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Abstract 
 

Studies show that some pupils with ASD (autism spectrum disorder) can have 

difficulties in understanding written texts. The present study seeks to examine whether 

pupils with ASD differ in their reading comprehension of a factual text and a literary 

text. Another aim of the study is to obtain a picture of the reading habits of high school 

pupils with ASD, what reading strategies they use, and how they work with texts in 

Swedish lessons in school. 

The study uses texts from PISA surveys from 2009 and 2000. The factual text 

Varmluftsballongen (The Hot-air Balloon) was taken from the try-out for the 2009 

survey and the literary text Gåvan (The Gift) was taken from the 2000 PISA survey. To 

gain some idea of the pupils’ reading comprehension of the texts, the present study used 

the tasks accompanying the texts, with certain changes in the questions about the text on 

the hot-air balloon. The pupils also had to complete a questionnaire about their reading 

habits, how they go about understanding the texts better, and how they work with texts 

in Swedish lessons. The pupils were interviewed to yield a little more information about 

how they comprehended the two different types of text. 

The study was conducted at two high schools geared to pupils with ASD, 

including a total of twelve pupils. Four of these pupils were also interviewed. The result 

of the reading comprehension tests show that the majority of the pupils found it easier to 

answer the questions about the factual text. The pupils who read a lot and are interested 

in reading achieved better results in both text assignments. There was a clear association 

between the pupils who have difficulties concentrating and finishing a book and their 

results on the reading comprehension tasks, which can be explained by their functional 

impairment. The result of the pupils’ questionnaire showed that they use different 

strategies when reading factual texts and literary texts. There were also differences in 

how the pupils work with different texts in school, both individually and together with 

other pupils, depending on which type of text it is. The help that pupils receive from 

their teachers can be limited by the pupils’ functional impairment, but according to the 

study this help is significant for the pupils’ reading comprehension, especially of 

literary texts. 

 

Title: How can I know when it doesn’t say so in the text? Reading comprehension 

among high school pupils with neuropsychiatric functional impairments 
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1 Inledning 
 

Vi lever idag i ett informationsrikt och teknologiskt samhälle som ställer höga krav på 

olika slags kompetenser och kunskaper. Var vi än är, möts vi av olika slags texter som 

måste tolkas och bearbetas, allt från innehållsförteckningar, recept, faktablad och 

webbsidor till skönlitterära texter. Det finns en samstämmighet, inte bara inom skolans 

värld utan i hela vårt samhälle, att det är viktigt med en god läsförståelse för att fungera 

i samhället och som Ulf Fredriksson och Karin Taube (2012:9) skriver är det en 

förutsättning för livslångt lärande, en central förmåga, som också är en rekreationskälla. 

God läsförståelse är utbildningsverksamhetens centrala kärna för att eleverna ska kunna 

tillägna sig kunskap och för att kunna delta i demokratiska processer (Bråten 2008:11). 

Grundförutsättningen är, enligt Skolverkets manual till PISA 2000, att vi besitter 

”förmågan att förstå, använda och reflektera över texter” för att kunna vara en del av ett 

alltmer komplicerat samhälle. För en del elever kan det vara svårare att utveckla god 

läsförståelse bland annat för att de har svårare att se sammanhang och helheter eller 

förstå underliggande budskap i texter. En del av dessa elever möter jag i mitt arbete som 

lärare på en resursskola för elever inom autismspektrumtillstånd (AST) och där jag har 

stött på frågan ”Hur kan jag veta det när det inte står i texten?” från en elev. Av de 

erfarenheter jag har av arbetet med elever med AST är det framför allt fyra aspekter 

som är av betydelse för deras läsförståelse: elevernas intresse, förmåga att förstå 

abstrakta begrepp, minneskapaciteten och förståelsen av helheter. Utifrån olika 

forskarrapporter och de erfarenheter jag har av läsförståelse bland elever med AST vill 

jag genom denna studie söka belägg för min hypotes att det kan finnas skillnader i 

läsförståelse av faktatexter och skönlitterära texter hos elever inom AST. 

 

Bakgrund 

Studier gjorda av bland annat av Jakob Åsberg (2009) visar att elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) inom autismspektrumtillstånd (AST), 

kan ha snabb och korrekt läsning och kan uppfattas som goda läsare men kan ha 

svårigheter med förståelsen av innehållet i sammanhängande texter. Barn och ungdomar 

med NPF inom autismspektrumtillstånd kan visa talanger inom specifika 

intresseområden. De kan samla på sig detaljerade kunskaper och fakta som ofta inte är 

åldersadekvata utan ligger på högre nivå. Däremot kan dessa barn och ungdomar ha 

svårigheter att uppfatta helheten av sitt intresseområde eller kunskaper inom 

närliggande områden (Attwood 2011:280 f.). Barn med Aspergers syndrom kan ha 
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avancerad förmåga att känna igen ord men ha tämligen svårt att förstå innebörden av 

ordet, vilket kallas hyperlexi. På Autismforums webbsida berättar Gunilla Brattberg, 

läkare med diagnosen Aspergers syndrom, om sina skolsvårigheter, när hon kunde läsa 

snabbt och bra men inte förstod ordens betydelse (Beckman 2012). Enligt Gillberg 

(1999:181) är en del av kriterierna för Aspergers syndrom bland annat ”bristande 

språkförståelse inklusive missförstånd ifråga om ordens bokstavliga eller 

underförstådda innebörd”. Även logopeden Marjana Tornmalm (Klasén McGrath 2012) 

har genom sitt arbete med barn och ungdomar med AST kunnat konstatera svårigheter 

med begreppsförståelse och förmåga att dra slutsatser ur ett sammanhang. Att 

återberätta en text och inferera, det vill säga läsa mellan raderna, är ytterligare 

svårigheter som kan följa med upp i åren och försvåra skolgången och den intellektuella 

utvecklingen. 

Professor Susan Gately (2008) menar att det är nödvändigt att förstå och tolka 

olika ledtrådar som finns i en berättande text. För att erhålla läsförståelse måste eleven 

förstå de ord författaren använder, men också författarens skrivsätt och berättelsens 

struktur. Att arbeta med textkaraktärernas tankar, känslor och sociala upplevelser kan 

bidra till att höja och utveckla motivationen och inställningen till läsning av 

skönlitterära texter hos elever med AST. Ibland kan det dock vara svårt för barn och 

ungdomar med AST att förstå vad huvudkaraktären har för motiv för sitt handlande. 

Istället visar Gately att fokus riktas på detaljer och informationen tolkas i fragment, 

vilket kan leda till att eleven fastnar i sitt tänkande och förhållningssätt till 

berättartexter. Utifrån studier (Åsberg 2009, Gately 2008 m.fl.) och de kunskaper som 

finns om läsförståelse bland barn och ungdomar med AST, vill jag undersöka läsvanor 

hos gymnasieelever inom autismspektrumtillstånd samt om det råder skillnader i deras 

läsförståelse av en faktatext och en skönlitterär text. 

 

2 Syfte 
 

Denna studie fokuserar på läsförståelsen hos gymnasieelever inom 

autismspektrumtillstånd, med syfte att undersöka i vilken mån elevens läsförståelse 

påverkas av elevens läsvanor, användning av lässtrategier samt hur eleven arbetar med 

faktatexter respektive skönlitterära texter i skolan. Syftet är även att genom 

läsförståelsetest pröva min hypotes att det finns skillnader mellan läsförståelsen av en 

faktatext och en skönlitterär text hos dessa elever. 
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2.1 Frågeställningar 
 

Ovanstående syfte konkretiseras i följande frågeställningar: 

- Vilka samband finns mellan elevens läsvanor och resultaten från lästestet? 

- Vilka lässtrategier använder eleven för att förstå faktatexter och skönlitterära 

texter? 

- I vilken mån visar eleven skillnader i läsförståelse av en faktatext respektive en 

skönlitterär text? 

- Vilka samband finns mellan elevens läsförståelse och elevens arbete med 

faktatexter respektive skönlitterära texter i skolan? 

 

3 Teoretisk bakgrund 
 

I detta kapitel kommer jag att inleda med en kort presentation av forskare som har betytt 

mycket för läsforskningen under 1900-talet. Därefter presenteras Ivar Bråtens (2008) 

och PISA:s
1
 (Skolverket 2001c) definitioner av läsförståelse. I beskrivningen av de mer 

allmängiltiga och grundläggande delarna av läsförståelse såsom ordförråd, förkunskaper 

och motivation ges också en kort koppling till vilka svårigheter det kan finnas inom 

dessa områden för elever med AST. En djupare inblick i vad som är utmärkande för 

autismspektrumtillstånd och vilka specifika delar som kan spela en avgörande roll för 

läsförståelsen bland elever inom autismspektrumtillstånd ges i avsnitt 3.2. 

 

3.1 Läsförståelse 
 

Det kan finnas skillnader i vad man menar med ordet läsförståelse och innebörden av 

läsförståelse. Många kanske uppfattar att god läsförståelse hänger ihop med att man kan 

läsa snabbt och har ett rikt ordförråd. Det i sig kan ge en översikt av textens innehåll 

men vill man förstå innehållet behöver man läsa grundligt, något som forskare varit 

överens om sedan 100 år tillbaka (Bråten 2008:27). 

Redan i början av 1900-talet började man uppmärksamma att läsförståelse är 

någonting som hänger ihop med hur text bearbetas. Bråten (2008) nämner hur den 

amerikanska läsforskaren Edmund B. Huey uppmärksammade betydelsen av språklig 

bearbetning av texter genom ljud och tal i form av ”inre tal”. Genom att bearbeta ordens 

                                                 
1
 PISA: Programme for International Student Assessment 
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och meningarnas betydelse med inre resonemang kunde läsaren minnas den lästa texten 

en längre tid (Bråten 2008:28 ff.). 

På 1930-talet observerade Frederic Barlett genom sina studier att texternas 

innehåll ordnas begreppsmässigt i minnet och att struktureringen beror på tidigare 

kunskaper och erfarenheter. Barlett kallade erfarenheterna för scheman som hjälper 

läsaren att återskapa texten vid en läsprocess istället för att bara memorera den. Han 

kom fram till att läsarens förkunskaper spelar en central roll hur personen tolkar texten 

(Bråten 2008:28). 

