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Titel 
En kommunicerande och läsande särskola - En studie kring läsförståelse i 

grundsärskolan. 
 

English title 
A communicating and reading school for children with disabilities – A study about 

reading comprehension in school for children with disabilities. 

 

 

Abstrakt 
Syftet med denna studie inriktar sig på hur lärarna såg på skolans språkprojekt och på 

elevernas måluppfyllelse efter interventionen (intensiv träningsperiod). Vi har använt 

oss av enkäter till lärarna, observation av videoinspelningar från interventionen, 

dagboksanteckningar förda av lärarna samt deltagit i ett diskussionsmöte med 

lärarna. Resultatet hos vissa elever, efter dessa veckor, visade att de hade tagit till sig 

en strategi att komma ihåg innehållet och förstå vad texten handlade om. Genom de 

dagboksanteckningar som lärarna har fört och som vi har tagit del av syns det en 

förändring från första tillfället till det sista. Lärarna fick en högre motivation, 

inspiration och påmindes av vikten att träna läsförståelse i de olika ämnena. Lärarna 

ansåg att eleverna på detta sätt fick mer tid till läsinlärning och en bredare 

förförståelse. 
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1 INLEDNING 

Vikten av att utveckla sin förmåga i läsförståelse och kommunikation är stor. Att 

förstå information och att ha förmåga att förmedla den är en nödvändig kompetens 

för alla människor. Otillräcklig förmåga vad gäller kommunikationen kan leda till 

frustration och osäkerhet. Att kommunicera och förstå är en primär del i livet och 

skapar individens identitet. Går man tillbaka i tiden var särskolan mer inriktad på 

omsorg och inte på pedagogiken. Här har lärare en viktig uppgift att skapa ett så 

elevfokuserat arbetssätt som möjligt, då varje elev har olika behov och 

förutsättningar. 

 

Den grundsärskola där denna studie genomförts har under ett år haft ett språkprojekt, 

som fick arbetsnamnet En kommunicerande och läsande särskola. Grundsärskolan 

har till viss del samarbetat med Monica Reichenberg som är professor vid Göteborgs 

universitet och forskar kring läsning. Språkprojektets utgångspunkt var elevens 

demokratiska rättighet att kunna tolka, förstå, ta del av och påverka sin omvärld. 

Grundsärskolans mål var att projektet skulle leda till ökad måluppfyllelse i 

läsförståelse och kommunikation för alla elever på grundsärskolan, samtidigt som 

den utformades efter varje elevs förutsättning. Elevgruppen är komplex och kräver 

en lärarkompetens inom flera områden både i skola och fritidshem och att alla 

arbetarmot samma mål. Skolinspektionens (2010:9) granskning visade att elever på 

grundsärskolorna överlag i Sverige mer fick öva färdighet i att läsa än att utveckla 

sin förmåga att utveckla och uppleva förståelse kring texters innehåll. De texter 

eleverna mötte var i form av schema och enstaka ord på tavlan. Skolinspektionen såg 

också att det fanns stora brister i lärarnas undervisning. Lärarna försummade 

läsundervisningen och inriktade sig i första hand på omsorg istället.  
 

Kvalitetsgranskningen visar framför allt att undervisningen i 

grundsärskolan inte ger eleverna tillräckliga förutsättningar att 

utveckla de språkliga förmågor som uttrycks i grundsärskolans 

kursplan i svenska.  

(Skolinspektionens rapport 2010:9, s. 3) 

Skolverket (2011) betonar att grundsärskolan har samma krav att följa kursplanerna 

som grundskolan, vilket innebär att undervisningen även ska främja läsförståelse. 

Eleverna ska få träning i att läsa, förstå faktatexter liksom berättande texter, vilket 

skolinspektionen (2010:9) påpekade att det fanns stora brister i. I Berthéns (2007:19) 

studie blev eleverna tillfrågade om de tyckte att studierna kunde varit mer utmanande 

och kunskapsinriktade. Deras svar blev att de ville ha mer utmanande uppgifter och 

studien kom fram till att det ägnades alldeles för mycket tid till att få eleverna att 

sitta still, räcka upp handen och vänta på sin tur. Att undervisa i läsförståelse bygger 

på ett livslångt lärande och är en av skolans viktigaste uppgifter enligt Berthén 

(2007:19). Alla elever har en rättighet att undervisas i läsförståelse. Det är ett 

ovärderligt verktyg för att utveckla tänkandet så det blir kritiskt, kreativt och 

analyserande och inte enbart en färdighet. Om man inte kan förstå det man läser 

uppstår lätt en känsla av utanförskap. För att kunna delta i dagens samhälle samt 

kunna utveckla en bra självbild har läsförståelse en avgörande betydelse (Westlund, 

2009). Motivation är viktigt enligt Jenner (2004), utan den kan inte förståelsen i 

läsning utvecklas och det finns risk att viljan hos eleverna kommer att svalna. Den 

som har ansvar för arbetet bör ha en förståelse i de misslyckanden som kan uppstå 
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och innebära. Det handlar om ett bemötande i ett motivationsarbete betonar Jenner 

(2004). En viktig uppgift för läraren är att ha ett rätt bemötande, positiva 

förväntningar och skapa en motivation till läsning.   
 

Att vänta på att en elev som har svårt för att läsa och skriva skall 

mogna, eller att problemet ska lösa sig av sig själv är ingen 

framkomlig väg. En viktig utgångspunkt är att ha positiva 

förväntningar på dessa elever.  

(Skolverket, 2012a) 
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2 TEORIBAKGRUND 

2.1 Grundsärskolan 

Som ett alternativ till grundskolan finns grundsärskolan för elever som inte bedöms 

kunna nå upp till kunskapskraven i grundskolan därför att de har en 

utvecklingsstörning. Utbildningen består av 9 årskurser och ska anpassas efter varje 

elevs förutsättningar. Grundsärskolan har ämnen likt grundskolan. Grundsärskolan 

har också en särskild inriktning som kallas träningsskola för de elever som inte kan 

tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Träningsskolan omfattar 

fem ämnesområden istället för de traditionella ämnena inom skolväsendet. Dessa 

fem är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och 

verklighetsuppfattning (Skolverket, 2013). 

 

Forskarna idag är eniga om att en god avkodningsstrategi och flyt i läsningen 

påverkar och är avgörande i läsförståelsen, men det är inte tillräckligt med att eleven 

läser flytande. Läsningens syfte är förståelsen som slutprodukt. Förstår man inte det 

man läser är det risk att motivationen inte blir så stor. Ett gott ordförråd är viktigt i 

förståelsen av det man läser och hör. Det kan räcka med femtusen ord för att kunna 

föra och bemästra ett vardagligt samtal, men för att uppnå målen i grundskolans år 9 

måste det till tio gånger mer ord (Myndigheten för skolutveckling, 2007:4). 

 

För att uppnå läsförståelse måste det finnas språkförståelse och avkodning. Catts och 

Kamhi (2005) menar att om något av detta inte fungerar blir inte läsförståelsen 

uppnådd. Läsningen är en produkt av avkodning och förståelse. Simple view of 

reading (SVR) är en modell av Gough och Tunmer (Gough, 1986) där det behövs två 

kunskaper för att lära sig läsa och förstå. Avkodning - förmåga att uttala och känna 

igen ord samt hörförståelse - förmåga att förstå talat språk. Läsning = Avkodning x 

Förståelse. När barn är små avkodar de ord var för sig, men ju äldre barnen blir 

måste de lära sig att läsa mellan raderna för att förstå vad texterna betyder. Det finns 

många orsaker till att förståelsen misslyckas. En kan vara om en elev har svårt att 

läsa med ett uttal som inte är tydligt, då finns risk att läsförståelse minskar. Detta kan 

i sin tur påverka att eleverna läser sakta och felaktigt.  

 

2.2 Vad läroplanen säger kring läsförståelse 

Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att reflektera över olika texter, samt 

läsa och förstå (Skolverket, 2011). "Språk är människans främsta redskap för att 

tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin identitet, 

uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker" (Skolverket, 

2011, s. 111). 

 

Skolverket (2012b) betonar att läsförmåga är viktigt både ute i samhället och i 

skolan. I alla skolans ämnen har en god läsförmåga en stor del i elevernas 

kunskapsutveckling och lärande. Även i sociala sammanhang och i olika 

verksamheter ute i samhället ger läsförmåga och att förstå texter en möjlighet att 

påverka och aktivt ta del av information som ger möjligheter till personlig 

utveckling. 
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Varje individ har en demokratisk rättighet i vårt samhälle att kunna kommunicera. 

