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Aldrig någonsin tidigare har det skrivits och lästs så mycket som nu. Tidningar, 

tidskrifter och böcker flödar fram ur tryckpressarna, texter fyller cyberrymden och 

dyker upp på miljontals dataskärmar. Myndigheter och organisationer överöser 

oss med trycksaker och lägger upp webbsidor (Lundberg & Reichenberg 2009:10).  

Som medborgare förväntas vi ta del av och sätta oss in i en mängd samhällsin-

formation. Det kan vara allt från att läsa innehållsdeklarationer på livsmedel, lä-

kemedel, det ”finstilta” i kontrakt, internet- och mobilabonnemang och andra er-

bjudanden. Den som är informerad kan bilda sig en egen uppfattning, försvara 

sina rättigheter och påverka sin situation. Insikter ger åsikter. Skolan har här en 

viktig funktion, att ge eleverna en aktiv läsundervisning. 

I den svenska skolan finns en skild skolform, särskolan. Enligt skollagen är 

särskolan till för elever som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms nå upp 

till grundskolans kunskapsmål (SFS 1985:1100).1 Särskolan har fått mycket upp-

märksamhet i media den senaste tiden. Rapporteringen har stundtals varit nega-

tiv. Det har kommit i dagen att allt fler elever på senare år har placerats i särskola 

utan ordentliga utredningar. De senaste femton åren har inskrivningen till särsko-

lan ökat, från cirka 1,0 procent läsåret 1995/1996, till 1,4 procent 2009/2010 

(Skolinspektionen 2011). Drygt 8500 elever gick i särskolan 2009/10.2 

Skolinspektionen gjorde därför på regeringens uppdrag 2010 en granskning av 

715 slumpvis utvalda beslut i 30 slumpvis utvalda kommuner. Syftet med gransk-

ningen var bland annat att undersöka om kommunerna tar sitt ansvar för hand-

läggning och utredning innan de beslutar att en elev ska placeras i särskola. Vidare 

ville man undersöka huruvida besluten fattats av behörig beslutsfattare och att 

vårdnadshavare getts rätt att välja vilken skolform deras barn ska ha.  

Granskningen ledde till att Skolinspektionen i en rapport riktade kritik mot 

samtliga 30 kommuner (Skolinspektionen 2011). Det framkom att handläggningen 

visade på uppenbara brister. Underlaget som låg till grund för ett beslut saknade 

ibland såväl sociala som medicinska utredningar. Följaktligen räckte inte underla-

                                                             
1Den obligatoriska särskolan organiseras i grundsärskola och träningsskola. Elever som bedöms sakna 
förutsättningar att klara av att gå i grundsärskolan tas emot i träningsskolan. Träningsskolan har andra 
kursplaner än grundsärskolan. I grundsärskolan går elever med lindrig utvecklingsstörning. Eleverna 
undervisas ungefär i samma ämnen som grundskolans elever. Ämnenas innehåll och omfattning anpas-
sas dock till varje elevs förutsättningar. Därför upprättas också en individuell studieplan för varje elev 
(Skolverket 2011).  
2 En elev inskriven i grundsärskolan kan också få sin undervisning i grundskoleklass. Där studerar 
eleven efter särskolans kursplan och undervisningen anpassas så att eleven utifrån sina förutsättningar 
kan följa klassens arbete. 
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get till att göra de bedömningar som gjorts. Bedömningen var således inte rättssä-

ker. Vidare visade det sig att utrikesfödda elever eller elever med utrikesfödda 

föräldrar i särskolan var fler än motsvarande grupp i grundskolan (se också Artiles 

1998).  

Skolinspektionen (2010) har också riktat kritik mot undervisningen i särskolan. 

Vi återkommer till detta längre fram. 

Ett syfte med denna artikel är att undersöka om det är möjligt att undervisa 

personer med utvecklingsstörning i läsförståelse. Ett annat syfte är att försöka få 

svar på varför gränser sätts när det gäller personer med utvecklingsstörning. För 

att få reda på detta kommer jag att göra en forskningsöversikt.  

Tre centrala begrepp 
Innan jag går vidare i denna artikel kan det vara på sin plats att försöka reda ut tre 

centrala begrepp, nämligen utvecklingsstörning, gräns och läsförståelse.  

Med utvecklingsstörning menas i allmänhet ett intellektuellt eller kognitivt 

funktionshinder. Psykologiskt innebär utvecklingsstörning en begränsad intellek-

tuell förmåga eller låg utvecklingsnivå, med varierande grad av störningar i upp-

märksamhet eller varseblivning (SOU 2003:35). Man brukar tala om grader av 

utvecklingsstörning: lindrig, måttlig och grav (Kylén 1981). 

