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Abstrakt 
Genom studiens syfte, att beskriva och analysera förutsättningar för elevers inflytande i 

grundsärskolan och hur detta kommer till uttryck i läsundervisningen, vill vi bidra till ökad 

kunskap. Bakgrund och tidigare forskning behandlar förutsättningar och hinder för inflytande, 

språkutveckling, läsinlärning, läsförståelse samt för undersökt kommun tongivande metoder 

för läsinlärning och läsförståelse. Studiens empiriska data samlades in genom semi-

strukturerade intervjuer med tolv pedagoger, samtliga verksamma inom grundsärskolan samt 

elva elevenkäter. Som teoretisk ansats användes sociokulturellt perspektiv på lärande.  

Resultatet pekar på att elevinflytande till stor del handlar om individanpassad undervisning 

baserad på elevens intressen, att goda möjligheter finns att ge elever inflytande samtidigt 

som det upplevs som en svårighet att synliggöra elevinflytandet för eleverna, samt att tolka 

elevers kommunikation gällande intentioner och önskningar i läsundervisningen. Starkt 

tongivande i pedagogernas resonemang, både om elevinflytande och läsundervisning var 

vikten av att samarbeta med grundskolans elever; dels som förebilder och dels som en källa 

till lärande. Gemenskapen och samspelet som framgångsfaktorer för lärande påpekades 

mångfaldigt, men också de kommunikativa vinsterna med att låta elever med olika 

förutsättningar lära tillsammans och vara resurser för varandras lärande. Vad gäller elevers 

upplevelser av inflytande anser en övervägande andel att de blir lyssnade på men resultatet 

visar att det eleverna upplever sig ha inflytande över inte är undervisningsrelaterat. 

  

Nyckelord: delaktighet, elevinflytande, grundsärskola, kommunikation, läsinlärning, läs-

förståelse. 

  

  

  

  

 
 
  
 



 
 

 

Abstract 

The purpose of the study, is to describe and analyze the prerequisites for students influence 

in the special school and how this is expressed in the reading education, we want to 

contribute to increased knowledge. Background and previous research deals with the 

prerequsites and barriers on influence, language development, learning to read, reading 

comprehension as well as for investigated municipal influential methods for reading and 

reading comprehension. The empirical data of the study was collected through 

semistructured interviews with twelve educators, all those active in the special school and a 

questionary with eleven pupils. As a theoretical approach, sociocultural perspective on 

learning was used. The result indicates that student influences mostly is about individualized 

education based on the student's interests, that the opportunity for students to influence is 

possible while at the same time educators experience a difficulty in visualizing student 

influence to their students, as well as interpreting student communication regarding 

intentions and wishes in learning how to read. The main purpose the educators reason about, 

when it comes to student influence and reading education, was the importance of 

collaborating with elementary school students; partly as role models and partly as a source of 

learning. The solidarity and interaction as success factors for learning were pointed out many 

times, but also the communicative benefits of allowing students with different prerequisites 

to learn together and to be resources for each other's learning. In regards of the students' 

experiences of influence, it is considered that they are listened to, but the results show that 

what the students have influence over does not regard their education. 

  

Keywords: communication, participation, reading comprehension, reading education, special 

school, student influence. 
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1. Inledning 

Kommunikation och språk är oumbärliga för människors samarbete och lärande, men också 

för att vi människor ska kunna ta till oss information och verka i samhället (Claesson, Swärd 

& Thunberg, 2016). Den som kan ta till sig information kan bilda sig en uppfattning, påverka 

sin situation och försvara sina rättigheter (Reichenberg & Lundberg, 2011). 

  

Ett viktigt kommunikationssätt är det skriftliga. Skriftligen kan vi ständigt lära och förmedla, 

men vi kan också utöva makt. Skriften är i dagens informations- och kommunikationssamhälle 

en mycket viktig nyckel till delaktighet (Claesson et al., 2016). Dagens samhälle ställer höga 

krav på varje enskild individ; medborgarna behöver inte bara kunna avkoda ord utan också 

kunna förstå vad de läser (Reichenberg, 2012). Att kunna läsa och skriva är betydelsefullt dels 

ur ett samhällsperspektiv, eftersom det finns ett tydligt samband mellan befolkningens läs- 

och skrivförmåga och landets välstånd, dels ur ett individperspektiv (Fridolfsson, 2015). Ur ett 

individperspektiv understödjer läs- och skrivförmågan möjligheter som kan förändra tillvaron. 

Således är läs- och skrivförmågan att betrakta som en demokratisk rättighet som ligger till 

grund för exempelvis delaktighet och autonomi (Bråten, 2008; Fridolfsson, 2015). Bråten 

(2008) menar att läsförmåga är en avgörande kompetens i dagens samhälle och utgör kärnan 

i utbildningsverksamheten och kunskapssamhället. Elever som inte lär sig att läsa och skriva 

riskerar därför att utestängas från en mängd individuella möjligheter och sammanhang, de 

riskerar därtill att inte kunna tillvarata sina demokratiska rättigheter (Fridolfsson, 2015; 

Skolverket, 2009). 

  

Historiskt har utgångspunkten i forskning om barn med utvecklingsstörning varit antagandet 

om att de inte kan lära sig läsa (Buckley, 1985). Mer aktuell internationell forskning har dock 

visat att det är möjligt för personer med utvecklingsstörning att lära sig läsa, även om 

läsningen tenderar att inte bli lika automatiserad hos personer med utvecklingsstörning som 

hos typiska läsare, men både avkodning och läsförståelse går att träna upp (Goetz et al., 

2008). Skolinspektionen (2010) visade emellertid att i grundsärskolor ligger undervisningens 

fokus ofta på att öva färdigheten att läsa och mindre på att utveckla förmågan att uppleva 

och utveckla förståelse av olika texters innehåll. En god läsförmåga är väsentligt utifrån 
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delaktighet och utveckling för alla människor. För individer med svårigheter att förvärva god 

läsförmåga har det svenska samhället och skolan ett särskilt ansvar (Reichenberg, 2012). 

Den utbildning som bedrivs i svensk skola ska ge elever en god grund för att aktivt delta i 

samhället (Svensk författningssamling, SFS, 2010:800). I enlighet med SFS (2010:800) visar 

Läroplanen för grundsärskolan (Skolverket, 2018) att undervisningen ska bedrivas i 

demokratiska former för att förbereda eleverna för att delta i samhällslivet samt främja lusten 

till ett livslångt lärande. I dessa, för skolan styrande dokument, lyfts också tydligt att skolan 

skall ge alla elever inflytande över den egna utbildningen. Enligt Läroplanen för 

grundsärskolan (Skolverket, 2018) ska elever ges inflytande oavsett ålder eller mognad och 

skolan ska hitta arbetssätt som gynnar elevinflytande. Det är således pedagogernas uppgift 

att skapa förutsättningar för inflytande (Szönyi, 2005). I enlighet med detta resonerar Östlund 

(2016), om hur elever som ges rätten till inflytande även ges förutsättningar för ett ökat 

lärande, och att inflytande som bottnar i skolans värdegrund låter eleverna uttrycka sin 

mening och på så sätt påverka utbildningens innehåll och implementerande.  Studier som 

fokuserat på elevinflytande i grundsärskolan visar emellertid att elevers inflytande inte 

beaktas på ett tillfredsställande sätt (Szönyi, 2005; Östlund, 2012). 

  

För att kunna kvalitetssäkra och möjliggöra att elevernas kunskaper, erfarenheter och 

intressen tillvaratas och tillgodoses, anser Szönyi, (2012) att pedagogers reflektion över sitt 

arbete med elevinflytande som undervisning är främjande. Marks (2008) menar därtill att 

elevinflytande som företeelse måste förstås och analyseras genom ett sammanhang och vara 

kopplat till ett visst innehåll. Det vill säga att elevinflytandet exempelvis bör studeras genom 

ett visst skolämnes innehåll för att fullt ut förstås. 

  

Elever med utvecklingsstörning är en grupp som har svårigheter att uppnå god läsförmåga 

(Goetz et al., 2008). Skolinspektionens (2010) granskning av läsinlärning i grundsärskolan har 

pekat på utvecklingsmöjligheter vad gäller området läsförståelse, som är viktigt i erövrandet 

av god läsförmåga (Reichenberg, 2012). Därtill framgår elevinflytande som en viktig aspekt 

både i läsundervisningen och för att, så långt som möjligt, kunna utvecklas till autonoma 

samhällsmedborgare. Med stöd av Marks (2008) resonemang om att elevinflytande bör 

undersökas utifrån ämnesinnehåll har vi valt att analysera elevinflytande genom 

läsundervisningens sammanhang utifrån pedagoger och elevers perspektiv. 



3 
 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att beskriva och analysera förutsättningar för elevers inflytande i 

grundsärskolan och hur detta kommer till uttryck i läsundervisning. 

Frågeställningar som studien avser besvara: 

 

• Vilka erfarenheter har pedagogerna i grundsärskolan av 

elevinflytande? 

•  Hur upplever pedagogerna i grundsärskolan sina förutsättningar att ge 

eleverna inflytande? 

• Hur resonerar pedagoger i grundsärskolan kring metoder i 

läsundervisningen? 

•  Vilka upplevelser har eleverna i grundsärskolan av inflytande? 

  

2. Bakgrund och tidigare forskning 

Avsnittet nedan inleds med inflytande och vilka faktorer som kan vara förutsättningar och 

utgöra hinder för elevers inflytande i skolan. Därefter kommer en sammanställning om 

språklig utveckling följt av läsinlärning. Vidare kommer vi beskriva tre metoder för 

läsinlärning. Avsnittet avslutas med läsförståelse och vår teoretiska utgångspunkt, 

sociokulturellt perspektiv på lärande. 

  

2.1 Inflytande 

Begreppen delaktighet och inflytande är enligt Andersson, Marknäs-Sundman och Östlund 

(2016) starkt sammankopplade med och beroende av varandra, medan Szönyi och Söderqvist 

Dunkers (2018) ser inflytande som en aspekt av flera ingående i delaktighet. Enligt författarna 

handlar det vidare om vilka möjligheter den enskilde har till inflytande och själv-

bestämmande. 
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Inflytande i sig kan definieras och tydliggöras på olika sätt och handlar om att ge människor 

möjlighet att, så långt som möjligt, påverka sin situation genom att visa sin vilja genom att 

göra sin röst hörd eller via medvetna handlingar (Arnér, 2009). Att ha inflytande över sin 

utbildning är även en demokratisk rättighet vilken elever i Sverige ska uppleva genom att 

undervisas i och om (Skolverket, 2009). Pedagoger måste därför ta tillvara elevers intressen 

för att kunna ge eleverna förutsättningar för inflytande (Skolverket, 2009). Elevers 

kunskapsarbete som är en skapande process förutsätter likaså delaktighet, i vilken den som 

skapar måste vara delaktig. Därför menar Skolverket (2009), är det centralt att elever känner 

delaktighet i och inflytande över själva lärprocessen och det egna lärandet. 

  

Enligt Skolverket (2009) finns tre utgångspunkter för elevers inflytande: 

 

• elever ska ha inflytande därför att det är en mänsklig rättighet. 

•  elever ska ha inflytande därför att det ingår i skolans uppgifter att 

fostra demokratiska medborgare. 

• elever ska ha inflytande därför att delaktighet är en förutsättning för 

lärande.  

  

Enligt gällande Läroplan för grundsärskolan (Skolverket, 2018), ska elever ges inflytande 

oavsett ålder eller mognad och skolan ska hitta arbetssätt som gynnar elevinflytande. 

Skolverket betonar också alla elevers rätt till inflytande både vad gäller lärprocess och 

lärmiljö.  Östlund (2016) resonerar om att elevers förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande 

kan stärkas genom elevinflytande, vilket i sin tur bidrar till att utveckla ett lustfyllt lärande. 

Vidare lyftes också elevinflytandets betydelse för att stärka relationer i skolan. Det är genom 

att elever ges inflytande som förståelsen för demokratiska beslut grundläggs (Östlund, 2016). 

Molin (2004) menar att elevens delaktighet och inflytande i sin egen lärprocess inte alltid 

behöver stöttas av pedagogerna. Elever kan bidra genom att vara stöd till varandra framförallt 

genom att vara lyhörda på varandras signaler och på så sätt uppmärksamma om en 

klasskamrat vill, inte vill eller inte kan vara delaktig (Molin, 2004). 
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Vad gäller inflytande har vi visat att begreppen delaktighet och inflytande är förbundna med 

varandra.  Vidare är inflytande och delaktighet förutsättningar för lärande och en demokratisk 

rättighet. Pedagoger måste utgå från elevernas intressen och förmågor för att eleverna ska 

kunna känna sig delaktiga i det egna lärandet. I följande avsnitt kommer vi att visa på hinder 

och möjligheter för elevers inflytande. 

  

2.1.1 Förutsättningar för inflytande 

Elevernas möjlighet till, och grad av inflytande och delaktighet är avhängig pedagogens vilja 

att ge inflytande (Elvstrand, 2009), de relationer som pedagoger och elever har med varandra 

samt pedagogens bemötande av elever (Aspelin, 2015).  Det är viktigt att eleven känner sig 

motiverad och delaktig i den egna lärprocessen. Således är det angeläget att pedagogen tar 

tillvara elevens intressen och tidigare erfarenheter (Szönyi, 2005). Pedagoger kan möjliggöra 

elevers delaktighet och inflytande genom att låta elever föra resonemang om hur uppgifter 

ska lösas och vilket material som till angiven uppgift lämpar sig bäst (Göransson, Hellblom-

Thibblin & Axdorph, 2016). Författarna menar också att elever kan göras mer delaktiga och 

ges mer inflytande genom att uppmuntra eleverna till dialog.  Det är också viktigt att 

pedagogerna ger positiv återkoppling utifrån hur eleverna uppfattat innehållet i relation till 

kursmålet. På detta sätt ges eleverna möjlighet att sätta ord på och förstå sitt lärande 

(Göransson et al, 2016).  För att kunna ha inflytande behöver eleven tid, information och 

handlingsutrymme för att kunna bedöma vilka alternativ som finns att tillgå. Här ingår också 

befogenheten att välja bort något (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018). 

  

En undervisningskultur som bygger på inflytande ger elever möjlighet att ta ansvar i lärandet 

eftersom de då kan få ett större engagemang i undervisningen (Watkins, 2009). Detta kan 

enligt Östlund (2012) något förenklat förklaras såsom att elever som har inflytande över sin 

situation upplever meningsfullhet och en, så att säga känsla av sammanhang (att jämföra med 

Antonovskys teori Känsla Av SAMmanhang, KASAM). Nyckelorden i KASAM är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991). Sjölund, Jahn, Lindgren och 

Reuterswärd (2018) beskriver KASAM där begripligheten handlar om att yttre och inre stimuli 

går att förstå, är sammanhängande, strukturerad och tydlig. Hanterbarhet menar författarna 

handlar om att eleven känner att krav och situationer går att klara av, antingen på egen hand 
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eller med hjälp av andra, samt möjlig att påverka. Slutligen handlar KASAM om meningsfullhet 

som utgörs av upplevelsen om att de utmaningar eleven ställs inför är värda att lägga energi 

och engagemang på.  Om eleven har KASAM stärks förmågan att hantera och förstå svåra 

situationer och förmågan att självständigt kunna arbeta med det som är svårt (Sjölund et al, 

2018). Tillvaron för eleven måste upplevas som begriplig, hanterbar och meningsfull för att 

hen ska kunna känna känsla av sammanhang (Östlund, 2012). 

  

Möjligheter till inflytande har således att göra med vilka relationer elever har med sina 

pedagoger och kamrater. Grad av inflytande är sedan beroende av vilka möjligheter eleverna 

ges att ta ansvar för det egna lärandet, att undervisningen känns meningsfull och hanterbar 

samt att eleven har möjlighet att påverka sin egen situation. 

   

2.1.2 Hinder för inflytande 

Alla har rätt att bli lyssnade på och framföra sina åsikter i alla frågor som rör dem själva. 

Dessutom ska de få anpassat stöd utifrån funktionsnedsättningen för att utöva sina 

rättigheter (Socialdepartementet, 2008). För att elever ska kunna komma till tals krävs det att 

de vuxna runt omkring dem skapar förutsättningar för delaktighet och inflytande (Szönyi, 

2012). Trots att denna rättighet gäller alla barn, både med och utan funktionsnedsättning, har 

det visat sig att barn och ungdomar med funktionsnedsättning har sämre förutsättningar att 

få göra sina röster hörda och påverka sin situation (Szönyi, 2012). Enligt både 

Barnombudsmannen (2016) och Handisam (2014) har barn och unga med 

funktionsnedsättning lite inflytande i skolan och svårigheter att påverka sin situation. Enligt 

Barnombudsmannen (2016) blir elever med funktionsnedsättning mindre lyssnade till än 

elever utan funktionsnedsättning. Ändå upplever fler barn med funktionsnedsättning än utan 

att de vuxna i skolan är intresserade av att lyssna till dem, dock inte när det handlar om beslut 

gällande skolans verksamhet. 