Samhället bygger i hög grad på kommunikation genom läsning. Att kunna tolka och 

förstå texters budskap för att kunna ta del av och påverka sin egen omvärld. I 

grundsärskolans kursplan (Skolverket, 2011) centrala innehåll står det att eleverna 

ska erbjudas strategier för att avkoda och förstå texter, samt att förstå berättande 

texters budskap och förmågan att läsa mellan raderna. Skolan ska främja alla elevers 

utveckling och lärande samt ge dem en lust att lära. Det står också i kursplanen att 

skolan ska ge eleverna stimulans till nyfikenhet samt bygga upp elevernas 

självförtroende. "Varje elev har rätt till att i skolan få utvecklas, känna växande 

glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 

svårigheter" (Skolverket, 2011, s. 10). 

 

2.3 Historisk tillbakablick  

För hundra år sedan fick inte elever med utvecklingsstörning som då kallades 

“obildbara” den undervisning som de var berättigade till. Man ansåg att de obildbara 

varken kunde lära sig läsa eller förstå innehållet i en text. Dessa barn skulle bli 

närande istället för tärande och bli arbetsföra så de kunde bidra till försörjning, 

annars hade de inte rätt till någon form av undervisning utan endast rätt till vård. När 

skolplikten infördes 1944 för de barn som ansågs vara bildbara skedde inte någon 

större förändring i utbildningen. De skulle få vistas på en anstalt där de skulle vara på 

en försöksavdelning till en början och utredas om det fanns bildbarhet hos dessa 

elever. De delades upp i teoretisk och praktisk undervisning. För 100 år sedan ansågs 

det att elever med Downs syndrom inte kunde lära sig att läsa. Idag vet man att de 

sannolikt kan lära sig både läsa och skriva. Detta förutsätter att eleverna ges 

möjlighet att delta i verksamheten. Det var först på 50-talet som undervisningen för 

“sinnesslöa” som de utvecklingsstörda också kallades, visade på att den närmade sig 

det övriga samhället (Berthen 2007:19). Även Haug (1998) betonar 

samhällsförändringen av lika värde, social rättvisa och jämnställdhet även för de 

utvecklingsstörda i samhället. Begrepp som auktoritet, integrering och likvärdighet 

började diskuteras i samhället i mitten på 1970-talet. 

 

I början på 1900-talet levde en amerikansk läsforskare vid namn Huey (1870-1930) 

som ansåg att läsning inte bara var avkodning av det som stod skrivet. Huey menade 

att betydelsen av det skrivna också var viktigt att tänka på. På den tiden var Hueys 

teorier banbrytande då de flesta forskare vid denna tid mer undersökte ordförrådets 

betydelse för förståelsen. När man läser skapas det inre bilder som förändras och 

utvecklas mer om man förstår texten menade Huey. Uttrycket läsförståelse började 

inte användas på det sätt som Hueys tankar var förrän på 1950-talet och används än 

idag (Franzén, 2007).  
 

2.4 Forskning inom läsförståelse för elever med 

utvecklingsstörning  

Lundberg och Reichenberg (2011a, 2011b) säger att det är fel när man menar att 

elever på grundsärskolan inte har potential att lära sig förstå texter. Deras forskning 

visar att eleverna kan föra fantastiska textsamtal där eleverna både reflekterar och 

förstår texten. De påpekar att fokus framförallt ligger på omsorg och praktisk 

undervisning och att det saknades en bra pedagogik för läsinlärning i grundsärskolan.  
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Lundberg och Reichenberg (2009) belyser att det bör finnas en röd tråd och ett 

tydligt budskap i texten när man skriver och läser med personer med 

utvecklingsstörning. Det blir också lättare att förstå en text om informationen skrivs i 

tidsföljd och att ordspråk och ironi inte används i så stor utsträckning. En person med 

utvecklingsstörning har lättare att förstå texter med korta meningar. Det är viktigt att 

elever känner motivation och lust när det gäller förståelse i texter (Lundberg & 

Reichenberg, 2009). Druid Glentow (2006) belyser att elever med en 

utvecklingsstörning ofta har en dålig självkänsla samt självförtroende. Att få känna 

sig trygg i sin skolvärld och att bli accepterad kan vara ett steg närmre att vilja lära 

sig och få motivation. Trygghet kan innebära att eleverna vågar ge sig på att 

diskutera och analysera texter tillsammans med läraren och klasskamrater. Tillåtelse 

att få göra fel är en bragd i en osäker elevs situation Här är det viktigt att ge eleven 

tid att arbeta i sin egen takt. "Motivationen falnar när elever inte har helt klart för sig 

vad de ska göra och varför det ska göras. Detta ankommer på läraren att tydliggöra" 

(Druid Glentow 2006, s.18). Harwell (1995) belyser hur hjälpen till ett bättre 

självförtroende och motivation kan arbetas fram. Eleven behöver få veta att det inte 

är farligt att göra fel och att läraren inte blir arg om misstag sker. Läraren ska få 

eleven att förstå läsningens betydelse i alla ämnen i skolan. 

 

Dålig självkänsla kan vara en bidragande faktor till att elever med 

utvecklingsstörning inte lägger energi på att lära sig läsa. Märker eleverna att de inte 

förstår texten, presterar eleverna lägre än vad de har förutsättningar för. Detta kan ge 

ett livslångt negativt synsätt på läsningen och kan minska motivationen att vilja 

förstå texterna (Bjar, 2006). Istället för en skriven text där kroppsspråk och 

intonation saknas, vilket försvårar förståelsen är textsamtal en bra metod menar 

Lundberg och Reichenberg (2009). Med textsamtal menas att det förs ett samtal om 

texten efter att den lästs och att frågor på texten ställs. Detta bidrar till att eleven får 

tänka och se mellan raderna för att få en förståelse för vad som lästs. I textsamtal får 

man möjlighet att uttrycka sina känslor för texten (Lundberg & Reichenberg, 2009).  

 

Förståelsens natur i att kunna sortera händelser och olika idéer samt att kunna se ett 

mönster av det som står i texterna belyser Newton (2000) som en förmåga. Genom 

att läsa olika böcker får man en mängd olika erfarenheter som ökar läsförståelsen. 

Högläsning och samtal om en text kan stimulera eleven till att förstå innehållet och 

därigenom också förstå hur man förstår. Eleven kan lättare återberätta texten genom 

att använda bilder. Genom samtal kring bilden blir både text och bild lättare att 

förstå. Finns inte samtalet kring en bild eller om bilden inte blir till stöd för texten 

kan detta försvåra förståelsen. Innan faktaböcker ska introduceras måste läraren se 

till att förklara hur boken fungerar, varför den ska användas, hur faktarutor och 

kursiva ord fungerar. Detta gäller alla skolböcker. För en elev med dålig förståelse 

och självförtroende kan man stötta med konstruerade frågor som får eleven att börja 

utveckla en självständighet. Dessa frågor tar man sedan bort steg för steg. Eleven 

måste då börja inse att den kan förstå, och varför det är så viktigt. 
  

Att ha förstått något är däremot att minnas förhållanden och 

strukturer. När en person redogör för vad han eller hon förstått 

använder sig personen ofta av egna ord, möjligen några av de 

ursprungliga orden. Man kan säga att en sådan redogörelse är en 

rekonstruktion av det som skulle läras in.  

(Newton, 2000, s. 58) 
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Berthén (2007) har studerat grundsärskolans verksamhet. Hon menar i sin 

summering att internationell forskning visar att inlärningsmöjligheten för människor 

med utvecklingsstörning har förändrats. Från att enbart ha sinnesträning för de 

“sinnesslöa” till att gå in på de olika ämnena var ett stort steg för elever med en 

utvecklingsstörning. Vidare belyser hon att internationell forskning visar att 

undervisningen för denna grupp kan utvecklas. Berthén (2007) påtalar att bristen på 

material när det gäller särskolan är ett problem, det får inte vara för barnsliga texter 

som läggs fram. Tillsammans visar dessa rapporter att grundsärskolan inte bör vara 

för omsorgsinriktade utan präglas av väl genomtänkta motiv, mål och medel.  