Långt in i mitten på 1900-talet ansågs det som en skam att ha fått ett utveck-

lingsstört barn. Läkare kom att ha ett stort inflytande på allmänhetens uppfattning 

om personer med utvecklingsstörning och kan därför sägas ha medverkat till att 

skapa en gräns mellan ”vi” och ”dem”. Personer med utvecklingsstörning uppfat-

tades som farliga och skadliga för sin omgivning. De skulle in på anstalt och det 

var läkarna som hade till uppgift att se till att mödrarna gav upp sin ”missriktade 

moderskärlek” och såg till att barnen kom i väg. Det ledde till att stora anstalter 

byggdes där alla intagna kläddes i likadana kläder, klipptes i samma frisyrer och 

vårdades med militär disciplin på sina håll och på löpande band på andra håll. Här 

fanns inga eller mycket få leksaker, det bedrevs ingen undervisning, dit kom sällan 

några föräldrar eller anhöriga på besök och aldrig någonsin någon annan 

(Grunewald 2009:71ff., 97f.).  

Gränser. Vad är egentligen en gräns i en skolkontext? Bidwell (2000; 2001) 

nämner tre olika gränser där den första går mellan en organisation (t.ex. skolan) 

och dess yttre omgivning. Denna yttre organisatoriska gräns används för att sär-

skilja mellan exempelvis vem som ska gå i särskola och inte gå i särskola. Här rör 

det sig alltså om en gränssättning på kommunal nivå. 

Den andra gränsen går mellan hur organisationer (t.ex. skolor) internt organi-

serar sig. Skolor drar gränser mellan vem som ska gå i den ena eller andra klassen. 

Skolan drar också upp gränser för om en elev med utvecklingsstörning ska vara 

integrerad i en grundskoleklass och få sin undervisning där tillsammans med öv-

riga elever eller om en elev ska undervisas i en separat särskoleklass (Bidwell 
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2000; 2001). Här rör det sig om en gränssättning som görs av den enskilda skolan, 

det vill säga på lokal nivå.  

Den tredje gränsen är den pedagogiska. Här avses de gränser som uppkommer 

i undervisnings- och lärandesituationer. Pedagogiska gränser dras genom att som-

liga beskrivs som högpresterande och andra som lågpresterande elever. Gränser 

dras mellan dem som bedöms som aktiva på lektionen och dem som bedöms som 

överaktiva/oroliga, har svårt att sitta still och koncentrera sig. Det kan också 

handla om gränser mellan dem som lärare anser kan lära sig att läsa texter på dju-

pet och dem som bara klarar av att avkoda ord hjälpligt (Bidwell 2000; 2001). Här 

rör det sig om en gränssättning som görs i den enskilda klassen. 

Gränser kan också sättas på nationell nivå i form av lagar. Det kan vara positivt 

då de kan tillförsäkra personer med utvecklingsstörning rättigheter exempelvis 

skolplikt. Gränser är givetvis inte statiska, utan kan skifta (Bidwell 2000; 2001).  

Läsförståelse. En nödvändig förutsättning för att kunna läsa en text är att man 

kan avkoda orden på papperet. Men det räcker inte med att kunna avkoda utan 

man måste också förstå vad man läser. Många elever har svårt med det. Det kan ha 

flera orsaker. Exempelvis kan syntaxen och orden ställa till problem. Eleverna kan 

också ha begränsade förkunskaper om det område som texten gäller och kan då 

inte fylla i luckorna i texten. Vidare kan svårigheterna bero på att eleverna läser 

texten passivt och inte är medvetna om att de ska läsa aktivt, det vill säga mellan 

och bortom raderna (Lundberg 2010:96ff.). Det blir problematiskt för elever som 

inte förstår eftersom lärande i skolan till stora delar bygger på att eleven hämtar 

information från tryckta texter. God läsförståelse är nyckeln till framgång i de 

flesta av skolans ämnen och grunden för ett livslångt lärande och ett aktivt liv som 

samhällsmedborgare.  

Innan jag kommer in på forskningens rön rörande undervisning i läsförståelse 

för personer med utvecklingsstörning ger jag i nästa avsnitt en historisk tillba-

kablick.  