Ytterligare en forskare som har betytt mycket för läsförståelseforskningen är 

Louise Rosenblatt (2002). Genom sina undersökningar i slutet av 1930-talet upptäckte 

hon faktorer som var avgörande för läsförståelsen. Det var främst förhållandet mellan 

texten och läsaren och att dessa båda delar bidrar på ett speciellt sätt till läsupplevelsen 

och skapar mening i läsprocessen. 

Bråten definierar läsförståelse enligt följande; ”Läsförståelse är att utvinna och 

skapa mening när man genomsöker skriven text och samspelar med den” [kursivering i 

original] (2008:14 f.). Där i ligger två grundläggande aspekter av läsförståelse. Den 

första aspekten handlar om den bokstavliga meningen, innebörden, av texten som 

författaren vill förmedla och som läsaren måste finna. Den andra aspekten handlar om 

interaktionen mellan läsaren och texten, det vill säga att läsaren ger mening åt texten. I 

denna interaktion skapas mening utifrån läsarens tidigare kunskaper om textens tema 

och läsarens världsbild. Ur de tidigare kunskaperna tillsammans med den nya texten 

skapas och konstrueras ny mening. Även hur väl texten är skriven, vilken genre och 

struktur den har är av betydelse för att ett samspel mellan läsare och text ska ske (Bråten 

2008:66). 

När jag i denna undersökning använder ordet läsförståelse avser jag den definition 

som PISA (Programme for International Student Assessment) använder nämligen 

”Förmågan att förstå, använda och reflektera över texter för att uppnå personliga mål, 

utveckla sina egna kunskaper och möjligheter, samt att delta i samhället” (Skolverket 

2001c:21). Jag jämställer också ordet läsförståelse med läsförmåga och kommer att 

använda mig av begreppet läsförståelse som innefattar då de båda begreppen. 

 

3.1.1 Ordförråd, förkunskaper och motivation 

 

Elevers ordförråd kan ses ur fyra olika synvinklar enligt Grøver Aukrust (2008). Ett 

brett ordförråd, som är en mycket viktig del i läsförståelsen, handlar om att knyta flera 
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betydelser till ett ord. Till exempel kan ordet ’stuga’ beskrivas med andra ord såsom 

torp, fritidsbostad eller sommarstuga. Djupt ordförråd handlar däremot om att kunna 

precisera vad ordet betyder; en stuga är ett mindre bostadshus. I kommunikationen med 

andra påverkas förståelsen av vad eleven förstår av andras tal (receptivt ordförråd) och 

vilket vokabulär eleven själv använder (expressivt ordförråd). Enligt logopeden Marjana 

Tornmalm (Klasén McGrath 2012) kan ord- och begreppsförståelsen för barn och 

ungdomar inom AST vara svårare eftersom de inte använder strategier att pröva ordens 

betydelse i samma utsträckning som barn och ungdomar utan neurologiska 

funktionsnedsättningar. Till exempel kan ordet bil stå för just familjens bil men att det 

finns bilar av andra modeller och märken kan vara svårt att förstå. 

Enligt Bråten (2008) finns det två olika aspekter av förkunskaper, nämligen 

kunskapsbredd och kunskapsdjup. Den breda kunskapen kan till exempel vara inom 

historia då eleven kan rabbla upp hela kungahuset och när kungarna levde och regerade. 

Den djupa kunskapen kan vara ett speciellt historiskt skeende såsom Gustav Vasas 

betydelse för svensk historia. Båda dessa förkunskaper spelar en stor roll för elevens 

läsförståelse då eleven har större möjlighet att tolka och dra slutsatser av ny 

information, även om texten skulle vara bristfällig och sakna sammanhang. Många 

elever inom autismspektrum kan visa djupa kunskaper inom ett snävt område och 

berättar gärna om sitt intresseområde. Det kan ibland tolkas som att eleven har goda 

kunskaper också inom andra områden vilket i sin tur kan medföra för höga 

förväntningar på elevens kunskaper. 

Problem som kan uppstå under läsningen och som Bråten (2008:63 ff.) tar upp är 

då eleven inte har förmågan att plocka fram och aktivera sina förkunskaper. Ett annat 

problem kan vara att eleven inte aktiverar relevanta förkunskaper i förhållande till 

texten de läser utan associerar till kunskaper som istället kan distrahera och leda läsaren 

från textens huvudinnehåll. 

Elevens motivation att läsa hänger ihop med vilka förväntningar en elev har på sitt 

eget läsande. Lyckad läsning av en text då eleven använt sig av sina förkunskaper och 

förstått vad texten handlar om gör att eleven även i fortsättningen förväntar sig att 

bemästra läsningen. Andra inslag som är av betydelse är uppmuntran från lärare, 

föräldrar och klasskamrater. Bråten nämner fyra sidor av inre motivation som också 

hänger ihop med läsning och dessa är nyfikenhet, engagemang, förkärlek för texter som 

kräver tankearbete samt att läsningen är frivillig och självstyrd
2
. En ytterligare 

                                                 
2
 Undersökningens texter och elevernas intresse diskuteras i avsnitt 4.2.1. 
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motivationskomponent som är av betydelse för läsförståelsen är viljan att förbättra och 

utöka sina kunskaper. Alla dessa komponenter samverkar och påverkar varandra. En 

elev som har hög läsmotivation har lättare att tackla även svårare texter, vilket i sin tur 

leder till ökat ordförråd, djupare kunskaper och fler förståelsestrategier (Bråten 

2008:78). 

 

3.2 Läsförståelse bland elever med AST 
 

Sedan 2013 används en övergripande benämning, autismspektrumtillstånd, på 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom autism för att förenkla och minska 

förvirring i användandet av olika begrepp. Inom detta begrepp samlas många olika 

tillstånd där det finns gemensamma begränsningar inom social interaktion, social 

kommunikation och föreställningsförmåga. För att få en autismspektrumdiagnos i 

enlighet med DSM-5 (Jansson 2013) måste kriterier från båda dessa huvudområden 

uppfyllas, nämligen 

 begränsning i social kommunikation och socialt samspel 

 begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter. 

Idag används Autismspektrumtillstånd parallellt med begreppen autism, Aspergers 

syndrom och atypisk autism
3
. 

 
3.2.1 Tre teorier om kognitiva störningar 

 

Kognitiva och kommunikativa processer hos personer med autismspektrumtillstånd har 

varit föremål för forskning sedan 1970-talet. Psykologen Sven-Olof Dahlgren, forskare 

och utbildare inom autismområdet, skriver om tre dominerande teorier om kognitiva 

störningar inom autismspektrum (Dahlgren 2004:3 f.). Den mest framträdande teorin är 

Theory of mind. De övriga är teorin om svag central kohorens och teorin om brister i 

exekutiva funktioner. 

Theory of mind 

Attwood definierar det psykologiska begreppet theory of mind med ”att ha förmågan att 

känna igen och förstå andra människors tankar, värderingar, önskningar och avsikter för 

att förklara deras beteende och kunna förutse vad de kommer att göra härnäst” (Attwood 

2011:131). 

                                                 
3
 Genomgripande störning i utvecklingen utan närmare specifikation benämns ibland atypisk autism. 
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Brister i theory of mind innebär för personer med AST att de kan ha svårigheter 

att förstå att även andra personer har tankar och känslor som påverkar handlandet hos 

dessa personer. Även om två personer befinner sig i en och samma situation uppfattas 

situationen olika på grund av våra olika mentala tillstånd (Dahlgren 2004:4). För 

personer inom autismspektrumtillstånd kan det vara svårt att uppfatta och förstå sociala 

signaler som uttrycker den andra personens tankar eller känslor. Precis som i sociala 

situationer så är det viktigt att förstå och tolka olika ledtrådar i berättande texter för att 

förstå texten effektivt (Gately 2008:40). För en bättre läsförståelse behöver eleven förstå 

författarens vokabulär, skrivsätt och berättarstruktur och genom att sätta sig in i 

karaktärens situation (Colle et al. 2008) utvecklas förståelse för karaktärernas känslor 

och hur de påverkar karaktärens handlande. Uppfattning om karaktärens motiv och 

uppskattning av deras handlande innebär en läsförståelse på hög nivå vilket för elever 

med AST kan vara svårt att nå om man inte kan uppfatta karaktärernas motiv och notera 

deras handlande i en berättande text (Gately 2008:40). 

Exekutiva funktioner 

Enligt Attwood har flera forskare, bland annat Goldberg (2005), kunnat konstatera att 

barn och ungdomar med framför allt Aspergers syndrom har brister i exekutiva 

funktioner. Enligt Attwood (2011) omfattar denna psykologiska term förmågan att 

 hejda och kontrollera sina impulser 

 reflektera över och utvärdera sina egna handlingar 

 disponera sin tid och att prioritera 

 organisera och planera 

 använda arbetsminnet 

 förstå komplexa eller abstrakta begrepp 

 tänka ut och använda sig av nya strategier 

(Attwood 2011:271) 

Många barn och ungdomar med Aspergers syndrom kan minnas saker och rabbla upp 

sådant de har läst eller varit med om långt bak i tiden samtidigt som de kan ha svårt att 

minnas vad de nyligen läst i sin skolbok eller vad de till exempel gjorde kvällen innan. 

Under tonåren förväntas eleverna mer och mer kunna använda abstrakt tänkande i 

kunskapsinhämtningen (Attwood 2011) men redan under de tidiga skolåren används 

abstrakta begrepp, som till exempel siffror som kan vara svåra att förstå för elever med 

AST. Vad gäller att använda sig av nya strategier drar Attwood paralleller mellan 

personer med Aspergers syndrom och tåg på ett enkelspår. Målet nås snabbt om man är 
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på rätt spår men om det uppstår hinder är det svårt att växla in på ett annat spår. Det 

flexibla tänkandet med att byta tankebanor kan saknas och då är det svårare att se 

alternativa lösningar. 

Särskilda utmaningar som kan påverka läsförståelsen och som har med de 

exekutiva funktionerna att göra är läsningens syfte. Enligt Carnahan et al. (2011:57) är 

syftet viktigt för att veta hur mycket uppmärksamhet en given text ska få. Ett exempel 

som de ger är när en elev läser om en marmorskulptur men tänker på leksakskulor av 

marmor, och därför inte kan skapa någon betydelsefull mening i texten. Elever med 

AST kan behöva instruktioner till exempel att upprepa läsning av en text om eleven inte 

får sammanhang i texten. 