 

Williams (2006) anser att Vygotskji fortfarande har en del att tillföra och att det är 

viktigt att alla får möjlighet att kunna kommunicera och få leva i samspel med 

varandra. Vygotskij menade att det blir enklare om alla får vara med på tåget när det 

gäller läsning, att eleverna utvecklas tillsammans med andra människor. Vygotskij 

ställde sig frågande varför inte människor med utvecklingsstörning fick samma 

möjlighet när det gäller läsning, enligt Williams (2006). Även Jacobsson och Nilsson 

(2011) menar att det är hur läraren skapar goda förutsättningar som ger eleven 

möjlighet att utvecklas. Bland annat genom att ge eleven en stärkt självbild, som 

ökar motivationen hos eleven.  

 

Lundberg och Reichenberg (2011b) menar att elever i grundsärskolan kan få problem 

i vuxen ålder om de inte kan läsa eller förstå skriven text. De behöver kunna läsa om 

sina rättigheter. stora krav ställs då på skolan 
 

2.5 Två olika undervisningsmetoder vid läsförståelse 

Det finns flera olika sätt att arbeta med läsförståelse. Här presenterar vi de två 

metoderna som lärarna i språkprojektet valde mellan. 

 

2.5.1 Att läsa mellan raderna  
Att läsa mellan raderna kommer att förkortas LF (Lena Franzén) i denna studie. 

Denna metod går ut på att kunna läsa mellan raderna och har arbetats fram av 

Franzén (2007), som är speciallärare och arbetade som arbetsutbildare vid Högskolan 

i Kristianstad i många år.  

 

Enligt LF:s modell utgår man från tre frågeställningar: 

1. En fråga där svaret finns Precis där 

 

2. En fråga där svaret finns men eleven måste Tänka efter och 

leta 

3. En fråga där eleven måste tänka På egen hand - läsa mellan 

raderna 

 

Läraren väljer ut texter som eleverna och lärarna läser högt tillsammans. Därefter 

ställer läraren frågor till eleverna som ska tolka texten och komma fram till svaret. 
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Blir detta svårt kan läraren ge eleverna ledtrådar. Tolkningarna kan bli olika eftersom 

eleverna har olika erfarenheter och förkunskaper (Lundberg & Reichenberg, 2011b). 

 

2.5.2 Reciprok undervisning  
Reciprok undervisning kommer i denna studie förkortas RU. Metoden har utvecklats 

på 80-talet av Ann Brown och Annemarie Palinscar som ville utveckla en metod för 

att ge svaga läsare ett redskap till att få en bättre förståelse för texter. Ann var 

professor vid Illinois universitet (USA) och Annemarie var speciallärare för 

utvecklingsstörda barn (Palinscar & Brown, 1984). 

 

RU bygger på fyra olika strategier:  

 

1. Förutspå/förutsäga/ställa hypoteser 

2. Ställa egna frågor före, under och efter läsning av texten 

3. Reda ut oklarheter som exempel svåra ord 

4. Sammanfatta med egna ord 

 

Reciprok betyder ömsesidig. Denna metod går ut på att lärare och elever har en 

dialog och att meningar skapas tillsammans. Läraren ställer frågor till eleverna efter 

att texten är läst och sammanfattar innehållet tillsammans med eleven. En diskussion 

sker om vad det handlar om och om det finns några oklarheter i innehållet. Feedback 

sker och en naturlig dialog äger rum (Lundberg & Reichenberg, 2011b). 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

3.1 Syfte 

En kommunicerande och läsande särskola är arbetsnamnet på ett språkprojekt som 

studiens aktuella grundsärskola genomfört under läsåret 2013/2014. Projektet 

innehöll dels fortbildning för lärarna och tio veckors intervention med eleverna. 

Syftet med denna studie är att belysa hur lärarna på aktuell grundsärskola upplevde 

språkprojektet och hur det enligt lärarna påverkade elevernas måluppfyllelse kring 

läsförståelse. 

 

3.2 Frågeställningar 

Vad har grundsärskolans språkprojekt inneburit för elevernas måluppfyllelse i 

läsförståelse enligt lärarna? 

 

Hur ser lärarna på grundsärskolans språkprojekt när det gäller specifika för- eller/och 

nackdelar? 

 

Hur har lärarna utvecklat sitt arbete kring kursplanemålen angående läsförståelse i 

och med grundsärskolans språkprojekt? 
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4 METOD 

I den här studien användes en kvalitativ forskningsmetod som Bryman (2013) menar 

innebär att man studerar praktik och teori i relation till varandra. Metoden stämmer 

överens med vår studie då vi ville få en djupare förståelse för målgruppen som 

studien inriktat sig på. Detta genom observation av inspelat material som 

grundsärskolan spelat in i samband med språkprojektets intervention, 

dagboksanteckningar av lärarna, enkätsvar samt deltagande vid ett 

diskussionstillfälle med lärarna i skolan. Mängden datainsamling var inte det 

viktigaste utan innehållet som lärarna delade med sig av i enkätsvar och från 

diskussionstillfället, vilket stämmer in på kvalitativ forskningsmetod. Relationen 

mellan syftet med denna studie, det empiriska materialet och metoden menar Bryman 

(2013) är grundläggande när man designar sitt arbete, denna metod var relevant för 

oss. 

 

4.1 Urval och deltagare 

Då vi fick kännedom om den aktuella grundsärskolans språkprojekt kring 

läsförståelse tog vi kontakt med rektorn och frågade om vi fick utgå från projektet i 

vår studie. Både rektorn och lärarna var positiva till att delta i denna studie. 

Grundsärskolan var belägen i en medelstor kommun i Sverige. Skolan tog emot 

elever från hela kommunen, men också elever från grannkommuner. Skolan fanns i 

två olika byggnader, belägna på två olika platser i kommunen. Ena skolbyggnaden 

tog emot elever inom årskurs F - 6, med några undantag av äldre elever som var i 

behov av en mindre skola. Den andra skolbyggnaden tog emot elever från årskurs 5 - 

9. Klasserna var sammansatta utifrån elevernas sociala behov, årskurserna skiftade i 

klasserna. Förutom lärare jobbade även fritidspedagoger, förskollärare, barnskötare 

och vårdare i klasserna. Grundsärskolans språkprojekt innefattade alla skolans 47 

elever både från grundsärskolan och träningsskolans kursplan och alla vuxna som 

jobbade i klasserna. Till denna studie valdes de lärare som deltagit i språkprojektet 

och undervisade elever som var inskrivna utifrån grundsärskolans kursplan. Det var 

sammanlagt nio lärare som deltog i vår studie och blev utvalda att svara på 

enkäterna. Till mötet där vi diskuterade språkprojektet fem månader efter 

interventionen samtalade vi med de lärare som deltog i skolans möte och hade 

deltagit i vår studie tidigare genom enkäten. För vår studie passade detta 

bekvämlighetsurval bäst. 

  

4.2 Språkprojektets design 

Grundsärskolans språkprojekt började med att alla lärarna gick en studiecirkel där 

Monica Reichenbergs forskning kring läsförståelse var fokus. Reichenberg föreläste 

vid två tillfällen för lärarna och deltog i föräldrainformation inför språkprojektet 

samt i ett uppstartsmöte med lärarna. Utifrån studiecirkeln och föreläsningarna med 

Reichenberg valde lärarna mellan två olika metoder för att utveckla läsförståelsen, 

Reciprok undervisning och Att läsa mellan raderna (Lundberg & Reichenberg, 

2011b). Valet föll på Att läsa mellan raderna.  Alla elever på grundsärskolan 

testades med olika lästester utifrån sina förutsättningar av tre av kommunens 

specialpedagoger som är särskilt utbildade för att mäta kunskap. Lärarna fick avsatt 

tid för diskussioner kring språkprojektet samt att i ordningsställa texter, bildstöd samt 
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konkret material. Sedan följde cirka 20 minuters intervention i läsförståelse och 

kommunikation i tre dagar per vecka under 10 veckors tid. Bland eleverna förekom 

det både grupp och enskild intervention. Alla elever videofilmades vid minst tre 

tillfällen under studien av kommunens tre aktuella specialpedagoger och i vissa fall 

av lärarna själva. Om eleven av någon anledning varit frånvarande hade det inte 

alltid gått att ersätta missad intervention, utan man fick mindre träning än planerat. 