Endast bildbara sinnesslöa fick undervisning 
I Sverige har det funnits utbildning för elever med utvecklingsstörning sedan 

1860-talet. Under cirka hundra år bedrevs utbildningen på anstaltsskolor, så kal-

lade sinnesslöskoleanstalter. De sinnesslöa barnen bodde och gick i skola på an-

stalten. Sinnesslöutbildningen var frivillig och föräldrarna förväntades anhålla om 

att få sina barn inskrivna. Det var först 1944 som utbildningen av sinnesslöa barn 

formellt blev ett myndighetsansvar. Detta år kom en lag som innebar att lands-

tingen blev skyldiga att organisera och tillhandahålla vård och undervisning av 

”bildbara sinnesslöa barn” (SFS 1944:477). Lagen hade naturligtvis sina förtjänster 

genom att statsmakterna tog på sig ansvaret för att garantera undervisning. En 

uppenbar brist var dock att lagen var exkluderande, det vill säga satte gränser. De 

som definierades som “icke-bildningsbara sinnesslöa” fick ingen undervisning och 
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det skulle dröja ytterligare två år innan den första läroplanen för sinnesslöskolorna 

kom (Grunewald 2009:123ff.). 

Empiriska studier av grundsärskolans innehållsmässiga arbete från denna pe-

riod lyser med sin frånvaro. Det var först 1964 som Skolöverstyrelsen bestämde att 

särskolan skulle undersökas. Två delstudier gjordes. I en av studierna undersöktes 

undervisningens samstämmighet med läroplanen i ämnena modersmål, matema-

tik, kristendom och hembygdskunskap. Man studerade i vilken omfattning det 

angivna innehållet behandlades, vilket övrigt undervisningsinnehåll som togs upp 

m.m. Studien genomfördes som en enkätstudie. Det framkom då att lärarna i 

särskolan upplevde att undervisningen i hög grad stämde överens med läroplans-

anvisningarna. De kunde dock varken närmare specificera hur och i vilken omfatt-

ning olika innehållsmoment förekom i undervisningen. Exempelvis uppgav de att 

högläsning behandlades under läsåret men däremot inte hur ofta, i vilken grad 

eller för vilka elever. Vilka andra ämnen särskolan undervisade i och vad som 

kunde ses som karakteristiskt för det pedagogiska arbetet framgick inte heller (se 

Witting 197?).3 

Fyra år senare, 1968, kom den så kallade omsorgslagen. Den innebar att alla 

barn och ungdomar i Sverige fick rätt till utbildning, oavsett grad av utvecklings-

störning. Det innebar dock inte att alla erbjöds skolgång fem dagar i veckan utan 

en del fick bara gå en dag (muntlig kommunikation Anna-Lena Krook 2011-06-

01).4 År 1993 kom så LSS (Lagen om stöd och särskild service). Denna lag är en 

rättighetslag som skall garantera personer med omfattande och varaktiga funk-

tionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet 

och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den en-

skilde får möjlighet att leva som andra. LSS är emellertid en rättighetslag. Det 

innebär att den enskilde inte får insatserna per automatik, utan endast om 

han/hon begär dem. Att begära insatser kan vara svårt om man inte begriper vad 

som står i LSS (Grunewald 2009:159ff., 191ff.). Här vilar ett stort ansvar på skolan 

att utveckla elevernas läsförståelse.  

Hur ser undervisningen ut idag? 

Som nämndes i inledningen går flertalet elever med utvecklingsstörning idag i en 

särskild skolform, särskolan. Debattens vågor har gått höga huruvida vi ska ha en 

särskild skolform för personer med utvecklingsstörning.  

Förespråkarna har fört fram argument som handlar om att elever med ut-

vecklingsstörning har sådana specifika behov som enbart särskolan kan tillgodose. 

Ett annat argument är att det är viktigt att ta tillvara särskoleundervisningens 

speciella karaktär. Ett tredje argument är att särskolans personal har erfarenhet av 

att undervisa dessa elever (Sundström 2011:17ff.). Motståndarna argumenterar för 

                                                             
3 Det saknas fullständiga uppgifter om publikationsår i boken. I databasen Libris anges årtalet 197?. 
4 Anna-Lena Krook är ordförande för riksförbundet FUB (Förbundet för barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning). FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna 
med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. 
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att elever med utvecklingsstörning har rätt till ett så normalt liv som möjligt och 

att till ett normalt liv hör att få gå i samma skola under samma villkor som andra 

elever (Thomas & Loxley 2001).  

Särskolan har samma krav på sig som all övrig skolverksamhet när det gäller 

att främja elevernas kunskapsutveckling och att ge dem de redskap de behöver för 

att – så långt det för varje individ är möjligt – förstå och hantera omvärlden (Skol-

verket 2011).  