 

Elever med funktionsnedsättning får ofta mycket vuxenstöd i skolan vilket kan begränsa 

möjligheterna till inflytande (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018). De menar att stödet som 

ges till eleven måste anpassas och de vuxna måste ge akt på att omsorgen om eleven inte 

begränsar möjligheter till inflytande. Ineland, Molin och Sauer, (2013) beskriver att personer 
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med utvecklingsstörning har begränsat inflytande även som vuxna, till exempel har det visat 

sig att de boendes inflytande över sitt eget hem är begränsat trots lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrades målparagraf (LSS, 1993:387) som poängterar den enskildes 

självbestämmanderätt. Utvecklingsstörda får oftast inte bestämma var och med vem de ska 

bo eller vilken personal de vill samarbeta med (Ineland, Molin & Sauer, 2013). Författarna 

menar att även om personalen visar stor respekt för de boendes privatliv är det ofta 

personalens värderingar som styr. Beslut fattas till största delen av anhöriga och personal när 

det gäller ekonomi, samlevnadsfrågor och praktiska rutiner i hemmet. 

  

Något som kan vara avgörande för elevers inflytande är hur höga förväntningar pedagoger 

och andra har på eleverna. Laragys (2004) studie visar att många vuxna runt eleverna inte tror 

att de klarar av att ta eget ansvar, och att pedagoger tenderar att tro att elevernas krav och 

önskemål ska vara ogenomförbara. Om pedagoger har låga förväntningar på elevernas 

förmåga till inflytande avspeglas detta i låga förväntningar på måluppfyllelsen menar Sagen 

och Ytterhus (2014). Marks (2008) menar att inflytande är ett stort begrepp som rymmer 

många nivåer. När det kommer till skolans kontext är det, för att säkerställa att elever 

verkligen får inflytande, viktigt att studera fenomenet utifrån mindre enheter, exempelvis 

ämnesvis. Således måste elevinflytande som företeelse förstås genom ett sammanhang och 

vara kopplat till ett visst innehåll (Marks, 2008). Om pedagoger inte kan göra kursmål och 

ämnesinnehåll tillgängliga för eleverna innebär det att elevinflytandet över den egna 

lärprocessen i låg grad görs möjlig (Brunosson, Brante, Sepp och Mattsson-Sydner, 2014). I en 

studie som handlar om inflytande och läsförståelse såg Brunosson med flera (2014) att 

undervisningens didaktik inte var gynnsam för måluppfyllelsen samt att eleverna inte var 

involverade i planeringen. Resultatet i studien visar att det är viktigt att eleverna har 

tillgängliga kursmål och ämnesinnehåll samt att de behärskar lärandestrategier både för själva 

lärandet och för att rättigheten till inflytande ska möjliggöras (Brunosson et al., 2014). 

 

Elever med funktionsnedsättning har alltså visat sig ha svårigheter att påverka sin situation 

genom att de ges lite inflytande i skolan. Faktorer som kan hindra inflytande är att rätt 

förutsättningar inte skapas av pedagogerna, exempelvis genom att elevernas röster inte blir 

hörda av vuxna och kamrater. En annan riskfaktor är vuxnas förhållningssätt gentemot 
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eleverna. Vuxnas omsorg riskerar att inte skapa höga förväntningar men även att inte ta 

tillvara på elevernas egna initiativ. 

 

 

2.2 Språkutveckling: vägar till läs- och skrivförmåga 

Det talade språket lärs in under de första levnadsåren (Skolverket, 2012). Inlärningen sker i 

samspelet med andra där frekventa begrepp är kopplade till konkreta erfarenheter (Liberg, 

2006; Lundberg, 2010). Generellt har de flesta barn i åldern för skolstart ett relativt utvidgat 

ordförråd och behärskar exempelvis grundläggande regler för samtalsstrukturer; det vill säga 

att det behärskar språkets bas (Skolverket, 2012). Den bas som behärskandet av talspråket 

ger ligger till grund för skriftspråksutvecklingen och till den alfabetiska principen; att koppla 

samman fonem och grafem genom fonologisk avkodning (Moats, 2010; Myrberg, 2007). Den 

fonologiska avkodningen hjälper eleven att bli språkligt medveten (Elbro & Petersen, 2004).  

  

Enligt Skolverket (2012) är språk- och kommunikationsutvecklingen inte generell hos elever 

med utvecklingsstörning. Därigenom är det vanligt förekommande att språkutvecklingen är 

försenad vilket innebär att det tar längre tid att tillägna sig språkliga baskunskaper gällande 

ordförråd, uttal och grammatiska strukturer. Språket har olika aspekter gällande syntax och 

fonologi, semantik och pragmatik. Enligt Skolverket (2012) förstås syntax och fonologi som 

språkets form, ett kommunikativt redskap för att synliggöra språket genom exempelvis 

gester, tal, skrift, mimik eller tecken, men också om organisering av språkljud och 

meningsbyggnad. Språkets semantik handlar om det innehåll som förmedlas i 

kommunikationen och innefattar elevens kunskaper, erfarenheter, begreppsuppfattning och 

ordförståelse. Den pragmatiska aspekten av språket handlar om den målmedvetna och 

avsiktliga användningen av kommunikationen. Här innefattas förmågan att kunna anpassa 

språket efter olika situationer. Dessa tre: form, innehåll och användning är ömsesidigt 

beroende av varandra. Den som har kommunikativa och språkliga svårigheter har oftast 

brister inom ett eller flera av dessa områden (Skolverket, 2012). Skolverket (2012) belyser 

också att olika typer av kognitiva funktionshinder kan ge olika yttringar gällande 

språkproblematik, till exempel har barn med Downs syndrom ofta svårigheter med syntax och 

fonologi medan barn med autism ofta har svårt med pragmatik. 
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Studier som fokuserat på fonologisk medvetenhet, bland andra Lundberg, Frost och Petersen 

(1988) och Frost (2002) har uppmärksammat att fonologisk medvetenhet har stor betydelse 

för läsinlärningen, särskilt för de barn som har en nedsatt språklig förmåga. Frost (2002) 

visade att det är gynnsamt att arbeta med läsning och skrivning parallellt eftersom skrivandets 

fonemanalys fungerar som stödstruktur för att utveckla läsningens fonemsyntes. 

  

Språket lärs in under de första levnadsåren och personer med utvecklingsstörning har ofta en 

försenad språkutveckling. Olika kognitiva funktionshinder kan ge olika språkproblematik och 

fonologisk medvetenhet är särskilt viktig för läsinlärningen hos personer med nedsatt språklig 

förmåga. Nedan kommer vi att fokusera på läsinlärning generellt och för personer med 

utvecklingsstörning specifikt. 

  

2.3 Läsinlärning 

Att lära sig läsa och skriva är en viktig milstolpe för alla barn (Taube, 2009). I och med att 

barnet lär sig läsa och skriva kan det göra sig förstått, utveckla sitt språk och få nya kunskaper. 

I vårt moderna samhälle kan inte kunskaper om skriftspråket endast ses som en möjlighet till 

vidare studier och framtida arbete, utan också som en absolut nödvändighet även i vardagen 

(Reichenberg & Lundberg, 2012; Taube, 2009). Som medborgare i ett demokratiskt samhälle 

är en god språklig kompetens en förutsättning för delaktighet och möjlighet att påverka. 

Därför kan den som inte lär sig läsa och skriva riskera att få bristande möjligheter att påverka 

sitt liv i önskad riktning samt att få en negativ självbild (Taube, 2009). Liknande tankegångar 

har Nilholm och Wengelin (2013) som menar att läs - och skrivkunnighet också är avgörande 

för att elever ska få en likvärdig skolgång och att bli aktiva samhällsmedborgare. 

  

2.3.1 Läsinlärning hos personer med utvecklingsstörning 

Den tidiga läsforskningen slog fast att barn med Downs syndrom inte kunde lära sig läsa 

(Buckley, 1985). Idag vet vi emellertid att personer med Downs syndrom kan lära sig läsa, att 

läsning är en viktig kunskap att tillägna sig för personer med utvecklingsstörning och att de 

läser bättre än förväntat utifrån deras språkliga och mentala nivåer (Burgoyne, Baxter & 
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Buckley, 2013). Däremot, menar författarna, tycks läsförståelse och fonologisk medvetenhet 

vara svårare kunskap att tillägna sig. 

  

Forskning om läs- och skrivutveckling har lett till ett förändrat synsätt hos pedagoger gällande 

vilka förmågor personer med utvecklingsstörning kan uppnå (Roch, Florit & Levorato, 2011). 

Även om läsforskningen generellt har fokuserat på barn och unga med Downs syndrom så 

menar Goetz med flera, (2008) att forskningen kan generaliseras och gälla andra personer 

med utvecklingsstörning, inte bara personer med Downs syndrom. Forskning om läsning och 

språk har vidare visat att det för personer med utvecklingsstörning är lättare att ta till sig och 

förstå visuellt än auditivt (Roch et al., 2011). För elever som ännu inte lärt sig läsa självständigt 

är böcker med bildstöd en viktig stödstruktur, men också högläsning och att samtal om 

textens innehåll förs (Hughes, 2006). Vidare menar författaren att läsundervisningen bör utgå 

från helordsläsning och det är viktigt att eleven förstår att processen som utgör läsning är 

meningsfull. Alla elever, oavsett funktionsnedsättning, lär sig känna igen ord ortografiskt och 

därför bör den tidiga läsundervisningen vila på elevnära helord (Hughes, 2006). All 

undervisning ska också utgå från elevens intressen, erfarenheter samt deras språkliga nivå. 

  

2.3.2 Metoder för läsinlärning 

Att lära sig läsa ger möjlighet att stanna upp, tänka och överväga (Taube, 2009). Därför 

påverkar det barnets intellektuella utveckling positivt. Den som har svårigheter att lära sig 

läsa och skriva riskerar, förutom att utveckla en negativ självbild, även utveckla en känsla av 

underlägsenhet. Barn lär sig fort hur bra de själva är, eller inte är, på att läsa och får tidigt en 

bild av sin egen förmåga. Denna bild inverkar också på elevens motivation och strategier i 

läsinlärningsprocessen vilket gör att både onda och goda spiraler startar tidigt under skolåren 

(Taube, 2009). För att lära sig läsa krävs fonologisk medvetenhet, bokstavskännedom och 

syntaktisk förmåga, men också förståelse för det man läser; läsförståelse är något som 

behöver utvecklas under hela skoltiden, i alla ämnen och är därför ett av skolans viktigaste 

uppdrag (Westlund, 2012). Westlund (2012) menar att den som undervisar i läsförståelse 

undervisar för ett livslångt lärande där målet är att betrakta läsning som ett ytterst värdefullt 

verktyg för att utveckla ett kritiskt, analyserande och kreativt tänkande. Eleven behöver få ta 

del av en mängd olika strategier och undervisningsmodeller för att bli goda och aktiva läsare 
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(Lundberg, 2010). Författaren menar att för att bli en aktiv läsare krävs metakognition. 

Läsaren måste exempelvis själv kunna välja strategier för olika texter (Lundberg, 2010). För 

att uppnå en god läsundervisning krävs således en kombination av ordförståelse, ljudmetoder 

och förståelseinriktade metoder, med andra ord, både avkodning och förståelse (Körling, 

2006; Westlund, 2012). Det finns en mängd metoder för läsinlärning, men en metod kan inte 

analyseras och beskrivas isolerat från sitt sammanhang (Lundberg, 2010). Författaren menar 

att läsinlärning är ett invecklat samspel och interaktion mellan pedagoger och elever vilket 

försvårar möjligheten att jämföra olika metoders brukbarhet och effektivitet. En jämförelse 

av metoder fokuseras således inte i denna studie. Däremot vill vi nedan visa på ett antal, i 

undersökta kommun, vanligt förekommande metoder för läsinlärning.   

 

2.3.3 Att skriva sig till läsning 

Att skriva sig till läsning, ASL, handlar om att ge fler elever möjlighet att lära sig mer, att 

använda tiden i skolan effektivt samt att lära sig läsa och skriva istället för att fokusera på att 

forma bokstäver för hand (Forsberg & Lövgren, 2013).  Enligt Trageton (2014) är det lättare 

att skriva än att läsa i de tidiga skolåren, särskilt om eleverna ges möjlighet att skriva på dator. 

När elever ges möjlighet att skriva på dator blir de skrivna bokstäverna identiska med 

böckernas läsbokstäver. Därför vänds den traditionella läs- och skrivundervisningen till skriv- 

och läsundervisning. I skriv- och läsundervisningen skapar eleverna egna texter och på så sätt 

produceras kunskap från första stund och således är skoluppgifterna automatiskt 

individualiserade (Forsberg & Lövgren, 2013; Trageton, 2014). Enligt Trageton (2014) har 

skolan en demokratisk viktig uppgift, nämligen att stimulera elever att bli producenter av egna 

åsikter och uppfattningar i muntlig och skriftlig form. Författaren resonerar vidare om att 

eleverna måste utbildas i datorskrivande för att kunna närma sig det samhälle som råder 

utanför skolan (Trageton, 2014).  

 

En grundtanke i ASL är att eleverna arbetar tillsammans vid en dator, antingen två och två 

eller i grupper om fyra. Detta menar Trageton (2014) bidrar till att elevtexterna utvecklas 

eftersom eleverna för dialoger och hjälper varandra framåt i skrivprocessen. Hultin och 

Westman (2013) har i sin forskning sett fördelar med att elever arbetar tillsammans men 

menar också att det inte passar alla elever. De anser att pedagogen ska avgöra vad som passar 
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bäst både för elevgruppen och enskilda elever (Hultin & Westman, 2013).  De elevgrupper 

som arbetar med dator som skrivverktyg kan utveckla en hög grad av kommunikation och 

samspel både mellan elev och elev och mellan pedagog och elev (Genlott & Grönlund 2013; 

Hultin & Westman, 2013; Takala, 2013). 

 

Trageton visade i sin egen forskning (Trageton, 2005) att ASL bidrog till högre nivå på 

skrivandet, att eleverna läste tidigare, hade färre stavningsfel, mer läslust och skrivglädje. 

Forskningen visade också att särskilt pojkar gagnades av metoden (Trageton, 2005). Dessutom 

fann Genlott och Grönlund (2013) att metoden ASL är gynnsam för elever med läs- och 

skrivsvårigheter, men att forskningen inte kunnat tydliggöra hur och varför dessa elever 

gynnas. 

  

2.3.4 Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen är väl beprövad och systematiskt upplagd för att stimulera och utveckla 

språklig medvetenhet (Lundberg, 2007). Genom forskning och analyser om vad det är i 

läsinlärningen som är särskilt svårt för vissa barn skapades ett program i form av språkliga 

lekar och övningar som skulle underlätta barnens möte med skriftspråket. Programmet 

provades först i Danmark och därifrån kommer namnet, Bornholmsmodellen. Den 

framgångsrika metoden väckte stor uppmärksamhet och har använts i många länder med 

goda resultat (Lundberg, 2007). 

  

De språklekar som används i Bornholmsmodellen har en positiv inverkan på den språkliga 

medvetenheten och således också på läsinlärningen (Lundberg, 2007). Dessa lekar, menar 

författaren, avser att väcka nyfikenhet och lust för språket. Genom strukturerade former 

under 15 minuter per dag i 15 veckor får eleverna bygga upp sin språkliga medvetenhet. Stor 

vikt läggs vid att lägga till, ta bort eller byta ut språkljud och bokstäver i ord för att eleverna 

ska få undersöka vad som sker efter sådana förändringar (Hedström, 2009). Eleverna får även 

möjlighet att utveckla sin uppgiftsorientering vilken handlar om koncentration, 

uppmärksamhet och uthållighet vilket har stor betydelse för att eleven ska kunna nå framgång 

i skolan (Hedström, 2009; Lundberg, 2007). Den forskning som ligger till grund för 

Bornholmsmodellen visade att språklig medvetenhet är en förutsättning för god 
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läsutveckling. Inom begreppet god läsutveckling menar Lundberg (2007) att bokstavskunskap, 

språklig medvetenhet med särskilt fokus på fonologisk medvetenhet, ett rikt ordförråd samt 

uppgiftsorientering utgör grundpelare. 

  

2.3.5 FonoMix Munmetoden 

FonoMix Munmetod är en fonologisk, multisensorisk läsinlärningsmetodik (Löwenbrand-

Jansson, 2010). Den bygger på att koppla ihop de visuella, auditiva och kinestetiska sinnena 

och konkretiserar sambandet mellan fonem och grafem (Fälth, Gustafson & Svenson, 2017). 

Lundberg (2007) menar att ett avgörande steg i läsinlärningen är att barnet lär sig hur ord kan 

undersökas genom sina beståndsdelar. Till detta krävs att uppmärksamma de abstrakta 

fonemen och hur de representeras av bokstäver. En stödstruktur för sådana analyser är att 

lära sig se hur munnen formar språkljuden, vilket är utgångspunkten för FonoMix-materialet 

(Lundberg, 2007).  

 

Studier har visat att metoder som fokuserar på fonologisk medvetenhet och kopplingen 

mellan fonologiska och ortografiska enheter av språket kan stärka läsförmågan hos elever 

med läs- och skrivsvårigheter (Elbro & Petersen, 2004; Lundberg, Frost & Petersen, 1988). I 

Sverige genomfördes en studie av Wolff (2011), som fann att fonologisk träning i samband 

med stillbilder av munrörelser är gynnsamt för lässvaga elever.  För att eleverna ska kunna 

lära sig att göra korrekta analyser av fonem och grafem underlättar det att samtidigt titta på 

hur munnen ser ut när den formar ett språkljud (Fälth, Gustafson & Svensson, 2017). Således 

underlättas inlärningen om eleven arbetar med bilder av munnen eftersom fonemen då kan 

bli lika konkreta som grafemen. Munrörelser är snabba men en stillbild stannar kvar i minnet 

och kan vara en avgörande stödstruktur för inlärningen (Fälth, Gustafson & Svensson, 2017).  