 

4.3 Genomförande 

Vi ville analysera hur lärarna upplevde språkprojektet och hur lärarna såg på 

utvecklingen i läsförståelse hos eleverna. Vi bestämde oss för att rikta oss mot 

lärarna som undervisade elever som läste efter grundsärskolans kursplan. För att få 

en inblick i språkprojektet skaffade vi oss förkunskap genom att studera empiriskt 

material från grundsärskolans språkprojekt, såsom videoinspelningar från tre olika 

tillfällen per elev samt dagboksanteckningar skrivna av lärarna som vi fick låna från 

grundsärskolan. Utifrån denna förkunskap som gav oss en bra bild av hur 

språkprojektets intervention gått till skapade vi våra frågeställningar (se bilaga 1). 

 

Vi sökte efter forskning inom läsförståelse både genom olika databaser som 

exempelvis Diva, genom litteratur och letade även på internetsidor som handlade om 

ämnet för att skaffa oss kunskap om tidigare forskning och vad skolverket säger om 

läsförståelse i grundsärskolan. Vi läste också olika rapporter i ämnet och tittade på 

vad skolinspektionen kommit fram till utifrån deras sista granskning genomförd år 

2010 i grundsärskolor i Sverige. 

 

För att besvara våra frågeställningar använde vi oss av enkät via e-mail till berörda 

lärare. Enkäten skickades ut till de nio lärare på grundsärskolan som vi valt skulle 

delta i vår studie. E-mailadresser till lärarna kontrollerades innan brev med 

enkätfrågorna (se bilaga 1) skickades ut. Enkäten skickades ut två dagar innan 

mötestid för att besvara enkäten. Detta för att ge lärarna möjlighet att fundera och 

tänka till kring frågorna. Under gemensam planeringstid för lärarna gavs tid från 

rektorn att besvara enkäterna. Utav de nio lärarna som fått enkäten var bortfallet en 

enkät. Enkätsvaren skrevs ut och namn avidentifierades. Enkätsvaren 

sammanställdes under de olika frågeställningarna och låg till underlag för 

resultatdelen.  

 

Under tiden för denna studie fann vi intresse att se hur det gått för lärarna fem 

månader efter att språkprojektet avslutats. Vi valde då att besöka grundsärskolan och 

närvara vid ett möte där lärarna diskuterade hur de arbetat vidare med läsförståelse. 

Vi noterade deras kommentarer om det fortsatta arbetet kring läsförståelse för att 

använda oss av det i vår studie. Då vår studies syfte var att undersöka lärarnas 

upplevelser av språkprojektet kände vi det inte av vikt att veta vilken lärare som 

svarat vad utan alla åtta lärare som deltog i enkäten och de nio lärarna som deltog i 

mötet fem månader efter interventionen benämns alla i denna studie med lärare under 

citat och i text. Svaren från enkäterna skrivs både i löpande text, i något fall i 

punktform och genom citat som vi slumpvis valt under varje frågeställning. 

Empiriskt material från språkprojektet och denna studies enkätsvar sparades på 

aktuell grundsärskola.  
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4.4 Forskningsetik 

Innan perioden med intervention fick föräldrar, elever, lärare ta del av de fyra etiska 

principerna (Vetenskapsrådet, 2011, Bryman, 2013): 
 

Samtyckes- och informationskravet - lärarna fick information av rektor och Monica 

Reichenberg under en studiedag hur språkprojektet skulle gå till och lärarna fick 

också information kring denna studies syfte och vad som skulle hända med insamlat 

material. Under ett föräldramöte fick föräldrarna information kring språkprojektet 

samt denna studie. Föräldrar fick skriftligen underteckna en fullmakt där de tillät att 

deras barn deltog i språkprojektet och att insamlat material skulle få användas i 

denna studie och i eventuell forskning längre fram. Föräldrar som inte deltog i mötet 

fick skriftlig information och även de underteckna ett godkännande. Eleverna fick 

samma information av lärarna.  

 

Nyttjande- och konfidentialitetskravet - i denna studie har skola och personers namn 

avidentifierats och gjorts konfidentiella, insamlat material har använts som underlag i 

denna studie och kommer användas av skolan samt i eventuellt forskningssyfte. 

  

4.5 Metodkritik 

Från början var intervju tänkt som metod. Genom ett chattprogram använda internet 

understödda intervjuer. Vi såg här en fördel med att kunna ställa följdfrågor direkt 

till lärarna. Tyvärr kunde vi inte få till tid för denna intervju. Vi sammanställde en 

enkät istället som lärarna fick gemensam tid av rektor att svara på. Enkätsvaren 

gynnades av att de fick göras på en gemensam mötestid för lärarna. Bortfallet var 

endast en enkät. Enkätsvaren gav oss underlag till denna studie. I den nätbaserade 

interaktionen kunde man förbereda sig och planlägga vad man ville skulle komma 

fram så vi såg det viktigt att ställa frågorna på rätt sätt (Arne & Svensson, 2011). 

 

Videoinspelningar som vi fick ta del av gav oss en inblick i hur språkprojektet gått 

till. Vi fick ta del av lärarnas dagboksanteckningar vilket tydliggjorde språkprojektet. 

Språkprojektet innefattade alla grundsärskolans elever oavsett kursplan. Tankar 

fanns om denna studie skulle innefatta alla deltagande lärare i språkprojektet eller 

genom lottdragning välja ut vissa lärare. Tillslut valdes lärarna som undervisade 

elever utifrån grundsärskolans kursplan. Detta upplevde vi som ett bra och tydligt 

urval. 
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5 RESULTAT 

Resultatet redovisas med en sammanställning av samtliga enkätsvar av lärarna som 

deltog i denna studie. De åtta enkätfrågorna (se bilaga 1) sammanställs under sex 

rubriker med efterföljande analys i underrubriker.  

 

Rubrikerna är: 

 Val av strategi  

 Individanpassning  

 Förståelse av text  

 För- och nackdelar med språkprojektet  

 Lärarnas fortsatta arbete kring läsförståelse 

 Elevernas måluppfyllelse efter språkprojektet enligt lärarna 

 

Vi använde oss av samtliga svar från de åtta lärare som deltog i enkäten, vi ansåg att 

alla svar var relevanta för vår studie. Efter varje sammanställning valde vi att göra en 

analys där vi kopplar aktuellt resultat med forskning från teoriavsnittet. Vi hoppas på 

detta sätt ge läsarna en tydlig bild av resultatet. 

 

5.1 Val av strategi  

För att hitta rätt strategi utifrån elevernas förmågor följde två stycken lärare metoden 

LF (Franzén, 2007, Lundberg & Reichenberg, 2011b) helt, medan de andra sex 

lärarna gjorde anpassningar efter elevernas förutsättningar. Två av dessa lärare tog 

dessutom hjälp utav kommunens specialpedagoger som utfört förtesterna för att få 

till en bra individanpassning.  
 

Jag valde dels Lena Franzéns orginalstrategi, dels en lite 

hemmasnickrad version där smartboarden blev underlag istället 

för text på papper. 

(Lärare) 

  

Utifrån elevernas förmågor valde jag korta texter som med en 

blandning av konkret material och bilder förstärkte texten.  

                                                                                                       (Lärare) 

 

5.1.1 Analys  
Olika strategier för att bemästra texterna valdes av lärarna. Lundberg och 

Reichenberg (2009) menar att textsamtal är en bra hjälp för eleverna. Genom samtal 

till texten får eleverna möjlighet att ställa frågor, öka sin förståelse och kunna 

uttrycka sina känslor för texten. Vi ser här att lärarna tagit hjälp av visuellt stöd och 

specialpedagoger i kommunen när man känt sig osäker på val av strategi för vissa 

elever. 

 

5.2 Individanpassning 

För att individanpassa modellen till eleverna i grundsärskolan som låg på olika 

nivåer både på grund av ålder, utvecklingsstörning och i vissa fall även annan 
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funktionsnedsättning valde man olika sätt att gå tillväga för att välja rätt anpassning 

utifrån elevernas förmågor.  

 

I de högre skolåren valdes att börja med korta texter från Franzéns (2007) samling 

(se bilaga 2, fig. 1) för att sedan gå vidare mot svårare faktatexter.  