 
Central kohorens 

Central kohorens handlar om förmågan att sammanfoga detaljer till helheter. På 1990-

talet genomförde Uta Frith (1994) och Francesca Happé (1994) undersökningar om hur 

barn med autism lär in och bearbetar information. Bland annat undersökte de hur barn 

med autism och barn utan autism uppfattade tolvordsmeningen ”På-söndagen-gick-alla-

barnen-till-denna-park-för-att-mata-duvorna” när de tolv orden var i en rätt eller i en 

slumpmässig ordning (Frith 1994:107). Resultatet av undersökningen visade att barn 

med autism hade svårare att minnas meningen i sin helhet och att även gruppera om 

orden så att de kunde urskilja sammanhängande mönster. 

Undersökningar visar vidare att barn och ungdomar med AST har lättare att 

minnas och lära sig detaljer i till exempel en tågtidtabell men har bristande förmåga att 

använda sina kunskaper i ett större sammanhang som att resa med tåg (Frith 1994:109). 

Även andra undersökningar visar på liknande resultat. I undervisningssituationer kan till 

exempel en elev med AST ha svårigheter att se vad som är relevant och vad som är 

överflödig information i en text. I bearbetning av textens information kan personen 

använda sig av så kallad sekventiell strategi, det vill säga att personen kanske minns 

detaljerna och börjar med det, men kan inte komma ihåg vad texten i sin helhet 

handlade om och har därmed svårt att sammanfatta texten (Stadler 2011:88; Attwood 

2011:281). Även om att uppfatta detaljer och att kunna sammanfatta är två viktiga 

strategier som stödjer förmågan att ge mening åt en text, är det enligt Carnahan et al. 

(2011:57) viktigaste för läsförståelsen, att inkorperera denna mening med redan 

existerande kunskaper. Detta visade sig bland annat i en läsförståelseundersökning med 

tolv vuxna personer med funktionsnedsättning inom autismspektrum som genomfördes 

av Wahlberg och Magliano (2004). I undersökningen användes två typer av texter. dels 
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korta faktatexter som beskrev välkända historiska händelser t.ex. människans första resa 

till månen, Christoffer Columbus upptäcker Amerika och bröderna Wrights första 

flygning, dels tvetydiga texter med antingen informativ titel som hänvisade till textens 

innehåll eller en titel som inte gav information om vilken händelse texten handlade om 

(Wahlberg & Magliano 2004:128). Undersökningspersonernas återberättelser av 

texterna samlades in och resultatet visade att läsare inom autismspektrum kunde 

visserligen dra nytta av ledtrådarna i titeln för att sammankoppla till texten på en mer 

allmän nivå men kunde inte använda bakgrundskunskaper för att tolka och komma ihåg 

specifik information i en tvetydig text (Wahlberg & Magliano 2004). 

 
3.2.2 Föreställningsförmåga 

 

I diagnosmanualerna för autismspektrumtillstånd är ett av kriterierna begränsad 

föreställningsförmåga. Det handlar om att man gör det som man kan göra sedan tidigare 

eller att man kopierar något man ser eller hör. En person med AST kan vara mycket 

rutinbunden och minsta förändring kan få personens värld att rasa. Detta kan innebära 

att läsuppgifter måste utföras på samma sätt, att man fastnar i vissa typer av texter eller 

ord och fraser. 

Att förstå ironi, idiom och uppfatta dolda budskap är också en del av 

föreställningsförmågan. Kerbel och Grunwell (1998) gjorde en undersökning om hur 

barn förstår och tolkar idiomatiska uttryck. Undersökningen visade att barn med 

Aspergers syndrom eller högfungerade autism hade sämre förmåga än förväntat att 

förstå idiomatiska uttryck jämfört med deras språkliga förmåga och begåvningsnivå. 

Attwood skriver att personer med AST inte alltid har ”den kognitiva flexibiliteten som 

krävs för att förstå alternativa tolkningar och förlitar sig på logik snarare än symbolik” 

(Attwood 2011:252). 

 
3.2.3 Läsmotivation hos elever med AST 

 

Attwood (2011) skriver att barn vanligtvis har en inre motivation att göra lärare och 

föräldrar nöjda, göra som andra och få delta i sociala sammanhang. Hos elever med 

AST är inte denna drivkraft och motivation lika stark. Ett sätt för att öka motivationen 

för mindre lockande aktiviteter är att ”införliva intresset i dem eller att använda 

möjligheten att ägna sig åt intresset som belöning” (Attwood 2011 s. 226). För alla 

elever är förståelse och motivation viktigt för lärandet men hos elever med AST är detta 

ännu viktigare. Precis som Attwood (2011:286) skriver krävs det en flexibel lärare som 
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kan integrera elevens specialintresse, som till exempel intresset för akvariefiskar, i 

undervisningen för att förbättra elevernas färdigheter. För elever med AST som är 

mindre intresserade av att läsa gäller det att hitta material och böcker som har med deras 

intresseområden att göra. 

 

4 Metod 
 

I detta kapitel redogör jag för metodval och forskningsdesign, undersökningsmetod, 

urval och avgränsningar, etiska överväganden samt studiens genomförande. 

 

4.1 Metodval och forskningsdesign 
 

Utifrån syftet och mina frågeställningar använder jag mig av tre olika 

undersökningsmetoder. Genom att använda mig av en faktatext och en skönlitterär text 

med efterföljande läsförståelseuppgifter såg jag en möjlighet att få svar på min fråga om 

eleverna visar skillnader i läsförståelse av dessa två texttyper. Enkäterna ger mig svar på 

frågan om samband mellan läsvanor och resultat från lästestet, lässtrategiernas betydelse 

för förståelsen av olika typer av texter och om elevernas arbete med texter påverkar 

läsförståelsen. Den kvalitativa metoden med semistrukturerade elevintervjuer kan 

ytterligare belysa de resultat jag får från studiens kvantitativa del, det vill säga lästestet 

och elevenkäterna. 

Metod och design är förknippade med varandra och kan lätt uppfattas att de står 

för samma sak, men Bryman (2012) skiljer på dessa två. Metod handlar om vilken 

teknik som väljs för insamling av data till exempel enkäter, intervjuform eller 

observationer. Forskningsdesignen bestämmer i sin tur ramarna för insamlandet och 

analysen av data i undersökningen. I min undersökning väljer jag att använda mig av 

fallstudie eftersom det handlar om speciella skolor som är inriktade på elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom autismspektrum. Dessutom innefattar 

fallstudier ofta användning av både kvantitativa och kvalitativa metoder, vilket jag 

också gör i min undersökning. 

 

4.1.1 Kombination av två forskningsmetoder 

 

En kombination av en kvantitativ och en kvalitativ forskningsmetod kallas vanligen för 

”mixed methods research” eller ”flermetodsforskning” (Bryman 2012:555 f.). Det 

innebär en integrering av båda metoderna och den information som fås från dessa båda 
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ska berika undersökningen i samma grad. Enligt Bryman har flermetodsforskning ökat 

men att det finns kritik mot denna forskningsmetod. Det finns forskare som anser att 

dessa två olika metoder stödjer sig på olika kunskapsteoretiska utgångspunkter och att 

det inte går att förena dessa. I sin tur anser andra forskare att en kombination av 

metoderna kan ge mer kunskap och att slutsatser från den kvalitativa studien kan prövas 

av den kvantitativa metoden (Bryman 2012:556, 575) 

Bryman lägger fram sammanlagt sexton olika motiv (Bryman 2012:560) för en 

kombination av kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. I min studie stödjer jag mig 

på två av dessa motiv. Det första är motivet fullständighet som innebär att jag kan 

erhålla en mer heltäckande beskrivning av AST-elevernas läsförståelse om jag använder 

båda metoderna. Det andra motivet för denna kombination är förklaring, det vill säga att 

den ena forskningsmetoden, den kvalitativa, kan användas för att förklara resultaten från 

den andra metoden, den kvantitativa. 

 

4.2 Undersökningsmetod 
 

Under denna rubrik presenteras utformningen av de tre metoderna som används i denna 

studie, nämligen läsförståelsetest, enkät och intervjuer. För varje metod ges också 

exempel på olika typer av läsförståelsefrågor och på utformningen av enkätfrågor samt 

intervjufrågor. 

 

4.2.1 Läsförståelseuppgiften 

 

Var tredje år genomförs den internationella studien, PISA, som undersöker hur väl 

undervisningssystemen i OECD-länderna rustar 15-åringar att möta framtiden. Vid 

varje tillfälle studeras ungdomarnas kunskaper i matematik, naturvetenskap och 

läsförståelse. Studien genomförs för att man ska kunna jämföra resultat över tid och 

kunna se utvecklingen i landet och i förhållande till andra länder. På Skolverkets 

hemsida finns frisläppta PISA-uppgifter och enkäter från tidigare undersökningar. Efter 

tillåtelse från Skolverket att använda det frisläppta materialet valde jag att använda mig 

av textmaterialet Varmluftsballongen FT 09 som faktatext i min undersökning. Texten 

hämtades från utprövningen av uppgifter inför 2009 års huvudundersökning. Ett tillägg i 

form av en historisk faktatext om varmluftsballonger lades till före den grafiska bilden 

efter synpunkter från pilotundersökningen. Även läsförståelseuppgifterna 

kompletterades med två frågor, nämligen fråga 5: I bilden beskrivs sidoventilens 
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uppgift. Förklara sambandet mellan att släppa ut varmluft och ballongens nedstigning 

för att ge information om elevernas bakgrundskunskaper och fråga 6: Jämför storleken 

på Vijaypat Singhanias varmluftsballong med storleken på Företaget Ballong & 

Äventyrs ballong Sydkraft (se första sidan). Ungefär hur mycket större är Vijaypat 

Singhanias varmluftsballong? för att ge information om elevernas förmåga att jämföra 

fakta. 

Den skönlitterära texten Gåvan (Dollarhide 1985) och de efterföljande 

läsförståelseuppgifterna hämtades från PISA-läsuppgifterna för år 2000. Både text och 

uppgifter användes i denna studie utan förändringar. Texten Gåvan handlar om en 

kvinna som på grund av regnet och den översvämmade floden tvingas inse att hon är 

isolerad i sitt gamla hus. Under natten vaknar kvinnan av en pumas hungriga och 

ångestfylla skrik som närmar sig hennes hus. Skakande av köld och rädsla hämtar hon 

ett gevär och somnar. Dagen efter är puman kvar på verandan, otåligt väntande på att få 

sig en matbit. Efter ett anfall av puman mot fönstret skjuter kvinnan ett skott mot 

puman. Trots sina tankar att döda puman känner kvinnan medlidande med det hungriga 

djuret och slänger tillslut ett skinkben till det. Nästa gång hon vaknar har regnet slutat, 

puman har gett sig av och kvar på verandan ligger benet. 