Den 1 juli 2011 fick grundsärskolan nya kursplaner. I kursplanerna i svenska 

och svenska som andraspråk står läsförståelsen i centrum. Det står explicit att 

undervisningen ska innehålla träning av lässtrategier för att avkoda och förstå 

olika texter. Vidare ska eleverna få träna sökläsning och läsning mellan raderna. 

De ska läsa såväl faktatexter som berättande texter. Också multimodala texter lyfts 

fram (ibid. 2011:65). De nya kursplanerna ställer följaktligen höga krav på såväl 

lärare som elever.  

Även om grundsärskolan således fått nya kursplaner har forskningen pekat på 

att det brukar ta tid innan skrivningarna i dessa får genomslag ute i skolorna (jfr 

Meyer & Rowan 1978). Vi får också låta det gå en tid innan vi som forskare kan gå 

in och se vilka spår skrivningen i kursplanerna avsatt i praktiken. Följaktligen får 

vi i denna artikel nöja oss med att granska befintlig forskning om läsning och läs-

förståelse hos personer med utvecklingsstörning.  

Svensk forskning om särskolan 
Det finns omfattande svensk forskning kring särskolan. Studierna kan grovt delas 

in i sådana som undersökt hur elever med flera funktionsnedsättningar (a) blir 

mottagna i träningsskola och (b) blir mottagna i särskola. Här har uppmärksam-

mats faktorer som effektivitet i team- och föräldrasamarbete, åtgärdsprogram 

m.m. Studierna kännetecknas av att de främst utgår från ett habiliteringsperspek-

tiv (se Granlund et al. 1999). De har därför i huvudsak belyst social integrerings-

problematik (Rosenqvist 1988; Tideman 2000) och särskoleelevers delaktighet, 

gemenskap och samspel med varandra (Szönyi 2005) och med andra (Molin 

2004). Merparten av dessa studier kan hänföras till det Molin (2004) benämner 

implementeringsforskning, dvs. man studerar konsekvenser av genomförda re-

former genom att följa upp hur lagstiftningens centrala intentioner och det som 

realiseras i verkligheten stämmer överens.  

Däremot finns det knappt någon forskning kring läs- och skrivutveckling i 

särskolan. Detta ter sig en smula överraskande då Skolverkets (2002) studie rö-

rande personer som gått i gymnasiesärskolan visade på brister. Endast hälften av 

ungdomarna ansåg att gymnasiestudierna hade förberett dem för de arbetsupp-

gifter de var satta att utföra. Ungdomarna poängterade vidare att studierna kunde 

ha varit mer utmanande och kunskapsinriktade. I en kvalitetsredovisning av Skol-

verket (2003) ansågs att detta var en allvarlig brist.  
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I sin avhandling uppmärksammar Berthén (2007:36f.) att befintlig svensk 

forskning om särskolan inte problematiserat särskolans pedagogiska verksamhet i 

någon högre utsträckning. Berthén följde två särskoleklasser under flera år. Re-

sultaten var nedslående. Hon påpekar att det skriftspråkliga sammanhang som 

eleverna erbjöds i de skolor hon undersökte var begränsat. Mycket tid gick åt till 

att eleverna skulle tränas att sitta tysta och stilla i bänken, vänta, kunna räcka upp 

handen, sysselsätta sig själva och att inte störa andra. Till detta kom att elevassi-

stenterna ville vara ”snälla” och gjorde arbetet istället för eleverna. Det kunde gälla 

såväl skolarbetet som hemläxan. Eleverna fick därför inte reella förutsättningar för 

ett deltagande i skriftspråkliga aktiviteter som kunnat leda till en funktionell läs-

kompetens. Eleverna fick träna på bokstäver och ord, men de fick inte använda 

skriftspråksfärdigheterna till kommunikation i meningsfulla sammanhang. Ele-

verna förväntades med andra ord bli läs- och skrivförberedda i huvudsak genom 

att träna sig på att skriva bokstäver. De elever som var i fokus i Berthéns studie 

använde inte texter i någon större omfattning. De enda texter som de mötte i 

klassrummet utgjordes av dagens schema, enstaka ordbilder på tavlan, eller ge-

nom olika spelmaterial i någon språktränande gruppaktivitet. Någon enstaka gång 

läste de böcker (Berthén 2007:134ff.).  