 

Inplastade kort med frågeord (se bilaga 2, fig. 2) som är huvudord i modellen 

användes i flera fall för att synliggöra och förstärka frågeorden. Bilder (se bilaga 2, 

fig. 3 och 4) användes i olika utföranden för att hjälpa elever som behövt visuellt 

stöd och gav en förståelse för textens innehåll. Bilder fångade också elevers intresse 

för språkprojektet. Smartboarden fungerade som förstärkning till texterna för några 

elever. 

 

I de lägre och mellersta skolåren valdes Franzéns (2007) texter ihop med konkret 

material såsom dockor (se bilaga 2, fig. 5) där eleven fick spela upp händelsen i 

texten. Även olika slags händelse/sekvensbilder (se bilaga 2, fig. 6) användes både 

där eleverna kunde visa händelsen eller bara peka på ett utav flera bilder. För att 

ytterligare individanpassa de specifika övningarna valdes texter utifrån elevers 

intressen, aktuella tidningsartiklar som förkortades vid behov för att hjälpa eleven 

hålla fokus på innehållet. Namn på personer, miljöer och orter byttes ibland ut till 

mer kända för eleven. Bilder på kända personer användes i något fall för att väcka 

intresse för texten. En lärare valde texter utan seriffer (fötter, som i Times New 

Roman) som skrevs vid användning av smartboard, texten delades också in i mindre 

delar. Elever i de högre skolåren hade samma texter men olika bilder för att 

introducera texterna eller inga bilder alls.  

 

5.2.1 Analys  
Förutom att välja en av modellerna (Lundberg & Reichenberg, 2011b) som skolan 

trodde skulle passa eleverna var lärarna också medvetna om vikten att hitta var och 

en av elevernas förmåga att ta till sig texterna. Bjar (2006) menar att eleverna 

presterar lägre än de har förutsättningar för om eleverna inte förstår texten. Lärarna 

individanpassade varje text som ingick i språkprojektet för att öka elevernas 

möjlighet att efter deras olika förmågor ta till sig texten. 

 

5.3 Förförståelse av text 

För att eleverna lättare skulle förstå texterna valde lärarna att skapa en förförståelse 

för ord i texten. Lärarna gjorde en bedömning av innehållet i texterna innan de 

presenterades för eleverna. Lärargruppen diskuterade ord och förberedde 

förstärkning med bilder.  
 

Vi googlade dessutom på vissa saker (knotig tall till exempel) för 

att eleverna skulle få en bild av hur något såg ut eller gick till. Till 

en början hade jag bilder utskrivna i förväg men märkte snabbt att 

det inte var de ord/företeelser som jag trodde de behövde bild till 

utan helt andra saker. 

(Lärare) 
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Läraren läste texten högt för eleverna, för att sedan dela upp texten i meningar eller 

repetera hela texten. Bilder som stöd fick ibland bytas ut från lärarnas planerade 

bildstöd då eleven fastnade i ett ord eller hade svårt med förståelsen av andra ord än 

de lärarna förberett. De elever som hade förmåga att säga till vid ord som de inte 

förstod uppmuntrades till detta. Till några elever fick läraren fråga kring 

ord/meningar som läraren upplevde eleven hade svårt med förståelsen i.  

 

Jag har förklarat ord och mening utifrån vad jag själv tror han har 

svårt att förstå, om jag frågar om nya ord blir han irriterad. 

(Lärare) 

 

Elever med lindrig utvecklingsstörning tog hjälp av varandra när någon elev inte 

förstod eller kände till något ord eller mening. Eleverna diskuterade och gav exempel 

som de själva kunde relatera till.  

 

Eleverna kunde också berätta om egna upplevelser och hjälpte på 

så sätt sina kamrater. 

(Lärare) 

 

Övriga elever tog inte hjälp av sina kamrater, antingen på grund av enskild 

undervisning eller att förmågan till den sorts samarbete med kamrater inte fanns. 

 

5.3.1 Analys  
I textsamtalen så händer något som Huey redan på 1800-talet tryckte på och det var 

att förståelse sker i den stunden som eleven skapar sig inre bilder av texten, och ökar 

eleverna ordförrådet så kommer de inre bilderna att bli fler (Franzén, 2007). Det vet 

vi själva att när vi läser texter så får vi bilder i huvudet hur allt förhåller sig, vi 

förstår hur allt ser ut eller vad som händer i texten. I språkprojektet diskuterade 

eleverna med varandra och med läraren om texterna och fick då bilder i huvudet och 

motivation till att fortsätta vilja förstå. Att Vygotskij fortfarande är en auktoritet i sin 

forskning kan och vill vi inte bortse ifrån. Williams (2006) betonar Vygotskijs teori 

om att alla måste få kommunicera, tillhöra och samspela med andra.  
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5.4 För- och/eller nackdelar med språkprojektet  

För- och nackdelar valde vi att dela upp under två underrubriker med en gemensam 

analys. Detta för att tydliggöra resultatet. 

 

5.4.1 Fördelar med språkprojektet 
 

 Lärare såg till att skapa tiden. 

 Lärarna samtalade om texter och situationer som var 

aktuella för alla lärare under samma period. 

 Eleverna fick en tydlig intervention kring läsförståelse. 

 Färdiga texter som gav lärarna tid att koncentrera sig på 

genomförandet istället för att leta texter. 

 Lärarna gav varandra tips och idéer på bildstöd. 

 Förkunskapen som lärarna fick innan interventionen i form 

av föreläsningar, diskussioner och litteratur. 

 Det strukturerande arbetet gav lärarna en bild av elevernas 

förmågor. Tydligt för eleverna med lässtrategier. 

 

Projektet i sig har varit bra. Det har varit guld att sitta ner med en 

grupp elever och läsa/samtala tillsammans. Eleverna har tränat 

högläsning och lyssnat på varandra och lärt sig strategier för att 

förstå texter. 

(Lärare) 

Fördelen var att det fanns färdiga texter som var utformade till att 

skapa tanke mellan raderna. Det gav mig som lärare tid till att 

lägga mer vikt vid genomförandet istället för att leta texter. 

Innehållet var ”allmänbildande” och gav eleverna många 

diskussionsämnen och även innehåll till fortsatta lektioner. 

Strategierna är lätta att applicera på andra texter och kan 

användas i alla sammanhang. 

(Lärare) 

5.4.2 Nackdelar med språkprojektet 
 

 Det var svårt att hitta tiden.  

 Lärare kände att det tog tid från andra ämnen. 

 En elev hade svårt att få individuell intervention på 

grund av för lite personal. 

 Svårt att ha gruppintervention i klasser där elevernas 

kunskap låg på olika nivå. 

 Att hela skolan valt att använda samma metod. 
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Vissa elever utvecklades oerhört och det har varit ett intressant 

projekt fast det ibland var ett rysligt pussel att hitta tiden. 

(Lärare) 

Det har varit svårt att få till tiden, då det har varit svårt att lämna 

övriga gruppen då det har saknats personal.  

(Lärare) 

Den enda nackdelen är att det tar tid, men fördelarna överväger.  

(Lärare) 

5.4.3 Analys  
Fördelar med språkprojektet var att lärare såg till att skapa tiden. Språkprojektet 

innebar också att lärarna samtalade om texter och situationer som var aktuella för 

alla lärare under samma period. Eleverna fick en tydlig intervention kring 

läsförståelse. Fördel med färdiga texter som gav lärarna tid att koncentrera sig på 

genomförandet istället för att leta texter. Lärarna gav varandra tips och idéer på 

bildstöd. Förkunskapen som lärarna fick innan interventionen i form av 

föreläsningar, diskussioner och litteratur (Reichenberg & Lundberg, 2011b) stöttade 

lärarna i att utforma språkprojektet. Det strukturerade arbetet gav lärarna en bild av 

elevernas förmågor. Lässtrategier som lärarna valde skapade också en tydlighet för 

eleverna.   

 

Språkprojektet har hos vissa lärare varit svårt att genomföra då elever låg på olika 

kunskapsnivå och på grund av personalbrist inte kunde få individuell intervention. 

Nackdel var också att lärarna bestämt att hålla sig till samma metod hela skolan. 

Några lärare kände under tiden att RU var något de skulle önskat testa då vissa elever 

behövde hänga upp texten vid något ytterligare än strategier i LF. Nackdelar i 

språkprojektet var också att det var svårt att hitta tiden. Lärare kände att det tog tid 

från andra ämnen. Vi kan se att lärarna såg färre nackdelar än fördelar, även om att 

hitta tid är ett återkommande dilemma för lärarna. 

