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ABSTRAKT 

Syftet med denna rapport var att undersöka hur pedagoger i gymnasiesärskolans 

individuella program yrkesträning talar om läs- och skrivutveckling. Studien utgår ifrån 

Vygotskys sociokulturella teori som innefattar att lärande sker i samspel med 

omgivning, människor och miljö, samt synen att alla elever har möjlighet att lära bara 

miljön är tillåtande. 

För att genomföra studien valdes att göra en kvalitativ forskningsintervju med 

utgångspunkt i semistrukturerade intervjufrågor baserade på svar från två pedagoger som 

undervisar i svenska på gymnasiesärskolans individuella program yrkesträning. 

Intervjusvaren tolkades sedan med en hermeneutisk-fenomenologisk ansats med syfte att 

skapa sig en bild av pedagogernas arbetssätt och tankar. 

Resultatet visade att respondenternas undervisning i svenska framförallt handlar om 

undervisning i kommunikation, läsförståelse och helordsläsning, vilka är 

undervisningsmål som finns i kursplanen för särskolan. Skrivutveckling är ett område 

som inte prioriteras i undervisningen. Respondenterna ställer i motsats till forskning 

stora kunskapskrav på eleverna och arbetar utifrån ett individanpassat arbetssätt där ett 

omsorgstänkande om eleven innefattas. 
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1 INTRODUKTION 

 

Efter att ha arbetat i Gymnasiesärskolans individuella program yrkesträning i snart 

tre år med att undervisa i bland annat svenska har jag insett att svenskan är en viktig 

grundsten för alla kurser. Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform som liksom 

gymnasieskolan styrs av gemensam skollag och läroplan. Den gemensamma 

läroplanen är Lpf 94, (läroplan för de frivilliga skolformerna) och handlar om de 

övergripandekrav som staten ställer på skolan. I Lpf 94 står att skolan ska förmedla 

demokratiska värden men även hjälpa eleverna att aktivt kunna ta del i samhällslivet. 

Skolan ska även hjälpa elever att kunna hantera dagens informationsflöde och snabba 

förändringstakt i samhället. 

 I detta sammanhang tycker jag det är viktigt att lyfta fram läsningens betydelse. En 

av anledningarna till varför läsningen är viktig är att eleven får en fördel till 

samhället på ett sätt som den som inte läser kommer att få svårare att göra. De 

erfarenheter jag tillägnat mig genom min yrkeserfarenhet samt genom de samtal jag 

haft med erfarna särskollärare visar att läsinlärning hos elever med en 

utvecklingsstörning inte alltid är enkel. En del elever har knäckt läskoden när de 

kommer till gymnasiesärskolan, en del är på god väg, en del läser med ordbilder, en 

del avkodar men saknar förståelse för innehållet, några läser inte alls. Genom samtal 

med en specialpedagog som undervisar elever på särvux har jag fått berättat om 

elever som där knäckt läskoden. Särvux är en eftergymnasial utbildning som erbjuds 

till vuxna utvecklingsstörda. Detta har väckt mitt intresse ytterligare för hur vi som 

arbetar som pedagoger i gymnasiesärskolan ytterligare kan stimulera elevernas läs- 

och skrivutveckling. Myndigheten för skolutveckling
 
(2003) definierar förmågan att 

kunna läsa och skriva med att det är en förutsättning för att delta och vara delaktig i 

samhället och fungera i olika situationer. Att kunna läsa och skriva innebär att själv 

kunna tillgodose sina egna behov och intressemål och att utveckla sig utefter sina 

egna förutsättningar.  

Ytterligare en aspekt i sammanhanget är att särskolan fått kritik av Skolverket (2001) 

för att vara alltför inriktad på omvårdnad istället för kunskapsfokusering. Det är dock 

värt att observera att särskolan lyder under läroplan och kursplan med tydliga 

kunskapsmål och riktlinjer. I kursplanen i svenska för gymnasiesärskolans 

individuella program (GYsär 2002:02) skrivs att eleven ska utveckla förmågan att 

läsa, skriva men även tala och lyssna.  

Lundgren (2007) som har egna erfarenheter av läs och skrivsvårigheter skriver att 

alla människor har olika förutsättningar att tänka, skriva och läsa. Likaså skriver han 

att personer med läs- och skrivsvårigheter ofta hittar vägar till läsandet som inte 

alltid är detsamma som pedagogens. En person som har läs och skrivsvårigheter får 

ofta dåligt självförtroende vilket kan leda till att personen kan blockeras i sitt 

inlärande. 

”Vanligt är därför att personer med läs- och skrivsvårigheter, ADHD och andra 

funktionsnedsättningar hittar framkomliga vägar för sitt språkande först när de lämnat skolan” 

(Lundgren, T 2007 s. 12). 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

I litteraturgenomgången kommer en historisk tillbakablick ges om hur särskolan har 

vuxit fram. Likaså kommer pedagogen i särskolan att belysas. Därefter ges en inblick 

i svenskämnet i särskolan, inlärningsmetoder, kursplanen och olika 

observationsmaterial belyses. En överblick över vilka hjälpmedel och läromedel som 

finns på marknaden i svenskan tas upp som avslutning.  

2.1 Avgränsningar 

I arbetet kommer jag att använda och referera till den nya skollagen SFS 2010:800 

eftersom det är den lag som kommer att vara gällande framöver. 

”Den nya skollagen beslutades av riksdagen den 22 juni 2010. Den ska börja 

tillämpas på utbildningar och annan verksamhet från och med den 1 juli 2011. 

Lagen ska tillämpas på vuxenutbildningen från och med den 1 juli 2012.” 

(Skolverket.se) 

 

2.2 Historisk tillbakablick  

Historiskt sett har personer med utvecklingsstörning inte räknats in i 

utbildningssammanhang som skola och undervisning utan istället har det handlat om 

omsorg och vård. Molin (2004) skriver i sin avhandling att särskolan kännetecknats 

av stora förändringar. Det var på 50- talet som termen obildbara och bildbara togs 

bort. 1967 infördes omsorgslagen vilket innebar att alla elever skulle ha rätt till 

skolgång. Barn som tidigare inte fått gå i skolan på grund av olika funktionshinder 

fick nu gå i träningsskola. 1986 ersattes den gamla omsorgslagen av den nya 

omsorgslagen. Innebörden av den nya omsorgslagen var att skola och omsorg 

separerades, skollagen kom att gälla för särskolan och omsorgslagen innefattade 

omsorgen av människor med funktionshinder. 

Särskolan bedrevs från början av landstinget men kommunaliserades 1996. Tanken 

med en kommunalisering var att synen på människor med funktionshinder hade 

förändrats och att man nu ville visa på detta i praktiken. Innebörden av att särskolan 

tidigare drevs av landstinget innebar att man fortfarande såg funktionshinder som 

något medicinskt. Genom kommunens övertagande ville man få bort 

sjukdomsstämpeln, samt att människor med funktionshinder skulle betraktas som 

samhällsmedborgare som alla andra och därigenom kunna medverka i samhället 

(Tideman, 2000). En konsekvens av kommunaliseringen blev att de ekonomiska 

resurserna minskade och fler elever skrevs in i särskolan. Under de senaste 15 åren 

har antalet elever som är inskrivna i särskolan ökat. En förklaring som lyfts fram i 

Skolverkets studie visar att kommunaliseringen kan vara en orsak till ökat elevantal 

bl.a. beroende på att nya aktörer fick vara med vid utredningen av vilka elever som 

skulle placeras i särskola (Skolverket, 2006). Lokalintegreringen under 1970-talet 

innebar att särskolan i högre grad lokalintegrerades i skolan, tanken med en 

lokalintegrering var att de båda skolformerna skulle närma sig varandra (Molin, 

2004).  
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2.3 Gymnasiesärskolans uppbyggnad 

”Utbildningen i gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar vars skolplikt har 

upphört och som har gått i grundsärskolan eller som inte kan gå i gymnasieskolan 

därför att de har en utvecklingsstörning.” (Skollagen SFS 2010:800,18 kap, 3 §). 

Det är kommunen som har det ekonomiska ansvaret för att ge alla barn rätt till rätt 

utbildning. Skolsvårigheter som inte är relaterade till någon utvecklingsstörning ska 

inte innebära en plats i särskolan. Det som ligger till grund för en särskoleplacering 

ska vara en utvecklingsstörning (SOU 2004:98). Gymnasiesärskolan är en frivillig 

skolform som är utlagd på fyra år till skillnad från övriga gymnasieprogram som är 

utlagda på tre år. För elever som gått grundsärskola finns alltid rätten att fortsätta 

studier i gymnasiesärskola. Är det så att eleven inte har varit inskriven i särskola 

tidigare, ska eleven genomgå en utredning som ska omfatta pedagogisk, psykologisk, 

social och medicinsk bedömning. Därefter ska eleven och dess vårdnadshavare få 

vara delaktiga i diskussionen om en eventuell inskrivning i gymnasiesärskolan 

(Skollagen SFS 2010:800, 18 kap, 8§) . 

I gymnasiesärskolan ingår nationella, specialutformade och individuella program. I 

Skollagen SFS 2010:800 18  kap 9 § skrivs att det är huvudman tillsammans med 

elev och dess vårdnadshavare som bestämmer på vilket program eleven ska placeras, 

nationellt, specialutformat eller ett individuellt program. I det individuella 

programmet som är den skolform som undersöks i denna rapport ingår 

verksamhetsträning samt yrkesträning. De båda programmen omfattas liksom 

obligatoriska särskolan av två kursplaner. Svenskämnet finns som en kurs inom 

yrkesträningen. Inom verksamhetsträningen ingår kursen kommunikation och socialt 

samspel. För den grupp elever som tidigare varit inskrivna i den obligatoriska 

särskolan har alternativen varit grundsärskola eller träningsskola. Båda skolformerna 

omfattas av kursplaner och beroende på elevens förmåga sker en placering i antingen 

träningsskola eller grundsärskola. När det gäller kursplanerna så ingår ämnet svenska 

inom grundsärskola medan det i träningsskola heter kommunikation och socialt 

samspel GySär (2002:02). Trots att gymnasiesärskolan omfattas av samma läroplan, 

Lpf 94 som övriga gymnasieprogram visar forskning på att särskolans elever ses som 

avvikande från det som betraktas som det normala. Detta genom att man 

kategoriserar in människor i olika skolsammanhang (Frithiof, 2007).   

 

 

2.3.1 Funktionshinder och delaktighet  

Utifrån Foucaults maktperspektiv menar Frithiof (2007) att den makt människor 

använder sig av i utbildningssammanhang är att man kategoriserar in människor i 

olika fack. Detta beroende på om eleven avviker från den norm som gäller för det 

normala. Särskolan och grundsärskolan kan vara ett exempel på detta genom att den 

är skild från grundskola och gymnasieskola. En rådande uppfattning är att 

grundskolan är det normala och särskolan den avvikande verksamheten. En 

uppfattning som kan komma att forma eleverna och de lärare som arbetar där 

eftersom man ser grundskola som det normala och som sitt rättesnöre. Fritihof menar 

vidare att personer med utvecklingsstörning kan uppleva ett förtryck, genom att 

miljön inte är anpassad efter olikheterna. En oroande konsekvens kan då bli att 

utvecklingsstörningen blir ett hinder för den funktionshindrade att utvecklas för att 
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klara ett liv i samhället som en delaktig samhällsmedborgare. Delaktighet är ett 

nyckelbegrepp för människor med funktionshinder. Kommunikation blir ett redskap i 

processen. Tideman (2000) betonar vikten av inflytande för personer med ett 

funktionshinder eftersom de under hela sitt liv troligtvis kommer att vara beroende 

av andras hjälp och samhällets stödinsatser. Generellt sett har människor med 

funktionshinder små möjligheter att påverka sitt liv och sina livsförhållanden. 

Människor med funktionshinder deltar inte aktivt i samhället i föreningsliv eller 

politik. 

”Endast 1 procent har varit på ett politiskt möte och endast 31 procent utnyttjade sin 

rösträtt i senaste riksdagsvalet. Över 50 procent kan inte själva överklaga ett beslut 

av en myndighet och känner inte heller någon som kunde hjälpa dem” (a.a., s 60). 

 

2.3.2 Pedagogernas kompetens i särskolan 

Personal som undervisar i särskolan måste ha relevant utbildning och ha kunskaper 

om särskolans kursplaner och om särskolan som skolform. Genom olika 

fortbildningsinsatser ska personalen få ny kunskap för att bättre kunna möta de 

elever som går i särskolan. Ansvaret för fortbildning vilar på rektorn (Skolverket, 

2008). Vad som avses med rätt utbildning skriver skollagen SFS 2010:8002 kap, 13§ 

följande 

”Huvudmännen ska för undervisning använda lärare eller förskollärare som har en 

utbildning som är avsedd för den undervisning som läraren eller förskolläraren ska 

bedriva. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om vilken utbildning som krävs för att få bedriva viss undervisning i 

skolväsendet”. 

I en undersökning har Blom (2001) undersökt vilka som undervisar särskolans 

elever, vilken bakgrund och utbildning personalen har. Undersökningen handlar i och 

för sig om grundsärskoleelever, men det är ändå intressant att se hur pedagogernas 

bakgrund och utbildning ser ut. Av de undersökta lärarna är 32% utbildade 

speciallärare. De flesta har en grundutbildning som lågstadielärare, förskollärare eller 

fritidspedagog. Ca 27% är specialpedagoger, 29% av pedagogerna har en pedagogisk 

grundutbildning men ingen specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. De som saknar 

formell behörighet och därigenom saknar lärarexamen är 11%. Blom har även 

efterfrågat om pedagogerna anser sig ha tillräckligt med kunskap och kompetens för 

det arbete de utför. De flesta anser sig ha rätt kompetens vad gäller kunskap inom det 

egna ämnesområdet. Inom området metodik går det se att de pedagoger med 

specialpedagogisk påbyggnadsutbildning anser sig ha större kunskap om metodik än 

de två grupper som saknar påbyggnadsutbildning. En annan fråga berörde om de 

undervisade lärarna uppfattar att den utbildning som pedagogerna har motsvarar 

arbetsuppgifterna. I denna fråga är det enbart i grupperna speciallärare och 

specialpedagog som en majoritet anser att de har rätt utbildning för det arbete de 

bedriver (a.a). 

Alm, Berthén, Bladini och Johansson (2001) har i sin avhandling undersökt hur 

skolsituationen ser ut för elever i grundsärskolan och då tittat på lärarnas utbildning. 

Resultatet visar att 90% av lärarna har pedagogisk utbildning. Men endast 58% av 

pedagogerna har utbildning att undervisa i svenska och matematik. Studien som 

handlar om elever i grundsärskolan visar pedagogerna på att 72% av eleverna har 

stora språkliga svårigheter, undersökningen visar inte om pedagogerna anser att de 
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har förmåga att möta elevernas svårigheter, men endast 18% av pedagogerna anser 

att de får handledning i språk och kommunikation. Lärarna anser dock att de gärna 

får mer handledning  

 

2.4 Svenskämnet i gymnasiesärskolan 

 

Den undervisade pedagogen ska utgå ifrån kursplanen i svenska då hon eller han 

lägger upp sin undervisning. I beskrivningen av svenskämnet i kursplanen beskrivs 

att läs och skrivutveckling är en del i svenskämnet men det är även fler delar som är 

viktiga, kommunikationen lyfts fram som ett centralt begrepp. Eleven ska även 

utveckla lust att skapa med hjälp av språket, eleven ska utveckla språklig säkerhet 

och våga uttrycka sig i olika sammanhang. Eleven ska även utveckla förmåga att läsa 

och förstå och uppleva olika texter. Förmågan att kommunicera och uttrycka sig 

verbalt eller på annat sätt är också en viktig del inom ämnet svenska. Fokus läggs 

därmed inte enbart på att träna elevens läs- och skrivförmåga utan det handlar om att 

bli trygg med sitt språk. Inom svenskan ska eleven utveckla sin förmåga att samspela 

och vara delaktig i sin omgivning GySär (2002:02). 

