkommer även hos de intervjuade informanterna som
beskriver en oro att undervisningen inom särskolan ibland fastnar i gamla hjulspår där
utveckling och utmaning åsidosätts.
Som tidigare nämnts i denna analys är resurserna en viktig aspekt för att kunna bedriva
individanpassad läsundervisning. Denna tes förstärks bland annat i rapporten Där man söker
får man svar (2013). Ett hinder för detta kan vara besparingar inom vissa kommuner. Det
framhålls att en negativ utveckling har uppkommit de senaste åren, där elevantalet i klasserna
har ökat och därmed påverkat möjligheten till individanpassad undervisning.

5.4 Diskussion
Avsnittet inleds med en metoddiskussion där studiens reabilitet och validitet diskuteras.
Sedan följer resultatdiskussionen som inleds med syftesbeskrivningen. Huvudresultaten
kommer att belysas och diskuteras med hjälp av litteraturen.
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5.4.1 Metoddiskussion
Vårt syfte med studien har varit att undersöka och fördjupa kunskaperna om hur
pedagoger arbetar med läsinlärning i grundsärskolan. Som blivande speciallärare med
inriktning utvecklingsstörning har vi haft vårt fokus på elever med utvecklingsstörning. Vi är
medvetna om att inga allmänna slutsatser kan dras av studiens resultat, vilket inte heller är
vårt syfte med undersökningen. Tanken är att studien kan representera några erfarna
pedagogers röster och deras syn på läsundervisning i dagens grundsärskola.
Vi valde strukturerade intervjuer, där kontakt togs med speciallärare och
specialpedagoger i några kommuner i Norrland. Utskick till informanterna gjordes en vecka i
förväg för att få väl genomtänkta svar på frågorna, strukturen på frågorna var tydliga, vilket
höjer tillförlitligheten i resultatet. Vi tillhandahöll även studiens syfte för att minska risken för
feltolkningar. Informanterna hade även en förförförståelse i ämnet vilket också bidrar till en
högre tillförlitlighet. Det är däremot tänkbart att resultatet i en större studie med fler
deltagare hade fallit ut annorlunda. Därmed hade vi behövt fler informanter för att uppnå en
högre reliabilitet och ännu säkrare resultat. Ytterligare en metod eller observation skulle också
ha bidragit till en högre reliabilitet och en ökad validitet på vårt forskningsresultat. Vi tycker
dock att resultatet som framkommit i studien ger en antydan om hur speciallärare arbetar
med läsinlärning, vilket ger en god reliabilitet med hänsyn till studiens omfattning.
Pedagogerna som intervjuades fick vara aktiva under intervjuerna vilket stärker
validiteten i studien. I och med att frågorna skickades ut i förväg vilket medförde att
informanterna var förberedda och hade genomtänkta svar. För att minimera risken att missa
information och ytterligare förstärka validiteten, var vi alltid två personer med olika
huvudansvar vid intervjutillfällena. I uppsatsen har strävan varit att få fram ett så objektivt
resultat som möjligt, genom att vara lyhörd och bejaka olikheter som framkommit från
informanternas egna tankar. Vid analyseringen av intervjuerna har vi tittat på informanternas
svar när vi skrivit fram resultaten. I vår tolkning låter vi resultaten framkomma genom att
belysa likheter och olikheter. Några informanters hade önskan att intervjun inte skulle spelas
in, istället transkriberades dessa intervjuer på plats. Alla intervjuer har transkriberats men
upplevelsen är att de inspelade intervjuerna gav en ytterligare ökad förståelse av samtalets
innehåll. Detta då vi kunde lyssna på intervjuerna flera gånger. Reliabiliteten skulle ha ökat
om alla intervjuer vore inspelade.
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5.4.2 Resultatdiskussion
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i grundsärskolan arbetar med läsinlärning
vad gäller elever med utvecklingsstörning. Det finns mycket intressant forskning runt
läsinlärning och dess olika metoder, men det visar sig att metoder och forskning som riktar sig
till barn och tonåringar med utvecklingsstörning är inte lika framträdande och framförallt så
har forskningen inte uppmärksammat det i samma utsträckning som för barn och elever i
grundskolan.
Det finns ingen metod som är utpekad som den bästa, utan alla har något gott med sig
och bidrar till utveckling hos det enskilda barnet och eleven. Den här uppfattningen delar vi
med de speciallärare och specialpedagoger som vi intervjuade i vår studie. Att blanda de olika
metoderna kan ses som en framgångsfaktor eftersom den ene eleven inte är den andre lik.
Metoderna bör därmed också se olika ut och användas på olika sätt. Individanpassning av
undervisningen efter eleverna och dess olikheter ses som en viktig ingrediens i läsinlärningen.
Båda metoderna med analytisk och syntetisk ljudmetod tillsammans fyller en funktion
beroende på elev och tillfälle. Läsinlärningen bör även ske i meningsfulla sammanhang och
gärna med hjälp av verktyg som inspirerar eleverna och stärker dess motivation. Motivationen
kan även stärkas genom att använda elevernas fantasi genom sagor och berättelser samt att
praktiskt lyfta in orden i dessa faktiska sammanhang.
Det som signifikativt framgår, där både tidigare forskning och de intervjuade
pedagogerna samtycker, är fördelen med att först och främst arbete med ljudning av
bokstäver och stavelser. Att lägga tid och resurser på att lära eleverna bokstävernas ljud bidrar
till en effektivare läsinlärningsprocess. På detta sätt kan man bygga ihop bokstavsljud till
stavelser och slutligen ord.
Kartläggning av elever är ett annat viktigt moment som belysts i studien. Det framgår att
huvudsyftet med kartläggningen är att identifiera elevernas kunskapsnivå för att i nästa steg
kunna individanpassa undervisningen utifrån vad som framgår av kartläggningen.
Resursfrågan anses också som en viktig detalj för att kunna uppnå de ovanstående
exemplen i diskussionen. Personalstarka elevgrupper möjliggör kartläggningsarbete,
individanpassad undervisning och användandet av hjälpmedel. Forskningen som lyfts fram i
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studien påvisar att det kräver mer resurser i en särskola och de medverkande pedagogerna
framhäver resurser som en viktig komponent för att kunna bedriva ett bra läsinlärningsarbete.
Sammanfattningsvis visar studien att lärare i grundsärskolan arbetar strukturerat och
varierat med läsinlärningen. Kartläggningar samt olika metoder och hjälpmedel används för
att försöka skapa en undervisning som passar varje elev utifrån dennes egna förutsättningar.