 

5.5 Lärarnas fortsatta arbete kring läsförståelse 

I enkäten svarade lärarna på hur de utvecklat sin undervisning när det gäller 

kursplanemål angående läsförståelse. Fem månader efter språkprojektets intervention 

diskuterade lärarna hur arbetet kring läsförståelse fortsatt i klasserna efter 

språkprojektets slut. Detta redovisas i två underrubriker. 

 

5.5.1 Utveckling av lärarnas undervisning  
En lärare kände att undervisningen kring läsförståelse var tydlig redan innan 

projektet och att arbetet fortsätter på samma vis. Lärarna tyckte annars överlag att de 

blivit mer fokuserade på elevernas förståelse för texter och det talade språket.  
 

Återkopplar oftare för att upptäcka om eleven förstått alla ord. 

Utökat samtalstiden kring texter som läses, för att upptäcka 

detsamma och så att ordförståelse och kommunikation utvecklas.  

(Lärare) 
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Jag har blivit mer fokuserad/intresserad av vikten av att utveckla 

elevernas läsförståelse och sin uttrycksförmåga. 

(Lärare) 

Mer tydlighet från min sida att vikta läsförståelsen i alla skolans 

ämnen. Lagt in träning i att koppla fråga – svar bl.a. genom att 

låta eleverna intervjua varandra. Mer analysera en framsida på en 

bok för att koppla till vad eleverna tror boken kommer handla om. 

Mer undervisning i hur mina elever använder sina förmågor till att 

uttrycka sig. 

(Lärare) 

Flertalet lärare kände att just ämnen som NO och SO fått positiva diskussioner efter 

språkprojektet som stärkte lärarnas fortsatta arbete kring läsförståelse. En av lärarna 

kände att fokus låg på en annan nivå i elevens utveckling och kommer inte nämnvärt 

ändra sitt arbete med eleven på grund av språkprojektet. 

 

5.5.2 Fem månader efter språkprojektets avslut 
Fem månader efter språkprojektets intervention upplevde sig lärarna som deltagit i 

vår studie mer fokuserade på läsförståelsens värde i alla ämnen. Förförståelsen för 

ord genomsyrades i alla ämnen och speciellt i naturorienterade och 

samhällsorienterade ämnen. En lärare samtalade mer kring böckers framsida än 

innan språkprojektet för att skapa en förförståelse kring bokens innehåll. En lärare 

hade valt att delta i projektet En läsande klass (Widmark, 2014) som är ett 

rikstäckande läsförståelseprojekt.  

 

5.5.3 Analys  
Lärarna kände efter språkprojektet att de hade fått mer förståelse för att använda 

denna metod i de andra ämnena och att det kunde underlätta för både elever som 

lärare. Lärarna förde mer samtal kring texter och vad eleverna trodde böcker kunde 

handla om till exempel genom att enbart titta på bokens framsida. Franzén (2007) 

betonar vikten av att skapa en förförståelse för texten, bilden skapar en nyfikenhet 

som utan diskussion kan vilseleda eleverna. Förförståelsen utvecklar intresset för 

texten och förståelsen i vad eleverna kan förvänta sig av texten. För att utveckla 

läsförståelsen mer beslöt en lärare att gå med i ett projekt till som handlade om 

läsförståelse. Det var lite olika åsikter om vad som fanns i undervisningen innan 

projektets början. En lärare kände inte behov att ändra på något i sin undervisning. 

Undervisningen i läsförståelsen var redan innan språkprojektet en viktig del i 

undervisningen. 

 

5.6 Elevernas måluppfyllelse efter språkprojektet enligt 

lärarna 

En lärare kunde inte se att någon utveckling skett efter interventionen. En annan 

lärare hade efter samtal med specialpedagog som utfört testerna innan och efter 

interventionen inte sett någon förändring i elevens resultat. Men alla elever hade fått 

en tydligare undervisning i alla ämnen som skapade möjlighet att stärka deras 

förmågor både när det gäller att uttrycka sig och att läsa mellan raderna. Hos övriga 
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elever upplevde lärarna att utveckling hade skett kring målen där ord- och 

begreppsförrådet och muntlig redogörelse utvecklats.  

 

Eleven har även sporrats något till att själv vilja läsa (målet `Läsa 

med flyt´). Eleven har vant sig vid att ställa frågor när han inte 

förstår och har ökat förmågan att beskriva sina tankar. 

(Lärare) 

 

Jag tycker att den största vinsten varit att de fått diskutera 

tillsammans och övat på tillit till sin egen åsikt och att de vågat 

tänka annorlunda. Att dra slutsatser utifrån sina kunskaper har 

ökat. De läser mer tankfullt idag och ställer mer frågor självmant.  

(Lärare) 

 

Lärare upplevde att motivationen till att läsa texter hade ökat hos flera elever och att 

vissa elever kände att de kunde läsa när de upprepade texten läraren precis läst. 

Lärarna upplevde i stort att elevernas intresse för text blev större efter språkprojektet. 

Diskussioner och försök till svar och förslag hade ökat. 

 

5.6.1 Analys  
Motivationen som vi skrivit mycket om har fått en positiv verkan i detta projekt. 

Eleverna har fått ett ökat intresse för att läsa och ställer frågor i större utsträckning än 

tidigare precis som Jenner (2004) betonar. Att kunna diskutera tillsammans har betytt 

mycket och en tillit och ett förtroende har ökat. 
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6 DISKUSSION 

Vi som skriver denna studie arbetar båda två inom grundsärskolan och har sett under 

årens lopp att det inte finns så mycket forskning i läsförståelse och läsinlärning i 

grundsärskolan. Därför valde vi att göra en studie kring ett språkprojekt som en 

grundsärskola haft under läsåret 2013/2014. Vårt syfte med denna studie var att se 

hur elevernas måluppfyllelse i läsförståelse, enligt lärarna utvecklades och hur 

lärarna upplevde att arbeta utifrån språkprojektet. Resultatet blev att de flesta lärarna 

såg att en utveckling skett i deras egen undervisning, lärarna var mer medvetna om 

läsförståelsens vikt i alla ämnen. De eleverna med lindrig utvecklingsstörning hade 

utvecklats mer i sin förmåga kring läsförståelse enligt lärarna. Vi kan också utläsa att 

lärarna upplevde att de flesta elever ökat sitt intresse för texter. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Vi ville veta mer om hur man kan gå tillväga för att bygga upp en bättre läsförståelse 

och hur lärarna såg på metoden de arbetat med i språkprojektet. Vi ville också se för- 

och nackdelar som lärarna upplevde med språkprojektet. Vi funderade på hur vi 

skulle gå tillväga för att få med så många som möjligt av lärarnas åsikter och 

uppfattningar kring språkprojektet. Vi hade tänkt göra intervjuer med de lärarna som 

deltagit i språkprojektet men fick inte till en gemensam tid. Vi övergick då till 

enkäter. Enkäten fick lärarna göra på en gemensam tid som rektorn på skolan gav 

dem. Några av frågorna vi hade med i enkäten var: 

 

 På vilka sätt har du individanpassat materialet i språkprojektet? 

 Hur ser du som lärare på projektet när det gäller specifika för- eller/och 

nackdelar med språkprojektet? 

 

Några lärare använde LF´s metod fullt ut där man ansåg att elevernas förmågor låg i 

nivå med LF, några lärare individanpassade materialet. Det var betydligt mer 

fördelar än nackdelar med projektet enligt lärarna. Skolledningen skapade tid till 

lärarna för att kunna dela med sig av varandras idéer. Lärarna fick färdiga texter att 

jobba med och det underlättade arbetet. Tiden lärarna fick till att svara på enkäten 

var ett positivt initiativtagande från skolledningen. Det blev ett högt deltagande 

vilket vi tror påverkades av att tiden gavs för att fylla i enkäten. Vi ser inte någon 

nackdel på att vi valde enkäter då tid för intervjuer som vi bestämt oss för från början 

inte hittades. Enkätsvaren gav oss tydliga svar på våra frågeställningar. Det var en 

lärare som inte svarade. För att få en inblick i om språkprojektet mynnat ut i en 

fortsättning på grundsärskolan, valde vi att medverka vid ett diskussionstillfälle som 

lärarna hade med sin skolledning under höstterminen 2014 där ämnet diskuterades. 