I Skolinspektionens tidigare nämnda rapport – i vilken 28 särskolor var före-

mål för undersökning – framkom att lärarna i särskolan försummade aktiv läsun-

dervisning för de äldre eleverna och i stället prioriterade omsorg och ett gott emo-

tionellt klimat i skolan (Skolinspektionen 2010). Eleverna fick inte tillräckliga 

förutsättningar att utveckla de språkliga förmågor som uttrycks i grundsärskolans 

kursplan i svenska. Många lärare utgick inte från varje enskild elevs behov, förut-

sättningar och möjligheter i undervisningen och utmaningarna för många elever 

var för låga. I likhet med Berthén (2007) fann man att den läsning som mest före-

kom var läsning av schema och spelprogram och vad som skulle serveras till skol-

lunch. I de högre årskurserna var det mycket vanligt att lärarna läste högt för ele-

verna. Däremot var det sällsynt att lärarna stödde elevernas lyssnande genom att 

samtala med dem och ta vara på de frågor och funderingar som kunde finnas kring 

innehållet i texterna. I många skolor fick eleverna låna bänkböcker efter eget in-

tresse, men gavs sällan tillfällen att reflektera över innehållet i läsningen. Fokus 

låg att på egen hand skriva bokrecensioner eller att berätta om böckerna, men 

något samtal förekom inte (Skolinspektionen 2010). Om nu inte svensk forskning i 

någon större utsträckning intresserat sig för hur personer med utvecklingsstörning 

läser så gäller det motsatta för internationell forskning. Låt oss se närmare på den 

i nästa avsnitt.  

Omfattande internationell forskning 
Ett stort antal studier, företrädesvis på personer med Downs syndrom, och i syn-

nerhet på deras avkodningsförmåga, har gjorts (Snowling, Nash & Henderson 

2008). Forskningen har visat att läsning ofta är en svår uppgift för personer med 
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utvecklingsstörning. Det har också framkommit att förmågan till helordsläsning 

ofta är mer utvecklad än fonologisk avkodning och läsförståelse (åtminstone hos 

barn med Downs syndrom, se t.ex. Goetz et al. 2008). Det har globalt sett skett 

stora förbättringar när det gäller pedagogik och skolgång för personer med ut-

vecklingsstörning de senaste decennierna. Bochner et al. (2001) kunde exempelvis 

i sin studie från Australien konstatera att unga vuxna med Downs syndrom hade 

mer utvecklade läsförmågor än äldre vuxna med Downs syndrom. 

För personer med utvecklingsstörning liksom för läsare i övrigt är det viktigt att 

kunna läsa med flyt. Läser man stapplande går det åt mycket kognitiva resurser 

och förståelsen blir lidande. Förståelsen kräver både uppmärksamhet och omfat-

tande kognitiva resurser för att det skall bli ett tillfredsställande resultat. Läsför-

ståelsen kan således till skillnad från avkodningen inte automatiseras (Lundberg 

2010:79ff.; Bråten 2007). 

Vidare har forskarna kunnat konstatera att både ordavkodningsprocesser och 

läsförståelse tycks gå att öva upp genom koncentrerad och teoretiskt motiverad 

intervention (t.ex. Pershey & Gilbert 2002; van den Bos et al. 2007). Studier tyder 

på att utvecklingsstörda har svårigheter med abstrakt tänkande och detta påverkar 

deras läs- och skrivutveckling (Katims 2001; Bird Cleave & McConnell 2000). De-

ras läsning tenderar därför att inte bli lika automatiserad som hos icke-utveck-

lingsstörda (Swanson & Trahan 1996). Även i de fall där de läser med flyt har de 

svårt att förstå vad de läser (t.ex. Barnes & Dennis 1992). Byrne, McDonald och 

Buckley (2002) följde en grupp på 24 engelska barn med Downs syndrom under 

två år. Eleverna gick i vanlig klass.5 Forskarna jämförde deras progression i läsning 

dels med en grupp genomsnittliga läsare, dels med en grupp svaga (långsamma) 

läsare som gick i samma klass. Visserligen gjorde barnen med Downs syndrom 

framsteg i sin läsning men jämfört med de två andra grupperna var framstegen 

begränsade. Laws och Gunn (2002) fann ett samband mellan graden av språkut-

veckling och läsförståelse hos barn med Downs syndrom. Det gjorde också Groen, 

Law, Nation och Bishop (2006) som följde en flicka med Downs syndrom och fann 

att hon var lika bra som normalläsare när det gällde att besvara faktafrågor. Däre-

mot hade flickan svårigheter när det gällde att göra kunskapsbaserade inferenser.6 

Forskningen har också undersökt effekten på förståelsen av kompletterande bild-

stöd (Jones et al. 2007) och så kallad lättläst text (jfr Lundberg & Reichenberg 

2009).  