I PISA-undersökningar mäts tre aspekter av läsförståelse eller lässtrategier. Det 

första är elevernas förmåga att kunna söka information både i en faktatext och i en 

skönlitterär text eller, som Skolverket skriver, att mäta ”förmåga[n] att lokalisera en 

eller flera upplysningar i en text” (Skolverket 2000a:4 f.). Nästa aspekt är tolkning som 

innebär elevernas förmåga att förstå texten och dra slutsatser av den och reflektion, den 

tredje aspekten, där elevernas ”förmåga att relatera en text till egna erfarenheter, 

kunskaper och åsikter” (Skolverket 2000a:4) mäts. I de offentliga 

läsförståelseuppgifterna, både i utprovningen och huvudundersökningen för år 2009, 

finns ytterligare en aspekt med, nämligen elevernas förmåga att värdera. I texten om 

Varmluftsbalongen finns två värderingsfrågor där det handlar om i fråga 3 att ”Värdera 

innehållet i en text” och i fråga 4 ”Värdera betydelsen av en grafisk konvention i en 

schematisk beskrivande text” (Skolverket 2009a). Exempel på de olika typerna av 

frågor i texterna visas i tabellen nedan. 
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Figur 1. Olika typer av läsförståelsefrågor. 

 

Typ av fråga Varmluftsballongen Gåvan 

Informationsfråga Hur långt från startpunkten var Singhania 

vid slutet av flygningen (Uppgift 4) 

”Knarrande och knakande kämpade sig huset sedan 

upp…”(rad 26-27) Vad hände med huset i den här delen av 
berättelsen? (Uppgift 4) 

Reflektionsfråga Vad är syftet med att ha med en jumbojet i 
denna bild (Uppgift 2) 

Tycker du att sista meningen i ”Gåvan” är ett lämpligt slut? 
Motivera ditt svar genom att förklara vilket samband sista 

meningen har med berättelsens innebörd. (Uppgift 7) 

Tolkningsfråga  I vilken situation befinner sig kvinnan i början av berättelsen? 
(Uppgift 2) 

Värderingsfråga Längst ner på bilden är det en världskarta. 

Varför är det en rektangel på denna karta? 
(Uppgift 3) 

 

 

Uppgifterna delas också in efter vilka slags svar som krävs, nämligen öppna svar 

och fasta svar. I den första svarstypen är kravet fullständiga meningar med tolkning, 

värdering eller förklaring och i den andra finns fyra eller fem fasta svarsalternativ varav 

ett är korrekt. 

Dessa två typer av texter, faktatext och skönlitterär text, valde jag utifrån texternas 

form, innehåll och efterföljande frågor. Med kunskapen om att elever med AST kan 

vara svårmotiverade att läsa texter som inte intresserar dem, valde jag ändå att inte ta 

hänsyn till detta i min undersökning, eftersom jag ville använda tidigare utprövade 

texter och läsförståelseuppgifter i min studie. 

Ett ytterligare motiv till textvalet var att eleverna skulle kunna läsa texterna, göra 

uppgifterna och hinna med att göra undersökningen i sin helhet inom rimlig tidsram, 

ungefär en lektionstimme på 45 minuter. Därutöver fanns färdiga analysverktyg för hur 

man ska tolka elevernas svar till läsförståelseuppgifterna. Vid PISA-studien 2000 där 

texten Gåvan användes deltog från Sverige ca 5 000 elever och sammanlagt, med alla 

deltagarländer, genomförde mer än en kvarts miljon elever läsförståelsetestet 

(Skolverket 2001b). Elevresultaten från uppgifterna till Gåvan i min undersökning
4
 var 

möjliga att jämföra med resultaten från Sveriges och övriga deltagarländers resultat på 

PISA-proven. Eftersom Varmluftsballongen var ett frisläppt material från utprovningen 

inför 2009 års huvudundersökning fanns det inga jämförande resultat i Sverige eller i 

OECD-länderna, utan endast vilka typer av uppgifter det var till texten och 

poängsättningen av dem. 

                                                 
4
 Tabell 4 
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4.2.2 Enkätfrågorna 

 

Enkätfrågorna (Bilaga 5) är till största del baserade på PISA-undersökningens 

enkätfrågor från år 2000 och 2009 (Skolverket 2000, 2009b). De inledande frågorna, 

enkätfråga 1 och 2, som handlar om elevernas läsvanor och läsintresse i fråga om tid, 

vad och hur ofta, är hämtade från elevenkät 2009. I enkätfråga 3 får eleverna svara på 

sju påståenden om elevernas läsning. Därefter följer frågor, enkätfråga 4 och 6, om hur 

och hur ofta eleven själv arbetar med förståelsen av faktatexter och skönlitterära texter. 

På vilka sätt eleven arbetar tillsammans med andra elever med förståelsen av faktatexter 

och skönlitterära texter undersöks genom fem olika påståenden som eleverna får ta 

ställning till i enkätfråga 5 och 7. Avslutningsvis i enkätfråga 8 kommer åtta påståenden 

om hur läraren hjälper eleven att förstå olika texter. 

Med tanke på de tidigare nämnda tre teorier om kognitiva störningar som kan 

finnas hos personer med AST förkortades enkätfrågorna 1 och 2 med följande 

formuleringar Ungefär hur lång tid läser du varje dag?
5
 och Hur ofta läser du 

följande?
6
. I enkätfråga 3 gjordes inga förändringar. Enkätfråga 4 och 6 formulerades 

om till Hur ofta gör du följande saker när du läser en faktatext/skönlitterär text?
7
, för 

att jag skulle få information om elevernas lässtrategier när de läser faktatexter och 

skönlitterära texter. Även enkätfråga 5 och 7 omformulerades på följande sätt Håller du 

med om eller håller du inte med om dessa påståenden angående förståelsen av 

faktatexter/skönlitterära texter?
8
 för att vara mera konkreta för eleverna och för att jag 

skulle få information om elevernas förståelse av de två olika texttyperna. Den åttonde 

enkätfrågan från 2009 behölls oförändrad. 

På liknande sätt förkortades, förtydligades eller konkretiserades en del av 

delfrågorna till de olika enkätfrågorna. I enkätfråga 2a har jag gett exempel på 

tidskrifter eller veckotidningar (Allers, Hänt i veckan) och lagt till fråga 2e där eleverna 

har möjlighet att svara hur ofta de läser E-post och Webbsidor. I enkätfråga 3 är 

följande påståenden ändrade för att vara mera konkreta för eleverna: 

3c. Det är vanligt att jag inte läser klart en bok jag har börjat läsa.
9
 

3f. Jag har mycket svårt att koncentrera mig och läsa i mer än några minuter.
10

 

3g. Ibland när jag läser blir jag helt gripen av texten.
11

 

                                                 
5
 PISA. Elevenkät 2009b:14 Ungefär hur mycket tid ägnar du vanligtvis åt att läsa för nöjes skull? 

6
 PISA. Elevenkät 2009b:16 Hur ofta läser du följande för att du vill det? 

7
 PISA. Elevenkät 2009b:18 Hur ofta gör du följande saker när du studerar? 

8
 PISA. Elevenkät 2000:24 Hur mycket håller du med om eller håller du inte med om följande 

påståenden? 
9
 PISA. Elevenkät 2009:15 Jag tycker det är svårt att läsa klart en bok. 

10
 PISA. Elevenkät 2009:15 Jag har mycket svårt att sitta stilla och läsa i mer än några minuter. 

11
 PISA. Elevenkät 2009:14 Ibland när jag läser blir jag helt gripen av en ämnet. 
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I delfråga 4c är ordet begrepp utbytt till ord och i 4e samt 6e är ett tillägg gjort 

enligt följande: När jag läser en faktatext/skönlitterär text och det är någonting jag inte 

förstår-, letar jag efter mer information på annat håll (t.ex. andra faktaböcker, Internet) 

för att fatta bättre.
12

 Delfråga 6a är ändrad till När jag läser en skönlitterär text försöker 

jag knyta ny information till saker som jag har läst i skolan.
13

I delfråga 6b är ordet 

materialet utbytt till texten.
14

 

I enkätfråga 5 och 7 är delfrågorna a ändrade till Jag förstår bäst om jag läser 

faktatexter tillsammans med andra elever och Jag tycker om att läsa skönlitterära texter 

tillsammans med andra elever.
15

 Delfrågorna 5b till 5e samt 7b till 7e är frågor som jag 

har själv formulerat för att ge mig information om på vilka sätt eleverna samarbetar med 

varandra vid läsning av olika texter. Exempel på dessa frågor är Jag förstår bäst när jag 

tillsammans med andra elever reder ut oklarheter i faktatexten/skönlitterära texten 

(5/7c och 5/7c) och Jag förstår faktatexten/skönlitterära texten bäst när jag tillsammans 

med andra elever sammanfattar texten. 

I den avslutande enkätfrågan, fråga 8, är delfråga 8a omformulerad enligt 

följande: Läraren hjälper dig att koppla de berättelser du läser till ditt eget liv
16

, för att 

förtydliga för eleven att frågan riktar sig direkt till den som gör enkäten. I delfråga 8b 

använder jag enklare ord för begreppet stimulera eleverna, nämligen leder till att du 

vill.
17

 Resterande delfrågor, 8c till 8 h är eget formulerade frågor, t.ex. Läraren visar på 

information i texten genom tankekartor och Läraren hjälper dig att hitta stödord i 

texten, för att ge ytterligare information vilken stöttning eleverna i min undersökning får 

när de läser olika slags texter. 