Vi fick här svar på om språkprojektets syfte levde kvar vilket det gjorde, men inte i 

den form som språkprojektet var utformat. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Grundsärskolans elevgrupp är komplext med skiftande behov och förutsättningar 

såväl begåvningsmässigt som medicinskt och där även dagsform kan vara avgörande 

om man tar till sig undervisningen enskilt eller i grupp. Vi har skrivit om att lärarna 

inom grundsärskolan måste följa kursplanerna precis som grundskolan och inte 
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enbart hålla på med omsorg. Skolinspektionen (2010:9) poängterar att det finns stora 

brister i detta. Grundsärskolans mål skulle bidra till att främja elevernas möjligheter 

till att utveckla sin förmåga att kommunicera, utveckla sin läsförmåga, uttrycka sig, 

få tilltro till sin förmåga och att stärka elevernas medvetenhet. De strategier som 

språkprojektet innehållit har stärkt flera elever i dessa mål. LF strategier som skolan 

använde sig av var inte helt anpassat för skolans elever. Därför fick de flesta lärarna 

göra materialet individanpassat för eleverna. Det var till hjälp och gav eleverna 

möjlighet att kunna utveckla sin läsförståelse. Individanpassning behövs i alla 

ämnen, då eleverna stärks när de känner att de klarar av uppgifterna och inte 

misslyckas.  Catts och Kamhi (2005) belyser att flyt i läsningen har en stor betydelse. 

Många elever med utvecklingsstörning kan ha flytet men saknar förståelsen av 

texten. Ordförrådet hos eleven är viktigt, risken finns att ordförrådet minskar när 

eleven har svårt för läsning. Detta kan medföra att förståelsen för texten minskar 

precis som Myndigheten för skolutveckling (2007:4) betonar. Läsförståelsen som 

skolan har jobbat med i språkprojektet och stödet av bilder har vi konstaterat gav 

positiva resultat. Det har gett eleverna och lärarna glädje och motivation till att vilja 

fortsätta. 

 

Den demokratiska rättigheten som skolverket (2011) skriver är viktigt i 

grundsärskolan och gäller alla elever. Kommunikationen ser vi har en stor betydelse 

för elever med utvecklingsstörning. Det hjälper eleverna att påverka och förstå det 

sociala livet genom sin kommunikativa färdighet. Elever i grundsärskolan ska få en 

undervisning som skapar nyfikenhet och möjlighet att utveckla sin förmåga att förstå 

vad de läser. Det är med glädje som vi historiskt sätt ser utvecklingen i 

grundsärskolan från att enbart erbjuda eleverna omsorg, till att nu ge eleverna även 

en kunskapsutveckling. Berthéns (2007) beskrivning av anstalter och andra 

institutioner för människor med en utvecklingsstörning är en historisk bakgrund vi 

har med oss och där vi ser samhällssynens förändring att alla människor nu har rätt 

till en likvärdig plats i samhället. I språkprojektet anpassades allt efter nivå och 

intressen. Dagsformen hade stor betydelse för elevernas motivation. Det syntes 

tydligt i de dagboksanteckningar vi fick ta del av. Vissa dagar gick det inte alls som 

det var tänkt och andra dagar gick utvecklingen framåt. Jenner (2004) och Druid 

Glentow (2006) belyser att tryggheten i den miljö man vistas i är av stor betydelse i 

skolan vilket i sin tur påverkar både elevernas och lärarnas motivation och deras 

självkänsla. Vi har lagt fram motivation som en stor punkt i arbetet med eleverna och 

det gäller alla, grundskola som grundsärskola.  I språkprojektet hade alla tillåtelse att 

göra fel utan att känna sig generade eller skuldbelagda. De goda förutsättningar som 

lärarna skapade gav eleverna möjlighet att känna trygghet och motivation att 

utveckla sina förmågor i läsförståelse. När vi tittar på resultatet avspeglas en stor 

vinst i att få sitta ner med eleverna och diskutera de olika texterna. Lärarna hade 

blivit mer fokuserade på att få eleverna till insikt om att det är viktigt att förstå det 

man läser. Detta gäller då inte enbart i ämnet svenska utan också i de andra ämnena. 

Där kan vi då tycka att det är av stor vikt att eleverna har förförståelsen i det man 

undervisar. Förstår inte eleverna vad de ska ha sina kunskaper till kan det heller inte 

utveckla dem till att vilja lära sig mer. Är det så att en elev inte förstår ett tal i 

matematik fast eleven kan läsa, så går det inte att lösa uppgiften. 
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6.2.1 Läsförståelse i grundsärskolan 
Lundberg och Reichenberg (2009) menar som vi skrivit om i teorin att den röda 

tråden är viktig när texter presenteras. Det tydliga budskapet är av stor betydelse. 

Språkprojektets texter har den röda tråden och ett tydligt budskap som forskning 

visar är viktigt hos personer med utvecklingsstörning. Förstår inte eleverna texterna 

är det lätt att de tappar motivationen och presterar lägre än vad de har förutsättningar 

för. Det negativa synsätt som då kan uppstå och stanna kvar hos eleverna genom 

livet måste bekämpas menar Bjar (2006).  I enkätsvaren från lärarna ser vi att detta 

används och de börjar med korta och enkla texter. Bilder som stöd fick ibland bytas 

ut eftersom vissa elever kunde fastna i ord de inte förstod. Det var en framgång när 

eleverna själva kunde säga till vad de inte förstod, annars fick lärarna uppmuntra 

eleverna till att våga fråga. En elev kunde då bli irriterad av att inte förstå och 

motivationen kunde sjunka när läraren försökte fråga igen. Druid Glentow (2006) 

belyser att om elever med utvecklingstörning inte har någon bra självkänsla är det 

viktigt att lärare bygger upp den hos eleverna. Harwell (1995) betonar att eleverna 

måste kunna få göra fel utan att det ska kännas som ett misslyckande. Lärare måste 

poängtera att alla kan göra fel och att det är ok.  Det syntes hos en elev som blev 

irriterad när eleven inte förstod och blev tillfrågad igen. Lundberg och Reichenberg 

(2009, 2011b) menar att textsamtal, som vår studie handlar om är ett bra redskap för 

att få eleverna att skapa sig ett bättre självförtroende och utveckla sin självkänsla. 

Genom diskussioner med kamrater och lärare sker en bättre förståelse av texterna. 

Westlund (2009) pratar om utanförskap som kan uppstå när eleverna inte förstå 

texter. Detta är något vi anser är viktigt att förhindra. En negativ självbild 

(Skolverket 2012a) kan påverka eleverna i det sociala sammanhanget och inverka så 

att eleverna inte tar till sig den information som de behöver för att komma in i 

samhället. Målet för läsning är att eleven ska förstå textens innehåll. Om man ser 

tillbaka några år så har det fokuserats mer på själva läsningen än på förståelsen. Idag 

ser man att läsförståelsen är av stor vikt. Självbilden sjunker när eleven inte ser sig 

själv som tillräcklig i sitt kunnande och tappar då motivationen till att vilja fortsätta 

(Skolverket 2012b). Viktigt att alla elever känner gemenskap på lika villkor. Skolans 

tekniska hjälpmedel kan här vara viktiga och ska inte glömmas bort. När eleverna 

inte förstod något ord så kunde de själva eller med lärarens hjälp “googla” fram vissa 

saker för att hitta förståelsen. 

 

Berthéns (2007) forskning visade på att möjlighet till kunskapsutveckling för 

personer med utvecklingsstörning har förändrats. Genom språkprojektet kan elever 

med utvecklingsstörning utveckla sin förståelse i texter och lära sig läsa. Både 

Franzén (2007), Lundberg och Reichenberg (2011a) betonar vikten av att skapa 

möjlighet för eleven att utveckla sin förmåga i läsförståelse. Det är en stor framgång 

att utvecklingen har gått framåt och inte levt kvar i den fördomen att personer med 

en utvecklingsstörning inte kan lära sig något. Den sociala rättvisan och 

likvärdigheten i samhället idag är av stor betydelse för människor med en 

utvecklingsstörning (Haug, 1995). Det förutsätter att alla elever får möjlighet till en 

undervisning som utvecklar dem efter deras förutsättningar. Eleverna kan utveckla 

sin förståelse i läsning och ta tillvara på sina erfarenheter om än inte så mycket men 

med små steg i taget. Precis som Williams (2006) betonar kring Vygotskijs teori om 

att alla måste få kommunicera, tillhöra och samspela med andra, har vår studie visat 

på en förbättrad förståelse och att samspelet kan påverka resultatet i de erfarenheter 

och kunskaper eleverna delat med varandra. Jacobsson och Nilsson (2011) belyser i 

sin forskning att läraren skapar förutsättningarna för en utveckling genom att låta 
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eleven få möjlighet att skapa ett samspel och därigenom en förståelse av vad som står 

i olika texter. Läser lärarna olika typer av böcker och samtalar om dem får eleverna 

en större bredd i sina erfarenheter och kan skapa sig inre bilder som ökar förståelsen. 