Det har också uppmärksammats att läs- och skrivutvecklingen är beroende av 

effektiv skolundervisning. I Holland har forskare undersökt hur man kan förbättra 

läsförståelsen hos personer med lindrig utvecklingsstörning. Elever i tolvårsåldern 

deltog i studien. Utgångspunkten var att personer med utvecklingsstörning inte 

förstår orsakssambanden i en text. Genom att fokusera på dessa hoppades man att 

förståelsen skulle öka. Förståelsen mättes genom att ställa varför-frågor samt be 

                                                             
5 Min översättning av det engelska begreppet mainstream class. 
6 Att göra inferenser innebär att man läser mellan raderna.  
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eleverna återberätta vad de läst. Under åtta veckor, 20–30 minuter varje dag, un-

dervisades eleverna om orsakssamband under ledning av en forskare. Under den 

första veckan fick de läsa berättelser högt, identifiera ord, meningar och stycken. 

Under den andra och tredje veckan fick de lära sig att identifiera orsakssamband i 

meningar. Under den fjärde, femte och sjätte veckan fick de träna sig på att an-

vända orsakssamband i berättelser. Under de två sista veckorna slutligen fick de 

träna på att använda orsakssamband i faktatexter. Träningen gav positiva resultat. 

Att förstå orsakssambanden i en berättelse/faktatext är viktigt om man ska kunna 

tillgodogöra sig innehållet i texten (Varnhagen & Goldman 1986).  

I van den Bos, Nakken, Nicholay och Houten (2007) deltog 38 vuxna hollän-

dare med lindrig utvecklingsstörning. De fick träna efter modellen Reciprocal Te-

aching, på svenska Reciprok undervisning (RU) som har utarbetats av Annemarie 

Palincsar och Ann Brown (1984). Den senare, som dog 1999, var dyslektiker och 

lärde sig läsa först vid 13 års ålder. Så småningom blev hon professor vid Illinois 

University. Där kom hon i kontakt med en speciallärare för utvecklingsstörda 

barn, Annemarie Palincsar. Hon blev sedermera Anns doktorand. Idag är Anne-

marie professor vid University of Michigan. Den ursprungliga modellen utveckla-

des för svaga läsare i årskurs 7, men har senare även använts i de flesta årskurser 

med olika elevkategorier och resultatet har blivit en ökad läsförståelse hos ele-

verna.  

Själva begreppet reciprok betyder ömsesidig. Med detta menas att modellen 

lägger vikt vid det dialogiska, det vill säga att lärande sker i dialog med andra och 

att eleverna skapar mening tillsammans. Palincsar och Brown (1984) menar att 

läsförståelse är en produkt av (a) textens grad av läsbarhet, (b) graden av överens-

stämmelse mellan innehållet i texten och elevens förkunskaper och (c) elevens 

strategier i samband med läsningen. Därför är det viktigt, menar de, att välja texter 

som har en hög grad av läsbarhet och där innehållet inte ställer oöverstigliga krav 

när det gäller förkunskaper. I reciprok undervisning ligger fokus på att träna ele-

verna att bli aktiva, konstruktiva läsare. Reciprok undervisning är mycket struktu-

rerad och bygger på att deltagarna får träna fyra strategier som är viktiga för att 

aktivt kunna läsa en text. De fyra strategierna är: 

 

 Sammanfatta med egna ord. 

 Ställa egna frågor före, under och efter läsningen av texten. 

 Reda ut oklarheter, exempelvis svåra ord, komplicerad syntax, centrala idéer. 

 Föregripa, där syftet är att träna elever att förutsäga vad de tror att texten kommer att be-

handla med hjälp av exempelvis rubrik och bilder.  

Den sistnämnda strategin innebär också att kunna dra slutsatser från vad de redan 

vet i ljuset av ny information som dyker upp i texten.  

Själva textsamtalet sker i smågrupper och läraren har i förväg delat upp texten i 

små stycken (segment). Genom att segmentera texten belastas inte elevernas 

minne lika hårt vilket torde innebära att i synnerhet lässvaga elever får större be-

hållning av det lästa.  
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Under de första textsamtalen där RU praktiseras har läraren huvudansvaret för 

samtalet. Det sker genom att läraren modellerar hur strategierna kan brukas i 

praxis av eleverna. Han/hon demonstrerar hur man ställer frågor, reder ut svåra 

ställen i texten, sammanfattar och blickar framåt. Eleverna observerar och uträttar 

inte så mycket kognitivt arbete själva.  

Allt eftersom blir det en elevs uppgift att axla lärarens roll som samtalsledare. 