 

4.2.3 Intervjufrågorna 

 

Elevintervjuernas syfte är att ge mer information om elevernas förståelse av texterna 

och om de använde någon speciell strategi när de läste texterna och svarade på 

textuppgifterna.  Med vetskapen om att det kan vara svårt att få mina informanter att 

delta i en intervju valde jag att formulera korta frågor utformade på liknande sätt som 

                                                 
12

 PISA. Elevenkät 2009:18 När jag studerar och det är någonting jag inte förstår, så letar jag efter mer 

information för att fatta bättre. 
13

 PISA. Elevenkät 2000:23 När jag studerar försöker jag relatera nytt material till saker som ja lärt mig 

i andra ämnen. 
14

 PISA. Elevenkät 2009:18 När jag studerar försöker jag förstå materialet bättre genom att sätta det i 

samband med mina egna erfarenheter. 
15

 PISA Elevenkät 2000:25 Jag lär mig mest när jag arbetar tillsammans med andra elever. 
16

 PISA. Elevenkät 2009:25Läraren hjälper eleverna att relatera de berättelser de läser till sina egna liv. 
17

 PISA. Elevenkät 2009:25Läraren ställer frågor som stimulerar eleverna att skaffa sig bättre förståelse 

av en text. 
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till exempel: Stötte du på några svåra ord i texterna som du inte vet vad de betyder? 

och Använde du dig av någon speciell strategi när du läste texterna? Eleverna fick även 

frågor om de saknade någon information i texten för att förstå texterna bättre.  

 

4.3 Urval och avgränsningar 
 

Undersökningar bland elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är 

förknippade med en hel del hinder. Många gymnasieskolor har små enheter där elever 

med AST kan få stöd under sin gymnasietid och dessa enheter presenteras oftast inte på 

skolornas hemsidor. I vissa fall inkluderas AST-elever i skolornas 

introduktionsprogram. Det finns skolor som är specialiserade för elever med Aspergers 

syndrom, men det kan vara svårt att få göra undersökningar på dessa skolor av många 

anledningar, till exempel för att skolan inte vill att eleverna blir störda av utomstående 

besökare eller för att hänsyn tas till elevernas integritet. Ytterligare hinder för att göra 

undersökningar kan vara att det är svårt att motivera eleverna att delta i en 

undersökning. Den dagliga schemastrukturen rubbas när något annorlunda sker och för 

en del elever kan en läsförståelse- och enkätstudie vara en stressituation då de känner att 

de måste prestera något. Jag valde att vända mig till gymnasieskolor som har 

specialiserat sig i utbildningar för elever med AST och kontaktade rektorerna på dessa 

skolor för att få tillåtelse att gör min undersökning. På två av skolorna etablerade jag 

kontakt med specialpedagoger som i sin tur vidarebefordrade kontakter till lärare i 

ämnet svenska. Vilka elever som skulle delta i min undersökning avgjordes dels av 

lärarna, dels av eleverna själva och deras intresse av att delta i undersökningen. Med 

andra ord fick jag ta det underlag som jag fick tillgång till. Därmed anser jag att mitt 

urval för studien kan kallas för bekvämlighetsurval. Antalet elever som deltog i 

undersökningen var på skola 1 åtta elever och på skola 2 fem elever.  

 

4.4 Etiska överväganden 
 

I min undersökning utgick jag från Vetenskapsrådet fyra etiska huvudkrav nämligen 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 

2002). 
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Informationskravet 

Efter första kontakten med rektorerna delgav jag rektorerna mer information (Bilaga 1) 

om min undersökning. Denna information vidarebefordrades till specialpedagoger och 

lärare som kom i kontakt med AST-eleverna. Ur denna information framkom inom 

vilken utbildning undersökningen skulle genomföras och syftet med min undersökning. 

Där fanns också information om hur undersökningen skulle gå till och tidsåtgång samt 

kontaktuppgifter till mig och vem som var min handledare. 

I informationsbrevet till elever och deras föräldrar (Bilaga 2) redogjorde jag för 

syftet med undersökningen, hur undersökningen skulle genomföras, villkoren för 

deltagandet och vikten av att delta i undersökningen. I detta brev framgick det att 

elevernas identitet inte skulle röjas och att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande i undersökningen. 

 

Samtyckeskravet 

I informationsbrevet till elever och föräldrar fanns också en talong där eleverna skrev på 

om de ville medverka i min undersökning. Var eleverna under 18 år behövdes 

föräldrarnas medgivande att deras barn fick delta i undersökningen. Vid 

undersökningstillfällets början informerades eleverna ännu en gång om att de hade 

möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst. 

 

Konfidentialitetskravet 

Framför allt i en undersökning av det här slaget med elever som har en 

funktionsnedsättning är det ytterst viktigt att deras identitet inte framkommer på något 

sätt. Därför nämns inte skolornas namn, elevernas årskurstillhörighet eller vilket 

gymnasieprogram de går i denna undersökning. Namnen på eleverna är fingerade. 

 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet handlar i den här undersökningen om att de uppgifter och resultat jag 

fick in används enbart i denna studie. Det innebär att de enskilda elevernas resultat i 

läsförståelseuppgifterna och enkätsvaren redovisas med koder för att inte deras identitet 

ska komma till kännedom för deras lärare, rektorer eller andra som läser denna uppsats. 

 

4.5 Genomförande 
 

Den här studien påbörjades hösten 2012, då jag genomförde en pilotstudie med två 

deltagande elever. Pilotstudien innehöll en läsförståelseundersökning av en faktatext 
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och en skönlitterär text samt en intervjudel. Vid den efterföljande intervjun framförde 

eleverna att faktatexten borde ha en kompletterande text, till exempel om 

varmluftsballongens historia och att antalet efterföljande frågor kunde utökas. Eleverna 

gav även synpunkter på utformningen av frågorna samt att en del frågor skulle kunna ha 

samma struktur som uppgiftena i den skönlitterära texten Gåvan. Pilotstudien visade att 

det var möjligt att gå vidare med min undersökning efter förändringarna, vilket också 

skedde i en grupp med nio elever våren 2013. Läsförståelseundersökningen fungerade 

tillfredställande, däremot gav intervjuerna inte den mängd information som jag hade 

förväntat mig. Därför beslutade jag att komplettera min undersökning med en 

enkätundersökning om elevernas läsvanor och hur de arbetar med texter i skolan. Även 

intervjufrågorna ändrades något för att ge bättre stoff till min undersökning. Under 

hösten 2013 kontaktade jag nya gymnasieskolor för att komplettera min undersökning. 

Underlaget blev två skolor för min slutliga undersökning med läsförståelsetest, 

enkätundersökning och intervjuer med elever. 

 

Elevundersökningen 

Inför elevundersökningen hade min kontaktperson delat ut och samlat in elev- och 

föräldrainformationsbrevet. Elever som hade tackat ja och fått tillåtelse av föräldrar att 

delta (elever under 18 år) tilldelades en bestämd tid att utföra testet den dag då jag 

besökte skolan. Eleven var därmed i god tid förberedd på vad som skulle ske, vilket är 

viktigt att tänka på när det gäller elever inom AST. 

Den första skolan besökte jag i december 2013. Där blev jag tilldelad ett litet 

klassrum med en tavla och ett stort bord och stolar. Det var bra att ha tillgång till tavlan 

för där kunde jag skriva vad eleverna skulle göra, i vilken ordning och hur lång tid de 

hade på sig. Jag instruerade eleverna och fanns tillgänglig hela tiden när de gjorde 

lästestet och enkätundersökningen. På detta sätt fick eleverna, även om de var i 

smågrupper, samma information. Tre av de elever som deltog i lästestet och 

enkätundersökningen deltog också i intervjun. Intervjuerna genomfördes i samma 

klassrum direkt efter att eleven hade gjort testet och enkäten. Eleverna fick 

intervjufrågorna i början av intervjun och jag valde att skriva ner deras svar istället för 

att spela in intervjun. Av erfarenhet vet jag att det oftast finns ett motstånd bland elever 

inom AST att ha en apparat som spelar in deras röster. Dessa intervjuer renskrevs efter 

besöket. 

Den andra skolan besökte jag i mars 2014. Jag fick även där tillgång till ett mindre 

klassrum. På tavlan skrev jag upp samma information som eleverna fick på skola 1. Till 
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undersökningen hade sju elever meddelat att de ville medverka men när det var dags var 

det bara fyra elever som kom. En av dessa avböjde efter att ha läst igenom stencilerna. 

Efter tjugo minuter kom en femte elev. Med andra ord var det totalt fyra elever på skola 

2 som deltog i min undersökning. Av dessa deltog endast en elev i en intervju, vilket 

genomfördes på samma sätt som på skola 1. 

 

4.6 Metodkritik 
 

Den här undersökningen bland gymnasieelever med AST innebär inte att resultatet kan 

vara allmängiltigt eftersom underlaget var litet. Dessutom omfattar 

autismspektrumtillstånd olika grader av funktionsnedsättning och är individuellt. Det 

innebär att eleverna i min undersökning inte hade samma utgångspunkt utan det fanns 

en del elever som hade en högre och en del lägre grader av funktionsnedsättning, vilket 

givetvis påverkar deras förmåga att prestera i den här undersökningen. Även 

åldersmässigt var det skillnader mellan eleverna. De var mellan 16 – 19 år, vilket gör att 

en del hade med sig mer livserfarenhet än andra. Eftersom det inte finns så många 

gymnasieskolor som är inriktade för elever inom AST och möjligheterna är små att få 

göra undersökningar bland dessa elever på grund av deras funktionsnedsättning är jag 

ändå nöjd med mitt underlag. 

Avsikten med läsförståelsetestet var att belysa skillnader i elevernas läsförståelse 

av två olika typer av texter, en faktatext och en skönlitterär text. Att jämställa dessa 

texter, Varmluftsballongen och Gåvan, i fråga om svårighetsgrad är svårt eftersom 

elevernas bakgrundskunskaper spelar en stor roll för hur de uppfattar texterna. Genom 

att använda texter som har prövats på ett stort antal elever inte bara i Sverige utan även i 

andra länder fanns det dock väl beprövade frågor och analysverktyg för detta. 

Eftersom enkäten var omfattande med många delar valdes utformning av frågorna 

och svaren på ett sådant sätt att eleverna skulle ha lätt att uppfatta frågorna och 

svarsalternativen och samtidigt inte behöva lägga alldeles för mycket tid på den. 