”Utbildningen i ämnet svenska syftar till att utveckla förmågan att tala, lyssna, se 

läsa och skriva”(a.a s. 40) 

I kursplanen för gymnasiesärskolans individuella yrkesträningsprogram GySär 

(2002:02) är följande mål uppsatta. Skolan skall i sin undervisning sträva efter att 

eleven: 

- utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att lyssna på och läsa litteratur        

- utvecklar sin lust och förmåga att skapa med hjälp av språket                                                                

- utvecklar språklig säkerhet och vill, vågar och kan uttrycka sig i olika sammanhang                            

- fördjupar sin förmåga att uttrycka tankar och idéer                                                                                 

- utvecklar sin förmåga att läsa, förstå och uppleva texter, samt att söka efter 

meningsfull läsning                                                                                                         

- utvecklar sin förmåga att förstå kulturell mångfald genom att möta litteratur från 

Sverige och andra delar av världen                                                                                                                                           

- utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som 

hjälpmedel                                                                                                                        

- utvecklar sin förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information och 

att kritiskt granska olika källor och budskap                                                                                                                             

- utvecklar sin förmåga att förstå sammanhang och tillämpa sina kunskaper inom 

ämnen och områden som är aktuella för den valda studieinriktningen och som är 

viktiga i vuxen- och arbetsliv                                                                                          
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- utvecklar lust till att ta aktiv del i samhällets kulturutbud. 

 

2.4.1 Språkets uppbyggnad. 

Läsförmåga och skrivförmåga hänger ihop. En elev som har svårt att läsa har ofta 

svårt med att skriva. Språket är komplext och består av olika komponenter 

(Fridolfsson, 2008).  

Språket är indelat i olika nivåer, den fonologiska, den semantiska och den 

grammatiska nivån, dessa nivåer har betydelse för hur läs- och skrivutvecklingen 

kommer att utvecklas (Höien & Lundberg, 1999). 

- Den fonologiska nivån innebär att orden är indelade i olika språkljud fonem. För att 

kunna lära sig läsa enligt ljudningsmetoden krävs att eleven kan uppfatta de 

språkljud ett ord är uppbyggt av och kunna sammanfoga dessa till ett ord (a.a). 

- Den semantiska nivån innebär förståelsen av ord och dess betydelse, samt att eleven 

kan förstå sambanden mellan ord. Innebörden av denna nivå innebär även 

kategorisering av ord (a.a).  

- Den grammatiska nivån kan i sin tur delas upp i den syntaktiska och morfologiska 

nivån, den syntaktiska förmågan innebär att orden placeras på ett sätt i en sats, vilket 

möjliggör kommunikation. Den morfologiska nivån innebär att orden är indelade i 

morfem, som är den minsta betydelsebärande enheten i ett ord, detta gör det möjligt 

för oss att t ex böja ord i olika tempus (a.a). 

Läsförmåga består av avkodning samt läsförståelse. Avkodningen innebär att läsa av 

ett ord genom ljudning eller helordsläsning vilket är en förutsättning för att få en 

förståelse för innehållet. Avkodningen kan bli automatiserad läsförståelsen kan inte 

bli automatisera. Läsförståelsen är en viktig del eftersom det handlar om elevens 

möjlighet att ta till sig ett budskap (Fridolfsson, 2008). 

2.4.2 Kartläggningsmaterial i svenska 

För att pedagogen lättare ska kunna lägga upp sin undervisning och veta vilka krav 

som är rimliga att ställa på eleverna, finns olika kartläggningsmaterial att tillgå på 

marknaden. Skolverket har utvecklat ett observationsschema som heter Språket lyfter 

(2009). Materialet är ett diagnosmaterial utarbetat för grundskolans år 1-5. I 

materialet finns fyra observationspunkter som pedagogen bedömer eleven utifrån.  

Punkter att observera i materialet kan till exempel handla om eleven läser själv, 

förstår och kan återberätta en text i stora drag. Till materialet följer ett 

observationsschema där eleven själv får följa sin utveckling och vara delaktig i sitt 

lärande. 

I observationsmaterialet God Läsutveckling utarbetat av Lundberg & Herrlin (2005) 

fokuseras på olika dimensioner, hur läsutvecklingen fortlöper, och vari problemen 

kan ligga är exempel på faktorer att titta på. En elev kan utvecklas starkt inom en 

dimension men ha svagheter i andra dimensioner. Det finns en relation mellan de 
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olika delarna, de samspelar och är viktiga för en god läsutveckling och skapar en 

helhet i läsningen. Följande fem kategorier belyses: fonologisk medvetenhet, 

ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse.  

Fonologisk medvetenhet: Fömågan att kunna uppmärksamma att ett ord består av 

olika ljud som tillsammans bildar en helhet (a.a). 

Ordavkodning: Innebär att man kan läsa och känna igen ord som man möter ofta i sin 

vardag. Detta innebär inte att man ljudar sig fram, med avkodningen i sig kan vara en 

bra förutsättning och stimulans för att komma i med ljudning och den fonologiska 

medvetenheten. Automatiserad ordavkodning innebär att läsaren snabbt läser av 

ordet och därmed får ett flyt i läsningen (a.a). 

Flyt i läsningen: Innebär att man som läsare får fram satsmelodi genom att läsa 

felfritt och snabbt. En läsare som läser knaggligt och långsamt får svårt att minnas 

det de läst och därmed svårt med läsförståelsen (a.a). 

Läsförståelsen: För att få en god läsförståelse krävs att läsaren kan leva sig in i texten 

och ha en förförståelse för olika händelser, allt i en text står inte direkt skrivet utan 

det krävs att läsaren kan leva sig in i texten (a.a). Det finns inte mycket forskning 

kring hur barn utvecklar läsförståelse. Många faktorer spelar dock in till exempel, 

egen erfarenhet av texten, motivation, begåvning, kunna läsa mellan raderna samt att 

ha en god ordavkodning (Fridolfsson, 2008). Läsning är mer än att bara kunna 

avkoda det som står skrivet. Läsförståelsen är en viktiga delen i förmågan att kunna 

läsa. I mötet mellan texten och läsaren behöver textens uppbyggnad mötas samtidigt 

som elevens förkunskaper bildar meningen med texten för den enskilda eleven. För 

pedagogen är det viktigt att observera läsförståelsen hos eleven för att se om det 

finns några svaga punkter och brister men även titta på det som fungerar (Gustafsson 

& Rosén, 2006). 

Läsintresse: För att få en lyckad läsinlärning krävs att eleven utvecklar lust och 

tycker det är roligt att läsa. Eleven får bättre självförtroende och på det sättet 

utvecklas positiva spiraler. Läraren kan hjälpa eleven att hitta bra material som 

passar den enskilda eleven. Det finns ett samband mellan läsning och verbal 

förmåga, och det finns ett samband mellan läsning och intelligens. Framförallt spelar 

intelligensen in när det gäller läsförståelsen. Avkodningen och intelligens har 

däremot inte samma beroende av varandra genom att människan har en inneboende 

anlag att kommunicera, men för detta krävs att miljön är språkligtstimulerande. 

Författaren belyser barnets motivation för att lära sig läsa samt att skolmiljön 

behöver vara stimulerande för att väcka elevernas läslust (Lundberg & Herrlin, 

2005).  
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2.4.3 Undervisningens betydelse för lärande i särskolan  

Alla som arbetar i skolan måste fundera över vilka kunskaper och kompetenser som 

eleverna ska utveckla under sin tid på skolan. Detta behöver ske både hos den 

enskilde men även hos arbetslaget. Tillsammans i arbetslaget behöver man komma 

fram till hur elevens kunskap bäst utvecklas. Ett arbete som ständigt behöver 

förbättras genom ny kunskap och forskning. En annan aspekt är att eleven behöver 

trivas och må bra för att utvecklas och kunna lära ny kunskap. Miljön behöver vara 

lugn och fri från stress (Nordström, 2006) . 

 

I SOU (2004:98) framkommer det att Skolverkets utvärdering av särskolan handlar 

om att det ofta saknas mål och pedagogiska metoder i skolarbetet för elever med 

funktionshinder. Kunskapskraven får stå tillbaka för omsorgstänkandet. För att en 

kunskapsutveckling ska kunna äga rum behöver eleven känna trygghet och omsorg 

och även känna att det ställs nya utmaningar.  Likaså har de pedagoger som kan 

skapa goda relationer mellan eleverna och kan anpassa undervisningen efter eleverna 

har bäst chanser att nå ett positivt lärande. Rapporten lyfter även fram ett varierat 

lärande som den bästa undervisningsmiljön. Det finns risk att eleven kan bli uttråkad 

om det sker för mycket repetition och upprepningar. Rapporten visar även på att 

genom samtal med elever i särskolan har man fått fram att elever ofta upplever att 

undervisningen inte ger de utmaningar de efterfrågar för att tillägna sig ny kunskap 

genom olika erfarenheter och sammanhang. Likaså säger rapporten att det är viktigt 

att elever med flerfunktionshinder och tidig utvecklingsnivå behöver undervisning 

som sker i ett sammanhang och är åskådlig och konkret.  

Molin, (2004) visar i sin studie Att vara i särklass- om delaktigheten och utanförskap 

i gymnasiesärskolan kritik mot särskolan och undervisningen där och menar på att 

pedagogerna ibland sätter ett tak för vad eleverna kommer att kunna lära sig inom ett 

område. Pedagogerna i särskolan anser att innehållet i kursplanerna kan ses som 

onödigt lärande för eleverna och ett omsorgstänkande lyfts istället fram.  

Berthén (2007) har i sin doktorsavhandling observerat en träningsskoleklass och en 

grundsärskoleklass i syfte att få fram vad som är det speciella med särskolans 

pedagogik. Resultatet visar att fostran har en stor roll i det pedagogiska arbetet i de 

båda verksamheterna. I träningsskolan är det framförallt en fostran till 

vardagsförberedande verksamhet. I grundsärskolan är det framförallt en förberedelse 

för fortsatt undervisning som tränas. Berthén visar på hur den historiska synen på 

elever med funktionshindrade såg ut. Målet var på den tiden fostran till ett 

acceptabelt beteende i samhället samt träning och sysselsättning för att kunna verka i 

samhället. I grundsärskolan går det även att se kopplingar till historien där den tidiga 

undervisningen utgjordes av träning av elevernas sinnen så att eleverna blev 

undervisningsmogna. I Berthéns undersökning tränas eleverna i grundsärskolan att 

sitta stilla, inte störa andra, vänta på sin tur, uppföra sig väl. Studien visar på att 

eleverna i grundsärskolan inte erbjuds ett skriftspråk i den mån som skulle vara 

möjligt. Berthén är kritiskt och menar på att det är framförallt äldre elever som 

erbjuds träning i läs och skrivinlärning. Den främsta övningen som tränas är att 

eleverna lär sig skriva bokstäver. Det vanliga är att undervisningen sker enskilt med 

en vuxen och en elev. Författaren tittar på förskolan och ser hur pedagogerna där 

väljer att ge barnen ett varierat och rikt möte med skriftspråket. Pedagogerna på 

grundsärskolan anser däremot att förutsättningarna för att påbörja en 

läsinlärningsprocess kan ges först när eleven har ett stort bokstavsförråd. 
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Ytterliggare en studie som fokuserat på elever med hörselnedsättning i särskolan 

visar på att barnen i särskolan inte får de pedagogiska utmaningar som de skulle 

behöva för att utvecklas i positiv bemärkelse. Eleverna blir ointresserade och börjar 

rikta sin uppmärksamhet mot ett annat håll. För de ungdomar som går i särskolan och 

har flera funktionshinder krävs det att miljön anpassar sig och stöttar eleverna mer 

och det finns ett stort beroende mellan miljö och individ. Detta för att skolgången ska 

fungera och elevens kommunikation och språk ska utvecklas. Det som kan försvåra 

det viktiga samspelet mellan den vuxne och barnet är om barnet har flera 

funktionshinder. Likaså kan dialogen mellan barn och vuxna då barnet har 

språksvårigheter innebära att barnet svarar och det vuxne ställer frågorna. Det är här 

upp till den vuxne att stödja barnet så att barnet själv tar egna initiativ till 

kommunikation. Det är viktigt att barnet lär sig samspela med andra och tar egna 

initiativ till samspel (Andersson, 2002). 

En avhandling har belyst hur det är att vara elev i gymnasiesärskolan och framförallt 

vilka möjligheter och begränsningar elever i särskolan har att påverka och vara 

delaktiga i sin skolgång. Forskningen visade att skolan vid ett flertal tillfällen låter 

eleverna vara delaktiga men vid ett flertal tillfällen hamnade de i utanförskap. De 

kunskapskrav som ställdes på eleven var att eleven skulle tränas att ha kunskaper i de 

område som förväntas arbeta inom (Szonyi, 2005). 

Gemensamt för dessa studier är att omsorgstänkande ofta får stå tillbaka för 

kunskapstänkande i särskolan. 

2.4.4 Hjälpmedel och läromedel vid läs och skrivinlärning  

 

Alm, Berthén, Bladini, Johansson (2001) har i sin studie funnit belägg för att det 

finns ett behov av läromedel för att möta elever i komplicerade inlärningssituationer. 

Ibland anpassar pedagogerna läromedlen som är anpassade för år 4-6 så att de bättre 

ska passa eleverna de undervisar, vilket kan innebära att de plockar bort avsnitt som 

de tycker är för svåra. SIH- läromedel (Numera SPSM specialpedagogiska 

skolmyndigheten) är läromedel anpassade för elever med funktionshinder, används 

flitigt i undervisningen. Pedagogerna i studien tillverkar även till stor del eget 

material anpassade för eleverna. Undersökning visar även på att pedagoger i 

gymnasiesärskolan och särvux använder begåvningshjälpmedel av olika slag i lägre 

grad än pedagoger i grundsärskolan och träningsskolan. Författarna ställer sig frågan 

om det finns mindre tillgång till läromedel för dessa elever eller om undervisningen 

inte är lika individualiserad.  Författarna antar via de svar de fått att det handlar om, 

att det finns för lite av hjälpmedel och stöd riktat just till vuxna (a.a). 