Läraren blir då en bland övriga deltagare i gruppen, men har samtidigt till uppgift 

att stödja den elev som är samtalsledare. 

van den Bos et al. (2007) lät sina deltagare träna enligt RU i femton timmar 

under tre månaders tid. Hälften av deltagarna fick träna de fyra strategierna i RU 

individuellt med en lärare, den andra hälften i lärarledd grupp. Läraren var ledare 

hela tiden såväl i den individuella undervisningen som i gruppen. Deltagarna fick 

läsa både berättande texter och faktatexter. Det gick inte att på basis av testresul-

taten fastställa om det var bättre med enskild undervisning av strategier eller 

undervisning i grupp. Forskarnas slutsats är att strategiträning är ett första steg i 

träningen för deltagarna att bli bättre läsare. I en studie av Alfassi et al. (2009) 

ingick israeliska personer med lindrig utvecklingsstörning. De var mellan 15 och 21 

år. Under tolv veckor, två gånger i veckan, fick de träna RU i smågrupper om fyra 

deltagare i varje grupp. Vid de sex första tillfällena presenterades de fyra strategi-

erna för deltagarna. Vid de efterföljande arton tillfällena fick deltagarna träna stra-

tegierna. I studien ingick också kontrollgrupper. Efter träningen – posttest – hade 

förståelsen ökat signifikant hos experimentgrupperna; däremot kunde inte någon 

signifikant skillnad i förståelsen urskiljas i kontrollgrupperna.  

Också i Sverige har RU använts i en studie med lindrigt utvecklingsstörda. 

Reichenberg och Lundberg (2011) har genomfört en interventionsstudie i fyra 

särskolor i Västra Götalandsregionen. Sammanlagt ingick 40 elever i undersök-

ningen. Samtliga elever hade ordentliga utredningar i vilka det framkom att de 

hade utvecklingsstörning. Hälften av eleverna fick träna efter RU och hälften av 

eleverna (kontrollgruppen) fick träna efter en modell som går ut på att träna infe-

renser, det vill säga läsning mellan raderna (Franzén 2002). I båda modellerna fick 

eleverna träna hur man går till väga när man tänker högt genom att läraren mo-

dellerade hur det går till.  

Interventionen pågick i åtta veckor och två gånger per vecka. Innan själva trä-

ningen sattes in, kartlades elevernas förutsättningar för läsning (pretest). Det var 

flera elever som ingick i undersökningen som hade riktigt låga resultat på avkod-

ningstesten. Även efter träningen testades eleverna (posttest).  

Resultaten av posttestet visade att elevernas läsförståelse ökade signifikant ef-

ter interventionen. En slutsats Reichenberg och Lundberg (2011) drar är att om 

eleverna hade läst på egen hand så hade sannolikt mycket energi gått åt till själva 

avkodningen och eleverna hade därför inte fått så mycket behållning av det lästa 

(jfr Bråten 2007). Den gemensamma läsningen av korta textsegment innebar med 

stor sannolikhet att eleverna inte i lika hög grad hämmades av sin långsamma, 
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stapplande avkodning. Istället kunde de använda sin energi för att tillsammans 

med sina kamrater försöka skapa mening i texten.  

En annan slutsats Reichenberg och Lundberg (2011) drar är att regelbundet 

övande med texter i smågrupper är viktigt om elever ska öka sin läsförståelse. När 

elever får rikliga tillfällen att resonera om innehåll och strategier för förståelse ger 

det resultat. En tredje slutsats är att lärare i särskolan/träningsskolan inte får vara 

så rädda för att utmana sina elever i den närmaste utvecklingszonen. Lärarna i 

Reichenbergs och Lundbergs studie vågade mer och mer utmana sina elever.  

Sammanfattande diskussion 
I Skolinspektionens rapport (2010) fick särskolan skarp kritik för att läsundervis-

ningen sätts på undantag. Det förefaller märkligt att så har kunnat ske under så 

många år med tanke på att det kommit ett antal larmrapporter såsom Skolverket 

(2002; 2003) och Berthén (2007).  

Varför har då lärarna i särskolan i så ringa omfattning undervisat i läsning och 

läsförståelse? Det finns flera orsaker till detta. En torde vara att lärare drar en 

gräns mellan omsorg och ett gott klimat och aktiv läsundervisning. Givetvis är det 

viktigt att elever i särskolan mår bra och trivs. Som jag ser det borde det inte finnas 

någon motsättning här. Den viktiga omsorgen kan väl förenas med en mer aktiv 

läsundervisning. Många lärare är oroliga för att utsätta eleverna för press och vå-

gar därför inte utmana dem i den närmaste utvecklingszonen. Reichenbergs och 

Lundbergs interventionsstudie (2011) tyder på att såväl elever som lärare upp-

skattade att bli utmanade. En annan tänkbar förklaring till att läsundervisning 

satts på undantag är att under ett par årtionden har en s.k. konstruktionistisk pe-

dagogik dominerat lärarutbildningen och varit vägledande för skolans verksamhet. 