Nackdelen är då att eleverna inte kan komma till tals genom öppna svar utan de blir 

styrda av de fasta svarsalternativen. Det är ändå osäkert om jag hade kunnat täcka in så 

många delar om eleverna hade haft möjlighet att svara med öppna svar. I sista 

enkätfrågan Hur ofta förekommer följande under dina lektioner i svenska? kom lärarnas 

metoder i fokus. En bättre bild av elevernas sätt att arbeta med texterna hade kunnat nås 

om en del av frågorna vinklats även ur elevperspektiv. 
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Det var en balansgång hur intervjufrågorna skulle utformas eftersom intervjun 

skulle ske efter lästestet och enkäten och därmed fanns det en risk för att eleverna skulle 

vara trötta och omotiverade. Därför valde jag att ha korta, liknande frågor om båda 

texterna, såsom ”Stötte du på några svåra ord eller uttryck i texten om 

Varmlufsballongen/Gåvan?” och ”Använde du någon speciell strategi när du läste 

texten om Varmlufsballongen/Gåvan?” Problemet med mina frågor var att eleverna 

kunde svara med ett ja eller med ett nej och inte ge så mycket mer information om sin 

läsförståelse och strategier de använder i sin läsning. I intervjusituationen var det inte 

heller lätt att omformulera frågorna då eleverna fick ta del av frågorna innan själva 

intervjun genomfördes. Det kan hända att annorlunda utformade frågor hade genererat 

mer innehållsrika svar, men det är inte säkert med tanke på att elever med AST kan ha 

svårigheter att prata med nya människor i en ny situation, som det var i intervjutillfället. 

I min undersökning gjordes lästestet, enkätfrågorna och intervjuerna under samma 

dag. För att få en mer nyanserad och bättre bild av elevernas läsförståelse är en längre 

tids samvaro att föredra, till exempel genom en interventionsstudie, och att få följa 

eleverna i olika lässituationer. 

 

5 Resultat 
 

Detta avsnitt redovisar resultaten från textuppgifterna var för sig, faktatext och 

skönlitterär text, med efterföljande sammanfattning. Därefter följer en jämförelse 

mellan PISA-undersökningen och min undersökning i läsförståelse av texten Gåvan. 

Sedan redogörs för enkätresultaten, först i sin helhet, och därefter med fokus på fyra 

elevers svar i enkäten i förhållande till läsförståelsetestet. 

 

5.1 Resultatredovisning av textuppgifterna 
 

Elevernas uppgiftssvar både till texten om Varmluftsballongen och också Gåvan 

redovisar jag i tabellform där de enskilda elevernas (fingerade namn) resultat syns. 

Uppgifternas karaktär och form av svar syns vid varje uppgift (t.ex. Typ I/Ö: 

informationssökning med öppet svar) där bokstäverna betyder följande: 

 I informationssökning 

 R reflektionsuppgift 

 RV reflektions- och värderingsuppgift 

 RI reflektions- och informationssökning 
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 T tolkningsuppgift 

 Ö öppet svar 

 F fasta svar att välja mellan 

Antalet elever som har erhållit full poäng vid varje uppgift finns på nedersta raden och 

elevernas totala poäng syns i sista kolumnen. 

 

Resultat av faktatextuppgifterna 

I faktatextuppgifterna kunde eleverna få som mest 8 poäng, vilket ingen nådde upp till. 

Detta kan bero på att i min egen konstruerade fråga uppgift 6, Jämför storleken på 

Vijaypat Singhanias varmluftsballong med storleken på Företgatet Ballong & Äventyrs 

ballong Sydkraft (se första sidan). Ungefär hur mycket större är Vijaypat Singhanias 

Varmluftsballong?, har eleverna haft svårt att koppla ihop information från faktatexten 

på sida 1 med fakta från bildtexten och använda sig av matematikkunskaper. 

 

Tabell 1. Resultat av textuppgifterna till Varmluftsballongen. Elevnamnen är fingerade. 

 

 
Elev 

Uppgift 1 
(maxp. 2)  

Typ I/Ö 

Uppgift 2 
(maxp. 1) 

Typ RV/Ö 

Uppgift 3 
(maxp. 1) 

Typ RV/Ö 

Uppgift 4 
(maxp. 1) 

Typ I/Ö 

Uppgift 5 
(maxp. 2) 

Typ R/Ö 

Uppgift 6 
(maxp. 1) 

Typ RI/F 

Summa  
(maxp. 8) 

 

Resultat utan 
uppgift 6 

Anna 2 1 1 1 1 1 7  (87,5 %) 6  (85,7 %) 

Bo 0 1 0 0 0 0 1  (12,5 %) 1  (14,3 %) 

Cilla 1 1 1 1 2 0 6  (75 %) 6  (85,7 %) 

David 2 1 1 1 2 0 7  (87,5 %) 7  (100 %) 

Erik 1 0 1 0 2 0 4  (50 %) 4  (57,1 %) 

Frans   1 1 1 1 2 0 6  (75 %) 6  (85,7 %) 

Gustav  2 1 1 1 2 0 7  (87,5 %) 7  (100 %) 

Henrik 2 1 1 1 2 0 7  (87,5 %) 7  (100 %) 

Inger 0 0 1 1 2 0 4  (50 %) 4  (57,1 %) 

Jan 0 1 0 0 1 1 3  (37,5 %) 2  (28,6 %) 

Karl 2 1 1 0 2 1 7  (87,5 %) 6  (85,7 %) 

Lars 2 1 0 1 2 0 6  (75 %) 6  (85,7 %) 

Antal 
elever 

med full 

poäng 

 
6  (50 %) 

 
10  (83 %) 

 
9  (75 %) 

 
8  (67 %) 

 
9  (75 %) 

 
3  (25 %) 

  

 

Om man bortser från uppgift 6 i faktatextuppgifterna är det tre elever som har svarat rätt 

på alla uppgifter, det vill säga har 7 poäng, och fem elever saknar ett poäng. Därmed 

skulle man kunna säga att åtta elever visar god läsförståelseförmåga i denna del av 

läsförståelseundersökningen. Två elever, Erik och Inger, har haft något svårt med frågor 



 

22 

med öppna svar (uppgift 1, 2 och 4) men ändå fått mer än 50 % rätt. De elever som visar 

de största svårigheterna att lösa uppgifterna i faktatextdelen är Bo och Jan. 

Antalet elever med full poäng på varje enskild fråga, som redovisas på nedersta 

raden i tabell 2, visar att den fråga som elever haft svårast med att svara på är fråga 1, en 

informationsfråga med öppet svar. I fråga 1
18

 behöver eleven söka information i 

bildtexten och dra slutsatser utifrån bakgrundskunskaper om rymdfarkoster. Även fråga 

4
19

 är en informationsfråga med öppet svar men som eleverna klarat av bättre. En möjlig 

orsak till det är att eleverna haft lättare tolka informationen som finns i bilden. 

 

Resultat av uppgifterna till den skönlitterära texten 

Uppgifterna till den skönlitterära texten verkar vara svårare för eleverna i min 

undersökning att lösa än uppgifterna till faktatexten. Resultatet visar att endast en av de 

tolv eleverna, Anna, nådde upp till full poäng (tabell 3). 

 

Tabell 2. Resultat av textuppgifterna till Gåvan. Elevnamnen är fingerade. 

 

 

Elev 

Uppgift 1 

(maxp. 2)  

Typ R / Ö 

Uppgift 2 

(maxp. 1) 

Typ T / F 

Uppgift 3 

(maxp. 3) 

Typ R / Ö 

Uppgift 4 

(maxp. 1) 

Typ I / F 

Uppgift 5 

(maxp. 2) 

Typ T / Ö 

Uppgift 6 

(maxp. 1) 

Typ T / F 

Uppgift 7 

(maxp. 3) 

Typ R / Ö 

Summa  

(maxp. 13) 

Anna 2 1 3 1 2 1 3 13  (100 %) 

Bo 2 1 1 0 1 0 0 5  (38,5 %) 

Cilla 2 1 3 1 1 1 0 9  (69,2 %) 

David 1 1 3 1 2 0 1 9  (69,2 %) 

Erik 0 0 0 0 0 0 0 0  (0 %) 

Frans   2 0 0 0 0 1 2 5  (38,5 %) 

Gustav  2 1 3 0 2 1 0 9  (69.2 %) 

Henrik 2 1 2 1 2 0 0 8  (61,5 %) 

Inger 2 1 0 1 2 1 1 8  (61,5 %) 

Jan 1 1 2 1 2 1 0 8  (61,5 %) 

Karl 2 1 0 1 2 1 0 7  (53,8 %) 

Lars 1 0 0 1 0 1 0 3  (23,1 %) 

Antal 
elever 

med full 

poäng 

 
8  (66,7 %) 

 
9  (75 %) 

 
4  (33,3 %) 

  
8  (66,7 %) 

 
7  (58,3 %) 

 
8  (66,7 %) 

 
1  (8,3 %) 

 

 

Sju elever har fått 7 till 9 poäng och i denna uppgift visar två elever, Erik och Lars, att 

de hade mycket svårt att lösa uppgifterna. Även hos Bo och Frans förekom en del 

svårigheter att besvara frågorna. Överlag för alla elever i denna del av 

                                                 
18

 Fråga 1:Vijaypat Singhania använde en del teknologi hos två andra typer av transportmedel. Vilka 

typer av transportmedel? 
19

 Fråga 4: Hur långt från startpunkten var Singhania vid slutet av flygningen? 
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läsförståelseundersökningen var fråga 3 och fråga 7 svåra att besvara. Båda dessa var 

reflektionsuppgifter med öppna svar. Fråga 3 handlar om varför författaren valt att 

introducera en puma i berättelsen på det sätt hon har gjort och fråga 7 handlar om 

sambandet mellan berättelsens sista mening och berättelsens innebörd. 

 

5.2 Sammanfattande resultat i läsförståelsetestet 
 

I jämförelse mellan dessa två olika texttyper, faktatext och skönlitterär text, och 

elevernas resultat framkommer att tio elever presterat över 50 % i faktatextuppgiften 

och åtta elever i den skönlitterärara textuppgiften. Därmed skulle man kunna dra 

slutsatsen av min undersökning att de undersökta eleverna har haft ganska lika 

förståelse av båda texterna. Men om man börjar titta närmare på elevernas resultatpoäng 

visar det något annat. Av alla dessa elever är det bara sex som visar goda resultat i båda 

uppgifterna. Av de återstående sex eleverna har Erik, Frans och Lars haft lättare att 

besvara frågorna till Varmluftsballongen. Eleverna Bo, Inger och Jan lyckades bättre 

med Gåvan. 