Boström (2008) har i en studie undersökt hur användandet av begåvningsstöd ser ut i 

särskolorna. Studien genomfördes genom ett enkätutskick till 482 personer inom 

skolverksamhet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Av de inkomna 

svaren arbetar mer än 40% inom grundsärskolan inom gymnasiesärskolan inkom 

svar från 15% . I enkäten fick respondenterna svara på vilket begåvningshjälpmedel 

som användes. Vanliga svar individualisering, strukturerat arbetssätt, tydliga 

instruktioner Exempel på hjälpmedel för kommunikation var: Olika bildsystem som 

Pictogram, PECS, Bliss, Boardmaker, Widgit, foton, digitalkamera, ordbilder. Andra 

alternativa och kompletterande kommunikationssätt som nämns är 

teckenkommunikation, ljudscheman, Handi och andra typer av ”talapparater” samt 

olika typer av dagböcker/agendor. Pedagogerna använder även anpassade 
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datorprogram, tryckkontakter, Flexiboard, ”talande tangentbord”, talsyntes, 

Daisyprogram, Alfasmart. En fråga i enkäten handlade om pedagogerna hade behov 

av ökad kunskap kring begåvningsstöd och begåvningshjälpmedel.  Svaret blev att 

pedagogerna ansåg i 45% av svaren att de har stor grad och 45% att de har någon 

grad behov av ökade kunskaper. I Rapporten beskrivs vidare att hjälpmedel kan vara 

avgörande för hur den enskilda elevens lärande kommer att utvecklas. Hjälpmedel 

kan även ha den uppgiften att de höjer kvalitén på utbildningen (a.a).   

Svärdemo Åberg (1999) har i sin studie undersökt hur datorstödd undervisning kan 

se ut för elever med läs och skrivsvårigheter. I studien betonas att läs och 

skrivkunskap inte är en naturlig kompetens på det sättet som talet är. För att kunna 

läsa och skriva krävs undervisning och träning. Studien är baserad på elever i 

grundskolan och gymnasieskolan. Slutsatsen är att datorstödd undervisning är ett bra 

komplement till annan undervisning. Det som krävs för att ett positivt lärande är att 

man använder sig av bra och lämpliga programvaror. Likaså är det viktigt att 

undervisningen läggs upp på ett sätt som gynnar användandet av datorn i 

undervisningen.  

Landstinget (www.lul.se/templates/page.aspx?id=4201&Mode=PreviewMode) i 

Uppsala län skriver på sin hemsida om olika hjälpmedel som finns att tillgå vid läs- 

och skrivsvårigheter. Det finns en skillnad mellan högteknologiska hjälpmedel och 

lågteknologiska kompenserande hjälpmedel.  

Inom de högteknologiska hjälpmedlen kan ordbehandlingsprogram ingå där t ex 

stavningsprogram och autokorrigering kan ingå. Autokorrigering innebär att 

programmet känner av om det är ett ord eleven ofta stavar fel på. Med en skanner 

kan man skanna in böcker och texter till datorn och därmed få den uppläst med 

talsyntes. En Daisy- spelare är en cd i ett speciellt format där elever med läs och 

skrivsvårigheter kan tillägna sig det skrivna språket genom att lyssna. Istället för att 

själv skriva ner viktiga händelser i ett anteckningsblock kan personer med läs-och 

skrivsvårigheter använda sig av ett fickminne (a.a). 

De lågteknologiska kompenserande hjälpmedlen kan handla om läslinjal där det ord 

eleven ska läsa ramas in. Likaså skriver man att det krävs att både omgivningen och 

individen lär sig hantera och använda hjälpmedel för att de ska kunna fungera på rätt 

sätt. Elevens motivation är även en viktig del för att hjälpmedlet ska komma till sin 

användning (a.a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lul.se/templates/page.aspx?id
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2.5 Teoretisk utgångspunkt 

Jag väljer att luta min teoretiska utgångspunkt mot Lev S. Vygotskys idéer och det 

sociokulturella synsättet. I Vygotsky (1999) beskrivs att Vygotsky levde mellan 

1896-1934 och var nytänkande inom sovjetisk psykologi. Hans teori utgår ifrån att 

människan skapar den yttre miljön tillsammans med andra människor. Olika miljöer 

bidrar till nya att nya processer skapas i huvudet. Utan den yttre stimulansen skulle 

inga processer kunna fortgå inuti huvudet. Det lilla barnet börjar som social varelse 

till att senare kunna utvecklas individuellt. Enligt Jerlang (2008) är Vygotskys 

synsätt att alla elever har möjlighet att utvecklas samt att lärande sker i ett socialt 

sammanhang. Det är lärarens utmaning att stimulera eleverna till denna utveckling 

tillsammans med andra.  

Säljö (2000) är en av föregångarna till det sociokulturella perspektivet i Sverige. Han 

beskriver vad ett sociokulturellt perspektiv innebär för lärandet. Han menar att 

människan och kulturen hänger ihop och miljön vi befinner oss i påverkar vilka vi är. 

Miljön är inte opåverkad utan är skapad av de människor som befinner sig däri. Hur 

vi människor tänker, beter oss, kommunicerar och uppfattar verkligheten är beroende 

av vilka förväntningar och möjligheter som ges från omgivningen. 

Enligt Bråten (1998) grundar sig Vygotskys pedagogiska teorier på vikten av sociala 

företeelser och aktiviteter då det är dessa som lär oss nya saker. Miljön kring barnet 

spelar stor betydelse för hur intellektet ska kunna utvecklas. Miljön behöver erbjuda 

lämpliga uppgifter och ställa rimliga krav på eleven. Säljö (2000) menar på att 

utifrån det sociokulturella perspektivet är läsinlärning en komplex förmåga där en 

lång utveckling ligger till grund för utvecklingen. Säljö skriver att synen på 

människor med funktionsnedsättningar och deras förmåga till läs och 

skrivfärdigheter har förändrats. Från att det tidigare setts som omöjligt för denna 

grupp att lära sig läsa har allt fler lärt sig läsa eftersom nya pedagogiska metoder har 

arbetats fram.  

Enligt Strandberg (2006) och Säljö (2000) handlar Vygotskys tankar om att barn och 

vuxnas samspel med varandra bidrar till lärande men det fungerar inte genom att den 

vuxne enbart försöker lära barnet nya saker utan det behöver ske ett samspel 

däremellen. Den vuxne behöver få med barnet och eleven i sina tankar. Vygotsky 

betonar också att samspelet kan ske mellan barn. Det är även dessa faktorer som 

förser barnet med ett språk och språkliga verktyg som går att använda sig av i andra 

sammanhang) betonar det kommunikativa samspelet med andra människor. 

Säljö (2000) visar på att ser man skolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv är 

skolan är en verksamhet där lärandet står i fokus. Skolan är däremot unik i sitt slag, 

kommunikationen är ett viktigt redskap, och mycket av kunskapen hämtas in genom 

att skriva och läsa. Skolverket (2009) har studerat Vygotskty och enligt hans synsätt 

blir språket betydelsefullt i skolsammanhang och Vygotsky menar på att eleven 

tillsammans med den vuxne pedagogen utvecklar ett språk och förståelsen av dess 

innebörd. Interaktionen mellan elev och pedagog blir därmed av stor betydelse. 

Begrepp och ord behöver bli levande för eleven genom att de ses och används i olika 

sammanhang  

Enligt Säljö (2000) har kritik riktats mot att aktiviteterna i skolan är abstrakta till sitt 

slag. Skolan har två roller dels att dela in eleverna i olika fack beroende på deras 

förmåga att tillgodogöra sig innehållet i undervisningen. Dels ska skolan utbilda och 

undervisa eleverna som går i skolan. Säljö hänvisar till Vygotsky och synen på 
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redskap och verktyg som viktiga delar i ett sociokulturellt perspektiv. Flera av de 

redskap vi människor använder oss av har gjort att vi numera kan göra saker som 

tidigare var omöjligt. I det sociokulturella perspektivet lär människor sig agera och 

uppmärksamma verkligheten på det sätt som omgivningen uppmuntrar och förväntar 

sig att vi ska göra  
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3 SYFTE 

 

I denna studie undersöka hur pedagoger i gymnasiesärskolans individuella program 

yrkesträningen talar om läs- och skrivutveckling.  

 

3.1 Frågeställningar 

Hur talar pedagoger om läs- och skrivutveckling på gymnasiesärskolans individuella 

program yrkesträning? 

Hur undervisar pedagoger för att främja läs- och skrivutveckling hos eleverna? 
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4 METOD  

 

4.1 Val av metod 

Vid val av metod och hur datainsamlingen ska gå till finns valet mellan kvantitativ 

eller kvalitativt metod. Jag har valt att göra en kvalitativ intervjustudie eftersom jag 

anser att den passar bäst och är mest lämplig utifrån mitt syfte och de frågeställningar 

jag använt mig av. Den kvalitativa forskningen lägger vikten vid orden och hur 

respondenten uppfattar och tolkar verkligheten. Istället för att utgå ifrån givna teorier 

skapas nya teorier i den kvalitativa forskningen (Bryman, 2002). I den kvalitativa 

forskningsintervjun tolkar intervjuaren det som sägs och försöker förstå innebörden i 

det sagda.  

”Frågan om varför den intervjuade upplever och handlar som hon gör är främst en 

uppgift för intervjuaren att söka svar på” (Kvale, 1997 s. 36). 

Utifrån valet av kvalitativ metod valde jag att anta en hermeneutiskt -

fenomenologiskt ansats. Ansatsen innebär att forskaren tolkar det som sägs av 

respondenterna. När forskaren tolkar data är människans sociala situation och 

handlande av betydelse (Bryman, 2002). Likaså skriver Kvale (1997) att den 

hermeneutiskt-fenomenologiskt ansatsen lägger tonvikten på den intervjuades 

uppfattningar och försöka fånga de exakta beskrivningarna av det som sägs. Det 

viktiga inom fenomenologin är inte kvantiteten av en företeelse utan det viktiga är 

kvaliteten. Frågor som hur och vad blir viktiga att besvara. Den kvalitativa 

forskningsintervjun blir en god möjlighet att få beskrivningar på respondenternas 

vardagssituation. Samtalet som uppstår i intervjusituationen bildar nytt material som 

i sin tur tolkas hermeneutiskt, en gemensam förståelse produceras fram kring ämnet. 

Forskningsintervjun blir ett tillfälle för dialog och samtal omkring ett ämne som både 

respondent och intervjuare är intresserade av.  

Vidare skriver Molander (2003) om den hermeneutiska cirkeln som innebär att 

forskarens roll som tolkare spelar stor roll och det är viktigt att forskaren har en 

förförståelse omkring det som ska undersökas för att lättare förstå helheten. Bryman 

(2002) skriver att det är oundvikligt för en forskare att inte låta egna värderingar 

påverka studien. Värderingar kan när som helst dyka upp i undersökningen. Exempel 

kan vara att forskaren kan uttrycka sympati för den forskningsgrupp han studerar. 

 

4.1.1 Undersökningsinstrument 

Som undersökningsmetod användes semi-strukturerade frågor. Denna form av 

intervjufrågor anser jag fungerade bra då jag ville vara öppen för intervjupersonernas 

egna tankar och synpunkter, samtidigt som jag ville vara säker på att fånga upp de 

delarna jag ville undersöka i min studie. Frågorna i en semistrukturerad intervju 

innebär att intervjuaren har en intervjuguide med ett frågeschema. Frågorna kan vara 

i tema och övergripande. Frågornas konstruktion är klara, tydliga och lätta att tolka 

och besvara för respondenten. Under intervjun finns möjlighet för forskaren att ställa 

följdfrågor om intervjupersonen berättar om något intressant. som kan vara av vikt 

att följa upp (Bryman, 2002). Intervjusituationen är en viktig del i forskningen, det är 

viktigt att ett positivt samspel uppstår mellan den intervjuade och den som intervjuar. 

Det är viktigt att de som intervjuas känner att det finns utrymme att tala om sina 
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känslor och upplevelser. Frågorna i studien är enkla och kortfattade, där möjlighet 

finns att följa upp viktiga detaljer (Kvale, 1997). 

 

4.1.2 Forskningsetiska utgångspunkter 

Samspelet mellan intervjuaren och den som intervjuar är av betydelse och under en 

intervju kommer olika moraliska och etiska situationer uppstå. Under hela 

forskningsprocessen kan etiska frågor och komplikationer komma att uppstå (Kvale, 

1997).  

Utifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer beskrivs fyra huvudkrav 

som jag utgått ifrån i min studie. 

Informationskravet: Kravet innefattar att jag som forskare ska berätta för 

respondenterna om studiens syfte. När jag via telefon kontaktat respondenterna har 

jag berättat om syftet med undersökningen., samt att deras medverkan är frivillig och 

att de har rätt att avbryta . I detta skede bestämdes tid för intervju samt berättade jag 

att ett missivbrev kommer att skickas ut med mer information om  studien. 

Samtyckeskravet: Innefattar att deltagaren själv har rätt att bestämma över om han 

eller hon vill medverka i intervjuerna. I denna studie tog pedagog beslut vid första 

telefonkontakt att vara med i studien. Respondenten tog i sin tur kontakt med den 

andra respondenten som senare meddelade sitt samtycke.  

Här går det att se en skillnad beroende på målgrupp för intervjuerna. Det hade varit 

skillnad om jag valt att intervjua elever eftersom jag då behövt samtycke ifrån 

vårdnadshavare. Inom samtyckeskravet informerade jag även om att den som ska 

medverka själv har rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor de vill medverka. 

Vi bestämde även tidsramarna för intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet: Innefattar kravet att alla personuppgifter ska ges största 

konfidentialitet. Det är viktigt att informera om sekretessen för respondenterna. Detta 

informerades om vid tidpunkt för intervjuerna, samt stod detta i missivbrevet. Det är 

viktigt att intervjupersonerna känner sig trygga med att alla uppgifter som kan 

kopplas till personen kommer att avidentifieras. Varken ortens namn, skolan, 

pedagoger eller elever namnges i rapporten utan i stället betecknas de med de 

fingerade namnen Anna och Lotta. 

Nyttjandekravet: Detta innebär att de intervjuer jag gjort enbart kommer att 

användas till denna studie och därmed inte kunna användas i andra sammanhang.  

 

4.2 Tillförlitlighetsaspekter 

Vid undersökningar och studier är det viktigt att fundera över hur tillförlitligt 

resultatet av en undersökning är. Reliabilitet och validitet är olika mått på detta. 

Reliabiliteten handlar om mätningens pålitlighet och om resultatet man får fram blir 

likadant även vid ett senare mättillfälle. Denna studie grundar sig på två pedagogers 

tal om läs- och skrivutveckling. Syftet är att undersöka hur dessa pedagoger talar om 

läs- och skrivutveckling. 

Validiteten handlar om att de frågor man använder sig av ska mäta och svara upp till 

de frågor man vill få svar på. Intervjuguiden har jag arbetat fram och fått bra respons 
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från handledare med tips. För att ytterligare testa om frågorna var relevanta och 

svarade up emot syftet gjordes en pilotstudie med en pedagog som är verksam inom 

gymnasiesärskolan. Genom att testa frågorna på en utomstående kom nya 

infallsvinklar upp och jag fick även känna på hur det var att ställa frågorna, samt den 

preliminära tidsåtgången. Efter pilotstudien omformulerades några av frågorna så att 

de bättre skulle passa till syftet med studien. 

Genom att använda öppna intervjufrågor gav jag möjlighet för respondenterna att 

vara med och påverka innehållet (Bryman, 2002). Genom att göra fler intervjuer 

med fler personer kunde validiteten höjts. Dock har syftet inte varit att få en 

kvantitativ uppfattning av flera olika pedagogers tal om läs- och skrivutveckling. 

Syftet har varit att utifrån en hermeneutiskt- fenomenologiskt tolkning fördjupa 

studien i två pedagogers tal om läs- och skrivutveckling.   