Fonomix-metoden är systematiskt och introducerar bokstavsljud och bokstäver i en viss 

ordning (Fälth, Gustafson & Svensson, 2017). Det ord som läses, till exempel sol, analyseras 

av pedagogen genom att hen visar antalet språkljud med fingertopparna mot hakan i 

läsriktningen, visar en bild av en sol samt sätter in ordet i en mening för att eleven ska förstå 

att ordet finns i ett sammanhang. Därtill ska eleven studera sin egen mun i en spegel när hen 

själv läser ordet (Fälth, Gustafson & Svensson, 2017). Författarna menar att metoder som 

fokuserar på fonologisk medvetenhet med bokstavsljuden i centrum är gynnsamma för elever 
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med läs- och skrivsvårigheter; när dessa elever sedan ges en extra dimension av inlärningen 

genom stillbilder av munrörelser gynnas de ytterligare. 

  

Ovan redogjordes för läsinlärningsmetoder som pedagogerna i undersökt kommun arbetar 

med och influeras av. Nedan förklaras varför läsförståelse är ett viktigt inslag i 

läsundervisningen för alla elever samt en redogörelse för de vanligaste förekommande 

strategiorienterande undervisningsformerna. 

  

2.4 Läsförståelse 

Med en för stark tyngdpunkt på färdighetsträning i läsandet finns en risk att eleverna inte ges 

möjligheter att utveckla sin fantasi och lust att läsa genom att lyssna på och läsa litteratur 

(Skolinspektionen, 2010). Därför måste undervisningen analyseras och utvecklas så att 

eleverna, utöver den viktiga färdighetsträningen, ges bättre förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att läsa, förstå, och uppleva olika texter. Detta skrivs fram i det centrala innehållet i 

kursplanen för grundsärskolan, (Skolverket, 2018) där undervisningen redan i årskurs 1-3 ska 

innehålla lässtrategier för att eleverna ska kunna avkoda och förstå elevnära texter, till att i 

årskurs 7-9 innebära lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter samt sökläsning och 

läsning mellan raderna.  Läsförståelse innebär således mer än att läsa ord och binda ihop dem 

till meningar, även om förutsättningen för läsförståelse är starkt sammankopplat med god 

avkodning och läsflyt (Westlund, 2012). Reichenberg & Lundberg (2011) menar att 

läsförståelse handlar om ett komplext samspel mellan läsaren och texten. Läsförståelse är att 

ta emot och skapa innebörd när skriven text genomsöks och samspelar med läsaren (Bråten, 

2008).  Om texten dessutom är av ett elektroniskt slag ställs särskilda krav, genom att läsaren 

måste kunna avgöra relevans och kvalitet i textens information (Bråten, 2008; Liberg, 2007). 

 

Det är viktigt att alla elever erhåller en god läsförståelse för att förstå de texter de möter 

(Reichenberg & Lundberg, 2011). Detta är något som Bråten (2008) menar är absolut 

avgörande i dagens kunskapssamhälle för att nå en fullvärdig delaktighet i samhället. För den 

som inte förstår innehållet i den lästa texten kan till exempel brev från myndigheter bli 

omöjliga att begripa (Reichenberg & Lundberg, 2011). Vidare hävdar författarna också att den 

som har nedsatt läsförmåga har lätt att råka illa ut i vårt informationsfyllda och 
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konsumtionsinriktade samhälle. Detta är bland annat en av orsakerna till att det är viktigt att 

alla elever får mycket träning i att läsa mellan och bortom raderna samt att reflektera över 

det lästa (Reichenberg & Lundberg, 2011). Eftersom vi som medborgare förväntas ta till oss 

och sätta oss in i samhällsinformationen riskerar den som har lässvårigheter att inte kunna ta 

del av viktig information gällande till exempel försäkringar, sjukvård och kommunikationer, 

samt att dessa elever löper en större risk att aldrig komma ut i arbetslivet (Reichenberg & 

Lundberg, 2011; Westlund, 2012). 

 

2.4.1 Samtal om texter 

För att eleven ska förstå texter behövs inte bara tillgängliga texter utan också strukturerad 

undervisning kring boksamtal och textsamtal (Reichenberg & Lundberg, 2011). Boksamtal 

används till skönlitterära texter och ger eleven möjlighet att uttrycka tankar och känslor om 

innehållet. Textsamtal används till faktatexter och hjälper läsaren att få förståelse för ord, 

begrepp och händelser. Forskning visar att det ofta saknas textsamtal i skolans övriga ämnen 

men är ett viktigt inslag för eleverna för att förstå läroböckernas faktatexter (Reichenberg & 

Lundberg, 2011). 

  

Skolan bör ta in ett mer vidgat textbegrepp där alla typer av media ingår eftersom de skänker 

möjligheter till lärande och därför ska anses som resurser (Liberg, 2007). Även Lundberg 

(2010) resonerar om det utvidgade textbegreppet och menar att det är ett komplement till 

våra perspektiv på lärande och kunskap. Detta är något som numera avspeglas i den 

reviderade Läroplanen (Skolverket, 2018). Där skrivs det fram att det är viktigt att eleverna 

får tillägna sig metoder för att förstå och använda kunskaper för att hantera och orientera sig 

i den ökade digitaliseringen. Elever måste således utveckla sina förmågor att kritiskt granska 

informationsflödet samt inse vilka konsekvenser olika alternativ kan få (Skolverket, 2018). Det 

är en viktig uppgift för skolan att ge eleverna en kompetens som kritiskt kan diskutera olika 

bilder av verkligheten och bottna i en demokratisk värdegrund, samt utveckla elevernas 

kommunikativa kompetens genom en mångfald av läs- och skrivpraktiker i olika genrer och 

medier (Liberg, 2007).   
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2.4.2 Val av texter 

När pedagogen väljer texter till eleverna är det viktigt att valen är genomtänkta för att passa 

elevgruppen (Reichenberg & Lundberg, 2011). Blir texten för lätt eller svår finns risken att 

elever tappar motivationen. För läsaren är det viktigt hur texten är utformad, särskilt för svaga 

läsare (Reichenberg & Lundberg, 2011). Pedagogen bör också vara uppmärksam på om texten 

innehåller ord som inte ingår i elevens ordförråd, abstrakta ord, facktermer samt 

sammansatta ord. Bilder som är genomtänkta och hjälper läsaren genom texten är också en 

fördel samt om eleven kan känna igen sig på något sätt i texten (Reichenberg & Lundberg, 

2011). 

  

2.4.3 Reciprok undervisning – RU 

RU utvecklades för att ge eleverna strategier för att förbättra och övervaka sin läsförståelse 

(Andreassen, 2008). RU:s utgångspunkt är ”att läsförståelse ses som en problemlösande 

aktivitet som syftar till att utveckla tänkandet under tiden eleven brottas med texten” 

(Reichenberg & Lundberg, 2011 s.57). RU är en vedertagen och väl beforskad 

undervisningsmodell där stor vikt läggs vid att lärandet sker i samspel med andra och att 

eleverna tillsammans övar sig på att skapa mening samt att bli konstruktiva och aktiva läsare 

(Reichenberg & Emanuelsson, 2014). Metoden passar alla åldrar och skolformer (Reichenberg 

& Lundberg, 2011). 

 

För att eleverna ska uppmuntras att aktivt delta i förståelsebyggandet samt för att få ett 

metaperspektiv på det egna lärandet finns fyra strategier som RU vilar på (Andreassen, 2008). 

De strategier som används i RU är för det första att förutspå handlingen (Andreassen, 2008; 

Reichenberg & Emanuelsson, 2014; Reichenberg & Lundberg, 2011). Med det avses att eleven 

får göra antaganden om vad texten kommer att handla om utifrån till exempel titeln, bilder 

eller rubriker. Förutspå handlar också om att använda sig av sina tidigare erfarenheter och 

kunskaper samt att fortlöpande under läsningen kontrollera att de egna slutsatserna 

stämmer. Den andra strategin är att ställa egna frågor före, under och efter läsningen. Den 

används för att identifiera relevant information och att kontrollera sin egen förståelse. Den 

tredje strategin handlar om att reda ut om något i texten är svårt att förstå och bedöma vad 

som kan göras för att kompensera den bristande förståelsen. Den fjärde och sista strategin är 
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att sammanfatta. När läsaren sammanfattar måste viktig och mindre viktig information skiljas 

åt och fokus riktas mot huvudinnehållet. Att göra en sammanfattning med egna ord ger 

läsaren möjlighet att kontrollera förståelsen av innehållet (Andreassen, 2008; Reichenberg & 

Emanuelsson, 2014; Reichenberg & Lundberg, 2011). Pedagogen agerar vägvisare genom att 

tänka högt för att demonstrera hur strategierna kan användas. Allteftersom drar pedagogen 

tillbaka sitt stöd och låter eleverna mer och mer överta ansvaret att använda strategierna på 

egen hand eller tillsammans med en kamrat (Reichenberg & Lundberg, 2011). Reciprok 

betyder ömsesidig och syftar på att undervisningen ska ske under kommunikativa former 

både mellan elev och elev och mellan pedagog och elev (Andreasson, 2008). Eleverna ska 

också vara aktiva och bidra till gruppens gemensamma lärande. 

  

Texter som bearbetas i RU är både faktatexter och berättande texter (Reichenberg & 

Lundberg, 2011). Texterna segmenteras i förväg av pedagogen, vilket är en fördel eftersom 

det avlastar minnet, särskilt för elever som har svårigheter med läsningen. Ytterligare en 

fördel med att segmentera texten är att oklarheter kan redas ut tillsammans under läsningens 

gång (Reichenberg & Lundberg, 2011). 

  

2.4.4 LF 

En annan läsförståelsemetod är LF vars grundtes är att lässvaga elever behöver lära sig att 

analysera en direkt ställd fråga (Reichenberg & Lundberg, 2011). Metoden går ut på att i den 

lästa texten söka tre svar varav endast ett finns att hitta direkt i texten, den andra typen av 

fråga finns också i texten men är svårare att hitta. Den tredje typen av fråga finns inget direkt 

svar på i texten. Eleven måste själv tänka ut ett svar utifrån sina egna erfarenheter och 

förkunskaper (Reichenberg & Lundberg, 2011). Precis som i RU är pedagogen modell för att 

visa eleverna hur man ställer och besvarar frågor till en text men efterhand kan eleverna klara 

detta mer självständigt (Reichenberg & Emanuelsson, 2014). Även här handlar det om att 

tänka högt och resonera sig fram till de olika svaren; Däremot skiljer sig metoderna åt när det 

gäller segmentering och val av texter; i LF läses berättande texter i sin helhet (Reichenberg & 

Lundberg, 2011).  
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2.4.5 Questioning the Author 

Pedagogens uppdrag är att vägleda eleverna genom olika texters innehåll (Reichenberg & 

Emanuelsson, 2014). Precis som namnet antyder går Questioning the Author, ut på att 

ifrågasätta författaren. Med metoden vill pedagogen göra eleverna uppmärksamma på att 

det bakom varje text finns en författare som har ett stort ansvar för att läsaren ska kunna ta 

till sig och förstå textens innebörd.  Med Questioning the Author tränas eleverna, först genom 

pedagogens guidning och sedan mer och mer självständigt, i att bli effektiva och 

medskapande läsare genom att ställa egna frågor och göra omformuleringar. De texter som 

används har pedagogen i förväg segmenterat och läsningen pausas emellanåt för frågor, 

diskussioner och reflektioner. Pedagogen har i uppgift att sammanfatta den aktuella 

läsningen med tidigare avsnitt innan eleverna går vidare i ny text (Reichenberg & 

Emanuelsson, 2014). 

  

Det finns många gemensamma faktorer för strategiorienterad undervisning. I RU, LF och 

Quesioning the Author är till exempel lärarstyrda övningar centralt. Pedagogen agerar modell 

och visar hur strategierna fungerar. Det är viktigt att pedagogen agerar modell eftersom de 

flesta elever aldrig fått undervisning om hur de bör förstå en text. Till en början är eleverna 

relativt passiva i samtliga metoder, men allteftersom blir det elevernas uppgift att agera 

samtalsledare, medan pedagogens ansvar är att stödja elever som mer och mer axlar 

pedagogens roll. Dessa ovan nämnda metoder ger eleverna möjlighet att skapa mening i 

texter tillsammans med andra.                                              m        

 

3. Teoretisk ansats 

3.1 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv – den proximala utvecklingszonen 

Utifrån ett sociokulturellt synsätt sker lärande i samspel mellan individen och den sociala 

omgivningen (Jakobsson, 2012). Således flyttas lärandet från elevens individuella 

tankeprocess till de relationer eleven har och de sammanhang eleven finns med i. Därmed 

betraktas interaktion och samarbete som helt avgörande för lärande (Dysthe, 2003; 

Jakobsson, 2012). En central del är också att eleven blir delaktig i sitt eget lärande (Andersson, 

Marknäs-Sundman & Östlund, 2016). Delaktighet i detta sammanhang handlar om elevens 
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möjlighet att engagera sig i och tillämpa inflytande över den egna lärprocessen. Således blir 

elevens delaktighet länkad till de relationer eleven har med sina pedagoger (Aspelin, 2015). 

Därför blir lärandemiljön oerhört viktig då den måste erbjuda inflytande över det egna 

lärandet men också ge eleven möjlighet att utveckla sitt lärande i relation till både vuxna i så 

kallade vertikala relationer och till skolkamrater i horisontella relationer (Andersson, 

Marknäs-Sundman & Östlund, 2016; Aspelin, 2015). 

  

Lärande sker genom kommunikation mellan människor som samspelar (Säljö, 2000).  

Författaren anser att kunskap skapas genom att vi använder oss av fysiska, intellektuella och 

språkliga redskap i konkreta situationer. Vi lär av varandra genom tanke, språk och handling, 

vi formar oss själva och andra genom kommunikation (Ahlberg, 2015). Språket i interaktion 

med andra människor driver tanken och handlingen framåt och utgör ett grundfundament för 

att lärande och utveckling ska kunna ske (Dysthe, 2003). Eftersom språket är en avgörande 

faktor i samspelssituationer belyser Ahlberg (2015) vikten av hjälpmedel. Alla elever har rätt 

till kommunikation och det är viktigt att ge alla elever möjlighet till interaktion på lika villkor 

(Heister Trygg, Andersson, Hardenstedt & Sigurd Pilesjö, 2009). Lärandet och interaktionen 

blir således beroende av i vilken utsträckning elever har förmåga att använda de redskap för 

kommunikation och lärande som erbjuds, men också vilket stöd som ges för att eleven ska 

behärska redskapen (Ahlberg, 2015). I en skola eller klass där elever med olika förförståelse 

arbetar tillsammans utvecklas förmågan att samarbeta; den svaga eleven lär sig av den 

starkare och den starkare eleven fördjupar sitt lärande genom att förmedla sin kunskap 

(Rodina, 2007; Säljö, 2000). Genom att ge eleverna möjlighet att forma egna tankar och idéer 

samtidigt som de tar del av andras i ömsesidiga processer, ges eleverna förutsättningar att 

ingå i ett kollektivt meningsskapande (Rodina, 2007). Kommunikativa arbetssätt ökar därför 

elevernas möjligheter att bli intresserade och involverade vilket också kan leda till att 

motivationen och självförtroendet stärks hos eleverna (Bjar, 2009; Fischbein, 2009; Ingestad, 

2009). Det är avgörande för en elevs motivation och känsla av meningsfullhet att skolan 

skapar goda lärmiljöer som stimulerar till inflytande, kommunikation och aktivt deltagande 

där eleven känner sig accepterad (Dysthe, 2003). Enligt författaren visar ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande tydligt att lärande och upplevelsen av meningsfullhet är starkt 

sammanlänkade och att en lärmiljö som värdesätter lärande är avgörande för elevers 

utveckling (Dysthe, 2003). 
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Vygotskij (1978) menade att människor oupphörligt utvecklas och förändras eftersom vi i alla 

situationer har möjlighet att appropriera ny kunskap, det vill säga ta till oss och överföra 

kunskap från andra i samspelssituationer. Därigenom är språket grundläggande för all 

utveckling och lärande eftersom lärande sker genom dialoger i samspel med omgivningen; 

det är språket som möjliggör kunskap (Bråten, 2010; Rodina, 2007; Säljö, 2000; Vygotskij, 

1962. Vi tänker med och genom det intellektuella redskap som språket består av. 

Kommunikation och språk utgör således den viktiga länken mellan människan och 

omgivningen och det är genom kommunikation om vad som sker som delaktighet kan uppstå 

(Säljö, 2017). 

  

I centrum för Vygotskijs teori om lärande finns den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 

1962). Den proximala utvecklingszonen utgör skillnaden mellan en individs nuvarande 

utvecklingsnivå och den nivå som kan uppnås genom adekvat stöd. Således handlar det om 

avståndet mellan vad någon kan prestera självständigt och tillsammans med någon som kan 

mer (Bråten, 2010; Fröjd, 2005; Rodina, 2007; Säljö, 2017). I den proximala utvecklingszonen 

är en elev därför mottaglig för vägledning av kamrater eller pedagoger (Fröjd, 2005; Swärd & 

Florin, 2011).  I mötet mellan elever och pedagoger kommer elevers begrepp i kontakt med 

pedagogens mer vetenskapliga begrepp; däri uppstår en differens mellan vad eleven kan just 

nu och vad eleven kan lära sig i samspelet med pedagogen (Bråten, 2010; Strandberg, 2006; 

Säljö, 2017). För att lära och nå utveckling krävs stöd och utmaningar (Dysthe, 2003). 