I uppgifterna till Varmluftsballongen har tre elever lyckats få alla rätt och fem 

elever fick ett poängs avdrag. Endast en elev har lyckats fullt ut med uppgifterna till 

Gåvan och tre elever hade fyra poängs avdrag. En möjlig slutsats man kan dra av detta 

är att för de elever som deltog i min undersökning var det svårare att förstå den 

skönlitterära texten, framför allt för de fyra elever som också har uppgett de har svårt att 

koncentrera sig och läsa klart en bok. Därmed skulle detta kunna bekräfta min hypotes 

om att det finns svårigheter att förstå skönlitterära texter för elever inom 

autismspektrum. Resultatet tyder på att det var särskilt svårt för eleverna att reflektera 

över den skönlitterära texten och svara på frågor med öppna svar. I synnerhet märks 

detta i frågor där elever behöver använda bakgrundskunskaper, förstå helheten, förstå 

karaktärens känslor och hur det påverkar handlandet. Susan Gately (2008) påpekar att 

viktiga delar i en effektiv läsförståelse är att hitta textens ledtrådar. I Gåvan finns 

ledtrådar som leder läsaren till att förstå sambandet mellan textens rubrik och 

innebörden i texten, till exempel att puman är en gåva, ett sällskap, till kvinnan i hennes 

ensamhet. Skinkan som puman fick, och det vita benet som lämnats kvar av puman, är 

också gåvor och är ytterligare ledtrådar som ger mer förståelse av textens budskap. 

Läsuppgiften Gåvan med efterföljande frågor genomfördes både i Sverige och 

inom deltagande OECD-länder år 2000, vilket gör det möjligt att göra en jämförelse av 

resultaten. Trots att det bara var tolv elever som deltog i min undersökning kan 
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elevernas svar på uppgifter till den skönlitterära text Gåvan ge en fingervisning hur 

eleverna klarat uppgifterna i jämförelse med svenska 15-åriga elever respektive OECD-

elever. Det som bör beaktas när det är så litet underlag är att en enskild elevs resultat, 

som genererar 8,3 %, kan påverka procentsatsen i betydligt högre grad än när det är 

större underlag. Så är fallet med eleven Anna som fick full poäng på testet och Erik som 

inte fick några poäng. I nedanstående tabell redovisar jag maxpoängen för varje 

deluppgift och vilken typ av uppgift det är. 

 

Tabell 3. Elevernas resultat i jämförelse med Sverige och OECD-länderna (Skolverket 2001) 

 

Uppgift % maxpoäng i 
föreliggande 

undersökning 

% maxpoäng i 
Sverige 

% maxpoäng i 
OECD-länder 

1 R/Ö 66,7 64,7 64,8 

2 T/F 75 82,3 74,7 

3 R/Ö 33,3 39,2 35,3 

4 I/F 66,7 85,2 86,5 

5 T/Ö 58,3 48,8 48,7 

6 T/F 66,7 51,2 40,1 

7 R/Ö 8,3 20,2 26,4 

 

Det är intressant att fästa uppmärksamhet på uppgifterna 4 till 7 som skiljer sig i 

förhållande till Sveriges och även OECD-ländernas resultat.  Förvånande är att uppgift 

4, en informationssökningsfråga med fasta svar, visade så stor skillnad i jämförelse med 

andra elever. Svårigheten med uppgiften kan ligga i att eleverna i min undersökning kan 

ha problem att översiktsläsa och minnas vissa detaljer i texten eller helt enkelt inte läsa 

hela frågan och använda ledtråden i svarsalternativet. I uppgift 5 däremot, som är en 

fråga med öppet svar, visar undersökningen att eleverna i studien har klarat uppgiften 

något bättre i jämförelse med andra elever. Möjligtvis har citaten i uppgift 3 hjälpt 

eleverna att förstå att puman var i nöd, men det är en något långsökt förklaring. 

Elevernas bästa resultat i jämförelse med andra elever är uppgift 6, där åtta elever (66,7 

%) i min studie ringat in rätt svarsalternativ och 51,2 % i Sverige respektive 40,1 % i 

deltagande OECD-länder. Uppgift 6 är en tolkningsfråga, där eleverna ska ringa in vad 

kvinnan i texten menar när hon säger ”och sedan ska jag ta hand om dig”. Med tanke 

på att kvinnan strax innan skjutit mot puman
20

 kan det vara ganska lätt att utgå från vad 

hon ämnar att göra – skjuta kattdjuret. 

                                                 
20

 Rad 74 i texten Gåvan, bilaga 4. 
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Tabell 4 visar att sista uppgiften (7) var svårare för eleverna i min studie att 

besvara, vilket studiens resultat också visar med 8,3 % i jämförelse med 20,2 % i 

Sverige och 26,4 i OECD-länder. I uppgiften handlar det om att reflektera över 

sambandet mellan sista meningen ”Och där på verandan låg, uppätet intill benet, det 

som var kvar av skinkan” och texten som helhet, det vill säga att kunna förstå texten på 

ett djupare plan. För elever med AST kan det vara svårt inferera och förstå det 

underförstådda budskapet i texten. Svaret till uppgiften behöver eleverna motivera och 

skriva med egna ord vilket också kan vara svårt att formulera för elever med AST. 

 

5.3 Läsresultat i förhållande till enkätsvar 
 

Under denna rubrik ges först en helhetsbild av elevernas enkätsvar och därefter har jag 

valt att fokusera på fyra elevers resultat och deras enkätsvar samt hur de förhåller sig till 

andra elever med liknande resultat. För att förtydliga elevsvaren väljer jag att kursivera 

de svarsalternativ som eleverna har uppgett i enkätsvaren. 

 
5.3.1 Helhetsbild av enkätsvaren 

 

Av de tolv eleverna har sju elever svarat att de läser en timme eller mer per dag. Samma 

elever har svarat är läsning är en av deras favoritsysselsättningar och att de kan bli helt 

gripna av en bok. Endast en elev menar att läsning är slöseri med tid. De flesta eleverna 

ägnar sin tid åt nätbaserade texter men även faktaböcker, serietidningar och 

dagstidningar läses flera gånger i månaden. Hälften av de tolv eleverna håller med om 

att det kan vara svårt att läsa klart en bok och fyra av dessa har också svarat att det är 

svårt för dem att koncentrera sig mer än några minuter på läsning. 

Det vanligaste svaret på frågan ”Hur ofta gör du följande saker (försöker hitta 

samband mellan ny information och tidigare kunskaper, lär mig så mycket som möjligt 

utantill och om det är något jag inte förstår, ser jag efter om det finns andra 

upplysningar i texten) när du läser en faktatext?” är ibland. De flesta letar efter mer 

information på annat håll t.ex. i andra faktaböcker eller på nätet för att förstå texten 

bättre. I faktatextläsning ser eleverna i undersökningen det som genomgående positivt 

att arbeta tillsammans med andra elever. Mellan åtta och elva elever håller med om 

påståenden om att elevernas samarbete med texten ger bättre förståelse t.ex. då man 

ställer frågor till texten, reder ut oklarheter och sammanfattar eller att man använder 

varandras idéer, kunskaper och erfarenheter. Däremot att bara läsa texten tillsammans 

anser sju elever att det inte ger bättre förståelse. 
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Även vid läsning av skönlitterära texter är det vanligaste svaret ibland, besvarat 

av 9 elever, på frågan hur ofta eleven försöker knyta ny information till saker de har lärt 

sig i skolan. Hälften av eleverna har svarat att de förstår texten bättre genom att sätta det 

i samband med sina erfarenheter. När det är något de inte förstår hämtas mer 

upplysningar i texten eller på annat håll. Övervägande del av eleverna håller inte med 

om att arbeta tillsammans med skönlitterära texter ger mer förståelse
21

. 

En slutsats man kan dra av ovanstående är att det bland de undersökta eleverna är 

mer vanligt med samarbete när man läser faktatexter. Elevernas svar om att samarbete 

med andra inte förbättrar förståelsen av en skönlitterär text kan tolkas att eleverna får 

läsa skönlitterära texter för sig själva och att det inte förekommer gemensam 

bearbetning av texterna i undervisningen. De flesta eleverna har dessutom angett att det 

inte händer ofta att de får hjälp av läraren att koppla berättelser till sina egna liv. Likaså 

händer det nästan aldrig, enligt eleverna, att läraren hjälper dem att se samband mellan 

textens karaktärer och vad karaktärerna gör eller att läraren hjälper att markera 

karaktärernas känslor och tankar. Däremot har nio elever uppgett att de håller med om 

att läraren hjälper dem att dra slutsatser och inferera, det vill säga att fånga upp 

information som inte står direkt i texten utan måste förstås utifrån sammanhanget. 

 

5.3.2 Fyra elever i fokus 

 

Jag har valt att titta närmare på fyra elevers resultat i textuppgifterna och vad de har 

svarat i enkäten eftersom de visar olika resultat på ett eller annat sätt i båda 

textuppgifterna eller någon av dem. Jag har även relaterat dessa elevers resultat till 

andra elever med liknande resultat. Dessa elever är: 

Anna – som visade god läsförståelseförmåga i båda texterna 

Bo – som visade svag läsförståelseförmåga i båda texterna 

Jan – som presterade bättre i den skönlitterära textdelen 

Lars – som presterade bättre i faktatextdelen 

De fyra elevernas läsvanor redovisas i figur 2 varefter hur eleverna arbetar med de olika 

texterna beskrivs under varje elevrubrik. 
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 I enkätfrågorna 7 och 8 (påståenden angående förståelsen av skönlitterära texter och om lärarhjälp på 

lektionerna) saknas svar från en av eleverna, Frans. Det verkar som eleven helt enkelt missade att svara på 

en sida. 
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Figur 2. Sammanfattande bild av fyra elevers läsintresse och läsvanor. 

 

Elev Lästid/dag Läser helst Hur ofta Läsvanor 

Anna Läser flera 
timmar 

Nätbaserade 
texter, 

skönlitteratur och 

dagstidningar. 

Flera 
gånger per 

vecka. 

Favoritsysselsättning och kan bli helt gripen av en 
bok. 

Har inte svårt att koncentrera sig eller läsa klart en 

bok. 

Bo Läser 30 
minuter 

eller 

mindre 

Tidskrifter 
Skönlitteratur 

 

Faktaböcker 
 

Dagstidningar och 
nätbaserade texter 

Ungefär en 
gång per 

månad 

En gång per 
år. 