Som forskare har jag en viktig roll att fylla. Som pedagog i svenska på individuella 

programmet yrkesträning, har jag en förförståelse för det respondenterna talar om 

och beskriver. Enligt Molander (2003) har jag som forskare lättare att förstå och 

tolka helheten om jag har en viss förförståelse. Bryman (2000) skriver att det är lätt 

att de egna värderingarna kommer fram i studien, något jag varit medveten. Detta är 

en faktor jag varit medveten om då jag genomförde intervjuerna och vid tolkningen 

av svaren om då jag analyserat empirin. 

 

4.3  Urval och genomförande 

 

I studien har två pedagoger intervjuats som är verksamma som lärare på 

gymnasiesärskolans individuella program yrkesträningen.  Eftersom jag själv är 

verksam inom gymnasiesärskolan valde jag att gå utanför den kommun jag arbetar 

inom. Pedagogerna arbetade på en medelstor gymnasiesärskola i en mindre svensk 

kommun. Urvalet av skola skedde genom att jag ringde upp en gymnasieskola som 

jag på hemsidan såg hade särskola och yrkesträningsprogram. Den aktuella skolan 

har ca 1500 elever totalt och av dem går sex elever på gymnasiesärskolans 

individuella program yrkesträning. Det var i denna klass som de intervjuade 

pedagogerna var undervisade lärare men med olika arbetsuppgifter och 

infallsvinklar.  

Tid och datum för intervjuerna bestämdes på telefon genom kontakt med en av de 

blivande respondenterna. Via e-post skickades missivbrevet (se bilaga) ut där 

ytterligare information om uppsatsens syfte gavs.  

Vid intervjutillfället intervjuades pedagogerna en och en. Kvale (1997) visar på att i 

intervjusituationen ska intervjuaren framförallt vara fokuserad på samtalet, och inte 

på att skriva ner svar. Därför spelades materialet in. Respondenterna informerades 

om att det inspelade materialet endast skulle användas för det givna syftet och 

därefter skulle det raderas.  De båda respondenterna benämns med de fingerade 

namnen Anna och Lotta för att undvika identifiering. 

4.3.1 Bortfall 

Inget bortfall i studien då de tillfrågade respondenterna ställde upp som respondenter 

vid första förfrågan. 



19 

 

4.3.2 Respondenterna 

 

Anna har arbetat på den aktuella skolan i mer än fem år. De aktuella 

arbetsuppgifterna innebär undervisning i klassen i de flesta kärnämnen. Anna har en 

grundutbildning som fritidspedagog och har kompletterat sin utbildning till 

speciallärare. 

Lotta har arbetat på den aktuella skolan i mindre än fem år, men har fem år inom 

yrket. De nuvarande arbetsuppgifterna innebär undervisning i svenska och matte på 

särskolans individuella program yrkesträning. Lotta sitter i ett enskilt rum och 

eleverna kommer in och får extra specialundervisning inom vissa moment. De flesta 

eleverna kommer in till Lotta 1-2 gånger i veckan och har lektion ca 30 min per 

tillfälle. Lottas utbildning är grundskollärare med inriktning mot de tidigare åldrarna.  

 

4.4 Databearbetning 

 

Samtalen bandades under intervjutillfällena. Varje intervju varade i ca 45 minuter. 

Efter varje intervju lyssnade jag lite snabbt att intervjun blivit inspelad. Efter det att 

intervjuerna var klara lyssnade jag igenom de båda intervjuerna. Därefter påbörjades 

transkriberingen av hela intervjuerna ordagrant. Efter att ha läst igenom intervjuerna 

ett flertal gånger försökte jag finna likheter och skillnader och se om det fanns 

mönster i respondenternas svar. När jag läst igenom allt material upptäckte jag att jag 

skulle behöva ställa en av frågorna igen för att få ytterligare svar av respondenterna. 

Därav kontaktades en av respondenterna som jag tidigare haft telefonkontakt med 

och vi bestämde ny tid för samtal. Denna gång bestämde vi att vi skulle ta frågan per 

telefon med en och en med respondenterna. I denna intervju kom inga nya uppgifter 

fram utan det bekräftande bara det som framkommit vid huvudintervjuerna. 

Efter ytterligare arbete med empirin upptäcktes att några luckor fattades i 

respondenternas tal omkring de olika områden som jag fått fram då jag tolkat och 

bearbetat svaren. Ny kontakt togs med respondenterna och vi bestämde tid för 

telefonintervju. Anledningen till att telefonintervju blev alternativet var att en av 

pedagogerna befann sig på annan ort. De kompletterande intervjuerna spelades in 

genom att högtalartelefon användes. Därefter transkriberades materialet ordagrant. 

När intervjuerna var nedskrivna lästes materialet igenom. Då upptäcktes nya 

infallsvinklar och en fördjupade innebörd i det respondenterna tidigare sagt gick att 

utläsa. 

Svaren i respondenternas utsagor tolkades utifrån en hermeneutiskt-fenomenologiskt 

ansats, där jag som författare har tolkningsrätt. Svaren handlade om pedagogernas tal 

om läs- och skrivutveckling. När jag läst igenom materialet började arbetet att hitta 

likheter, olikheter och se om det framkom mönster i respondenternas svar.  

Följande sju olika områden kom upp som är intressanta att belysa i resultatdelen: 

Den undervisande pedagogen, individanpassad undervisning, krav på eleven, 

svenskämnet i undervisningen, läsförståelse, kommunikation, samt läromedel.    
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5 RESULTAT 

.  

I resultatet blandas respondenternas citat med tolkningar av det respondenterna 

säger. Ibland presenteras empirin genom en sammanfattning av respondenternas 

svar. Varje område och kategori avslutas med en jämförelse av respondenternas svar 

vad gäller likheter och skillnader i deras svar. 

Inom resultatdelen belyses följande sju områden. Den undervisande pedagogen, 

individanpassad undervisning, krav på eleven, svenskämnet i undervisningen,  

läsförståelse, kommunikation, samt läromedel 

5.1 Den undervisande pedagogen 

Inom detta område riktas fokus på pedagogen och deras tidigare erfarenheter av 

undervisning i läs- och skrivutveckling. Detta för att få en bild av vem pedagogen är 

som undervisar och om/hur detta kan påverka talet om läs- och skrivutveckling. 

Avslutningsvis görs en jämförelse mellan de båda respondenternas svar. 

De båda pedagogerna arbetar med samma elever men i olika klassrum och med olika 

infallsvinklar och de ser eleverna i olika situationer. Lotta berättar om deras 

samarbete:  

”Anna och jag har ett jättebra samarbete. I princip gör vi samma saker eller 

liknande saker, men man kan säga att jag spetsar till det lite inne hos mig, här får 

man sitta en och en och kanske slippa ljuden från klasskompisarna.” 

 

5.1.1 Pedagogens erfarenheter av undervisning i läs- och 

skrivutveckling 

Annas tidigare erfarenheter i läs- och skrivutveckling innan hon började arbeta på 

den skola hon arbetar i dag grundar sig på undervisning i träningsskola. I 

träningsskolan ingår inte svenska som ett enskilt ämne som på yrkesträningen utan 

där heter kursen kommunikation. Inom kursen kommunikation kan läs- och 

skrivinlärning ingå men det är inget krav utifrån kursplanen.  Anna ser därför att de 

elever hon undervisar i dag på yrkesträning befinner sig på en högre nivå teoretiskt. 

Hon säger  

”Där undervisade jag i läsinlärning, men inte skrivinlärning (…) i läsinlärning var 

det framförallt blockord, mycket att höra ordet att förstå vad språket  används till” 

 

Lotta har tidigare arbetat i en högstadieskola och i en resursklass med olika ämnen 

och däribland svenska. Undervisningen där gick snabbare framåt och de elever 

behövde inte lika mycket tid att lära och utföra arbetsuppgifter som de elever hon 

undervisar idag på yrkesträningen. Undervisningen i läs- och skrivutveckling 

fokuserade på läsutveckling och kommunikation till större del än skrivutveckling.  
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5.1.2 Likheter och skillnader 

Eftersom det är intressant att veta hur respondenterna själva tänker omkring sin 

kompetens och utbildning ställdes följande fråga: Anser du att din utbildning svarar 

upp mot dina arbetsuppgifter? På detta svarade respondenterna följande: 

Anna ”Ja det är rätt ok, det var länge sen jag gick jag gick 1989 så det jag kan idag 

har jag lärt mig av jobbet i sig” 

Lotta ” Nej jag skulle gärna ha en speciallärarutbildning, jag tror att jag kommer att 

läsa den […] Få ännu mer sätt att vrida och vända för det är det jag tycker är det 

roliga, gräva ut med eleven hur lär du, bollar idéer med eleven hur du lär dig, hur 

når jag dig hur når du mig.” 

Det som går att utläsa av respondenternas svar är att Anna som är speciallärare ser att 

hennes utbildning tillsammans med sin erfarenhet av jobbet har bidragit till hon ser 

att hon har rätt och tillräcklig utbildning för den undervisning hon bedriver. Lotta 

däremot efterfrågar mer utbildning och ser att en speciallärarutbildning skulle kunna 

ge henne mer kunskap, tankar och idéer omkring den undervisning hon bedriver. Det 

går i respondenternas svar se en klar skillnad i hur de uppfattar sin kompetens.  

 

5.2 Individanpassad undervisning 

Inom detta område beskrivs hur pedagogen individanpassar undervisningen för 

varje elev. Vilka konsekvenser detta synsätt och arbetssätt får för innehållet i 

undervisningen är av betydelse eftersom det visade sig att respondenterna valt att 

lägga mindre tonvikt på vissa delar. Avslutningsvis görs en jämförelse mellan de 

båda respondenternas svar. 

Under ett flertal tillfällen under båda intervjuerna kom ordet individ och 

individanpassad undervisning upp. Ett stort fokus hos båda respondenterna ligger i 

att varje elev är unik och har sitt individuella sätt att lära och inhämta kunskap.  

Anna säger ”att man riktar sig mot sex olika elever, sex metoder”  

Det Anna visar på här är att undervisningen är unik i det slaget att pedagogen inte 

kan anta en och samma metod och undervisningssätt utan behöver vara kunnig inom 

flera olika undervisningsmetoder. Likaså behöver pedagogen vara medveten om 

språkets uppbyggnad för att kunna genomföra en bra undervisning. 

Även Lotta pratar om vikten av delaktighet hos eleverna. Hon berättar att det är 

eleverna som ska vägleda henne i hur undervisningen bäst anpassas för den enskilda 

individen. Lotta beskriver sin syn på individanpassad undervisning enligt följande: 

”Jag gillar ju det här att filura och komma på hur når jag fram, och om det inte 

funkar får jag ta ett steg tillbaka”  

Lotta är tydlig och medveten i sin roll som pedagog och ledare. Hon ser sin roll att 

vägleda eleven i sitt lärande och är då även beredd att backa om hon märker att 

hennes undervisning inte når fram 

Anna berättar om olika förutsättningar som behövs för att kunna skapa en 

individanpassad undervisning, där hon bland annat lyfter fram förtroendet mellan 

pedagog och elev.  
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”När man möts vid den här åldern är det viktigt att skapa förtroende att skapa tillit 

att man tror på eleverna att de tror på mig och att man tillsammans hjälps åt. Det är 

så många som jag möter som har ganska dålig självtillit och om det har med tidigare 

erfarenheter eller om det har med tonårstiden att göra det är jag inte säker på men 

det är ett hinder i all undervisning känner jag” 

Det går att tolka Anna som att förtroende och tillit är viktiga faktorer för att lära 

känna eleven och det är först därefter som pedagogen kan individanpassa 

undervisningen. Pedagogen behöver känna eleven för att kunna veta dennes behov 

och sätt att lära. Anna säger även att pedagog och elev tillsammans hjälps åt. Detta 

visar på att även eleven är delaktig i sin egen lärandeprocess. Anna betonar att hur 

eleven kommer att ta till sig undervisningen beror på hur bra självförtroende och 

självtillit eleven har. 

 

5.2.1 Konsekvenser av individanpassad undervisning 

 

Pedagogerna talar om undervisningen i läs- och skrivutveckling och säger att de 

utgår ifrån en individanpassad undervisning och det finns flera olika metoder 

beroende på elev. Trots detta framkommer det också att de pratar om eleverna som 

en grupp och hur gruppen bäst lär. Det visar sig i samtalen att den individanpassade 

undervisningen lyser igenom i pedagogernas undervisningen, vilket har resulterat i 

att vissa delar inom svenskämnet läggs mindre tonvikt på med olika förklaringar: 

Lotta säger:  

” Eleverna är ej mottagliga just nu” 

Anna säger  

”läs- och skrivutveckling är ej det viktigaste inom svenskämnet”. 

Pedagogerna lägger inte tyngdpunkten på skrivutveckling utan arbetar mer med 

läsinlärning och kommunikation. Det går att utläsa en skillnad där Anna arbetar mer 

med skrivinlärning dels eftersom hon har mer tid med eleverna men även då hon valt 

detta arbetssätt. Lotta arbetar mer med läsinlärning. 

Pedagogerna lyfter fram ett individanpassat arbetssätt och utformar sin undervisning 

därefter. Samtidigt visar de på att de ställer krav på eleven, samtidigt som de genom 

sina berättelser visar på att de ibland kan se ett tak på elevens lärande och förmåga 

till utveckling.  

Anna säger vid ett annat tillfälle: 

” Sen känner jag att svenskan är ett kommunikationsmedel ett språk” 

Anna visar här på att hon känner och ser att svenskan framförallt innefattar 

kommunikation 
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5.2.2 Likheter och skillnader 

De båda respondenterna är överrens om att en individanpassad undervisning är den 

undervisning som fungerar bäst för att nå eleverna där går det att utläsa en likhet.  

Däremot går det att utläsa en viss skillnad i hur de ser på undervisning i grupp eller 

enskilt, där Anna ser fördelarna med gruppundervisning och Lotta ser fördelarna med 

individuell undervisning. 

Anna som arbetar med eleverna på gruppnivå låter ofta eleverna skriva text till olika 

bilder och därefter får de visa upp vad de gjort för gruppen  

”Jag uppmuntrar dem till att samarbeta men det är starka individer här så det är 

viktigt att man får visa vad man gjort, det här har jag gjort och det här är min grej. 

Det är bra för några elever hade svagt självtillit när de kom så det är också en 

styrka att visa, ja du har fixat det här så att de får ett kvitto på det också. 

Det Anna beskriver här är vinsterna att vara i grupp då det är en viktig träning att 

framföra och berätta om något inför en grupp. Anna ser framförallt fördelarna genom 

att det stärker eleven som berättar om sin text, att det stärker självförtroendet. Det 

verkar ändå som att eleverna är starka individer som gärna arbetar självständigt med 

en text och skrivande. De hjälper varandra när de presenterar sina texter för varandra, 

genom att de lyssnar på varandra och därigenom ger varandra feedback. 

Lotta berättar om sin undervisning i svenskan när hon plockar ut elever till 

individuell specialundervisning. Hon berättar att hon föredrar att arbeta på 

individnivå.  

”På individnivå får jag tid att studera och att känna efter i grupp får man inte 

samma tid även om jag gillar att ha grupplektioner också. Sen är det inte säkert att 

alla passar att ha individundervisning av eleverna det är jag helt medveten om” 

Det Lotta här tillskillnad mot Anna beskriver här är tiden som finns när man arbetar 

med en elev individuellt. Framförallt ser Lotta att tiden att studera eleven är 

betydelsefull i undervisningen och denna möjlighet är svårare att hinna med i en 

större grupp. Anna säger i likhet med Lotta att det finns fördelar med 

gruppundervisning då hon säger att alla elever inte passar för individundervisning. 