Avgörande faktorer för att elever ska utvecklas så långt som möjligt är att pedagoger har höga 

förväntningar på elevens förmåga och använder sig av kommunikativa och 

delaktighetskapande metoder (Fischbein, 2009; Hattie, 2012; Ingestad, 2009). 

  

Ytterligare centrala begrepp i sociokulturell teori om lärande är mediering och artefakter som 

kan vara både materiella och språkliga (Strandberg, 2006; Säljö, 2017). Dock vidhöll Vygotskij 

(1978) att språket är det absolut viktigaste medierande redskapet.  Strandberg (2006) menar 

att vi alltid använder oss av artefakter, eftersom vi inte möter världen direkt; vårt förhållande 

till världen är medierat. Dysthe (2003) beskriver mediering som stödstrukturer i lärprocesser 

bestående av både personer och verktyg. Dessa medierande artefakter hjälper oss att skapa 

mening och utgörs av exempelvis tankar, tal, konkreta föremål och texter (Blåsjö 2010; 

Strandberg, 2006). Artefakter fungerar som stöd i samspelssituationer för att generera högre 
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mentala funktioner (Blåsjö, 2010; Jakobsson, 2012; Strandberg, 2006). Artefakter, som 

människan använder för att förstå sin omvärld och agera i den, innehåller dessutom tidigare 

generationers lärdomar och kunskaper (Dysthe, 2003; Säljö, 2000). 

 

4. Metod 

Här redogörs för val av metod och urval samt en beskrivning av hur intervjuerna utfördes 

samt hur enkäterna skapades och genomfördes. Därefter förklaras hur vi bearbetat empirin 

följt av de forskningsetiska regler denna studie tagit hänsyn till samt trovärdighets- och 

tillförlitlighetsaspekter.  

  

4.1 Urval 

I undersökta kommun har det tagits ett kommunalt beslut om att elever i de tidiga skolåren 

ska undervisas utifrån Bornholmsmodellen. Utöver detta beslut har det funnits tongivande 

personer på utbildningsposter som intresserat sig för både Fonomix-munmetoden och Att 

skriva sig till läsning. I kommunen har det också fokuserats på strategiorienterad undervisning 

gällande läsförståelse. Således är det till stor del dessa tre läsinlärningsmetoder samt reciprok 

läsförståelseundervisning som undervisande pedagoger i kommunen använder sig av.  

 

Informanterna bestod av tolv pedagoger, samtliga verksamma inom grundsärskolan i en 

medelstor kommun. Informanterna valdes genom ett subjektivt urval, det vill säga att 

informanterna handplockades för att kunna ge så värdefull data som möjligt utifrån studiens 

syfte och forskningsfrågor (Denscombe, 2016). Respondenterna valdes vidare genom ett 

snöbollsurval. Bryman (2011), beskriver ett snöbollsurval som en process där urvalet initialt 

sker genom kontakt med personer som är relevanta för studien. Dessa används senare för att 

komma i kontakt med andra tänkbara respondenter. I gällande studie var det genom våra 

informanter pedagogerna som vi kom i kontakt elever som kunde utgöra respondenter.  
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4.2 Vetenskaplig ansats 

Syftet med en kvalitativ studie är att tolka och förstå människors erfarenheter, kunskaper och 

uppfattningar (Bryman, 2011). I ett kvalitativt forskningsperspektiv är individen forskarens 

främsta uppgiftslämnare och forskaren befinner sig nära uppgiftslämnaren, vilket i den här 

studien syftar till de pedagoger som intervjuats (Backman, 2008). För att besvara studiens 

syfte valde vi att utföra semistrukturerade intervjuer med undervisande pedagoger och en 

kompletterande datainsamling med enkät riktad till elever. Att kombinera metoder för 

datainsamling kan ge en fördjupad insikt i ämnet och höja studiens kvalitet (Denscombe, 

2016). 

  

4.3 Intervju 

Intervju är en metod för datainsamling som lämpar sig att använda när forskaren är 

intresserad av något som hen bäst kan få svar på genom att någon berättar om ämnet, till 

exempel när det rör sig om frågor om upplevelser och erfarenheter (Denscombe, 2016). På 

så sätt får forskaren indirekt information om hur informanten strukturerar världen och vad 

denne upplever som viktigt (Hartman, 2004). Intervjuer bygger på samspel mellan den som 

intervjuar och den som är informant och har ett överordnat mål som handlar om att nå insikt 

om fenomen som rör människors sociala verklighet (Dalen, 2011); vilket i denna studie 

innebär att beskriva och analysera förutsättningar för elevers inflytande i grundsärskolan 

samt hur detta kommer till uttryck i läsundervisning. En forskare måste beakta sin egen 

förförståelse av det fenomen som ska studeras (Dalen, 2011). Författaren menar att forskaren 

alltid bidrar med sin egen förförståelse i mötet med informanter och insamlad data. Således 

måste vår förförståelse beaktas med avseende att på bästa sätt bidra till informanternas 

upplevelser, både när vi samlar in data och när vi analyserar den eftersom det är en skapande 

process att lyssna och ta emot det informanten säger (Dalen, 2011). 

  

För att få svar på våra frågeställningar använde vi oss av personliga semistrukturerade 

intervjuer (Denscombe, 2016). Under intervjutillfällena eftersträvade vi att skapa en 

avslappnad och kravlös atmosfär, vilket Dalen (2011) menar är betydelsefulla förutsättningar 

för en lyckad intervju. Enligt Denscombe, (2016) bör forskare som utför semistrukturerade 
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intervjuer i förväg utforma en intervjuguide som berör de teman som intervjun ska handla 

om. Dessa teman är forskaren sedan fri att vidareutveckla med exempelvis följdfrågor men 

också att låta informanten tala fritt och vidareutveckla sina svar (Denscombe, 2016). Om 

forskaren inte har en intervjuguide finns risken att hen får ett material som inte är relevant 

för undersökningen (Hartman, 2004). Innan intervjutillfället formulerades således 23 

huvudfrågor under två teman, inflytande och läsundervisning, som berör studiens 

frågeställningar i en intervjuguide (Bilaga 3). Exempel på huvudfrågor som ingick: hur 

uppfattar du begreppet elevinflytande? vilka stödstrukturer anser du hjälper elever att förstå 

texters innebörd? Efter varje huvudfråga fanns möjlighet att ställa följdfrågor, exempelvis av 

typen: på vilket sätt, och kan du utveckla ditt resonemang. Enligt Bryman (2011) är det en 

fördel att inte formulera så specifika frågeställningar eftersom det kan hindra alternativa 

idéer eller synsätt, således strävade vi efter att ställa öppna och enkla frågor. När forskaren 

använder sig av öppna frågeställningar finns det möjlighet att både oväntad och viktig 

information framkommer (Dalen, 2011).  Vi eftersträvade också att inte skrämmas av 

tystnaden utan försökte låta tystnaden representera tid för reflektion och eftertanke (Dalen, 

2011). 

 

Tolv av 13 tillfrågade pedagoger valde att medverka. När pedagogerna tackat ja till deltagande 

planerades datum för datainsamlingens start utifrån pedagogernas önskemål. Pedagogerna 

fick själva välja tid och plats för intervju. Samtliga intervjuer utfördes på pedagogernas 

hemskolor. Som mest genomfördes tre intervjuer på en dag, som minst en intervju. 

Intervjuerna tog ca 35 minuter vardera och för att vara så närvarande som möjligt under 

intervjun valde vi att göra ljudupptagningar med våra mobiltelefoner. Fördelar med 

ljudinspelning är att den som intervjuar kan vara mer närvarande i samtalet och får på så sätt 

lättare att uppfatta ickeverbala nivåer av intervjun, det underlättar även kommande analys 

samt att man kan återkomma till inspelningen och repetera (Trost, 2010). Bryman (2011) 

betonar att om det är flera intervjuare inblandade är det av yttersta vikt att båda är väl insatta, 

samspelta och att de är väl förtrogna med intervjuguiden för att undvika att frågor ställs på 

olika sätt. Eftersom denna studie har två författare valde vi att utföra samtliga intervjuer 

tillsammans och tog då ansvar för varsitt tema. Allt för att få så likvärdiga intervjuer som 

möjligt. Samtliga inspelade intervjuer transkriberades, sex intervjuer för respektive författare. 
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4.4 Enkät 

Enkät är en skriftlig förfrågan som ofta riktar sig till många respondenter, där tanken är att 

respondenten själv ska fylla i svar eller svarsalternativ på ställda frågor (Bryman, 2011). Om 

det inte finns någon intervjuare som kan förklara frågorna måste enkäten vara utformad så 

att den är lätt att förstå (Bryman, 2011; Kylén, 2004). Den bör också ha fler slutna frågor än 

öppna och vara relativt kort för att förhindra att respondenten tröttnar. För att få svar på vår 

fjärde forskningsfråga valde vi att göra en enkät (Bilaga 4) till eleverna som de kunde besvara 

under lektionstid. Vi bedömde att det var tryggast för eleverna att få svara på frågorna i sina 

naturliga skolmiljöer varpå vi valde att utforma en enkät istället för att genomföra 

strukturerade intervjuer med eleverna. 

  

Bilder kan användas för att förmedla och förstärka budskap (Reichenberg & Lundberg, 2011); 

således kan bilder konkretisera och ge en uppfattning av ett kunskapsinnehåll vilket ger 

trygghet och ökar förståelse. Att ge elever visuellt stöd kan kompensera svårigheter att skapa 

överblick, förståelse för sammanhanget och är ett stöd för att kunna planera, organisera och 

genomföra uppgifter (Sjölund et al., 2018). Enligt Heister Trygg (2009) kan olika former av 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK, användas som stöd eller komplement 

för att uttrycka sig och förstå. Författaren menar också att varje elev ska mötas individuellt 

utifrån sina förutsättningar och behov samt på rätt nivå. Sjölund med flera (2018) för fram att 

visuellt stöd skapar struktur, avlastar närminnet och bidrar på så sätt till ökad förståelse. 

  

Utifrån den målgrupp som enkäten vänder sig till valde vi att anpassa enkäten för att alla 

skulle ges möjlighet att besvara frågorna så självständigt som möjligt. Frågorna skrevs i 

dataprogrammet Communicate in Print eftersom vi ville ha bildstöd till frågorna. På grund av 

detta fick frågorna ibland omformuleras för att programmet skulle hitta en bild som vi 

bedömde att eleverna skulle kunna tolka, se nedan Figur 1 och Figur 2. Enkäten utformades 

med åtta slutna frågor med svarsalternativ varav två tillåter egna tillägg, samt fyra öppna 

frågor. Enligt Bryman (2011) är några nackdelar med enkäter att de är tidskrävande vid 

utformningen och att det inte finns möjlighet att ställa fördjupande följdfrågor. Å andra sidan 

är det insamlade materialet förhållandevis lättarbetat och det finns ingen risk att någon 

intervjuareffekt kan uppstå, det vill säga att informanten påverkas av den som intervjuar 

(Bryman, 2011). 
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Figur 1 och 2. Ovan visas exempel på frågor från elevenkät vilka är gjorda med bildstöd. Figur 2 visar exempel på 

fråga med slutna svarsalternativ och figur 1 visar exempel på fråga med bestämda svarsalternativ och möjlighet 

till att lägga till eget svarsalternativ.  

 

Kylén (2004) betonar att risken med enkäter är att mottagaren inte förstår frågorna och att 

det därför är viktigt att använda ett enkelt och tydligt språk. Författaren menar vidare att 

forskare som förväntar sig att alla respondenter ska svara, bör samla respondenterna och 

introducera enkäten. Således kan respondenterna ställa frågor och forskaren kan förtydliga 

strukturen. Vi valde att informera pedagogerna om enkätens utformning och tanken bakom 

frågorna ifall eleverna skulle få svårigheter att besvara någon fråga eller behöva hjälp att 

skriva ner sina svar. Allt för att eleverna skulle få de bästa förutsättningarna att besvara 

enkäten. 11 av 13 tillfrågade elever deltog. Samtliga elever går i årskurs 3-6 på samma skola, 

i två olika klasser. Enkäten administrerades under en och samma dag, en klass i taget. Samtliga 

elever vars vårdnadshavare gett sitt medgivande var närvarande. Vid tillfället för 

datainsamlingen fanns två pedagoger och tre klassassistenter närvarande. Enkäterna tog cirka 

tio minuter för eleverna att genomföra. Fem elever behövde viss hjälp att läsa frågorna och 

fyra elever behövde hjälp att skriva svar på de öppna frågorna.  

  

4.5 Procedur 

För att komma i kontakt med aktuella pedagoger, elever samt deras vårdnadshavare togs 

först kontakt med rektor som efter att studiens syfte beskrivits ställde sig positiv till 

deltagande. Därefter togs mailkontakt med utvalda pedagoger. I mailet som skickades ut 

fanns ett informationsbrev gällande studiens syfte samt kontaktuppgifter (Bilaga 1). Via mail 
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fick pedagogerna också en inbjudan om deltagande som vidarebefordrades till 

vårdnadshavare. De vårdnadshavare som efter att ha tagit del av inbjudan till barnets 

deltagande i studien tackat ja, skickade inbjudan för underskrift tillbaka till respektive 

pedagog. 

  

Vi inledde med att göra vad Dalen (2011) kallar för en provintervju för att säkerställa att vår 

tekniska utrustning fungerade, att intervjuguiden hade relevanta huvudfrågor samt för att 

testa vår egen förmåga som intervjuare. Efter utvärdering av provintervjun ändrade vi vissa 

frågeformuleringar samt tog bort frågor som var alltför snarlika. Vi valde att använda oss av 

provintervjun i resultatet då det enligt Trost (2010) är fullt acceptabelt att använda sig av all 

tillgänglig data. Under intervjuerna följde vi Brymans (2011) råd om information till 

informanter. Således informerade vi om oss själva, syftet med intervjun, att datainsamlingen 

skulle kompletteras med en enkät till elever, våra studier samt vilka som skulle ta del av 

resultatet.   

 

Innan det blev dags för respondenterna att få sina enkäter valde vi att göra en utprovning av 

enkäten på två elever i grundskolans årskurs 1. Denna utprovning visade inte på några större 

svårigheter för eleverna, förutom att de ibland behövde hjälp att skriva på de öppna frågorna. 

Därför valde vi att behålla enkäten som den var. 

  

4.6 Analys och databearbetning 

Trost (2010) menar att tolkning och analys av informanternas svar påbörjas automatiskt och 

oftast omedvetet redan vid tillfället för intervju. Dock rekommenderar författaren att inte 

påbörja den medvetna analysen alltför tätt inpå intervjutillfället. Han råder att skapa distans 

innan arbetet med analysen påbörjas, samt att inte utföra allt analysarbete samtidigt. Å andra 

sidan hävdar Dalen (2011) att transkribering bör göras i direkt anslutning till intervju då 

materialet finns färskt i minnet vilket underlättar analys. Vi valde att efter genomförda 

intervjuer lyssna igenom inspelningarna för att repetera och begrunda informationen och 

allteftersom påbörja transkribering av intervjuerna. Att transkribera hela intervjuerna 

ordagrant är oerhört tidskrävande (Bryman, 2011; Dalen, 2011; Denscombe; 2016). Ändå 
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menar Patton (1990) att en ordagrann transkribering är den mest åtråvärda datan att 

analysera. Vårt val blev att transkribera alla intervjuer ordagrant. Det centrala i varje intervju 

sammanfattades sedan och alla sammanfattningar samlades under olika teman utifrån 

studiens syfte och frågeställningar (Dalen, 2011). Därefter försökte vi uppmärksamma 

nyckelord som kunde härledas till studiens syfte och frågeställningar, vilket Bryman (2011) 

kallar kodning, varefter vi kunde söka efter likheter, olikheter och göra jämförelser mellan 

informanterna för att få en förståelse för deras uppfattningar och slutligen få en förståelse 

för studiens resultat (Bryman, 2011). 

  

Den vanligaste metoden för att beskriva data i kvantitativa undersökningar är diagram, främst 

för att de är visuellt tydliga och förhållandevis enkla att läsa (Bryman, 2011).  Vad gäller 

studiens enkäter gjorde vi först en sammanställning av svaren i ett exceldokument, för att 

sedan omvandla resultatet till stapeldiagram. Således kunde vi hålla oss nära vårt råmaterial 

och minimal tolkning krävdes för att få förståelse för resultatet (Denscombe, 2016). 

 

4.7 Etiska överväganden 

I all forskning är det grundläggande att sätta etik främst (Trost, 2010). Informanten måste 

känna sig säker på att tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet råder, att hen själv kan 

välja vilka frågor som besvaras, att deltagandet är frivilligt samt att datainsamling när som 

helst kan avbrytas. Den som intervjuar måste ha klart för sig att i en intervjusituation uppstår 

maktförhållanden där informanten är i underläge. Det medför att det, för informanten, kan 

kännas som att denne bör uppföra sig på förväntat sätt och besvara alla frågor som ställs 

(Trost, 2010).  

  

Trost (2010) menar att ”Ingen forskning i världen kan vara så väsentlig att den får tulla på de 

etiska kraven ” (s. 123), vidare att den personliga integriteten är ytterst viktig att ta hänsyn 

till. I denna studie gjordes etiska överväganden enligt Vetenskapsrådet (2017) som anbefaller 

fyra etiska ställningstaganden som varje forskare måste göra: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet och 

samtyckeskravet uppfylldes genom skriftlig och muntlig information till informanterna (Bilaga 

1) och vårdnadshavare (Bilaga 2). Då enkäten riktade sig till barn bad vi om vårdnadshavares 
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skriftliga medgivande och elevernas muntliga medgivande. På så sätt upplyste vi om studiens 

syfte, att deltagandet var frivilligt och att informanten när helst hen ville kunde avbryta sin 

medverkan. Vid tillfället för intervjuerna betonades tystnadsplikten samt att materialet skulle 

behandlas strikt konfidentiellt och inte finnas tillgängligt för annan forskning varpå både 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet uppfylldes (Vetenskapsrådet, 2017). 