5.5 Fortsatt forskning
Den här studien ger en inblick hur några speciallärare arbetar med läsinlärning i
grundsärskolan. Studien kan ge en anvisning för vilka möjligheter och svårigheter som är
förknippade med den första läsinlärningen. Ett uppslag för vidare forskning skulle vara hur den
här elevgruppen upplever läsinlärningen. Vi anser även att en större interventionsstudie med
fokus läsinlärning skulle gynna grundsärskolans verksamhet.
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Bilagor
Bilaga 1
Intervjufrågor
Elevernas bakgrund
Hur ser ditt tillvägagångssätt ut när du bedömer var eleverna befinner sig i sin läsutveckling?
Hur bedömer du vilken nivå läsinlärningen ska ligga på?
Hur tar du tillvara på elevernas olika erfarenheter och kunskaper inom läsning?

1. Vilken metod för läsinlärning formar din undervisning?
a. Varför/ hur har du valt den?
b. Hur arbetar du med den metoden?
c. Vilka fördelar ser du med den metoden framför andra?
d. Får eleverna möjlighet att läsa självständigt?
e. Använder du dig av högläsning?

2. Vilka faktorer är viktiga när elever ska lära sig läsa?
a. Utgår du från någon teori kring lärande när du planerar undervisningen?
b. På vilket sätt använder du den teorin i din undervisning?

3. Vad innebär begreppet individualisering för dig?

4. Hur göra du för att anpassa läsundervisningen efter varje elev?
a. Vilka svårigheter har du uppmärksammat när det gäller att individanpassa
läsinlärningen?
I. Varför uppstår dessa svårigheter?
II. Hur gör du för att möta dessa svårigheter?
b. Hur gör du för att utmana de elever som utvecklar sin lästeknik i snabbare takt än sina
klasskamrater?
c. Hur gör du för att anpassa undervisningen till de elever som visar svårigheter med
läsinlärning?
47

5. Använder du någon form av pedagogiskt hjälpmedel i din undervisning?
a. Är det något som du saknar?
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Bilaga 2
Inledande text vid utskick av intervjufrågorna:
Hej!
Vi heter Therese Jervfors och Helene Pohjanen. Vi läser vår sista termin på
speciallärarutbildningen med inriktning utvecklingsstörning vid Umeå universitet. I
utbildningen ingår ett examensarbete på avancerad nivå där vi har valt att skriva om
läsinlärning på grundsärskolan.
Syftet med studien är att undersöka hur några lärare i grundsärskolan arbetar med
läsinlärning.
Vi undrar om du kan tänka dig att svara på frågor som gäller läsinlärning. Materialet kommer
att behandlas konfidentiellt där medverkande personer och skolor kommer att avidentifieras.

Vid eventuella frågor kan ni nå oss via mail:
Mail: Therese.jervfors@pitea.se Helene.Pohjanen@pitea.se
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