  

5.3 Krav på eleven 

Inom detta område läggs fokus på begreppet krav, eftersom det var ett begrepp som 

kom fram vid intervjuerna.  Nedan beskrivs hur respondenterna talar om vikten att 

ställa krav. Likaså belyses vad krav kan innebära för den enskilda eleven. 

Avslutningsvis görs en jämförelse mellan de båda respondenternas svar. 

Pedagogerna talar även om vikten att ställa krav på eleven för att eleven ska 

utvecklas i enlighet med kursplanen för svenska, de menar på att detta är en 

förutsättning. Anna har stora kunskapskrav på eleven och sätter utifrån kursplanen 

upp mål för elevens lärande. Hon berättar hur det såg ut i klassrummet när hon var 

ny lärare i klassen.  

”Jag vet när jag var ny här då fanns det material som var till för att träna för att 

jobba på dagcenter men då tänkte jag att det där hinner ni träna på i 30 år på 

dagcentrum så allt sådant plockade jag bort det var inte skola kände jag.” 
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Anna visar här på exempel på hur eleven tidigare fick träna på att arbeta med 

material som de senare skulle få arbeta med på dagcentrum. När Anna säger att det 

inte var skola går det att tolka detta som att materialet inte utvecklade eleven i 

enlighet med de kunskapskrav som ställs utifrån kursplanen för yrkesträningen. Anna 

beskriver hur hon ser på sin roll som pedagog och hur hon lägger upp arbetet för 

eleverna. Anna berättar vidare hur hon lägger upp undervisningen där hon ser att det 

är viktigt att ge eleverna utmaningar och att ställa krav på dem 

” utmanande jag lär mig massor för jag känner ibland att ibland sätter jag ribban 

för högt och ibland för lågt men det har jag lärt mig att det är bättre att den ligger 

lite för högt, det här jobbet går ut på att skicka ut utmaningar känner jag. 

Lotta berättar att hon ser möjligheter hos alla elever och är lyhörd för deras tankar 

och idéer samtidigt som hon ställer krav på dem. Samtidigt berättar hon i följande 

citat att det är dagsformen och hur motiverade eleven är som kan vara avgörande för 

vilka krav som går att ställa på eleven. 

”Jag visst finns det gränser men det är som med alla. Jag är inte mer eller mindre 

mottaglig just nu det kanske behöver gå ett halvår och så börjar det funka igen, det 

är mättat det funkar inte just nu. … vissa är motiverade hela tiden de är så inställda 

på att när vi kommer dit in då gör vi det här, är det något viktig då pratar vi om det 

och tar oss tid, är det bara jag orkar inte då, lyssnar jag inte med ett örat”. 

Det Lotta här visar på är pedagogens förmåga att ställa krav på eleven hänger ihop 

med hur pedagogen kan tolka elevens signaler. Är det så att eleven bara är trött 

försöker Lotta inte lyssna på det är det däremot så att det verkligen är något viktigt 

lägger de tid på det. Likaså ställer Anna krav på eleverna när det gäller rättstavning 

för en del elever som hon vet har förmågan att stava rätt men är lite slarviga. Genom 

att låta eleverna läsa igenom det de skrivit vill hon att eleverna själva ska upptäcka 

om det är några stavfel.  

5.3.1 Betydelsen av krav för den enskilda eleven 

 

Anna går till sig själv när hon berättar varför det är viktigt att ställa krav på eleven. 

Hon säger: 

”Känner jag inte att jag har krav på mig då slutar jag att leta efter mitt egna 

lärande, jag behöver utmaningar i livet annars lägger jag ner”  

Lotta betonar även denna del:” Man ska ej ha för låga krav på sig, då utvecklas man 

inte.” 

Anna berättar att hon inte ser några problem med att ställa krav eftersom de sker i 

samspel med eleven, eleven är delaktig i processen, men att pedagogen lägger 

ribban. Däremot lyfter hon fram genom sin erfarenhet att det inte alltid ställs krav på 

elever med funktionshinder i tidigare skolår. Hon menar på att det här generellt är en 

elevgrupp som lärt sig säga ”nej jag kan inte det är för svårt” Detta beroende på att 

eleven inte haft krav på sig tidigare från de pedagoger som undervisat dem. 

”Istället har det varit en klapp på huvudet, det är bra lilla vän”  



26 

Anna menar på att detta får pedagogiska konsekvenser i jämförelse med elever i 

övriga gymnasiet och dessa elever behöver puschas ännu mera i sitt lärande för att få 

lusten att lära mer. 

Lotta säger: 

”Eleven behöver vara medveten om kraven…förstår inte eleven kraven kan de bli 

negativt inställda” 

 

5.3.2 Likheter och skillnader 

Det går att se tydliga likheter i hur pedagogerna arbetar målmedvetet med elevens 

kunskapsutveckling. Fokus ligger på kunskap och inte på lika mycket på omvårdnad. 

Det går att se tydliga kopplingar hos båda respondenterna att de arbetar utifrån 

kursmålen i svenska i sin undervisning.  Båda respondenterna ser att ur ett 

elevperspektiv är det viktigt med att det finns krav uppställda eftersom det bidrar till 

att eleven får ett bättre lärande om det är någon som förväntar sig att de kan det.  

Det är svårt att utläsa någon skillnad i respondenternas svar vad gäller att ställa krav 

på eleverna. Anna lyfter fram att hon märker att eleven inte är van att ha krav på sig 

ifrån tidigare skolgång, pedagogerna har inte ställt krav och detta märks genom att 

eleven inte tror på sin förmåga. 

 

5.4 Svenskämnet i undervisningen 

Inom detta område beskrivs hur pedagogerna ser på ämnet svenska och hur de 

bedömer elevens kunskaper i läs- och skrivförmåga. Därefter görs en jämförelse om 

det finns likheter och skillnader i respondenterna svar.  Fokus riktas därefter mot 

skrivinlärning och hur pedagogerna talar om det. En jämförelse av svaren görs 

därefter. Eftersom läsinlärning gavs större utrymme i pedagogernas tal delas detta 

område in i helordsläsning samt ljudning. Avslutningsvis gör en jämförelse hur 

pedagogerna talar om helordsläsning samt ljudning. 

Inom svenskämnet ingår flera delar både läsning, skrivning och kommunikation är 

delar inom kursplanen. Anna ser på svenskan som ett ämne som berör hela skoldagen 

från morgonsamling tills det att eleverna går hem. Eleverna använder språket hela 

dagen genom att de kommunicerar med varandra.  

Anna berättar vidare:  

” Svenska ingår hela tiden och det är inte som ett eget ämne men det handlar ofta 

om att sitta enskilt och jobba eller med en kamrat… då står det ofta svenska/ matte 

på schemat och då väljer man fritt från material som ligger framme.. då hinner jag 

ofta sitta ner och kolla var de befinner sig.” 

Vilka kunskaper eleverna har med sig när de kommer till gymnasiet varierar enligt 

respondenterna. Respondenterna har olika sätt att testa var eleven befinner sig 

kunskapsmässigt i ämnet svenska när de börjar gymnasiet, med ingen av 

respondenterna använder sig av något färdigt diagnosmaterial.  

Anna berättar att när elev skrivs in på yrkesträningen har man först haft ett 

överlämnande från träningsskolans högstadium.   



27 

”Jag gör så här att jag åker till deras gamla skola och träffar eleverna i deras gamla 

skolmiljö så att jag förstår vad de är förtrogna med för material, jag plockar med 

mig något så att de känner sig förtrogna med något material när de kommer hit.” 

 Anna beskriver även att hon inte vill köra fast i vad tidigare lärare tycker eller 

föräldrar eller elev själv utan säger att hon chansar hej vilt för att få en bild av var 

eleverna befinner sig. Hon berättar hur hon på många sätt försöker att hitta olika 

vägar för att eleven ska nå upp till målen. ”Jag tycker att vi har så gott om tid här så 

vi ger nog varann utmaningar, vi har samtal tidigt i sept då sätter de upp delmål och 

sen kollar vi upp det i feb mars- hur gick det? ”Grejen är att pröva 100 nya metoder 

och inte traggla det som tidigare inte funkat men komma mot samma mål 

Lotta berättar hur hon går tillväga för att veta på vilken nivå eleverna befinner sig. 

Det Lotta beskriver här är framförallt var eleven befinner sig i sin läsförmåga. 

”Jag gör inga regelrätta tester för att se vad de kan i läs och skriv utan det är mer 

öppna frågor och vi kanske sitter och diskuterar mer ordförståesle att vi har kanske 

en text eller en lista med ord och så pratar vi om vad det betyder om man kan sätta 

in det i ett sammanhang.” 

 

5.4.1 Likheter och skillnader 

Gemensamt för respondenterna är att man inte vill köra fast i gamla uppfattningar 

utan man är öppen för att testa nya metoder för läs- och skrivinlärning. Anna som är 

klasslärare över gruppen fördjupar sig mer i överlämningen och besöker den nya 

elevens skola för att få en inblick i hur eleven har arbetat tidigare. Lotta som inte 

träffar eleverna lika mycket använder öppna frågor för att få en bild av vilken nivå 

eleven befinner sig på.  

Skillnaden ligger i att Anna arbetar med svenskämnet över hela dagen och det är 

inget enskilt ämne utan ingår hela tiden i undervisningen. Hos Anna däremot är 

undervisning i läs- och skrivinlärning som är det primära syftet. 

 

 

5.4.2 Skrivinlärning 

 

Ingen av pedagogerna ser att rättstavning är det primära att undervisa i. Däremot går 

det att utläsa att de ställer krav på de elever som har förmågan att skriva att de ska 

titta igenom sina texter och se om de själva upptäcker stavfel eller slarvfel 

Anna säger: ”Gruppen är ej mogen för skrivträning, det är svårt att formulera egna 

texter” 

Däremot går der utläsa av övre citat att Anna inte väljer att arbete aktivt med 

skrivträningen. Hon ser inte att gruppen är mogen för gemensam skrivträning, och att 

det är svårt att skriva egna texter. Det fokus som läggs på skrivträning handlar 

framförallt om att eleven ska finna lust att skriva och uttrycka sig skriftligt i den mån 

eleven har förmåga.  

Lottas individuella undervisning en till en är inte präglad av skrivträning, på det 

sättet att eleven sitter med papper och penna och tränar. Däremot går det att se att 
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eleven tränar att skriva via de olika dataprogram som används, ett exempel är Lexia 

där olika skrivövningar ingår.  

Även Anna beskriver hur hon arbetar med svenskämnet där hon använder sig av 

mycket bilder som eleverna ska skrivna egna texter till. Focus läggs inte på 

rättstavning utan det viktigaste är att eleverna använder sin fantasi och lust, att de 

vågar skriva.  

”Då är det inte alla som stavar korrekt men då låter vi det va så och så tar vi det vid 

ett annat tillfälle det viktiga är att man använder språket”. 

5.4.3 Likheter och skillnader 

Vad gäller skrivträning har de båda respondenterna ungefär samma uppfattning. 

Skrivträning är inget det läggs fokus på om det inte är uppenbart att eleven har 

förmågan och redan skriver när hon eller han kommer till gymnasiet.  

Skillnaden är att Lotta arbetar med att träna på att skriva via datorn, medan Annas 

undervisning innefattar att skriva texter både för hand och med hjälp av datorn. 

 

 

5.4.4 Läsinlärning 

Läsinlärning ges större uttrymme i undervisningen än skrivinlärning. Anna säger: 

”Jag tycker läsinlärning är en viktig del” 

Inom läsinlärningen är det framförallt två faktorer som respondenterna kommer fram 

till och som de ser som viktiga att träna på i sin undervisning. Den första handlar hon 

hur eleven läser och hur eleven bäst lär sig läsa. Inom denna del blir helordsläsandet 

den dominerande metoden, få elever ljudar sig fram när de läser. Likaså är 

läsförståelsen en del som det ofta brister hos oss eleverna, eleverna saknar förståelse, 

de läser mekaniskt men har svårt att ta till sig innehållet. 

 

5.4.5 Helordsläsning 

Respondenterna berättar vidare hur de arbetar med läsinlärning där de flesta elever 

läser genom ordbilder och helord.  

Lotta som arbetar individuellt med eleven berättar med inlevelse hur hon arbetar med 

helordsläsning med de elever hon träffar. Hon berättar att de flesta elever gillar 

helordsläsning och är motiverade för den läsningen. Lottas arbetsgång är att hon 

skriver olika ord på dataskrivna kort som hon plastar in. Vid urvalet av vilka ord som 

ska tränas fokuserars framförallt på högfrekventa ord som eleven ofta kommer att 

möta och möter i sin vardag och läsning. Genom att samla ihop korten med de ord 

eleven kan dokumenterar Lotta vilka ord eleven kan. Korten går att använda om och 

om igen. Lotta berättar om sina erfarenheter av att arbeta med ordkorten.  

”... Ibörjan när jag började jobba med eleverna var det så att man glömde så fort det 

var ett lov men nu när vi hållit på så länge med det så sitter de även över 

sommarlovet men de har också sina ordkort med sig hem så att man kan vid tillfälle 

om man känner för det träna på det.” 
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Lotta beskriver här hur viktigt det är med repetition för att orden ska bli 

automatiserade för eleven och bli befästa. Detta är något som framförallt tränas i 

skolan, läxa är i sammanhanget inget som prioriteras utan det är framförallt i skolan 

undervisningen sker.  

Lotta berättar om en elevs upplevelser av att arbeta med ordkort som har fastnat i 

hennes minne, eftersom Lotta reflekterat över elevens sätt att hantera de inplastade 

korten.: 

”Jag hade en tjej som kunde absolut ingenting som fick en liten nytändning när vi 

satte igång och hon fick se ordbilderna men sen har jag kommit på i efterhand att 

kopplingen där att vi har lärt oss så bra är korten då som vi har plockat, det är 

inplastade kort som jag dragit ut från datorn, det är att när de drar över 

fingertopparna så blir det en speciell känsla och hon älskar den känslan så jag vet 

inte om, det är precis som när man drar så lossnar, men jag vet inte om det är hela 

sanningen. Men det var en sak som jag kopplade ihop då och hon kan jättemånga 

ordbilder och även en del korta meningar” 

Även vid muntliga framställningar inför varandra kan eleven få hjälp av att kunna 

läsa ordbilder och på det sättet lättare kunna genomföra sitt framträdande. Detta visar 

exempel på tillfällen när ett ord på tavlan kan hjälpa eleven vid en muntlig 

presentation. Anna säger: 

”… en del som har läst på och tränat innan ett framträdande tappar allt och det blir 

svårt att stå inför en grupp, medan om man får några bilder eller stolpar på tavlan 

då lossnar det lite grann”.  

 

5.4.6 Ljudning 

Det är tydligt att det är helordsläsning och ordbildsläsning som är den dominerande 

läsmetoden och som fungerar bäst enligt respondenterna. Samtidigt visar de i sitt tal 

att de funderar omkring vad som kan ligga bakom svårigheten för eleven att ljuda. 

Anna berättar om samarbetet med talpedagogen som finns tillgänglig på skolan. 