  

4.8 Studiens trovärdighet 

Syftet med en kvalitativ studie är att tolka och förstå människors erfarenheter, kunskaper och 

uppfattningar, vilket gör att begrepp som reliabilitet och validitet passar mindre bra (Bryman, 

2011). Istället kan begreppet trovärdighet användas. För att öka en studies trovärdighet bör 

forskaren göra forskningsprocessen så transparent för läsaren som möjligt så att denne själv 

ska kunna bedöma trovärdigheten (Trost, 2010). Det har vi försökt göra genom att beskriva 

utförandet från förberedelser till analys. Forskarens roll är också avgörande för studiens 

trovärdighet (Kvale & Brinkman, 2014). Således var vår yttersta ambition att allt skulle gå rätt 

och riktigt till och därför strävade vi efter att vara väl insatta både i ämnet och också de etiska 

kraven. Genom att använda olika metoder för datainsamling ökade möjligheterna till 

förståelse samt en mer komplett bild av pedagogernas och elevernas erfarenheter. Utöver 

detta stöds studiens resultat av citat från informanterna. Dessa tillvägagångssätt stärker 

studiens trovärdighet (Denscombe, 2016; Patton, 1990). Om studien skulle genomföras under 

samma förutsättningar men vid en annan tidpunkt finns möjlighet att studiens resultat skulle 

blivit likvärdigt. Å andra sidan skulle resultatet vid en upprepad undersökning kunna bli ett 

annat utan att tyda på en låg trovärdighet (Patton, 1990). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

kan detta förklaras genom att människors erfarenheter och kunskaper förändras över tid 

(Säljö, 2000). 

  

4.9 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet rör sig om ifall undersökningens resultat kan överföras till andra 

sammanhang (Bryman, 2011). Studiens resultat kan vara svåra att generalisera eftersom den 

består av ett mindre antal informanter, något som Bryman (2011) menar är vanligt när det 
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gäller kvalitativa studier. Däremot kan studien användas i kollegiala diskussioner och bidra till 

kunskap om hur elevinflytande och läsundervisning kan utvecklas i grundsärskolan. 

  

5. Resultat 

Resultatdelen inleds med en presentation av datamaterialets centrala delar och redovisas 

utifrån de fyra forskningsfrågorna. Resultatet utgår från genomförda intervjuer med 

undervisande pedagoger i forskningsfråga ett till tre. I den fjärde frågan utgår resultatet från 

de enkäter som besvarats. Resultatdelen avslutas med en resultatsammanfattning. 

 

 5.1 Vilka erfarenheter har pedagogerna i grundsärskolan av elevinflytande? 

Pedagogernas erfarenhet av elevinflytande handlar till stor del om att individanpassa 

undervisningen. Samtliga pedagoger menar att eleverna ska kunna påverka undervisningen, 

vilket de till hög grad gör genom att undervisning samt material utgår från elevernas 

intressen. Att eleverna blir lyssnade på samt att deras förmågor och förförståelse tas tillvara 

på är också aspekter som framkommer som viktiga för alla pedagoger. Pedagog 7 resonerar 

om samspelets betydelse för inflytande och lärande: 

  

Att en elev har inflytande handlar om samspel mellan mig och eleven, att jag 

tar fasta på hens intressen och använder mig av det i undervisningen. På så 

sätt blir elevinflytande ett lärande både för mig och för eleven eftersom jag 

som pedagog hela tiden får lära mig nya saker som bygger på elevens 

intressen, till exempel Minecraft. Det blir en bra och intressant lärmiljö och 

innehållet kan jag koppla till läroplanen (Pedagog 7) 

 

Styrdokumenten är tydliga gällande elevers rätt till inflytande och därför måste pedagogerna 

förhålla sig till och utgå ifrån dem anser samtliga pedagoger. Pedagog 6 ser inflytande som 

något självklart och viktigt för att exempelvis skapa goda lärmiljöer. 
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Ju mer inflytande eleverna får ha över undervisningen desto mer lär de sig, 

eftersom det i grund och botten handlar om elevernas intressen och det skapar 

en effektivare lärmiljö och blir meningsfullt för eleverna (Pedagog 6) 

  

Elevrådet är en verksamhet som fem pedagoger anser synliggör elevinflytande. Till exempel 

finns konkreta spår av elevrådets önskningar inför ombyggnationen av skolan och 

namngivningen av de olika fritidshemsavdelningarna. Pedagog 3 berättar att de i sin klass har 

pratat om varför elevrådet finns och vad man gör där. Pedagog 1 beskriver att de genomfört 

klassråd tillsammans med grundskolan: 

  

Då blir det lättare för våra elever att förstå hur det går till eftersom 

grundskolans elever är bra förebilder (Pedagog 1) 

  

Pedagog 8 pratar om att hen ser en vinst i samspelet med grundskolans elever: 

 

 Det svåra för våra elever i grundsärskolan är att lyfta egna synpunkter i 

elevrådet. De är nog inte medvetna om att de kan vara med och påverka, det 

krävs mycket träning och det är bra att grundskolans elever är modeller 

(Pedagog 8) 

  

Även det material som används i undervisningen bär spår av inflytande då tio av tolv 

pedagoger tillverkar eget läromedel utifrån elevernas intressen, till exempel att uppgifter 

utgår från bilar, bilmärken eller hockeyspelare. Det kan också innebära att pedagogerna låter 

sin planerade undervisning ta en annan väg utifrån elevers önskemål: 

  

På en lektion skulle vi räkna antal flaggor men då visade det sig att en elev 

visste vilket land flera av flaggorna tillhörde. Då blev det naturligt att spinna 

vidare på detta och eleverna fick bekanta sig med länder och huvudstäder, 

även om det inte var syftet med lektionen (Pedagog 5) 
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Det är viktigt att lärandet ska vara lustfyllt och motiverande för eleverna. Det är det som 

inlärningen bygger på menar pedagog 2, och att eleverna har stort inflytande när det gäller 

hur saker ska göras. Pedagog 10 menar att:  

 

Jag som pedagog vet varför vi gör saker sedan måste eleverna få vara med och 

styra på vilket sätt vi gör det och vilket material som vi använder (Pedagog 10) 

 

Dock anser sju pedagoger att det är svårt att göra eleverna medvetna om att de har inflytande 

och att det pratas för lite kollegialt om elevinflytande.  

 

Vi måste bli bättre på att lyfta det kollegialt för att få en samsyn kring 

begreppet, då kanske det blir lättare att synliggöra det för eleverna (Pedagog 

3) 

 

Pedagog 9 menar dock att det har diskuterats mycket tidigare. 

 

Kanske inte ordagrant begreppet inflytande, men däremot att ha höga 

förväntningar på våra elever vilket automatiskt skapade positiva förändringar, 

bland annat att eleverna skulle, utifrån förmåga, ta eget ansvar. Då kunde 

eleverna ibland uttrycka, fröken nu tar jag ansvar. I detta kom mycket 

elevinflytande på köpet och det blev synligt även för eleverna (Pedagog 9) 

  

Samma pedagog resonerar vidare om att skolan har en verksamhetsidé som bygger på 

delaktighet.  

 

I begreppet delaktighet ingår bland annat autonomi vilket gör att vi pratar 

ganska mycket om elevinflytande utan att vi tänker på det (Pedagog 9) 

 

Resultatet från vår första forskningsfråga ger en bild om att elevinflytande upplevs som ett 

komplext begrepp, men samtidigt något som i princip all undervisning måste bygga på för att 

eleverna ska känna sig motiverade, intresserade och för att öka lärandet. Särskilt svårt 

upplevs det att arbeta med elevinflytande när det gäller elever med kommunikativa 
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svårigheter där pedagogerna helt får förhålla sig till, och lita på sina egna tolkningar av det 

eleven försöker förmedla. Läroplan ger en tydlighet gällande uppdraget och är något som 

hjälper pedagogerna i sitt arbete med elevinflytande. Intervjuade pedagoger har uttryckt att 

elevinflytande till stor del handlar om individanpassad undervisning som utgår från elevens 

intressen och förkunskaper. Elevinflytande nämns också som en viktig del i skapandet av goda 

lärmiljöer samt att lärandet ska vara lustfyllt. För att elever och pedagoger ska bli mer 

medvetna om begreppets innebörd så måste det lyftas kollegialt.  

 

5.2 Hur upplever pedagogerna i grundsärskolan sina förutsättningar att ge eleverna 

inflytande? 

Gällande pedagogernas upplevelse av sina möjligheter att ge eleverna inflytande anser nio av 

tolv pedagoger att de har goda möjligheter. Sju av dessa resonerar om tydligheten i 

läroplanen gällande skolans demokratiska uppdrag och hur viktigt de anser att det är att 

eleverna får träna sig på att ta egna beslut och göra självständiga val genom hela livet.  

 

Pedagog 12 uttrycker att: 

 

 Elevinflytandet är tydligt i styrdokumenten och det är viktigt att eleverna blir 

så självständiga som möjligt (Pedagog 12) 

 

Pedagog 1 menar att:  

 

Vi vill att våra elever ska bli självständiga och att de ska kunna göra egna val 

både nu och som vuxna (Pedagog 1)  

 

Pedagog 12 menar att:  

 

Det är viktigt att vi har höga förväntningar på eleverna. Om eleverna ska ha 

inflytande måste vi vuxna ta ett kliv tillbaka och låta dem göra egna val 

(Pedagog 12) 
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Pedagog 2 anser också att styrdokumenten är tydliga men tillägger att:  

 

Styrdokumenten måste brytas ner så att eleverna förstår dem och jag måste 

vara tydlig med eleverna om varför vi gör det vi gör och bygga lektioner utifrån 

deras kunskapsnivå för att det ska bli hanterbart för eleverna (Pedagog 2) 

  

Sex pedagoger beskriver sitt arbete med elevinflytande som ett demokratiskt arbete. 

Eleverna får träna sig på turtagning, att rösta och att ta hänsyn till varandra, något som 

upplevs som utmanande utvecklingsområden. Pedagog 3 anser att det är svårt för eleverna 

att förstå innebörden av demokratiska arbetssätt: 

 

 Att man bara får rösta på ett parti eller ett alternativ är för eleverna helt 

främmande (Pedagog 3) 

 

Samtliga tolv pedagoger lyfter styrdokumentens betydelse gällande elevinflytande. Trots att 

det kan vara svårt anser sju pedagoger att elevinflytande är viktigt för att eleverna ska bli så 

självständiga som möjligt. 

  

Samtliga pedagoger anser att elevernas förmåga till kommunikation är en avgörande faktor 

för att pedagogerna ska kunna ge eleverna inflytande. Åtta av tolv pedagoger upplever att 

det är svårt för eleverna att sätta ord på vad de vill påverka. Pedagog 12 menar att det kan 

vara svårt för elever i grundsärskolan att välja och att uttrycka egna förslag, det kan handla 

om att eleven inte har förståelsen eller tillgång till de ord som behövs för att kunna göra sin 

röst hörd: 

  

Då måste jag ge dem alternativ att välja mellan vilket gör att eleven kanske 

väljer något som den egentligen inte vill. Därför blir det så viktigt att jag 

verkligen lär känna eleverna och skapar en trygg relation till eleven för att det 

ska bli så rätt som möjligt (Pedagog 12) 

  

På liknande sätt resonerar pedagog 4 som anser att:  
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Det är svårt för eleverna att sätta ord på vad de vill kunna påverka, men de 

flesta kan på något sätt göra ett val även om det inte är med talade ord 

(Pedagog 4) 

 

Pedagog 12 menar också att eleven kan ha svårt att ta emot och tolka den information som 

hen får:  

 

Därför blir det extra viktigt att skapa struktur och tydlighet för att eleven ska 

förstå och kunna greppa vad som händer (Pedagog 12) 

 

Åtta pedagoger anser att det är svårt att tolka elevernas intentioner och uttryck. Särskilt 

problematiskt blir det i samspel med de elever som har kommunikativa svårigheter och inte 

kan uttrycka sig verbalt. Sex pedagoger lyfter att de dagligen brottas med kommunikationen 

och den svårighet det innebär att tolka eleverna rätt. Pedagog 6 exemplifierar detta på 

följande sätt: 

  

För att få svar på en fråga kan jag måsta bryta ner innehållet till en fråga med 

ett ja eller nej - svar. Då kan det bli jag som styr in eleven efter min egen 

tolkning, så att min tolkning styr mer än elevens egen tanke (Pedagog 6) 

  

Pedagog 9 uttrycker att processen att mäta elevers upplevelser av inflytande och autonomi 

är komplicerad och ansvarsfylld på grund av att: 

  

Vi lägger ofta orden i munnen på våra elever, bland annat eftersom vi använder 

oss av kommunikationshjälpmedel och det är vi som styr hjälpmedlen. Till 

exempel om jag har gjort en pratkarta så är det jag som valt vilka ord eleven 

får kommunicera med (Pedagog 9) 

  

Pedagog 5 resonerar också om elever med bristande kommunikation där eleven inte 

självständigt kan uttrycka sin vilja: 
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den kommunikationen innebär att jag tolkar elevens uttryck. Jag har en elev 

som kan göra val utifrån fotografiska bilder, men eleven har egentligen inget 

inflytande över vilka bilder vi erbjuder eleven att välja utifrån (Pedagog 5) 

  

Åtta pedagoger har elever med en låg kommunikativ förmåga. Tre av dessa åtta, pedagog 4, 

5 och 11, menar att det inte bara är de som ska tolka eleven utan också föräldrar, assistenter 

och eventuell boendepersonal vilket gör att till exempel information om elevens intressen 

redan kan vara tolkade ett antal gånger innan den kommer till pedagogen som utifrån redan 

tolkad information ska göra sin tolkning: 

  

Är det elevinflytande när jag tolkar någon annans tolkning? (Pedagog 6) 

 

För pedagogerna vars elever har kommunikativa svårigheter är det viktigt med AKK, att 

hjälpmedel finns tillgängliga och att de används tillsammans med eleverna. Det är också 

viktigt att utgå från elevens sätt att kommunicera på och hur eleven kan tolka och förstå. 

Pedagog 5 menar att: 

  

Vi ska hjälpa eleverna att bli medvetna om att de genom sin kommunikation 

kan påverka sin omgivning, men då krävs det att omgivningen är lyhörd och att 

vi kan vänta för att uppmärksamma och uppmuntra kommunikationen. Vi 

måste bygga relationer med eleverna där de litar på att vi tar oss tid att lyssna 

(Pedagog 5) 

  

För att sammanfatta forskningsfråga två kan vi konstatera att drygt hälften av pedagogerna 

anser att det är svårt att göra eleverna medvetna om att de har inflytande och att det pratas 

för lite kollegialt om elevinflytande, vilket de anser skulle vara gynnsamt både för pedagoger 

och elever. Många pedagoger menar att de demokratiska arbetssätt som används i skolan 

ofta är svårt för eleverna att förstå, exempelvis att de bara får rösta en gång eller på ett enda 

alternativ. Ändå poängteras det hur viktigt det är för eleverna att få träna sig på att välja och 

göra sina röster hörda för att de ska kunna bli så självständiga som möjligt och kunna 

tillgodogöra sig sina demokratiska rättigheter i samhället, särskilt i vuxenlivet. Pedagogerna 

upplever också att det finns goda möjligheter att ge eleverna inflytande särskilt eftersom det 
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är så tydligt skrivet i läroplanen. Däremot finns det svårigheter, främst när det gäller elevernas 

kommunikation och hur den ska tolkas. 

 

5.3 Hur resonerar pedagoger i grundsärskolan kring metoder i läsundervisningen? 

Samtliga pedagoger lyfter att det är avgörande vilka språkliga förkunskaper eleverna har och 

vilken relation eleverna har till läsning. Elever som har blivit lästa för, som har språkduschats 

och som har läsande förebilder har ofta en positiv inställning till bokstäver och deras 

användning anser pedagog 3, 7, 8, 9, 11 och 12. Elever som är nyfikna på språket och som 

tycker att läsning är något positivt är ofta intresserade och motiverade att själva lära sig läsa 

menar pedagog 4, 5, 6 och 10. Pedagog 10 reflekterar över att eleverna har fått möta goda 

läsande förebilder: 

  

Till exempel om mina elever ser att grundskolans elever sitter och läser 

bänkboken så vill mina elever göra likadant (Pedagog 10) 

 

När det gäller läsinlärning är samtliga pedagoger överens om att grunden för allt lärande är 

att det ska vara lustfyllt och att eleverna känner sig motiverade. Tio pedagoger hävdar att 

läsinlärningen börjar med bokstäver och bokstavsljud. Pedagog 7 menar att: 

  

Det är en självklarhet att eleverna måste lära sig bokstäverna först, hur de ser 

ut och hur de låter, det är en grund för all läsinlärning (Pedagog 7) 

  

Detta är något som pedagog 1, 3, 8 och 11 anser behöver få ta tid: det handlar om 

mängdträning och repetition för att eleverna ska befästa kunskaperna. Fyra pedagoger, 

pedagog 1, 3, 6 och 7, nämner problematiken med att följa ett visst läsinlärningsmaterial, då 

progressionen ofta är alltför snabb. Ofta plockas delar ur materialet ut men det är sedan upp 

till varje pedagog att tillverka eget material för att utmana eleverna i deras egen takt. 