Det kan vara svårt för en elev att förstå varför och hur en bok ska användas om de 

inte får den förklarad för sig (Newton, 2000). Grundsärskolan behöver mer forskning 

för att stärka elevers möjlighet till mer kvalificerad undervisning. Vi hoppas forskare 

vill ta sig an det rikliga empiriska material grundsärskolan har från språkprojektet. 

Forskning inom läsförståelse, där hela grundsärskolan finns med är inte lätt att finna. 

Vi ser med glädje fram emot att ta del av fortsatt forskning inom detta ämne. 

 

6.2.2 Olika lässtrategier 
Lärarna gjorde bedömningen av vilken metod grundsärskolan skulle följa utifrån 

elevernas förmågor. Lärarna valde också övningar efter elevernas intressen och det 

skapade en högre motivation hos eleverna som då blev mer intresserade av de texter 

som lärarna la fram.  

 

 

SVR enligt Charlotte Rudolfsson efter Gough och Tunmer (Gough, 1986) 

Modellen, SVR (Gough, 1986) förtydligar två viktiga egenskaper för god 

läsförståelse. Den ena egenskapen är att kunna tolka det som sägs, till exempel se en 

bil i minnet när ordet bil uttrycks muntligt. Den andra egenskapen är att kunna tolka 

det skrivna ordet. Erfarenhet spelar därför en stor roll i läsförståelsen hos en person. 

Har personen ingen förkunskap om det den hör eller läser, blir det svårt att tolka 

texters innehåll. Detta betonar Catts och Kamhi (2005) vara en viktig faktor i 

utvecklandet av förståelsen. Fanns inte den avkodning och förståelse i språket kunde 

inte lärarna se en utveckling i läsförståelsen hos eleverna. Denna utveckling visade 

sig olika hos eleverna enligt enkäterna lärarna svarade på. Vissa utvecklade sin 

läsförståelse avsevärt medan andra inte visade samma förbättrade resultat under 

språkprojektets intervention. Tio veckors intervention kan för en del elever vara för 

kort tid tror vi. Alla hade olika förutsättningar i sin utveckling, motivationen var 

olika hos både lärare och elever. Det var svårt att hitta tiden till språkprojektet och 

vissa hade önskat få testa på RU men de hade gemensamt beslutat att hela skolan 
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skulle utgå från LF. Vissa lärare menade att det fanns elever som borde fått chansen 

att testa andra metoder som eventuellt hade passat dem bättre. Vi hoppas lärarna 

fortsätter att utveckla elevernas läsförståelse och använder RU i sin undervisning för 

de eleverna man kände att LF inte fungerade så bra. Meningen måste ju vara att 

språkprojektet ska bli en del av undervisningen och inte enbart tillhöra “projektet”.  

 

6.2.3 Grundsärskolans språkprojekt 
Utgångspunkten i språkprojektet var att elevens demokratiska rättighet att kunna 

tolka, förstå, ta del av och påverka sin omvärld skulle få möjlighet att utvecklas. 

Målet var att projektet skulle leda till ökad måluppfyllelse i läsförståelse och 

kommunikation. Detta utifrån varje elevs förutsättningar och förmågor. Enligt 

resultatet kunde man utläsa att eleverna med lindrig utvecklingsstörning fått ökad 

måluppfyllelse i läsförståelse och att eleverna använder frågor på ett mer tydligt sätt 

samt blev mer kommunikativa när det gällde läsförståelse efter interventionen. En 

slutsats som man kan dra är att nästan alla elever fick intervention utifrån sina 

förmågor. En elev fick inte den individuella intervention varje gång som den eleven 

skulle behövt. Detta på grund av personalbrist. En sak som kan ha påverkat resultatet 

är att många av eleverna jobbade enskilt med läraren och inte fick den diskussionen 

som det blir i en grupp individer. Där utbytes inte lika mycket erfarenheter som om 

det skulle ha gjort i en grupp. Tiden kan också vara en orsak, flera elever på 

grundsärskolan behöver inlärning över en längre tid för att bemästra den förmågan 

lärarna önskade. När fem månader hade gått ville vi veta hur och om lärarna hade 

fortsatt jobba med strategierna som de använt sig av i språkprojektet. De flesta lärare 

hade tagit till sig denna kunskap och tänkte mer på vikten av förståelsen i texter och 

läromedlen än vad de tänkt på tidigare, men lärarna hade inte fortsatt med LF.  

 

6.3 Slutord 

Språkprojektet gav lärarna fortbildning, tid för diskussion, reflektion och möjlighet 

till gemensam förberedelse av texter och stödmaterial. Eleverna fick möjlighet att 

utveckla och uppleva förståelse kring olika texter och en strategi att luta sig mot. 

Detta var en punkt som skolinspektionen (2010:9) fann stora brister i på flera 

grundsärskolor. Språkprojektet ser vi som god grund till fortsatt utveckling kring 

läsförståelse hos eleverna.  

 

Fem månader efter språkprojektets intervention träffade vi lärarna för att lyssna när 

de diskuterade hur de fortsatt med arbetet kring läsförståelse. Det var ingen lärare 

som direkt fortsatt med LF då de färdiga texterna i Franzéns (2007) material blev 

mer och mer svåra för eleverna. Däremot hade alla lärarna mer synliggjort arbetet 

med läsförståelse och vi tycker det skulle vara spännande att följa skolan i deras 

arbete med att öka elevernas förmågor kring läsförståelse. Lärare på grundsärskolan 

behöver också ges möjlighet att utbilda sig vidare även om de inte har en 

lärarexamen från åk 1 och uppåt. Fler förskollärare som jobbar inom grundsärskolan 

kommer genom deras erfarenhetsår bli behöriga att undervisa även i grundsärskolans 

kursplan. Språkprojektet skapade möjlighet för lärarna att fortbildas vilket vi ser som 

ett led i rätt riktning. 
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BILAGA 1 
  
Hej! 

I vårt självständiga arbete på utbildningen Speciallärare med inriktning mot 

utvecklingsstörning på Linnéuniversitetet skriver vi om språkprojektet “En 

kommunicerande och läsande särskola”. 

Onsdag den 4 juni på den gemensamma mötestiden kommer ni få tid att besvara 

enkätfrågorna kring projektet. Ta med era lärardatorer så ni kan besvara frågorna 

direkt och sända dem tillbaka via mail. 

Hur gick du tillväga för att välja rätt strategi utifrån barnens förmågor? 

Svar: 

På vilka sätt har du individanpassat materialet i språkprojektet? 

Svar: 

Vilken hjälp har eleverna fått för att förstå texter? 

Svar: 

Tog eleverna hjälp av varandra för att förstå texterna? Om ja, hur?  

Svar: 

Hur ser du som lärare på projektet när det gäller specifika för- eller/och nackdelar 

med språkprojektet? 

Svar: 

Hur har du utvecklat ditt arbete kring kursplanemålen angående läsförståelse eller i 

kommunikation i och med grundsärskolans projekt? 

Svar: 

Vad har språkprojektet inneburit för elevernas måluppfyllelse i läsförståelse och i 

kommunikation? 

Svar: 

Kan du se att din undervisning i läsförståelse eller i kommunikation har underlättat i 

andra ämnen/områden? Hur? 

Svar: 

 

Tack för era svar! 

Anneli och Lotta 



 

BILAGA 2 

 

Figur 1, Text från Franzéns (2007) samling 

 

 

Figur 2, Inplastade kort med frågeord enligt LF-metoden (Franzén, 

2007) 

 

 

 

 

 



 

 

Figur 3, Bild som visuellt stöd 

 

 

Figur 4, Bild som visuellt stöd 



 

 

Figur 5, Konkret material 

 

 

Figur 6, Peka på rätt bild 

 