Tillsammans med talpedagog kan man komma fram till var problemet består i och 

varför eleven inte ljudar själv. En anledning kan vara att elevens talapparat inte 

fungerar, eleven saknar den fysiska möjligheten att ljuda själv. Detta resulterar i att 

eleven läser med ordbilder som man känner igen. 

Lotta menar på ett fåtal av eleverna ljudar själv och då arbetar hon vidare med den 

läsinlärningen men blandar även in helordsläsandet. 

Hon säger: 

”Det är endast någon enstaka som har ljudat sig fram, men de flesta har gillat 

ordkort.” 

Hon berättar att hon funderat mycket på vad det är som inte fungerar när eleven inte 

kan ljuda ihop ljud till ord vid läsning. Hon lyfter fram om det är något som inte 

fungerar med motoriken eller om eleven inte kopplar ihop hur man gör när man 

ljudar.  
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5.4.7 Likheter och skillnader 

Gemensamt för de båda respondenterna är att de pratar om helordsläsning som den 

mest framgångsrika läsinlärningsmetoden samt att de ser läsförståelsen och 

ordförståelsen som områden det oftast brister i. Gemensamt är även att de funderar 

en del omkring svårigheten som de flesta eleven  att kunna ljuda vid läsning. Båda 

lyfter fram att det kan handla om en svårighet som finns hos eleven, vilket innebär att 

eleven är bärare av problemet. Svårigheten består i en fysik eller motorisk svårighet 

hos eleven. Ingen av respondenterna reflekterar och pratar om att problemet med att 

eleven inte ljudar ligger i undervisningen.  

Skillnaden är att de båda pedagogerna har olika undervisningsmetoder. Lotta arbetar 

med ordkort och låter eleven bli säker på olika ord genom att de tränas och befäst 

genom olika arbetssätt. Lotta ser att detta arbetssätt har givit bra resultat och flera av 

eleverna har utökat sitt ordförråd. Anna arbetar mer med olika texter i sin 

undervisning. 

 

 

5.5 Läsförståelsen  

Inom detta område lyfts läsförståelsen fram eftersom det var ett begrepp som 

pedagogerna talade mycket om. Pedagogerna lyfte fram förståelsen och upplevelsen 

av en text som en viktig del i förmågan att kunna läsa. Avslutningsvis görs en 

jämförelse av hur pedagogerna talar om läsförståelse . 

På frågan om när man kan läsa eller skriva kommer läsförståelsen upp på tal hos 

båda respondenterna. Anna definierar begreppet att läsa som att ”ta till sig ett 

innehåll”. Lotta definierar begreppet liknande. Eftersom de båda respondenterna 

lyfter fram förståelsen av en text som en viktig del i att kunna läsa, går det att tolka 

att de utformar undervisningen därefter.   

Anna berättar hur hon lägger upp undervisningen för att främja träning i läsförståelse 

och läsning där hon ser samtal omkring olika texter som ett sätt att träna på att 

återberätta : 

 ” Att förstå en rubrik eller text och att det växer att samtal om det. Alltså det räcker 

att få en hymn om vad rubriken betyder.”  

Hon ser läsförståelsen som en svårighet som många elever brottas med. 

Svårigheterna ligger i att ”tolka och förstå det man läser” Detta kan enligt Anna 

innebära att hon får jobba med lättare texter än hon från början hade tänkt. Anna ser 

möjligheter att träna på läsförståelse genom samtal omkring texter hon säger: 

 ”Skifta texter ofta och ge tid för mycket samtal kring texter högläsning så de slipper 

lägga focus på att själva läsa och sen har man samtal och frågor efter en 

högläsning”. 

Lotta beskriver sin syn på vad det innebär att kunna läsa enligt följande: Lotta säger: 

”Den diskussionen har vi haft ganska mycket här vad är att läsa?”  

Det går att utläsa att det inte är självklart i arbetslaget vad läskunnighet innebär det 

går även att utläsa en frustration över att det är så. Lotta lyfter fram förståelsen av ett 

innehåll antingen att eleven läser det men det kan lika gärna innebära att eleven 

lyssnar och förstår innehållet och kan berätta om det. 
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”För mig personligen är det inte med ögonen utan det kan vara med öronen det har 

ingen betydelse för så länge du kan förstå en kommunikation eller du kan höra en 

text och förstå den, så länge du kan ta emot ett stoff och kan redogöra för vad det 

handlar om och känner att du äger det så är det att läsa för mig, så är det för mig 

personligen men så är det inte för alla här”. ” 

Anna definierar begreppet lite precisare och beskriver sin syn på vad det innebär att 

kunna läsa. ”För mig kan det vara att man får till två tre bokstäver till ett ord och att 

se ett blockord är väl också att läsa tycker jag, på den här nivån så är vi ju här”. 

5.5.1 Läsförståelsen som en upplevelse 

Enligt båda respondenterna ska läsförståelsen tas till en annan dimesion än bara 

förståelse. De pratar om att eleven ska få en ”upplevelse” av texten vara sig det är en 

uppläst text eller en text eleven läst själv. Texten behöver bli ett levande dokument 

för den enskilda läsaren.  

Anna säger: ”Vi läser rätt mycket nyheter mest lokala nyheter och så har vi 8 sidor 

här”  

Det går att tolka det som att Anna genom att förmedla lokala nyheter i sin lästräning 

hjälper eleven att lättare få en förståelse och kunna uppleva texten, eftersom det 

redan finns en förförståelse. Om hon enbart använt sig av främmande händelser och 

platser skulle detta förmodligen bli svårare för eleven att greppa och ta till sig.  

Annas upplevelse av att hon ofta får använda sig av enklare texter än hon tänkt sig i 

sin läsundervisning visar på svårigheter att hitta lämpliga texter för eleverna som de 

förstår och kan ta till sig. 

Lotta som använder ordbilder och ordkort berättar att hon ofta diskuterar ordens 

betydelse med eleven och om eleven kan sätta in det i ett sammanhang. Eleven 

behöver även få grepp om det enskilda ordets betydelse, vilket blir till stor hjälp vid 

läsning av längre texter. 

 

5.5.2 Likheter och skillnader 

En likhet som går att utläsa är att respondenterna ser att samtal omkring en text är 

viktiga delar för att träna förståelsen av en text. I detta sammanhang lyfts även 

kommunikationen fram. Respondenterna ger en samlad bild att eleven behöver bli 

delaktig i innehållet i texten samt att de kan återberätta handlingen. Det viktiga är 

inte att de läst texten själva utan det kan även innebära att man läser en uppläst text 

via högläsning. Det går att tolka det som att respondenterna uppfattar det som att 

eleverna får lägga mycket tid åt att själva läsa och att det är lättare för dem att lyssna. 

Synen på vad det innebär att kunna läsa varierar mellan de två. Lotta definierar det 

som att det innebär att kunna läsa även med öronen. Anna ser det som att kunna läsa 

enkla blockord och få ihop dessa. 

 

5.6 Kommunikation 

Nedan presenteras hur pedagogerna ser på ämnet svenska där de lyfter fram 

kommunikationen som den viktigaste delen. Kommunikationen lyfts även till att 
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innefatta hela skoldagen. Kommunikationens betydelse för delaktighet i samhället 

lyfts också fram och kommer att beskrivas nedan. Avslutningsvis görs en jämförelse 

av hur pedagogerna talar om kommunikation. 

I respondenterna svar framkom att fler delar var viktiga att träna på än läs- och 

skrivutveckling och där framkom att kommunikationen var grunden i svenskämnet. 

Anna säger så här om svenskämnet: 

”att det är viktigt hur man använder språket och att man använder språket i samspel 

och för att inhämta kunskap att bli säker på sin språkliga förmåga lite grann” 

Även Lotta lyfter fram kommunikationen och att denna kan bidra till att eleven blir 

delaktig i samhället eller i en grupp. Lotta ser på en av svenskans viktigaste uppgift: 

”… att lära sig att socialt kommunicera med andra på sitt eget sätt så man känner 

att man är delaktig i samhället eller i en grupp, mer än att läsa för jag känner inte 

att det är det viktigaste”.  

Anna säger även: ”Så det är mycket muntlig framställning mer än skriftlig i den här 

gruppen”  

Det Anna säger är att det i denna grupp är utmärkande att det är den muntliga 

framställningen som är den dominerande. Anna berättar även att det ibland kan 

uppstå en krock mellan det föräldrar och elev tycker är viktiga delar inom svenskan 

och det pedagogen ser som viktiga delar. Anna beskriver sig själv som ”proffs” i 

sammanhanget att kunna förmedla vad svenskan är. Att svenska inte bara innefattar 

läs- och skrivinlärning.. 

Anna säger ” …Ibland sitter de (eleverna) och föräldrarna fast i en föreställning att 

det här med att läsa och skriva att det ska vara så himla viktigt, medan jag säger att 

det är viktigt att du hittar ett språk som du kan använda och att du blir säker på 

det.”  

Det Anna här lyfter fram är språket och kommunikationen som viktiga delar inom 

svenskan. Att eleven kan kommunicera och känna sig säker på detta kan ibland vara 

viktigare än att läsa och skriva. Samtidigt berättar Anna att det finns ett intresse hos 

de flesta elever att kunna läsa och skriva, men att det ibland kan finnas en gräns och 

då gäller det för pedagogen att hitta nya vägar att gå. 

5.6.1 Kommunikation under hela skoldagen. 

Anna vidgar begreppet kommunikation och att det bara skulle ingå inom ämnet 

svenska. Hon säger: 

”Svenskan ingår hela tiden (…) på mina lektioner samtalar vi mycket med varandra 

och det börjar 7:30 på morgonen så vi har svenska tills vi går hem 15:00 på 

eftermiddagen. 

Anna lyfter här kommunikationen som en viktig del under hela skoldagen, eleverna 

samtalar med varandra och med personalen kontinuerligt under hela skoldagen vid 

olika uppgifter och aktiviteter. På det sättet är kommunikationen en förmåga som 

tränas och upprätthålls inom hela skoldagen.  
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5.6.2 Kommunikationens roll för delaktighet 

Det är tydligt att pedagogerna uppfattar att kommunikationen är en viktig del för 

eleven att bli delaktig i samhället, att som individ kunna göra sin röst hörd. 

Kommunikationen blir ett viktigt verktyg när förmågan att läsa och skriva inte är lika 

utvecklade hos eleven. Anna uttrycker en önskan att eleverna ännu mera ska få 

möjlighet att samspela med varandra och träna på kommunikation. Anna lyfter fram 

arbetet med lokala nyheter genom att läsa och även skriva texter och framförallt 

genom att prata om händelserna har hon en önskan att eleverna ska känna sig 

delaktiga i det som händer i den lokala omvärlden. Genom att kommunicera får 

eleven möjlighet att ställa frågor och svara på frågor, och därigenom känna att deras 

röst är betydelsefull. 

Kommunikationen kan även bestå i icke verbala sätt, teckenkommunikation som stöd 

används av några elever i klassen. Detta ger dock inte ger samma möjlighet till 

delaktighet i samhället eftersom det finns begränsad kunskap om tecken som stöd i 

samhället. 

Lotta ser att hon har en mer begränsad möjlighet att komma åt samtalen och 

kommunikationen i grupp, hon säger: 

”Interaktionen mellan fler personer missas, däremot kan eleven behöva doppet med 

en vuxen” 

Hon berättar att hon missar gruppdynamiken när hon undervisar individuellt en till 

en, däremot pratar hon om doppet med en vuxen. Där hon lyfter fram att eleven 

ibland kan behöva kommunicera en mot en med en person med en vuxen person. 

 

5.6.3 Likheter och skillnader 

De båda pedagogerna lyfter fram kommunikationen som en viktig del inom 

svenskan. Under intervjuerna kommer ordet kommunikation och kommunicera fram 

vid ett flertal tillfällen framförallt är det Anna som talar i dessa termer. Lotta säger 

att hon tycker kommunikation är en av de viktigaste delarna men när hon berättar om 

sin undervisning handlar det även mycket om helordsläsning och att eleven tränar sin 

läsförmåga. 

Anna har till skillnad mot Lotta en uppfattning att svenska är ett ämne som berör 

hela skoldagen från morgon till det att eleven går hem. Eftersom Anna träffar 

eleverna under hela skoldagen är det lättare för henne att ha detta synsätt. Anna 

belyser tydligt att i hennes klassrum ingår kommunikation under hela dagen. Lotta 

belyser också att den sociala kommunikationen är viktig men har inte den 

möjligheten att använda det under hela dagen eftersom hon inte träffar eleverna 

under så långa perioder.  

 

5.7 Läromedel 

Eftersom läromedel och hjälpmedel är en del av undervisningen i läs- och 

skrivutveckling blir den av vikt att belysa. Här beskrivs hur pedagogerna själva 

tillverkar läromedel samt hur de ser på detta. Likaså beskrivs hur användandet av 

hjälpmedel ser ut. Avslutningsvis görs en jämförelse av hur pedagogerna talar om 

läromedel och hjälpmedel i sin undervisning. 
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Pedagogerna berättar att det är svårt att hitta och köpa in läromedel i svenska och då 

framförallt böcker. Den största svårigheten ligger i att hitta material för äldre elever 

med längre erfarenhet men som befinner sig på en lägre kunskapsnivå. Båda 

pedagogerna beskriver hur de arbetar med att tillverka läromedel på följande sätt. 

Anna säger ”Ja mkt hemmasnickrat, det blir det ju det finns inget färdigt direkt utan 

det blir att man får plocka från elev till elev och de plockar från varandra”.  

Lotta säger ”Jag tillverkar mkt själv, kort och bilder som jag skriver ut från datorn 

och som jag därefter laminerar.”  

Lotta berättar hur hon använder olika läromedel för att få olika infallsvinklar på 

ungefär samma saker. Det kan innebära att eleven får träna på samma ord fast i olika 

sammanhang som spel, dator eller genom att kommunicera med en vuxen. De 

dataprogram som används i svenskan är framförallt VITAL och Lexia. Hos Anna 

sitter eleverna vid datorn en stund varje dag, och en elev använder datorn till allt sitt 

skrivande. Anna berättar att skolan har skollicens på Lexia och Veta-Mera. Datorn 

och dess möjligheter till individanpassad undervisning är ett läromedel som används 

flitigt i undervisningen. 

Anna berättar att hon använder mycket tidningar och nyheter framförallt lokala 

nyheter och 8-sidor i sin undervisning. Undervisningen går ut på att eleverna skriver 

egna texter till bilderna samt att man samtalar omkring innehållet. Det går att se som 

att arbete med nyheter är ett läromedel som är lätt att anpassa och hitta olika 

infallsvinklar av beroende av målgrupp.  

För de eleverna som har kommit så långt i sin läsning att de läser skönlitterära texter 

att hitta lämplig litteratur att läsa använder sig framförallt Anna av biblioteket. Anna 

berättar att det finns bibliotek på skolan men att det är svårt att hitta lämplig litteratur 

i skolans bibliotek. Utbudet av böcker är begränsat och det är svårt att hitta böcker 

med ett innehåll och textmängd som är anpassat för vuxna elever med lässvårigheter. 

Däremot berättar Anna att det finns bättre utbud på statsbiblioteket i kommunen. 

Detta innebär att klassen ofta går ner till statsbiblioteket där det finns mer utbud.  