Pedagogerna upplever också att det är enklare att följa ett visst material i de yngre åren, men 

ju äldre eleverna blir desto svårare blir det att hitta lämpliga texter med ett elevnära innehåll 

(Pedagog 3) 
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Pedagog 1 har lång erfarenhet från grundsärskolan och hen menade att det skett en enorm 

utveckling kring läsinlärning i grundsärskolan: 

  

När jag började, då var det inte traditionell läsinlärning, utan då var det 

ordbilder som eleverna skulle lära sig. För mig är det ganska nytt att man börjar 

med bokstäver och ljud och ljuda ihop och alla tester som kommer, men det är 

ju intressant och då ser man ju vilka förmågor som eleverna har, förmågor som 

elever som bara fick läsa ordbilder säkert också hade. Men förr i tiden var det 

inte tal om att vi skulle erbjuda eleverna läsinlärning (Pedagog 1) 

  

Samma pedagog menar att med den nya läroplanen kom ett helt nytt sätt att se på alla elevers 

förmågor:  

 

Nu får eleverna använda sina förmågor, förmågor som de har, och får ett 

mycket rikare liv med att kunna läsa och att kunna förstå vad de läser om 

(Pedagog 1) 

  

Vad gäller läroplanen är tio pedagoger eniga om att det inte finns så mycket stöd att hämta 

kring metoder för hur de ska arbeta med elevers läsinlärning: 

 

 Det står om vilket innehåll de ska få möta och vad de ska uppnå, men inte hur 

jag ska utveckla deras förmågor (Pedagog 5) 

 

Det står bara vad, inte hur, så det känns som om jag måste vara ganska kreativ 

i att hitta sätt att fånga upp mina elever så det går inte att följa en mall utan 

det handlar om att vara flexibel (Pedagog 10) 

 

Däremot är det positivt med den nya stadieindelningen av det centrala innehållet, något som 

länge efterfrågats. “Nu blir det lättare för oss pedagoger att avgöra vilket innehåll eleverna 

ska få möta i undervisningen” säger pedagog 2. Pedagog 1 säger att: av tradition har jag som 

pedagog länge stirrat mig blind på vilken inriktning eleven varit inskriven i. Pedagogen menar 
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att det har avgjort vad elever som läser ämnesområden har fått möta i sin undervisning, vilket 

begränsat vissa elever som haft förmågan att lära sig mer. Vidare beskriver pedagog 1: 

  

När jag frångick ämnesområdet och lät eleven möta innehållet i ämnet svenska 

och att den dessutom klarade av kunskapskraven i det ämnet så blev det så 

påtagligt hur viktigt det är att vi har höga förväntningar på eleverna. När man 

ser vilja och engagemang hos eleverna och att de tycker att det är roligt, då 

måste vi pedagoger spinna vidare på det allt vad vi kan (Pedagog 1) 

  

Samtliga pedagoger har erfarenhet av samarbete med grundskolan när det gäller 

läsundervisning och menar att det är gynnsamt för alla elever. Fyra pedagoger, pedagog 4, 8, 

9, 10 har erfarenhet av att samarbeta med förskoleklass där man valt att arbeta med samma 

material, både Bornholmsmodellen och Fonomix - munmetoden. Då har de sett fördelen med 

grundskolans elever som förebilder och eleverna får tillgång till ett större 

lärandesammanhang, menar pedagogerna. 

 

Fonomix är en gynnsam metod eftersom det finns stillbilder på hur munnen ser 

ut när den formar språkljuden, dessutom får eleverna höra andra elever uttala 

ljuden rätt vilket är gynnsamt för våra elever (Pedagog 8) 

  

Vad gäller Bornholmsmodellen lyfter flertalet pedagoger att de elever som gått kvar på sin 

hemskola i förskoleklass oftast har arbetat med Bornholmsmodellen och att det därför blir 

naturligt att repetera delar av den. Jag arbetar mycket med rim och ramsor utifrån Bornholm 

eftersom min erfarenhet är att det ofta är svårt för våra elever, det behövs mycket träning 

kring språklig medvetenhet säger pedagog 11. Det finns också en nyfikenhet hos samtliga tolv 

pedagoger gällande ASL - att skriva sig till läsning och ett begynnande samarbete finns med 

grundskolans tidigare årskurser. Pedagog 10 resonerar om att metoden kan vara gynnsam: 

  

Jag tänker att det kan passa många av våra elever som har svårt att forma 

egna bokstäver. De får skapa egna texter utifrån sina egna förutsättningar och 

dessutom lära av och med varandra då man ofta arbetar i par (Pedagog 10) 



39 
 

Pedagog 9 menar att metodvalet inte är det viktigaste utan just samarbetet med grundskolan: 

  

Ett väl planerat samarbete med grundskolan är vår största framgångsfaktor. 

Vi får så mycket ut av att arbeta tillsammans och det går göra så många olika 

gruppkonstellationer för att alla elever ska kunna nå så långt som möjligt och 

lära av varandra. Den som redan kan utvecklas också av att arbeta med de som 

kan lite mindre (Pedagog 9) 

  

Det gäller att ljuda mycket så eleverna lär sig hur bokstavsljuden låter, något som kan vara 

svårt om eleven till exempel har en hörselnedsättning eller har svårigheter att uttala ljuden 

korrekt. Här finns också fördelar med just Fonomix, anser tre pedagoger, pedagog 8, 9 och 

10, eftersom elever som har svårt att höra eller själva uttala språkljuden får hjälp att tolka 

dem genom stillbilderna. 

  
Samtliga pedagoger lyfter högläsningens och boksamtalets betydelse för läsundervisningen, 

främst när det gäller läsförståelse men också som redskap för att vidga elevernas ordförråd. 

  

Reciproka boksamtal är bra för att man vrider och vänder på böckernas 

handling men också att vi jobbar med ord, ordbilder och begrepp och att läsa 

mellan raderna (Pedagog 8) 

  

Högläsning och boksamtal är en form av läsförståelse som är gynnsam för eleverna eftersom 

det går ut på att stanna upp, tänka tillsammans, fantisera, dra slutsatser och läsa mellan 

raderna.  

 

Särskilt att läsa mellan raderna och fantisera är svårt för våra elever, de 

behöver träna det på många olika sätt (Pedagog 4) 

 

Pedagog 3 anser att detta är en anledning till varför det är så viktigt att samarbeta med 

grundskolan. 
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Tillsammans med grundskolan är det lättare att fantisera och tänka högt. Våra 

elever får tillgång till ord och begrepp som de själva inte brukar använda 

(Pedagog 3) 

  

Vad gäller val av texter nämner hälften av pedagogerna vikten av elevnära texter med innehåll 

som eleverna kan relatera till. Det är också gynnsamt att lyfta ut ord, begrepp eller situationer 

ur texten och förklara dem för eleverna. Pedagog 3 uttrycker att: 

  

Eleverna i grundsärskolan har ofta liten livserfarenhet, och det kan vara bra att 

ha för att lättare kunna relatera till handlingar i böcker. Då ökar förståelsen för 

de texter vi läser (Pedagog 3) 

  

Det är också viktigt att texterna har en språklig nivå som eleverna kan förstå samtidigt som 

de gärna får innehålla nya ord och begrepp som kan öka elevens ordförråd. Åtta pedagoger 

anser att bildstöd är en viktig stödstruktur för att eleven ska kunna ta till sig och förstå en 

texts innehåll. Då kan de få stöd av bilderna och koppla ihop det med texten som de läser och 

de kan också på ett enklare sätt förstå vad de läser menar pedagog 10. TAKK, Symwriter, 

talsyntes och dokumentkamera är andra viktiga stödstrukturer som pedagogerna nämner.  

  

Alla pedagoger anser att eleverna har inflytande över läsundervisningen. Fem pedagoger 

beskriver att de regelbundet besöker biblioteket för att eleverna ska få göra självständiga val 

utifrån sina intressen. Att välja böcker behöver inte ske på biblioteket. Det kan också finnas 

ett utbud i klassrummet. 

  

Texterna som vi läser är ofta något som eleven valt eller indirekt har valt genom 

att de är utifrån deras intresse (Pedagog 4) 

  

Inflytande i läsundervisningen lyfts också genom att tio av tolv pedagoger gör eget material 

eller anpassar befintligt material efter elevgruppen. Pedagog 11 nämner: 
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Gäller det material som jag själv gjort är det absolut elevinflytandet som styr. 

Jag skapar inte ett material om tvättmaskiner om det inte varit för att eleven 

har det intresset (Pedagog 11) 

  

Pedagog 5 hävdar att elevinflytandet genomsyrar all undervisning eftersom undervisningen 

måste bygga på elevernas intressen för att de ska vara motiverade och kunna ta till sig ny 

kunskap (Pedagog 5). 

  

Däremot menar pedagog 6, 8 och 10 att det är svårt att synliggöra inflytandet för eleverna 

och samtliga tre resonerar i banor om att bestämma vissa lektioner eller ämnen där särskilt 

fokus ligger på elevinflytande, dels för att eleverna ska bli medvetna om att de har inflytande 

och dels för att pedagogerna själva ska bli påminda om att synliggöra inflytandet för eleverna. 

 

Således vad gäller läsundervisning menar pedagogerna att det är viktigt att undervisningen 

utgår från elevernas intressen och förkunskaper samt att eleverna blir lästa för, att läsning 

förknippas med något positivt och att de har rikt ordförråd. I resultatet framkommer det att 

läsinlärningen börjar med bokstäver och bokstavsljud och att samarbetet med grundskolan är 

något som framhålls som positivt av samtliga pedagoger. Alla pedagoger samarbetar med 

grundskolan på olika sätt och menar att det är gynnsamt för alla elever. Däremot ser man 

hinder i att följa samma material eftersom progressionen ofta går för fort. Flertalet pedagoger 

gör eget material till eleverna som bygger på elevens intressen och förmåga, vilket de menar 

är en förutsättning för att eleverna ska vara motiverade, lärandet lustfyllt och att 

elevinflytandet synliggörs.  

 

Olika former av AKK lyfts som viktiga stödstrukturer i läsundervisningen. Bildstöd, TAKK, 

Symwriter och dokumentkamera är exempel på stödstrukturer som pedagogerna använder 

sig av i läsundervisningen eftersom det hjälper eleverna att läsa och förstå textens innebörd. 

Vad gäller läsförståelse anser samtliga pedagoger att boksamtal är betydelsefulla för 

ordförråd och begreppsförståelse, men också för att tolka mellan raderna. Även här ses 

samarbetet med grundskolan som något viktigt. Vad gäller elevinflytande anser samtliga 

pedagoger att eleverna har stort inflytande eftersom all läsundervisning bygger på elevernas 

förkunskaper, intressen och förmågor. 
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5.4 Vilka upplevelser har eleverna i grundsärskolan av inflytande? 

Följande forskningsfråga: vilka upplevelser har eleverna i grundsärskolan av inflytande, 

kommer att redovisas utifrån enkätens tolv frågor och intervjuerna med pedagogerna. 

   

Nio av elva elever uppger på frågan om hur de känner sig när de kommer till skolan, att de är 

glada när de kommer till skolan och två elever känner sig sådär när de kommer till skolan (se 

figur 3). Detta speglar den bild som pedagogerna gav då de fick samma fråga, hur upplever du 

att eleverna känner sig när de kommer till skolan. Samtliga pedagoger menade att eleverna 

är glada, nöjda och förväntansfulla när de kommer till skolan. Pedagog 6 och 7 nämner att det 

kan finnas sämre dagar för vissa elever. Men då är det något som hunnit ske innan skolans 

start och vi som pedagoger inte kunnat påverka (Pedagog 7). 

  

 
Figur 3. Ovan visas resultatet i form av stapeldiagram avseende frågan hur känner du dig när du kommer till 

skolan? 

  

På frågan om vem som bestämmer i skolan rapporterade åtta elever att pedagogerna 

bestämmer i skolan (se Figur 4). Två elever svarar att det är rektor som bestämmer och en 

elev svarar att en klasskamrat är den som bestämmer. 
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Figur 4. Ovan visas resultatet i form av stapeldiagram avseende frågan vem bestämmer i skolan? 

  

Endast en elev svara på frågan får du vara med och bestämma på skolan att hen får vara med 

och bestämma på skolan, men tillägger att det handlar om att hen själv får bestämma när hen 

ska räcka upp handen. Fem elever anser att de inte får vara med och bestämma på skolan. 

Fem elever vet inte (se Figur 5).  

 

 
Figur 5. Ovan visas resultatet i form av stapeldiagram på frågan får du vara med och bestämma på skolan? 

  

Vad gäller elevernas upplevelser på frågan om vad de får bestämma i skolan svarar 

övervägande, sju av elva, att det handlar om rasten (se Figur 6). Två tillägger att det då handlar 

om vem de ska leka med. Två elever anser att de får bestämma på lunchen, varav en tillägger 

att hen får bestämma vad hen ska äta. En elev anser sig få bestämma när det är samling. 
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Figur 6. Ovan visas resultatet i form av stapeldiagram avseende frågan vad får du bestämma i skolan? 

  

På frågan vill du bestämma mer i skolan svarar fem elever ja, fyra elever vet inte och två elever 

svarar nej (se Figur 7). 

 

 
Figur 7. Ovan visas resultatet i forma av stapeldiagram avseende frågan vill du bestämma mer i skolan?  

  

När eleverna tillfrågas om vad de vill bestämma om i skolan svarar en elev samlingen, tre 

elever svarar jobb vilket innebär att välja exempelvis arbetsmaterial, fem svarar rasten varav 

en tillägger att hen vill bestämma vad de ska leka, och två elever svarar lunchen varav en elev 

vill bestämma vem hen ska sitta med (se Figur 8). 
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Figur 8. Ovan visas resultatet i form av stapeldiagram avseende frågan om vad vill du bestämma? 

  

På enkätfråga sju; hur skulle det vara om du fick bestämma svarar en elev att de skulle ha 

mera matte. En elev svarar att de skulle skriva mer i skolan både på dator och med penna. En 

elev svarar att hen skulle jobba mer med Ipad. En elev skulle då bestämma att en viss pedagog 

skulle vara hens fröken. En elev anser att det skulle vara bra om hen fick bestämma för då 

skulle de arbeta mer varje dag i matteboken. Tre elever svarar att det skulle vara bra om de 

fick bestämma men beskriver inte på vilket sätt. Tre elever vet inte hur det skulle vara om de 

fick bestämma. 

  

På frågan vem bestämmer vad du ska läsa rapporterar nio elever att det är pedagogen som 

bestämmer vad eleven ska läsa, en elev svarar att det ibland är pedagogen och en elev svarar 

att hen själv bestämmer vad hen ska läsa (se Figur 9). 

 

 
Figur 9. Ovan visas resultatet i form av stapeldiagram avseende frågan vem bestämmer vad du ska läsa?  
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På frågan lyssnar dina lärare på dig svarar åtta elever ja. En elev svarar nej och två elever 

svarar ibland (se Figur 10). 

  

 
Figur 10. Ovan visas resultatet i form av stapeldiagram avseende frågan lyssnar dina lärare på dig?  

  

Enkätfråga 10 handlar om huruvida eleverna upplever att de blir lyssnade på av sina kamrater. 

Nio elever svarar ja, en nej och en vet inte (se Figur 11). 

 

 
Figur 11. Ovan visas resultatet i form av stapeldiagram avseende frågan lyssnar dina kompisar på dig? 

  

På frågan är det viktigt att lära sig läsa svarar nio elever ja och två elever svarar att de inte vet 

(se Figur 12). 
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Figur 12. Ovan visas resultatet i form av stapeldiagram avseende frågan är det viktigt att lära sig läsa?  

  

På enkätfråga 12, varför ska man läsa svarar två elever att då kan man läsa själv i matteboken, 

två svarar för att kunna göra läxor, en svarar att det är bra när jag spelar TV-spel. En elev 

svarar att det är bra att kunna läsa medan en tycker att det är bra att träna sig på att läsa. En 

elev anser att det är bra att kunna läsa texten när jag ser engelska filmer, en svarar när jag blir 

stor ska jag kunna läsa och en elev svarar att när jag blir stor kan jag läsa Mamma Mu själv. 

  

Vad gäller elevernas upplevelser av inflytande visar resultatet att eleverna till stor del 

upplever att de bli lyssnade på både av pedagoger och kamrater och att de känner sig positiva 

när de kommer till skolan. När eleverna upplever att de själva får bestämma handlar det om 

när man ska räcka upp handen, om rasten och om lunchen. Däremot uppger flera elever att 

de gärna vill vara med och påverka undervisningen till exempel genom att arbeta mer i 

matteboken eller att skriva mer. När det gäller läsning anser nio elever att det är viktigt att 

lära sig läsa. Dock uppger endast en elev att hen själv får bestämma vad hen ska läsa. 

 

6. Analys, slutsats och diskussion 

Studiens syfte är att beskriva och analysera förutsättningar för elevers inflytande i 

grundsärskolan och hur detta kommer till uttryck i läsundervisningen, genom intervjuer med 

pedagoger och enkät till elever. Analys sker utifrån studiens teoretiska ansats och genom att 

varje forskningsfråga bearbetas i förhållande till bakgrund och tidigare forskning. Avsnittet 

avslutas med en diskussion. 
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6.1 Pedagogerna i grundsärskolans erfarenheter av elevinflytande 

På vår första forskningsfråga gällande pedagogernas erfarenheter av inflytande menar 

samtliga pedagoger att elevinflytande handlar om att eleven ska kunna påverka sin situation, 

att undervisningen utgår från elevens intressen, tidigare erfarenheter samt att deras 

förmågor och förförståelse tas tillvara. Relationer, samspel och att låta eleverna ta ansvar 

framkom också som viktiga aspekter samt elevrådet.  