Den är baserad på teorier om att barn är naturligt motiverade att lära sig på egen 

hand. Genom egna aktiviteter, undersökningar och upptäckter kan de lära sig att 

förstå matematik, fysik eller läsning. Självständigt och individuellt arbete har där-

för uppmuntrats och läraren har mer eller mindre abdikerat från sin lärarroll och 

enbart fungerat som handledare (von Glasersfeld 1989; Lundberg 2010). 

Ett sådant arbetssätt går stick i stäv dels mot de studier som lyfts fram i denna 

artikel, dels ett antal andra studier som visar att en strukturerad undervisning 

gynnar svaga elever (Wasik & Slavin 1993). Därmed inte sagt att elever inte ska få 

arbeta individuellt ibland, men om man endast låter eleverna läsa texter på egen 

hand har man förbisett ett viktigt faktum. Ingen text är avsedd att stå på egna ben. 

Den får aldrig bli en fristående del av undervisningen som eleverna ska hantera på 

egen hand. Texterna måste vara en del av undervisningsprocessen, och bli en del 

av samspelet mellan lärare, elever och ämnesinnehållet (jfr Palincsar & Brown 

1984). 

Ett syfte med denna artikel var att undersöka om det var möjligt att undervisa i 

läsförståelse i särskolan. Genomgången har visat att det går att träna läsförståelse 

med elever med utvecklingsstörning. Det strukturerade textsamtalet har visat sig 
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vara en framkomlig väg (jfr Varnhagen & Goldman 1986; van den Bos et al. 2007; 

Alfassi et al. 2009; Reichenberg & Lundberg 2011). Frågan infinner sig varför det 

inte gjorts fler större svenska studier kring läs- och skrivundervisning i särskolan.  

Ett annat syfte var att försöka få svar på varför gränser sätts när det gäller per-

soner med utvecklingsstörning. Genomgången har också visat att gränser har spe-

lat och fortfarande spelar en stor roll för personer med utvecklingsstörning. Vissa 

gränser är bra, exempelvis när statsmakten stiftar lagar för att garantera att perso-

ner oavsett graden av utvecklingsstörning ska få gå i skolan. Andra gränser har 

fungerat mindre bra som när (a) elever placeras i särskolan utan ordentligt ge-

nomförda utredningar och (b) när lärare prioriterar bort aktiv läsundervisning.  

I det gamla bondesamhället spelade inte läsning så stor roll. De kunskaper man 

behövde förmedlades muntligt från en generation till en annan. I vårt kunskaps-

samhälle är situationen annorlunda och som medborgare förväntas vi ta del av och 

sätta oss in i en mängd samhällsinformation. Dagens kunskapssamhälle ställer allt 

högre krav på den enskilde medborgaren/konsumenten att själv ta ställning för 

samt ansvara för sina handlingar. Det räcker därför inte med att bara kunna koda 

av orden man läser utan man måste också förstå vad texten handlar om. Här är 

risken överhängande att en gräns kan uppstå om eleverna i grundsärskolan inte får 

träna på att läsa och förstå texter. 

En annan gräns jag funnit är den mellan svensk specialpedagogisk forskning 

och internationell. I den internationella forskningen finns en omfattande läs- och 

skrivforskning rörande personer med utvecklingsstörning. I Sverige kan man få 

uppfattningen att de som forskar kring utvecklingsstörning inte prioriterar läs- och 

skrivforskning (jfr Berthén 2007).  

Om talet om delaktighet ska bli mer än tomma ord kanske man borde vara mer 

vaksam när man drar gränser. Att få utveckla sin förmåga att läsa, skriva och sam-

tala är viktigt. Därigenom kan eleverna lättare skaffa sig kunskaper inom na-

turvetenskapliga och samhällsorienterande ämnen. Då får de förkunskaper som 

gör det lättare att ta till sig innehållet i texter. Detta är en demokratisk rättighet för 

alla elever i Sverige. Särskolan får inte vara ett undantag. Omsorg och trygghet är 

grundläggande, men det får inte leda till att lärare därför lägger undervisningen på 

en för enkel nivå utan hittar utmaningar och vågar utmana eleverna i den närm-

aste utvecklingszonen (jfr Vygotsky 1982). Här står således lärare i särskolan inför 

en utmaning. Om de fortsätter att endast vårda och omhulda är risken överhäng-

ande att personer med utvecklingsstörning hamnar i utanförskap och marginali-

seras.  
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