Anna berättar att hon tror att anledningarna till att det är svårt att hitta läromedel som 

är anpassade för eleverna är att det inte finns någon efterfrågan från pedagoger i 

landet. Hon tror att gymnasiesärskolan allt för tidigt börjar att arbeta med 

vuxenförberedande uppgifter när skolan egentligen ska fokusera mer på 

teoriundervisning eftersom skolan är unik inom detta område. 

5.7.1 Hjälpmedel 

På frågan om respondenterna använder några begåvningshjälpmedel i svenska, svarar 

de att de använder det i begränsad mängd. Anna berättar att hon undervisar en elev 

som använder Daisy-skivor. 

Det finns inte Daisy- skivor att använda låna i skolans bibliotek, det är kommunens 

statsbiblioteket som tillhandahålla Daisy-skivor. Anna berättar om sina erfarenheter 

av användning av Daisy-skivor 

”En elev använder daisy- skivor.  Det är för barnsliga texter, oftast för barnslig 

litteratur tycker jag och då överför jag väl det på honom.” 

Det Anna här visar på är att pedagogen har en viktig roll att fylla att vara en bra 

förebild. Anna reflekterar här över sin roll som pedagog och att hon kan överföra 

negativa inställningar på eleven. 
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Lotta använder inget begåvningshjälpmedel i sin undervisning, men hon uttrycker en 

önskan att kunna använda sig av mer av olika dataprogram där hon lyfter fram 

talsyntes i sin läs- och skrivundervisning. Hon ser att det dataprogrammet skulle 

gynna de elever som inte kan läsa eller skriva men som har ett verbalt tal. 

Programmet skulle då kunna skriva ner och läsa upp det eleven sagt. Hon ser stora 

vinster med en användning av detta program. Anledningen till att hon inte använder 

talsyntes i sin nuvarande undervisning i läs- och skrivträning, säger hon beror på 

henne själv. Hon säger att hon inte gett sig själv tid att sätta sig in hur programmen 

används: 

”Jag skulle vilja lägga ner mer tid på att lära de olika dataprogrammen” 

Det är anmärkningsvärt att det inte används mer hjälpmedel i läs- och skrivträningen 

eftersom Lotta säger så här om användandet av hjälpmedel: 

”Om man använder det med förnuft tror jag att elevens ribba kan höjas och eleven 

skulle kunna lära sig mer”. 

Lotta tar här upp att hjälpmedel behöver fylla en funktion, och skulle då kunna vara 

ett viktigt verktyg för eleven. Hon tror att eleven skulle kunna utvecklas i sin läs- och 

skrivförmåga om hon eller han fick möjlighet att använda hjälpmedel, en möjlighet 

som idag inte är möjlig för eleverna. Hon använder termen förnuft vilket går att 

utläsa att hon förstår att hjälpmedlet behöver vara väl utprovat och testat för att 

eleven ska kunna använda det och ha nytta av det i sin inlärning. För att detta ska 

vara möjligt behöver pedagogen vara väl insatt i hur hjälpmedlet fungerar. 

 

5.7.2 Likheter och skillnader 

 

Båda respondenterna är överrens om att det är svårt att hitta läromedel som är 

anpassade för den elevgrupp de undervisar och båda tillverkar det mesta av 

materialet själva. Båda respondenterna ser datorn som ett bra läromedel och som de 

använder dagligen i sin undervisning.  

Det går att se en skillnad i hur de använder sig av läromedel. Anna använder mycket 

nyheter i sin undervisning och ser fördelarna med detta. Anna går även till 

biblioteket med eleverna där hon även ser att hon har tillgång till DAISY- skivor. 

Lotta uttrycker att det finns vinster med att använda hjälpmedel i läs- och 

skrivundervisningen, men hon använder inga hjälpmedel i sin undervisning. 
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6 DISKUSSION 

 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger i gymnasiesärskolans 

individuella program yrkesträningen talar om läs- och skrivutveckling. För att få svar 

på syftet gjordes en undersökning genom en kvalitativ metod där två pedagoger som 

undervisar i svenska på individuella programmet yrkesträning undervisar fick svara 

på frågor. Empirin tolkades utifrån ett hermenuetiskt-fenomenologiskt 

tolkningsperspektiv. Den teoretiska utgångspunkten är Lev S. Vygotsky idéer och det 

sociokulturella synsättet. I diskussionen knyts litteraturgenomgången ihop med 

resultatdelen sett utifrån det sociokulturella synsättet.  

 

6.1 Pedagogerna i särskolan 

Det är av stor vikt att pedagogerna som undervisar i särskolan har relevant utbildning 

och har kunskaper om särskolans kursplaner och om särskolan som skolform. Genom 

olika fortbildningsinsatser ska personalen få ny kunskap för att bättre kunna möta de 

elever som går i särskolan och de speciella behov som finns där. Ansvaret för 

fortbildning vilar på rektorn Skolverket (2008). Enligt Bråten (1998) så har 

pedagogen en viktig funktion sett utifrån ett sociokulturellt genom att hon eller han 

ska stimulera och hjälpa eleven till utveckling. Det är även pedagogens uppgift att 

bygga upp miljön i klassrummet så att den är inbjudande och bidrar till utveckling av 

intellektet.   

De pedagoger som deltog i undersökningen hade olika utbildning men undervisade i 

stort sett i samma ämnen. Anna hade en grundutbildning som fritidspedagog och 

hade kompletterat den med en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Lotta var 

tidigare lärare och hade läst fristående kurs i specialpedagogik. Anna kände sig 

bekväm med sin utbildning och såg att hon hade den utbildning som krävdes för den 

undervisning som hon bedrev. Lotta däremot såg att hon gärna skulle läsa en 

speciallärarutbildning för att få ytterligare infallsvinklar på undervisningen. 

Resultatet av intervjuerna stämmer överrens med Blom:s (2001) undersökning om 

vem som undervisar särskolans elever eftersom resultatet visar att inom området 

metodik går det se att de pedagoger med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning 

anser sig ha större kunskap om metodik än de två grupper som saknar 

påbyggnadsutbildning.  Trots att respondenterna hade olika uppfattningar om sin 

kompetens talade de om läs och skrivutveckling på liknande sätt.  

6.1.1 Individanpassad undervisning 

Jerlang (2008) beskriver Vygotskys syn på elever och deras utvecklingspotential som  

att alla elever har möjlighet att utvecklas. Det är lärarens utmaning att stimulera 

eleverna till denna utveckling tillsammans med andra. Enligt Strandberg (2006) 

innefattar Vygotskys tankar att ett samspel behöver ske mellan lärare och elev, där 

läraren inte enbart försöker lära eleven utan eleven behöver vara delaktig. Ett positivt 

samspel mellan lärare och elev bidrar till lärande och att barn och vuxna som 

samspelar med varandra bidrar till lärande. Lärande fungerar inte genom att den 

vuxne enbart försöker lära barnet nya saker utan det behöver ske ett samspel. Ett 

samspel som även kan ske barnen emellan  
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För att ett samspel ska kunna äga rum behöver eleven bli delaktig i undervisningen. 

Pedagog och elev behöver mötas och det är pedagogens uppgift att se till så att ett 

sådant möte blir möjligt. Resultatet av ett sådant synsätt är att undervisningen blir 

individualiserad. I kursplanen för särskolan (GySär 2002:02) lyfts fram att i det 

individuella programmet ska undervisningen utformas så att det passar den enskilda 

elevens behov. 

Individanpassning och individualisering är begrepp som respondenterna använder  

under intervjuerna, samtidigt som de ibland pratar om elevgruppen som grupp då de 

berättar hur de utformar sin undervisning. De berättar hur de anpassar läs- och 

skrivundervisningen efter varje elev och det är även självklart att alla elever har 

möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Fokus hos båda respondenterna ligger i att 

varje elev är unik och har sitt individuella sätt att lära och inhämta kunskap. Anna 

berättar till exempel att man riktar sig mot sex olika elever, sex individer. Eleven är i 

centrum och undervisningen anpassas därefter. 

6.1.2 Krav på eleven 

 

Szonyi (2005) avhandling har belyst hur det är att vara elev i gymnasiesärskolan och 

framförallt vilken möjlighet och begränsningar elever i särskolan har att påverka och 

vara delaktiga i sin skolgång. Forskningen visade att skolan vid ett flertal tillfällen 

låter eleverna vara delaktiga men vid ett flertal tillfällen hamnade de i utanförskap. 

De kunskapskrav som ställdes på eleven var att eleven skulle tränas att ha kunskaper 

i det område som förväntas arbeta inom. Utgår man ifrån denna studie och jämför 

hur respondenterna arbetar med eleven stämmer inte detta överrens. Annas ord säger 

en hel del om synen på undervisningen och vikten att ställa krav på eleverna inte 

bara kunskaper inom det område de förväntas arbeta inom 

”Jag vet när jag var ny här då fanns det material som var till för att träna för att 

jobba på dagcenter men då tänkte jag att det där hinner ni träna på i 30 år på 

dagcentrum så allt sådant plockade jag bort det var inte skola kände jag.” 

Vad gäller delatighetsbegreppet berättar Lotta att hon ser möjligheter hos alla elever 

och är lyhörd för deras tankar och idéer samtidigt som hon ställer krav på dem. Hon 

berättar att hon ibland inte lyssnar på eleven om eleven bara inte orkar lära sig, men 

att hon ibland ändrar innehållet i lektionen när hon märker att det är något viktigt 

som eleven behöver prata om. I Fritihof:s (2007) studie visar resultatet att personer 

med utvecklingsstörning kan uppleva ett förtryck, genom att skolmiljön inte är 

anpassad efter olikheterna. En oroande konsekvens kan då bli att 

utvecklingsstörningen blir ett hinder för den funktionshindrade att utvecklas för att 

klara ett liv i samhället som en delaktig samhällsmedborgare. Tideman (2000) 

betonar vikten av inflytande för personer med ett funktionshinder eftersom de under 

hela sitt liv troligtvis kommer att vara beroende av andras hjälp och samhällets 

stödinsatser. 

De båda pedagogerna ställer höga krav på eleverna och att de tror på deras förmåga 

att lära samtidigt går det att utläsa att de ser vissa begränsningar. Det tydligaste är att 

de inte arbetar lika målmedvetet med skrivträning på samma sätt som de arbetar med 

läs- och skrivträning. Anna menar på att den klass hon undervisar i är skrivträning 

inte det primära eftersom de inte kommit tillräcklig långt i sin läsförmåga. Samtidigt 

ser hon att ett stort fokus läggs på kommunikation. Här kan det vara intressant att 

titta på vilken tidigare erfarenhet pedagogerna har att ställa krav på eleven, det visade 
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sig att de hade olika erfarenhet. Anna hade tidigare arbetat med elever på 

träningsskola där kraven var lägre på eleven och tyckte därmed att de elever hon 

undervisade nu gick att ställa högre krav på. Lotta såg däremot att de elever hon 

undervisade idag behövde längre tid på sig tillskillnad mot de elever hon undervisat 

tidigare som gick i resursskola.  

Rapporten som Skolverket (2001) kommit fram till att särskolan skulle vara alltför 

inriktad på omvårdnad stämmer inte överrens med resultatet i intervjun. Likaså visar 

Berthén:s (2007) studie på att eleverna i särskolan inte ställs inför krav och 

utmaningar som gör att de utvecklas i den mån som skulle vara möjligt. Det som 

framkom vid intervjuerna visade på att pedagogerna ställer höga kunskapskrav, men 

att de inom vissa delar ser ett tak, och begränsning i elevens utveckling.  

 

6.2 Svenskämnet i undervisningen 

Nordström (2006) menar på att pedagogen men även arbetslaget tillsammans 

behöver fundera över hur undervisningen ska utformas och vilka områden som 

eleverna ska utvecklas inom. Lotta berättar att Anna och hon har ett bra samarbete 

och har ungefär samma tankar om vad som är väsentligt att träna på.  Däremot 

framkommer det längre fram att alla i arbetslaget inte ser på läsförmågan på samma 

sätt, det vill säga vad innebär att kunna läsa. Säljö (2000) skriver att ur ett 

sociokulturellt perspektiv är läsning en komplex färdighet som genom nya 

pedagogiska metoder inneburit att fler människor kunnat ta till sig färdigheten. Det 

är omgivningens krav och förväntningar som påverkar hur människan är och 

kommer att utvecklas. Det framkommer av intervjuerna att båda respondenterna 

väljer att framförallt prioritera lästräning och kommunikation, det är framförallt där 

förväntningarna och kraven ifrån pedagogerna läggs. Eleverna får skriva texter men 

det viktiga är inte att de stavar rätt utan att de skriver och använder sin fantasi.  

Tittar man på läsförmåga består den av avkodning och läsförståelse. Avkodningen 

innebär att läsa av ett ord genom ljudning eller helordsläsning vilket är en 

förutsättning för att få en förståelse för innehållet. Avkodningen kan bli 

automatiserad men läsförståelsen kan inte bli automatiserad (Fridolfsson, 2008). 

Båda pedagogerna i denna studie ser att helordsläsningen är den metod som fungerar 

för de flesta eleverna. De flesta elever har svårt att ljuda ihop ljud till ord däremot 

har eleverna lättare att minnas en ordbild. Lotta arbetar med ordbilder och 

intensivtränar vissa ord så att eleverna ska minnas dem och därigenom kunna läsa 

vissa högfrekventa ord. Lotta är noga med att dokumentera vilka ord eleverna kan. 

Hon använder orden i kort, spel och datorprogram så att eleven ska få träffa på orden 

i olika sammanhang. Båda pedagogerna pratar om olika vägar att nå eleverna. Anna 

berättar att det är viktigt med tillit och förtroende från eleven. Lotta berättar hur hon 

efter att lärt känna eleven kan läsa av när det är enbart slöhet eller när eleven 

verkligen inte är motiverad. Anna arbetar mycket med bilder som eleverna får skriva 

egna texter till. Det är viktigt att bilderna betyder något för eleverna. Detta visar även 

på det samspel som förekommer mellan elever och lärare, samspel som enligt 

Strandberg (2006) leder till lärande. 

Enligt SOU (2004:98) har kunskapskraven får stå tillbaka för omsorgstänkande i 

särskolan. Eleven behöver känna trygghet och omsorg och även känna att det ställs 

nya utmaningar. De pedagoger som kan skapa goda relationer mellan eleverna samt 

kan anpassa undervisningen efter eleverna har bäst chanser att nå ett positivt lärande. 
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Rapporten lyfter även fram ett varierat och utmanande lärande som den bästa 

undervisningsmiljön. Likaså säger rapporten att det är viktigt att elever med 

flerfunktionshinder och tidig utvecklingsnivå behöver undervisning som sker i ett 

sammanhang och är åskådlig och konkret. Även Molin (2004) är kritisk till särskolan 

och menar på att pedagogerna ibland sätter ett tak för vad eleverna kommer att kunna 

lära sig inom ett område. Anna berättar att hon är öppen för att testa nya metoder och 

inte köra fast i gamla föreställningar. Däremot berättar Anna att hon ibland är tydlig 

emot föräldrar och elever när hon berättar att läsa och skriva kanske inte är det 

viktiga för eleven att lära. Det viktiga för den eleven kan vara att hitta ett eget språk 

som eleven kan använda sig av i olika sociala sammanhang och som eleven ska 

känna sig säker och trygg i.  