 

Szönyi (2005) menar att det är angeläget att pedagogen tar tillvara elevens intressen och 

tidigare erfarenheter för att stärka elevens möjlighet till inflytande. Några pedagoger i vår 

studie resonerade också om att undervisning som bottnar i elevens intressen skapar en 

effektivare lärmiljö och ett mer lustfyllt lärande vilket är förenligt med Östlunds (2016) 

tankegångar om att elevinflytande bidrar till att utveckla lärmiljöer och ett lustfyllt lärande.  

  

Relationers och samspelets betydelse för inflytande var också något som pedagogerna lyfte 

under intervjuerna. Aspelin (2015) menar att elevers möjlighet till inflytande är länkat till de 

relationer eleverna har med sina pedagoger och att skolan måste ge elever möjlighet att 

utveckla relationer till både vuxna i så kallade vertikala relationer och till skolkamrater i 

horisontella relationer. En pedagog i vår studie beskrev samspelet mellan hen själv och 

eleverna som ett gemensamt lärande som sker genom att lyssna till eleven och använda sig 

av elevens intressen i undervisningen. Utifrån ett sociokulturellt synsätt sker lärande i samspel 

mellan individen och den sociala omgivningen (Jakobsson, 2012). Således flyttas lärandet från 

elevens individuella tankeprocess till de relationer eleven har och de sammanhang eleven 

finns med i vilket gör att interaktion och samarbete med andra blir avgörande för lärande 

samt att eleven får ha inflytande över sin lärandeprocess (Andersson, Marknäs-Sundman & 

Östlund, 2016; Dysthe, 2003; Jakobsson, 2012). 

  

Inflytande handlar för pedagogerna i vår studie också om att låta eleverna ta ansvar, till 

exempel genom att våga låta planerad undervisning inspireras av elevernas önskningar men 

också genom att ta ett kliv tillbaka och låta eleverna klara saker själva.  Elever med 

funktionsnedsättning får ofta mycket vuxenstöd i skolan vilket kan begränsa möjligheterna till 

inflytande och ansvar, därför är det viktigt att det stöd som ges till eleven anpassas och de 

vuxna ger akt på att omsorgen om eleven inte begränsar möjligheter till inflytande (Szönyi & 
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Söderqvist Dunkers, 2018). Watkins (2009) menar att en undervisningskultur som bygger på 

inflytande ger eleverna möjlighet att ta ansvar i lärandet eftersom de då kan få ett större 

engagemang i undervisningen. En pedagog i vår studie förtydligade genom att beskriva 

tidigare arbete med att ha höga förväntningar på eleverna vilket resulterade i inflytande, 

ansvar och autonomi, vilket pedagogen ansåg var gynnsamt för eleverna, men också ett 

medel för att synliggöra elevernas inflytande. Laragy (2004) menar att många vuxna kring 

eleverna tenderar att ha låga förväntningar på elevernas förmåga till inflytande och ansvar. 

Detta anser Sagen och Ytterhus (2014) avspeglar sig i låga förväntningar på måluppfyllelsen. 

Även om våra intervjuade pedagoger i dagsläget inte har höga förväntningar som 

fokusområde tyder vårt resultat på en medvetenhet om att det är viktigt för elevens 

utveckling att pedagoger och andra vuxna har höga förväntningar, något som även uppmanas 

av rektor. Även Fischbein (2009), Hattie (2012) och Ingestad (2009) slår fast att avgörande 

faktor för att elever ska lära och utvecklas så långt som möjligt är att pedagoger har höga 

förväntningar på elevens förmåga. 

  

Flera pedagoger i vår studie lyfte elevrådets betydelse för elevinflytande. Några pedagoger 

menar att det därtill är särskilt gynnsamt att grundsärskola och grundskola har elevråd 

tillsammans. Grundsärskolans elever kan ha svårt att komma med egna idéer och förslag, eller 

ha svårigheter att förstå det demokratiska arbetssättet anser några pedagoger. Här menar 

två pedagoger att grundsärskolans elever kan lära sig av grundskolans elever vilket går i linje 

med Rodina (2007) och Säljös (2000) resonemang om att i en skola där elever med olika 

förförståelse arbetar tillsammans utvecklas förmågan att samarbeta; den svaga eleven lär sig 

av den starkare, den starkare eleven fördjupar sitt lärande genom att förmedla sin kunskap. 

Genom att ta del av andras tankar och idéer får eleverna träna sig på att forma egna tankar 

och idéer, vilket ger eleverna förutsättningar att ingå i det kollektiva meningsskapande 

(Rodina, 2007) som exempelvis elevrådet utgör. 

  

6.2 Pedagogerna i grundsärskolans upplevelser om förutsättningar att ge eleverna 
inflytande 

Utifrån vår andra forskningsfråga, hur upplever pedagoger i grundsärskolan sina 

förutsättningar att ge eleverna inflytande, visade resultatet att det finns goda möjligheter till 
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elevinflytande, att det handlar om autonomi, tydliga styrdokument samt att elevens förmåga 

till kommunikation är betydelsefull för att ge elever inflytande. 

  

Nio av tolv pedagoger i vår studie ansåg att de har goda möjligheter att ge sina elever 

inflytande, och några av pedagogerna nämner bland annat att det handlar om autonomi och 

att det är viktigt att eleverna lär sig att göra egna val som kan stärka dem som självständiga 

individer; vilket därtill kan ses som en viktig strategi för att hjälpa eleverna i en kommande 

vuxenvärld. Ineland, Molin och Sauer, (2013) beskriver att personer med utvecklingsstörning 

har begränsat inflytande även som vuxna. Utvecklingsstörda får oftast inte bestämma var och 

med vem de ska bo eller vilken personal de vill samarbeta med (Ineland, Molin & Sauer, 2013). 

Författarna menar att även om personalen visar stor respekt för de boendes privatliv är det 

ofta personalens värderingar som styr och beslut fattas till största delen av anhöriga och 

personal. 

  

För att ge elever inflytande är det viktigt att eleven blir delaktig i lärprocessen (Szönyi, 2005). 

Detta resonerade exempelvis pedagog 10 om som menade att eleverna själva bör göras 

delaktiga och under ett visst, från pedagogen, styrt tema välja material eller tillvägagångssätt. 

Detta stämmer överens med Göransson, Hellblom-Thibblin och Axdorph (2016) som menar 

att pedagoger kan möjliggöra elevers delaktighet och inflytande genom att låta elever föra 

resonemang om hur uppgifter ska lösas och vilket material som till angiven uppgift lämpar sig 

bäst. 

  

Pedagogerna i vår studie ansåg att styrdokumenten är tydliga gällande skolans demokratiska 

uppdrag, och flera pedagoger känner att de får stöd av läroplanen. En pedagog tillägger också 

att styrdokumenten bör brytas ned för att göras begripliga och meningsfulla för eleverna, men 

också att det är pedagogens ansvar att vara så tydlig med kursmålen att eleven förstår dem 

och kan hantera dem. Detta överensstämmer med Brunosson med flera (2014) som i sin 

studie visade att det är viktigt att eleverna har tillgängliga kursmål och tydligt ämnesinnehåll 

för att rättigheten till inflytande ska möjliggöras (Brunosson et al, 2014). Det går också i linje 

med Marks (2008) som menar att elevinflytande måste studeras genom mindre enheter både 

för att säkerställa att eleven får inflytande men också för att synliggöra inflytandet i ett visst 

ämnesinnehåll. Något som också går i linje med Marks (2008) är pedagogerna i vår studies 
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resonemang om att elevinflytande är svårt att synliggöra för eleverna och att de därför borde 

rikta in sig på ett visst ämne eller vissa lektioner där särskilt fokus läggs på att 

medvetandegöra både pedagoger och elever om elevinflytandet. 

  

En annan fördel med att bryta ner styrdokumenten och lektionsinnehåll till begriplighet och 

meningsfullhet kan också länkas till begreppet KASAM (Antonovsky, 1991) eftersom den elev 

som har KASAM, känsla av sammanhang, har bättre förutsättningar att känna meningsfullhet 

genom att kunna förstå och hantera det sammanhang som hen befinner sig i. Att skapa 

tydlighet och struktur för att möjliggöra hanterbarhet och förståelse menar en pedagog i vår 

studie är särskilt viktigt när det gäller elever som har svårigheter att ta emot och tolka 

information. Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande menar Dysthe (2003) att det är 

avgörande att skolan skapar förutsättningar för inflytande eftersom det hänger samman med 

att eleven känner meningsfullhet. En pedagog uttrycker att när eleven får ha inflytande över 

undervisningen skapas en effektiv lärmiljö och lärandet blir meningsfullt för eleven. Enligt 

Dysthe (2003) visar ett sociokulturellt perspektiv på lärande tydligt att lärande och 

upplevelsen av meningsfullhet är starkt sammanlänkade. 

  

Lärande sker genom kommunikation mellan människor som samspelar (Säljö, 2000); och 

samtliga pedagoger i vår studie anser att elevernas förmåga till kommunikation är en 

avgörande faktor, både för att kunna ge eleverna inflytande och för att kunna samspela med 

andra. Det kan av olika anledningar vara svårt för eleverna att sätta ord på vad de vill påverka 

menar några pedagoger. Det kan exempelvis handla om att eleven inte har förståelsen eller 

tillgång till de ord som behövs för att kunna göra sin röst hörd eller att tolkningsförmågan är 

nedsatt. Enligt Arnér (2009) handlar inflytande inte bara om det man kan uttrycka med ord 

utan också genom handlingar, intentioner och uttryck. Således får pedagogerna ett ansvar att 

tolka även elevernas ickeverbala kommunikation, särskilt när det gäller elever med 

kommunikativa svårigheter. Flera av oss intervjuade pedagoger är medvetna om den 

svårighet det kan medföra att tolka elevers uttryck. Exempelvis lyfts resonemang om att det 

inte bara är pedagogerna som tolkar eleverna utan också föräldrar och assistenter vilket 

medför att exempelvis information om elevens intressen redan kan vara tolkade ett antal 

gånger innan pedagogen ska göra sin tolkning. En pedagog lyfter även här relationernas 

betydelse samt vikten av att lära känna eleven för att, så långt som möjligt, säkerställa att 
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elevens uttryck tolkas korrekt vilket samstämmer med Aspelin (2015) och Elvstrand (2009) 

som menar att pedagogen har en viktig roll när det handlar om att stärka relationer för att 

skapa förutsättningar för inflytande. 

  

Eftersom språket är en avgörande faktor i samspelssituationer belyser Ahlberg (2015) vikten 

av hjälpmedel, något som några pedagoger också gör. En pedagog i vår studie menar att det 

är viktigt att kommunikationshjälpmedlen finns, att de används och att de är tillgängliga; men 

det krävs också att omgivningen ger sig tid till att bemöta eleven i hens kommunikation, för 

att eleven ska kunna interagera. Enligt Vygotskij (1978) är språket vår viktigaste medierande 

artefakt. Dysthe (2003) beskriver mediering som stödstrukturer i lärprocesser vilka kan bestå 

av både personer och verktyg. Artefakter fungerar som stöd i samspelssituationer för att 

generera högre mentala funktioner (Blåsjö, 2010; Jakobsson, 2012; Strandberg, 2006). Alla 

elever har rätt till kommunikation och det är viktigt att ge alla elever möjlighet till interaktion 

på lika villkor (Heister Trygg, Andersson, Hardenstedt & Sigurd Pilesjö, 2009). Några 

pedagoger i vår studie resonerar kring betydelsen av olika AKK och menade att risk finns att 

elevernas kommunikation och möjlighet till inflytande blir styrd efter vilka ord pedagogerna 

erbjuder eleverna att använda. Interaktionen kan också vara beroende av i vilken utsträckning 

elever har förmåga att använda de redskap för kommunikation som erbjuds, men också vilket 

stöd som ges för att eleven ska behärska redskapen (Ahlberg, 2015). 

  

6.3 Pedagoger i grundsärskolans resonemang kring metoder i läsundervisningen 

På vår tredje forskningsfråga, hur resonerar pedagoger i grundsärskolan kring metoder i 

läsundervisningen, framkom det i vårt resultat att samtliga pedagoger vidhöll vikten av att 

eleverna har en språklig bas och att oavsett val av undervisningsmetod är den mest 

framgångsrika faktorn samarbetet med grundskolan. 

 

Hälften av pedagogerna i vår studie ansåg att det var viktigt att eleverna har fått möta ett rikt 

språk, att de har läsande förebilder och blivit lästa för. En tredjedel av pedagogerna ansåg att 

om läsningen förknippas med något positivt och lustfyllt är även det en framgångsfaktor i den 

egna läsinlärningen. Generellt har de flesta barn i åldern för skolstart ett relativt utvidgat 

ordförråd och behärskar språkets bas, exempelvis samtalsstruktur (Skolverket, 2012). 



53 
 

Samtliga pedagoger i vår studie är överens om att läsinlärningen börjar med bokstäver, 

bokstavsljud och fonologisk avkodning. Den bas som behärskandet av talspråket ger ligger till 

grund för skriftspråksutvecklingen och till den alfabetiska principen; att koppla samman 

fonem och grafem genom fonologisk avkodning (Moats, 2010; Myrberg, 2007). Enligt 

Skolverket (2012) är språk- och kommunikationsutvecklingen inte generell hos elever med 

utvecklingsstörning. Därigenom är det vanligt förekommande att språkutvecklingen är 

försenad vilket innebär att det tar längre tid att tillägna sig språkliga baskunskaper gällande 

ordförråd, uttal och grammatiska strukturer; något som framkom var känt av flera pedagoger 

i vår studie som menade att språk- och läsundervisningen måste få ta tid samt att 

mängdträning och repetition krävs för att befästa kunskaperna. 

  

Den tidiga läsforskningen slog fast att barn med Downs syndrom inte kunde lära sig läsa 

(Buckley, 1985), något som en pedagog i vår studie med lång erfarenhet relaterade till genom 

att berätta att det förut inte varit aktuellt att lära elever med utvecklingsstörning att läsa. 

Samma pedagog menar att attityder och tankegångar förändrats under åren och hävdar att 

med den nya läroplanen kom ett helt nytt sätt att se på alla elevers förmågor.  Detta stämmer 

överens med Roch, Florit och Levorato (2011) som menar att fortsatt forskning om läs och 

skrivutveckling har lett till ett förändrat synsätt hos pedagoger gällande vilka förmågor 

personer med utvecklingsstörning kan uppnå. Idag visar forskningen av bland andra 

Burgoyne, Baxter och Buckley (2013) att personer med utvecklingsstörning kan lära sig läsa 

och att läsning är en viktig kunskap. En pedagog i vår studie uttalar sig om att elever som får 

lära sig läsa och förstår vad de läser får ett rikare liv. Reichenberg och Lundberg (2012) och 

Taube (2009) menar att den som tillägnar sig kunskapen att läsa och skriva även ges 

förutsättningar för delaktighet och möjlighet att påverka sitt eget liv. 

  

Vår studies resultat visar att det främst är fyra namngivna metoder för läsundervisning som 

används bland pedagogerna. Några pedagoger har arbetat både med Bornholmsmodellen 

och Fonomix - munmetoden, båda är inriktade mot fonologisk och språklig medvetenhet samt 

systematiskt upplagda. Studier som fokuserat på fonologisk medvetenhet, bland andra 

Lundberg, Frost och Petersen (1988) och Frost (2002) har uppmärksammat att fonologisk 

medvetenhet har stor betydelse för läsinlärningen, särskilt för de barn som har en nedsatt 

språklig förmåga. Dessutom menar Burgoyne, Baxter & Buckley (2013) att fonologisk 
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medvetenhet är särskilt svårt för personer med utvecklingsstörning. För att eleverna ska bli 

språkligt medvetna krävs det, enligt några pedagoger, att eleverna får ljuda mycket för att 

lära sig hur bokstavsljuden låter. Här menar tre pedagoger att Fonomix har en fördel eftersom 

eleverna får lära sig att se hur munnen formar språkljuden genom stillbilder av munrörelser, 

vilket särskilt underlättar inlärningen för de elever som har hörselnedsättning eller språkliga 

svårigheter. Wolff (2011), fann i sin studie att fonologisk träning i samband med stillbilder av 

munrörelser är gynnsamt för lässvaga elever. Även andra studier har visat att metoder som 

fokuserar på fonologisk medvetenhet och kopplingen mellan fonologiska och ortografiska 

enheter av språket kan stärka läsförmågan hos elever med läs- och skrivsvårigheter (Elbro & 

Petersen, 2004; Lundberg, Frost & Petersen, 1988). 

  

Den forskning som ligger till grund för Bornholmsmodellen visade att språklig medvetenhet 

är en förutsättning för god läsutveckling (Lundberg 2007). Detta lyfter även en pedagog i vår 

studie som arbetat med metoden. Hen arbetar mycket med språklig medvetenhet eftersom 

hen upplever att det är svårt för elever i grundsärskolan, men en viktig del i läsutvecklingen. 

  

Det är gynnsamt att arbeta med läsning och skrivning parallellt eftersom skrivandet kan 

fungera som stödstruktur för att utveckla läsningen, något som ASL - att skriva sig till läsning 

bygger på (Frost, 2002). Denna metod är även något som samtliga pedagoger uttrycker 

nyfikenhet kring eller redan har börjat prova. En pedagog i vår studie menar att det passar 

elever som har svårt att forma bokstäver och att eleverna skapar texter med hjälp av datorn 

utifrån sina egna förutsättningar. En annan fördel som nämns av våra informanter är att 

eleverna samarbetar, kommunicerar och lär av varandra i olika gruppkonstellationer. 