 

6.2.1 Kursplanen i svenska 

Det går att främja några olika punkter i kursplanen i svenska som pedagogerna tagit 

fasta på och gett mer utrymme i sin undervisning. Utifrån hur de talar om 

skrivinlärning, läsinlärning, kommunikation och läsförståesle. Vad som går att utläsa 

är att läsningen och kommunikationen ges mer utrymme än skrivandet i 

undervisningen. Följande fem punkter utifrån kursplanen i svenska (Gy 2002:02) går 

att läsa ut av intervjuerna. 

 Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven: 

 Utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att lyssna på och läsa litteratur:   

 På följdfrågan under intervjun vad det innebär att kunna läsa, berättar Lotta att det 

inte enbart är med ögonen utan att läsa kan också innebära att lyssna med öronen och 

ta till sig en text på det sättet. På frågan om när man kan läsa eller skriva kommer 

läsförståelsen upp på tal. Det viktiga är att man kan till sig en kommunikation. Anna 

definierar läsning som att ta till sig ett innehåll både skriftligt men även genom att 

lyssna till högläsning. Genom att använda sig av lokala nyheter som eleverna känner 

igen i svenskundervisningen ser Anna att hon bygger upp en lust att lära hos eleven.  

 Utvecklar sin lust och förmåga att skapa med hjälp av språket. 

Anna berättar att hon arbetar med aktuella nyheter och texter som berör eleverna, för 

att därigenom hjälpa dem att skapa med hjälp av språket, i detta ingår att skriva. Hon 

berättar att hon inte vill ta bort lusten genom att peta i rättstavningen i första taget. 

Hos Lotta är det svårare att utläsa att hon arbetar med elevens eget skapande av 

språket. 

 Utvecklar språklig säkerhet och vill, vågar och kan uttrycka sig i olika      

sammanhang, samt  fördjupar sin förmåga att uttrycka tankar och idéer   

Att eleverna lär sig använda språket och bli säker på sin kommunikation är delar som 

pedagogerna lägger extra tyngd på i sin undervisning. Anna som framförallt 

undervisar i helgrupp berättar att eleverna vid ett flertal tillfällen får möjlighet att 

träna på att uttrycka sig och berätta om något inför gruppen. Hon berättar om 

svårigheterna som kan uppstå trots att eleven har fått träna på det muntliga 

framträdandet innan. Genom att pedagogen som Vygotsky (Strandberg, 2006) 

uttrycker det ger eleven verktyg, som stöd kan eleven lättare uttrycka sig. Enligt 
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Anna kan ett sådant stöd vara stödord eller bild på tavlan. Hos Lotta får eleven 

möjlighet att tillsammans en till en med pedagogen större möjligheter att göra sin 

röst hörd och träna på kommunikation. 

 Utvecklar sin förmåga att läsa, förstå och uppleva texter, samt att söka efter 

meningsfull läsning                                                                                                        

I detta sammanhang blir begreppet, vad innebär det att kunna läsa aktuellt. Anna 

definierar begreppet att läsa som kunna ta till sig ett innehåll.  Anna berättar hur hon 

lägger upp undervisningen för att främja träning i läsförståelse och läsning. Hon 

använder lokala nyheter och samtalar i gruppen omkring innehållet i texten. Anna ser 

läsförståelsen som en svårighet som många elever brottas med. Svårigheterna ligger i 

att ”tolka och förstå det man läser” Enligt J-E. Gustafsson & M. Rosén (2006) har 

läsförståelsen blivit den mer och mer viktiga delen i förmågan att kunna läsa. I mötet 

mellan texten och läsaren behöver textens uppbyggnad mötas samtidigt som elevens 

förkunskaper bildar meningen med texten för den enskilda eleven. För pedagogen är 

det viktigt att observera läsförståelsen hos eleven för att se om det finns några svaga 

punkter och brister men även titta på det som fungerar, 

Anna berättar att detta kan innebära att hon får jobba med lättare texter än hon från 

början hade tänkt. En metod som Anna tycker fungerar för att träna på läsförståelse 

är att skifta texter ofta samt högläsning följt av frågor. Lotta beskriver sin syn på vad 

det innebär att kunna läsa genom att lyfta fram kommunikationen och vikten av att 

eleven får träna på att förstå en kommunikation, samt att kunna redogöra för 

innehållet i en text man har hört med öronen eller läst. Hon ser detta som ett sätt att 

bli delaktig i samhället. Enligt Lundberg (2005) krävs det att läsaren kan leva sig in i 

texten och ha en förförståelse för olika händelser, allt i text står inte direkt skrivet 

utan det krävs att läsaren kan leva sig in i texten. Enligt Fridolfsson (2008) spelar 

många faktorer dock in hur elevens läsförståelse ser ut, till exempel, egen erfarenhet 

av texten, motivation, begåvning, kunna läsa mellan raderna samt att ha en god 

ordavkodning. 

 

6.2.2 Läromedel och hjälpmedel 

I Strandberg (2006) belyses vikten av att skolan förser eleven med verktyg och 

redskap för att lättare klara av livet utanför skolan. Lotta berättar att hon 

framgångsrikt har använt sig av ordbilder, ordbilder som befäst hos eleven och 

senare kan vara till hjälp för eleven att klara ett självständigt liv bättre. Anna berättar 

att hon använder sig av bilder att skriva text till. 

Även forskning bekräftar det respondenterna berättar om svårigheterna att hitta 

lämpligt material till elever i särskolan. Alm, Berthén, Bladini, Johansson (2001) har 

i sin studie funnit att det finns ett behov av läromedel för att möta elever i 

komplicerade inlärningssituationer. Ibland anpassar pedagogerna läromedlen för att 

kunna passa den elevgrupp man undervisar i. Även rapporten från Boström (2007) 

visar på att det finns för lite material och hjälpmedel som är riktade till vuxna. Samt 

att pedagoger använder hjälpmedel i lägre grad i gymnasiesärskolan än i 

grundsärskolan. Respondenterna i studien visar att det är svårt att hitta lämpliga 

material i svenska. De tillverkar därför det mesta materialet själva utefter vilka elever 

de har, de använder sig av datorn och nyheterna. Datorn och olika dataprogram 
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används dagligen i undervisningen. Respondenterna ser fördelarna att det går att 

individanpassa dataprogrammen. Även Svärdemo, Åbergs (1999) studie visar på att 

användandet av lämpliga dataprogram kan vara ett bra komplement för läs- och 

skrivinlärning.  

Respondenterna använder begränsat med begåvningshjälpmedel för läs- och 

skrivinlärning.  Likaså berättar Anna om svårigheter att hitta lämpliga böcker för 

eleverna att läsa. Det är svårt att hitta böcker med ett innehåll som är anpassat för 

vuxna elever i lässvårigheter. Ett verktyg/hjälpmedel som en elev använder är Daisy 

spelaren, svårigheterna som Anna ser det är att det även här är svårt att hitta lämpliga 

böcker. Lotta berättar att hon har en önskan att använda dataprogrammet talsyntes då 

detta förmodligen skulle hjälpa eleven att utvecklas med i sin läs- och skrivförmåga 

 

6.3 Avslutande reflektion 

 

Jag har i denna rapport undersökt och försökt skapa en bild av hur två pedagoger på 

gymnasiesärskolans individuella program yrkesträning talar om läs- och 

skrivutveckling. Särskolan har fått kritik från skolverket samt från olika 

forskningsrapporter som finns med i studien att vara för inriktad på omsorg istället 

för kunskapskrav. Jag tycker inte att den bilden helt stämmer överrens med resultatet 

jag fick från de två pedagoger jag intervjuat. Pedagogerna arbetar målmedvetet med 

kursplanen i svenska i fokus, samt att de som Vygotsky beskriver ser 

utvecklingsmöjligheter hos alla individer. Trots detta framkom det att de även såg ett 

tak för elevernas utvecklingsmöjlighet vad gällde framförallt skrivutveckling. Det 

som framkom i studien var att respondenterna inte såg skrivutveckling som något att 

prioritera i undervisningen. Inom skrivutveckling går det att tolka det som de ser ett 

tak för vad eleverna kan lära och utveckla. Väljer man att titta på ordet omsorg går 

det att se att denna finns med hos båda respondenterna. Det finns en stor omsorg om 

varje elev och pedagogerna är måna om att eleven ska vara i centrum. Detta är dock 

inget som upplevs tar bort fokus från kunskapskraven, utan istället är det en 

förutsättning för att kunna individanpassa undervisningen. 

Den individanpassade undervisningen står i centrum hos båda respondenterna och är 

en förutsättning för undervisning. Gång på gång poängterar respondenterna att varje 

elev är unik och har sitt speciella sätt att lära. Trots detta pratar de om elevgruppen 

när berättar om hur de utformar undervisningen. Framförallt är det inom vissa 

områden som pedagogerna pratar om eleverna som grupp där de talar om 

gemensamma svårigheter hos individerna. Det som verkar vara unikt och gemensamt 

för eleverna är svårigheterna med läsförståelsen samt att eleverna läser genom att 

läsa helord och inte ljuda. Helordsläsningen tränas intensivt hos Lotta medan Anna i 

den stora gruppen ser fördelarna med att eleverna samarbetar och tränar på saker 

tillsammans. Respondenterna lyfter fram upplevelsen av en text och betonar inte att 

det viktigaste är att eleverna själva läser utan att de tränar och utvecklar sin förmåga 

att ta till sig en text antingen genom att själva läsa eller att få en text uppläst för sig.  

Kommunikation tillsammans med läsning är de områden som lyfts fram under 

intervjuerna. Skrivundervisning tränas framförallt i den stora gruppen hos Anna 

genom att eleverna skriver text till olika bilder. Det viktigaste är att eleven skriver 

och har lust, det viktigaste är inte rättstavning. Kommunikationen och samtal i grupp 

och individuellt ses som undervisningsmetoder som prioriteras och ges mycket tid i 
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undervisningen, inte bara i ämnet svenska utan under hela skoldagen. Förmågan att 

kommunicera ges stort utrymme i undervisning mycket på grund av att det är en väg 

för eleven att bli delaktig i samhället, att kunna vara delaktig i samtal och kunna 

berätta vad man vill. Kommunikationen blir tillsammans med läsningen en väg för 

eleverna att bli mer delaktiga i samhället. Enligt Vygotsky spelar miljön stor roll för 

elevens utveckling. Det går utläsa att miljön i den undersökta skolan är 

kommunikationsinbjudande och läsvänlig och detta ger goda förutsättningar för att 

eleverna ska kunna bli delaktiga i samhället. 

För respondenterna verkar det vara en självklarhet att tillverka det mesta av 

undervisningsmaterialet själv. Svårigheterna med att hitta lämpligt material är inget 

unikt, även forskning visar på detta. Orsaker som jag kan se till varför det är svårt att 

hitta material är säkert många. Några slutsatser jag kan dra är att eftersom 

undervisningen av elever i särskolan är individualiserad och varje elev är unik i sitt 

inlärande är det svårt för läromedelstillverkarna att göra material. Likaså är 

elevgrupperna små och de ekonomiska vinsterna är förmodligen svåra att inhämta. 

Hjälpmedel används i begränsat i undervisningen trots att Lotta berättar att hon tror 

att ribban skulle kunna höjas om hon tillexempel använder Talsyntes.  

Kursplanen i svenska för individuella programmet yrkesträningen lyfter fram fler 

bitar än läs- och skrivutveckling, kommunikation, fantasi, att kunna granska olika 

källor är andra bitar som berörs. I kursplanen står inte att pedagogen ska välja ut 

vissa delar att arbeta med utan alla delar är viktiga. Samtidigt betonas i läroplanen att 

undervisningen ska vara individanpassad och utgå ifrån elevens behov, 

förutsättningar och förmåga. Här ställs pedagogen utifrån ett dilemma då hon 

utformar undervisningen. Frågor som jag ställer mig är: När har pedagogen rätt att 

bestämma att det inte går att utveckla mer hos eleven inom ett område? Är det vårt 

uppdrag som pedagoger att bedöma eller ska alla ges samma undervisning?  

Pedagogerna i studien arbetar individanpassat och har gjort bedömningen att 

kommunikation är en viktig del i svenskan för de elever de undervisar, skrivträning 

prioriteras inte om inte eleven visar att hon har förmågan att skriva. Läsinlärningen 

ses som något som går att utveckla framförallt är det helordsläsning, och 

pedagogerna lägger stor vikt att träna eleverna i läsförståelse. Anna benämner sig 

själv i intervjun som ”proffs” och det är intressant reflektion. Som pedagog ska vi 

vara proffs inom vårt uppdrag och kunna bedöma eleven och anpassa verksamheten 

därefter. 

. 

6.4 Vidare forskning 

En vidare forskning skulle kunna ligga i att fördjupa sig i begåvningshjälpmedel för 

läs- och skrivutveckling och studera hur dessa skulle kunna hjälpa eleven att 

utvecklas i sitt läs och skrivande. Likaså ser jag det som intressant att djupare studera 

läromedel och skönlitteratur som finns för elever på särskolan eftersom utbudet ser ut 

att vara begränsat. 
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BILAGA 1 

 

Intervjuguie: 

1. Hur många år har du arbetat på denna skola?  Trivs du? Vad gör att du 

trivs? 

2. Vilken är din utbildning? Hur många år har du inom yrket? Anser du 

att din utbildning svarar upp mot dina arbetsuppgifter?  

3. Vilka möjligheter och svårigheter ser du med undervisningen i ämnet 

svenska?  

4. Vad tycker du är det viktigaste att lära sig i svenska? 

5. Hur arbetar du med svenskämnet utifrån kursplanen, hur läggs 

undervisningen upp? 

6. Har du elever som kan läsa och skriva när de kommer till gymnasiet? 

Om inte hur arbetar du då specifikt med att de ska lära sig läsa? 

7. Har du någon metod, läromedel eller hjälpmedel som du har använt 

dig av eller använder dig av? 

8. Hur arbetar du på gruppnivå resp individnivå med läs-och 

skrivinlärning? Vad tycker du fungerar bäst och varför? 

9. Vilka är dina erfarenheter vid arbete med läs- och skrivinlärning för 

elever som läser på gymnasiesärskolans individuella program 

yrkesträningen? 

 

 

 

                       Missivbrev 

 

Hej! 

Efter att vi haft kontakt via telefon och bestämt tid för intervju, vill 

jag med detta brev lite kort presentera min studie samt intervjuns 

tillvägagångssätt. Jag heter Camilla Thomelius och läser till 

specialpedagog vid Linneuniversitet i Kalmar. Jag läser nu sista 

terminen och skriver en c-uppsats. Jag arbetar även deltid på xx 

särskola som kärnämneslärare på yrkesträningen därav inriktningen 

på min uppsats. Uppsatsen är en studie om hur pedagoger i 

gymnasiesärskolans individuella program yrkesträningen arbetar med 

läs och skrivutveckling, hur pedagogerna stimulerar elevernas läs och 

skrivförmåga, hur undervisningen läggs upp, om läromedel och 

hjälpmedel. 

 

Jag kommer att banda intervjun och därefter transkriberar jag  

materialet. Alla personer avidentifieras och därefter raderas de 

inspelade intervjuerna. Som medverkande har ni rätt att när som helst 

avbryta er medverkan, ni har även rätt att bestämma tidsramarna. 

Innehållet i dessa intervjuer kommer enbart att användas i denna 

studie. 

 

Ett stort tack för att ni vill medverka. 
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Vi ses den xx mars kl xx 

 

 

Hälsningar Camilla Thomelius 

Vid  frågor ring mig: XXXXX XXXXXXX 

 

 