Elevgrupper som arbetar med dator som skrivverktyg kan utveckla sin kommunikation och 

sitt samspel både mellan elev och elev och mellan pedagog och elev (Genlott & Grönlund 

2013; Hultin & Westman, 2013; Takala, 2013). 

  

Oberoende av val av metod för läsinlärning eller läsförståelse så framhåller pedagogerna i vår 

studie att en av de viktigaste framgångsfaktorerna är samarbetet med grundskolans elever 

och pedagoger när det gäller alla former av läsundervisning. En pedagog uttrycker att 

samarbetet med grundskolans elever ger eleverna i grundsärskolan tillgång till ord och 

begrepp som de själva inte brukar använda. Detta stämmer väl överens med det 



55 
 

sociokulturella perspektivet på lärande. Ahlberg (2015) menar att vi lär av varandra genom 

tanke, språk och handling, vi formar oss själva och andra genom kommunikation och samspel. 

En pedagog i vår studie resonerar om hur viktigt det är med grundskolan som lärande 

förebilder eftersom grundsärskolans elever ofta kopierar kamraterna i grundskolans språk 

och handlingar. Dysthe (2003) hävdar att språket i interaktion med andra människor driver 

tanken och handlingen framåt och utgör ett grundfundament för att lärande och utveckling 

ska kunna ske. 

  

Vad gäller läsförståelse lyfter samtliga pedagoger i vår studie högläsningens och 

boksamtalens betydelse för läsundervisning. Det är viktigt att alla elever får en god 

läsförståelse för att kunna förstå de texter de möter (Reichenberg & Lundberg, 2011), vilket 

Bråten (2008) menar är avgörande även för att nå en fullvärdig delaktighet i samhället. 

Samtidigt menar Burgoyne, Baxter och Buckley (2013) att läsförståelse är särskilt svårt för 

personer med utvecklingsstörning, något som även lyfts av pedagoger i studien. Som en viktig 

del i läsförståelseundervisningen menar två pedagoger i vår studie att boksamtal är 

gynnsamma eftersom eleverna får arbeta med ord, begrepp samt läsa mellan raderna. En 

pedagog uttrycker att boksamtal är en viktig stödstruktur för de elever som har begränsad 

livserfarenhet då de kan få ord, begrepp och situationer förklarade. Detta bekräftar 

Reichenberg och Lundberg (2011) som menar att det är gynnsamt att lyfta ut ord, begrepp 

eller situationer ur texten och förklara dem för eleverna. 

  

Vad gäller val av texter nämner hälften av pedagogerna i vår studie vikten av elevnära texter 

med innehåll som eleverna kan relatera till. Även Reichenberg och Lundberg (2011) lyfter 

vikten av att pedagogerna gör genomtänkta val av texter så att de passar eleverna. De menar 

vidare att en text som inte passar elevgruppen riskerar att leda till mindre motivation hos 

eleverna. Pedagogerna i studien ansåg att det är viktigt att texterna har en språklig nivå som 

eleverna kan förstå samtidigt som de gärna får innehålla nya ord och begrepp som kan öka 

elevens ordförråd. Åtta pedagoger ansåg att bildstöd är en viktig stödstruktur för att eleven 

ska kunna ta till sig och förstå en texts innehåll. Andra viktiga stödstrukturer för att förstå 

texters innebörd är TAKK, Symwriter, talsyntes och dokumentkamera. Medierande artefakter 

hjälper oss att skapa mening och utgörs av exempelvis tankar, tal, konkreta föremål och texter 

(Blåsjö 2010; Strandberg, 2006). Detta går även i linje med Reichenberg och Lundberg (2011) 
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som menar att det är viktigt, särskilt för lässvaga läsare, hur en text är utformad, och att det 

också är en fördel om det finns genomtänkta bilder som hjälper läsaren genom texten. 

  

Alla pedagoger i vår studie anser att eleverna har inflytande över läsundervisningen genom 

att exempelvis av pedagogerna egentillverkade material samt val av texter utgår från 

elevernas intressen. En pedagog uttrycker att elevinflytandet genomsyrar all läsundervisning 

eftersom undervisningen då blir mer motiverande, meningsfull och hanterbar för eleven. 

Detta överensstämmer med Skolverket (2009) som menar att det är viktigt att elever har 

inflytande över och ansvar för själva lärprocessen samt det egna lärandet för att 

undervisningen ska bli meningsfull. 

  

Det har i litteraturen varit svårt att hitta något som säger att den ena metoden för läsinlärning 

och läsförståelse skulle vara bättre än någon annan utifrån ett elevinflytandeperspektiv. Det 

har heller aldrig varit vår avsikt att ställa metoder mot varandra. Däremot att beskriva en 

variabel av metoder för att pedagoger ska kunna främja elevinflytande genom att ge eleverna 

tillgång till olika arbetssätt, metoder och innehåll. Detta överensstämmer också med 

Lundberg (2010) som menar att metoder inte skall ställas mot varandra då läsundervisningen 

är beroende av samspelet och interaktionen mellan pedagoger och elever.  

 

6.4 Elever i grundsärskolans upplevelser av inflytande 

På vår fjärde forskningsfråga, om vilka upplevelser eleverna i grundsärskolan har av 

inflytande, visar resultatet till övervägande del att eleverna upplever att de blir lyssnade på 

både av pedagoger och kamrater och att de känner sig positiva när de kommer till skolan. 

Trots detta upplever endast en av elva elever att hen själv får bestämma i skolan, dock inte 

om något undervisningsrelaterat. Detta resultat har även Barnombudsmannen (2016) och 

Handisam (2014) kommit fram till, och menar att fler elever med funktionsnedsättning än 

utan funktionsnedsättning upplever att de vuxna i skolan lyssnar till dem, dock inte när det 

handlar om beslut gällande skolans verksamhet. 
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Resultatet pekar på att det eleverna upplever sig kunna påverka är raster, lunch och när man 

kan räcka upp handen, samtidigt uttrycker flera elever på frågan: hur det skulle vara om du 

fick bestämma? att de vill kunna påverka undervisningens innehåll. Socialdepartementet 

(2008) slår fast att alla barn har rätt att bli lyssnade på och framföra åsikter. Ändå menar 

Szönyi (2012) att barn och ungdomar med funktionsnedsättning har sämre förutsättningar att 

få göra sina röster hörda och påverka sin situation, trots denna rättighet. 

  

Nio elever menar att det är viktigt att lära sig läsa, men endast en elev anser att hen själv får 

välja vad hen ska läsa. Resultatet har emellertid tidigare visat att pedagogerna är väl insatta i 

elevens intressen och anpassar material och texter utifrån elevens förutsättningar för att öka 

motivationen och lärandet hos eleverna. Pedagogerna anser också att synliggörandet av 

elevinflytande för att göra eleverna medvetna om att de har inflytande är ett 

utvecklingsområde som flera pedagoger uttrycker en önskan om att diskutera kollegialt, vilket 

de tror kan leda till att eleverna blir medvetna om att de har inflytande.  Detta 

överensstämmer med Szönyi (2012) som menar att det är pedagogernas ansvar att skapa 

förutsättningar för inflytande, och således också förståelse för detsamma. 

  

6.5 Metoddiskussion 

Vårt syfte med studien är att beskriva och analysera förutsättningar för elevers inflytande i 

grundsärskolan och hur detta kommer till uttryck i läsundervisningen. Vi är medvetna om att 

generella slutsatser inte kan dras av studiens resultat men att denna studie bidrar till 

förståelse av ämnet. 

  

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer med undervisande pedagoger samt 

enkät till elever. Att studera elevinflytande från olika perspektiv kan ge en fördjupad insikt i 

ämnet och höja studiens kvalitet (Denscombe, 2016). Genom att både intervjua undervisande 

pedagoger och ta del av elevernas åsikter genom enkät upplever vi att vi fått en bred och 

fasetterad bild av inflytandets och läsundervisningens sammanhang. Vi hade även kunnat 

genomföra observationer, för att få ytterligare förståelse för arbetet i den pedagogiska 

skolvardagen, men valde att begränsa studien till intervjuer och enkät. 
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För att tolka och analysera vårt resultat användes det sociokulturella perspektivet på lärande. 

I efterhand kom vi i kontakt med Shiers (2001) delaktighetsmodell, vilken mycket väl hade 

kunnat vara ett komplement till det sociokulturella perspektivet eftersom den kan användas 

för att synliggöra hur pedagoger och elever samspelar för att uppnå elevinflytande. Modellen 

är också användbar för att synliggöra progressionen i att uppnå elevinflytande (Shiers, 2001). 

Eftersom vi bar med oss egna förförståelser, kunskaper och erfarenheter samtidigt som vi 

själva utgjorde studiens analysverktyg hade det möjligtvis varit lättare att få distans till 

undersökningen genom att använda det teoretiska analysverktyg som Shiers 

delaktighetsmodell utgör. 

  

Studiens genomförande har skett i samarbete. Under arbetets gång har vi haft litterära 

diskussioner och kombinerat våra texter till en gemensam produkt. Att vi båda medverkat vid 

samtliga intervjuer samt att vi tolkat, analyserat och skrivit tillsammans medför att studiens 

trovärdighet stärks. Då vi båda arbetar i grundsärskolan har vi kunskap och erfarenhet om 

verksamheten vilket kan vara en fördel. Det kan också vara en nackdel, till exempel kan vi ha 

missat att ställa vissa följdfrågor eftersom vi tagit något för givet. Inför intervjuerna gjordes 

en provintervju vilket var betydelsefullt eftersom det gav insikt om att vissa förändringar 

behövde göras i intervjuguiden. Även innan enkäten delades ut gjorde vi en utprovning av 

densamma. 

  

6.6 Avslutande reflektioner 

Det skrivna ordet är en nyckel till delaktighet i samhället. Därför kan läsundervisningen ses 

som kärnan för kunskap och utbildning. Skolan har ett demokratiskt uppdrag som innebär att 

ge elever en grund för att aktivt kunna delta i samhället. Den som inte kan läsa riskerar således 

att utestängas från en mängd sammanhang medan elever som lär sig läsa och förstår vad de 

läser kan få ett rikare liv. Skolans demokratiska uppdrag och kunskapskraven ska konvergeras 

i det pedagogiska arbetet i skolan, vilket kan vara en utmaning i skolvardagen. I studien 

framgår att eleverna har ett stort indirekt inflytande på undervisningen eftersom 

pedagogerna strävar efter att anpassa all undervisning efter elevens intressen. Däremot ter 

det sig som allra svårast att synliggöra och medvetandegöra inflytandet för den enskilde 

eleven. Detta är pedagogerna medvetna om och därför öppna för kollegiala samtal om 
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elevinflytande. Då eleverna i grundsärskolan ofta har kommunikativa svårigheter ställs 

särskilda krav på pedagogerna att tolka elevernas vilja och intentioner för att säkerställa att 

eleverna får ett meningsfullt inflytande. Genom att ta tillvara på och lyssna till elevers 

synpunkter, åsikter och idéer i lärandesammanhang, kan skolan utvecklas till en mer 

inkluderande lärmiljö. Genom att bjuda in alla elever till att vara med och påverka kan 

eleverna bidra med synpunkter i frågor som är betydelsefulla för dem. På så sätt kan 

utbildningen också bli mer meningsfull för eleverna. För att elever ska känna sig delaktiga i 

lärprocessen är inflytande en grundpelare som gör att eleverna ges möjlighet att känna att 

det sammanhang hen ingår i är begripligt, hanterbart och meningsfullt vilket leder till KASAM, 

känsla av sammanhang. Det finns en påtaglig risk att känsla av sammanhang inte uppnås om 

eleverna, som undervisningen särskilt berör, inte tillfrågas. 

  

6.7 Fortsatt forskning 

Utifrån studiens resultat ser vi flera möjligheter till fortsatt forskning inom området. I den 

fortsatta forskningen vore det intressant att studera elevinflytande utifrån Shiers 

delaktighetsmodell, vilken bygger på samspelet mellan pedagog och elev. Modellen används 

för att synliggöra arbetsprocessen med att uppnå elevinflytande i den pedagogiska praktiken. 

Fortsatt forskning kan också utgå från elevinflytande gällande hur elever i tidigare respektive 

senare skolår upplever elevinflytande samt hur det framträder i ovan nämnda 

delaktighetsmodell. Väsentligt är också att studera och jämföra villkoren för elevinflytande 

mellan skolformerna, grundsärskola och grundskola. I kommande studier kan också 

samarbetet mellan grundskola och grundsärskola undersökas samt hur pedagoger upplever 

lärprocessen när elever samspelar och utvecklas över skolformsgränserna. Följaktligen finns 

flera relevanta alternativ till fortsatt forskning. 
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Vi är studenter som utbildar oss till speciallärare vid Umeå universitet. Vi skall nu skriva vårt 

examensarbete. Examensarbetets syfte är att bidra till ökad kunskap om läsinlärning och 

elevinflytande i grundsärskolan genom att beskriva och analysera pedagogers och elevers 

upplevelser av inflytande i grundsärskolan samt hur detta kommer till uttryck i 

läsundervisningen. För att kunna svara på våra forskningsfrågor behöver vi samla in material 

genom att intervjua verksamma pedagoger i grundsärskolan och det är här du kommer in i 

bilden. 

  
Vi vill med detta brev be dig om att delta i vår studie. Alla deltagare garanteras anonymitet 

och varken kommunens eller skolans namn kommer att kunna identifieras. I enlighet med 

rådande etiska regler är deltagandet helt frivilligt, ni kan när som helst välja att avbryta 

deltagandet. Materialet behandlas strikt konfidentiellt och kommer inte finnas tillgängligt 

för annan forskning.  

Har ni ytterligare frågor ber vi er att kontakta oss. 
  
Med vänliga hälsningar 
I originalbrevet återfanns namn och kontaktuppgifter här 
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Anhållan om tillstånd för att ert barn kan delta i en studie inom ramen för ett 

examensarbete på speciallärarprogrammet vid Umeå universitet. 

  

Vi är studenter som utbildar oss till speciallärare vid Umeå universitet. Vi skall nu skriva vårt 

examensarbete. Examensarbetets syfte är att bidra till kunskap om läsinlärning och 

elevinflytande i grundsärskolan genom att beskriva och analysera pedagogers och elevers 

upplevelser av inflytande i grundsärskolan samt hur detta kommer till uttryck i 

läsundervisningen. En av våra forskningsfrågor är hur eleverna upplever sina möjligheter till 

inflytande. För att kunna svara på denna fråga behöver vi samla in material genom en enkät 

till eleverna. 

  

Vi vill med detta brev be er vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn deltar i 

enkätundersökningen. Alla barn garanteras anonymitet och varken kommunens eller 

skolans namn kommer att kunna identifieras. I enlighet med rådande etiska regler är 

deltagandet helt frivilligt, ni och ert barn kan när som helst välja att avbryta deltagandet. 

Materialet behandlas strikt konfidentiellt och kommer inte finnas tillgängligt för annan 

forskning.  

Sätt ett kryss i rutan nedan om ni ger ert tillstånd: 
☐ Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 
  
Datum …………………………………………….. 
  
  
……………………………………………………..………………………                …………………………………………. 
vårdnadshavares underskrift                                                            elevens namn 
  
  
Har ni ytterligare frågor ber vi er att kontakta oss. 
  
Med vänliga hälsningar 
I originalbrevet återfanns namn och kontaktuppgifter här. 
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Intervjuguide 
Vilken utbildning har du? 
Hur många år har du i yrket? 
  
Inflytande  
Hur upplever du att eleverna känner sig när de kommer till skolan? 
Hur uppfattar du begreppet elevinflytande? - utifrån yrkesroll och uppdrag. 
Hur arbetar du med elevinflytande i undervisningen? 
Hur arbetar du för att synliggöra elevinflytandet för den enskilda eleven? 
Vilka utmaningar ser du med elevinflytande i grundsärskolan? 
Hur gör du för att eleverna ska uppleva att de har inflytande över sitt lärande? 
På vilket sätt har eleverna inflytande? 
Hur diskuteras elevinflytande i kollegiet? 
Hur synliggörs elevinflytande i verksamheten? – finns några konkreta spår av detta? 
Upplever du att du får stöd av styrdokumenten/rektor/kollegor/föräldrar/elever i ditt arbete 
med elevinflytande? 
På vilket sätt anser du att ni skulle kunna arbeta vidare för att vidareutveckla 
elevinflytande?  
 
Läsundervisning 
Vad anser du att det krävs för att underlätta elevernas läsinlärning? 
Vilken/vilka läsinlärningsmetoder använder du dig av i din undervisning? 
Finns det någon metod som du hämtar inspiration ifrån? 
Kan du ge några exempel på hur din läsinlärningsundervisning ser ut? 
Känner du att du får stöd av styrdokumenten i hur du ska arbeta med att utveckla elevernas 
läsförmåga? 
Beskriv hur du arbetar med läsförståelse i din undervisning? 
Vilka stödstrukturer anser du hjälper elever att förstå texters innebörd? 
Vilka faktorer påverkar ditt val av texter till läsförståelseundervisningen? 
Hur bedömer du elevers läsutveckling? 
Anser du att dina elever har inflytande över läsundervisningen? 
Upplever du att dina elever är medvetna om att de har eller inte har inflytande över 
läsundervisningen? 
Är det något du vill tillägga om ditt sätt att arbeta med läsinlärning och läsförståelse? 
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