Flera 
gånger i 

månaden. 

Tycker inte om att läsa och läser bara om han 
måste. 

Har svårt att koncentrera sig och läsa klart en bok 

men kan ändå bli gripen av en bok, 

Jan Läser 30 

minuter 
eller 

mindre 

Tidskrifter 

Dagstidningar 
 

 

Faktaböcker 
Skönlitteratur 

 

Flera 

gånger per 
vecka. 

 

Flera 
gånger i 

månaden 

Tycker inte om att läsa och läser bara om han 

måste. 
Har inga svårigheter med koncentration eller läsa 

klart en bok.  

Lars Läser 30 
minuter 

eller 

mindre  

Nätbaserade 
texter. 

Flera 
gånger per 

vecka. 

Läser bara för att få den information han behöver. 
Har svårt att koncentrera sig och läsa klart en bok. 

 

Eleven Anna 

Eleven Annas resultat i faktatextläsningen var 6 poäng av 7 och i den skönlitterära 

textläsningen 13 poäng av 13. Anna arbetar aktivt med texten både när hon läser 

faktatexter och skönlitterära texter. Hon använder tidigare kunskaper och söker andra 

upplysningar i texten eller information på annat håll om det är något hon inte förstår. 

Anna håller med om att samarbete i form av att ställa frågor, reda ut oklarheter, 

sammanfatta, läsa tillsammans och använda allas idéer, kunskaper och erfarenheter ger 

bättre förståelse av faktatexter. Däremot ger inte detta samarbete mer förståelse när det 

gäller att läsa skönlitterära texter. Detta skulle kunna tolkas att Anna inte är van vid att 

arbeta tillsammans med andra om skönlitterära texter eller att det för henne inte känns 

nödvändigt, då hon inte har svårt att läsa en skönlitterär text. På de flesta lektioner, 

uppger Anna, att hon får hjälp av att läraren ställer frågor som leder henne vidare i 

texten. Anna uppger också att läraren hjälper henne att hitta stödord, reda ut oklarheter 

och se samband mellan textkaraktärer och vad de gör. Framför allt hjälper läraren Anna 

med att inferera. 

Vid intervjun berättar Anna att den strategin hon använde vid textläsningen var 

att: ”Jag började med att titta på frågorna och läste därefter texten och svarade sedan på 

frågorna med hjälp av texten.” Anna nämner också att hon ”hade velat få lite mer 

bakgrundskunskap om vem kvinnan var och mer information om hennes familj” och att 

”det hade gett mer känsla åt texten” enligt Anna. De slutsatser jag gör utifrån Annas 

enkätsvar och intervjusvar är att hon är en aktiv läsare som inte bara nöjer sig med att 
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läsa texter utan är det något hon inte förstår tar hon reda på det. Likaså använder hon 

lärarens hjälp på lektionerna. 

Två andra elever med liknande resultat
22

 som Anna, David och Gustav, uppger att 

de läser lika mycket per dag som Anna men skiljer sig i vad de läser. Båda pojkarna 

läser skönlitteratur betydligt mer sällan, bara några gånger per år och även dagstidningar 

läser de mer sällan. Däremot läser David oftare faktaböcker än både Gustav och Anna. I 

jämförelse med Annas och pojkarnas enkät visar svaren att båda dessa pojkar inte 

arbetar lika aktivt med faktatexter eller skönlitterära texter som Anna. Skillnaden är att 

när Anna läser faktatexter söker hon nästan alltid andra upplysningar i texten som kan 

hjälpa henne att förstå vilket pojkarna gör, enligt deras svar, ibland. Även när det gäller 

skönlitterära texter har David och Gustav svarat ibland på påståendet om att de försöker 

knyta ny information till något de har läst om i skolan och Anna har svarat att hon gör 

det nästan alltid. I frågan om eleven försöker förstå texten genom att relatera texten till 

sina erfarenheter eller om texten stämmer med verkligheten har pojkarna svarat ofta och 

Anna att hon gör det nästan alltid. 

De största skillnaderna mellan Annas, Gustavs och Davids läsning är hur de 

uppfattar lärarens hjälp på lektionerna i svenska. Enligt Gustav förekommer det aldrig 

eller nästan aldrig eller bara på vissa lektioner att han får hjälp av läraren i olika 

former, men precis som Anna och David så får han hjälp av läraren att dra slutsatser och 

att inferera på de flesta lektioner. Davids svar på lärarhjälp på lektionerna visar att han 

använder lärarens stöd i alla former i större grad än Gustav. Jämförelsen mellan dessa 

tre elever visar att ökad läsning av skönlitteratur, användning av tidigare kunskaper och 

sökande efter upplysningar i befintlig text kan ge större förståelse av olika texter, men 

även lärarens stöttning av eleverna kan spela en avgörande roll för läsförståelsen. 

 

Eleven Bo 

Bo hade 1 poäng i faktadelen och 5 poäng i den skönlitterära delen av 

läsförståelsetextuppgifterna. Bos lässtrategier vid faktatextläsning är att han ibland 

försöker hitta samband mellan ny information och tidigare kunskaper. När det är något 

han inte förstår gör han som flera andra elever i undersökningen; söker ibland 

information på annat håll och ibland försöker han hitta samband mellan ny information i 

texten och kunskaper från andra ämnen. Bo håller med om att han förstår bättre om man 

läser en faktatext tillsammans med andra elever och arbetar med texten tillsamman. När 
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 Båda pojkarnas resultat var 7 poäng i faktatextdelen och 9 poäng i den skönlitterära delen. 
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Bo läser skönlitteratur använder han sig av följande strategier; han försöker ibland 

knyta ny information till saker han lärt sig i skolan, men nästan aldrig sätta texten i 

samband med egna erfarenheter. Däremot tänker han ofta på om textens information 

stämmer med verkliga livet. Ibland försöker han få mer upplysningar ur texten eller från 

annat håll om det är något han inte förstår. Bo håller med om att bäst förståelse av en 

skönlitterär text sker med samma arbetssätt som med en faktatext. Enligt Bo får han på 

de flesta lektioner hjälp av läraren att hitta stödord i texten, reda ut oklarheter och att 

inferera. Övrig hjälp, såsom att koppla berättelser till hans eget liv, att läraren ställer 

frågor till texten eller att läraren hjälper honom med textens olika karaktärer, får Bo 

hjälp med bara på vissa lektioner. Det mest utmärkande för Bo är att han inte är så 

motiverad att läsa, framför allt faktaböcker, vilket kan förklara hans svårigheter att lösa 

läsförståelseuppgifterna till faktatexten. Den skönlitterära texten kanske var alldeles för 

lång för honom att läsa när han verkar ha svårt att koncentrera sig för längre texter. 

En av eleverna visade liknande resultat som Bo, nämligen Erik med 4 poäng i 

faktadelen och 0 poäng i den skönlitterära delen. Även Erik visar att han inte har så stort 

intresse för läsning utom när det gäller att läsa faktatexter, främst Wikipedia, vilket han 

gör flera gånger i veckan. Det tillsammans med strategin att lära sig en faktatext utantill 

kan förklara hans något bättre resultat i faktatextläsningen jämfört med Bo. Vid en 

närmare analys av Eriks svar på läsförståelseuppgifterna till texten Gåvan visar det att 

även i de frågor där det finns färdiga svarsalternativ, fråga 2, 4 och 6, har Erik kryssat i 

fel svarsalternativ. Vid intervjun nämner Erik att han inte hade några svårigheter att 

förstå orden i texterna. Däremot saknade han information om ”Var i världen utspelade 

sig luftfärden?” vilket tyder på att Erik ändå hade problem att förstå och tolka text och 

bild trots att han använde sig av strategin att ”kolla tillbaka på bilden och texten”. 

Strategin han använde vid läsning av Gåvan var att han ”läste [texten] mycket 

långsammare, vissa bitar snabbare” och att det ”inte var så intressant text”. Erik berättar 

vidare att han hade svårt att förstå uttrycket ”Och då ska jag ta hand om dig” i Gåvan. 

En tolkning av detta är att Erik kan ha brister i exekutiva funktioner med bland annat att 

använda arbetsminnet, förstå abstrakta begrepp och inte fästa tillräckligt med 

uppmärksamhet på texten. Det kan också förklara Bos svårigheter med 

läsförståelseuppgifterna till faktatexten. 

Enligt Eriks svar händer det mer sällan att han får stöd av läraren att förstå texter 

utom när det gäller att reda ut oklarheter och att inferera. Gemensamt för både Bo och 

Erik är att de har svårt att koncentrera sig och att läsa klart böcker. Eftersom båda 
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pojkar har uppgett att de bearbetar texter ibland eller till och med ofta drar jag slutsatsen 

att det är det svaga läsintresset eller motivationen tillsammans med brister i exekutiva 

funktioner, såsom koncentrationssvårigheter, att använda arbetsminnet och att förstå 

komplexa och abstrakta begrepp, som kan vara de främsta orsakerna till båda pojkarnas 

resultat. 

 

Eleven Jan 

Resultatet från läsförståelsuppgifterna för Jan var 2 poäng i faktadelen och 8 poäng i 

den skönlitterära delen. Vid faktatextläsning använder Jan oftast strategin att lära sig så 

mycket som möjligt utantill. Att använda sig av tidigare kunskaper för att förstå ny 

information förekommer nästan aldrig. Strategin som Jan använder nästan alltid är att 

söka information på annat håll om det är något han inte förstår. Jan håller inte med om 

påståenden om att olika former av samarbete skulle ge honom bättre förståelse av 

faktatexter, inte heller av skönlitterära texter. Vid läsning av skönlitterära texter 

använder inte Jan sina tidigare kunskaper eller erfarenheter. Ibland kan det förekomma 

att han letar mer information på annat håll eller tänker på om texten överensstämmer 

med verkliga livet. Enligt Jan får han hjälp av läraren på vissa lektioner genom att 

läraren kopplar berättelser till Jans eget liv, läraren visar på information med 

tankekartor och reder ut oklarheter. På de flesta lektioner får Jan hjälp av läraren att se 

samband mellan textkaraktärer och vad de gör samt att dra slutsatser av texten. Jans 

goda resultat i den skönlitterära delen kan förklaras av att han läser skönlitteratur ganska 

ofta och kan koncentrera sig i sin läsning. Även att kunna läsa klart en hel bok kan ha 

stor betydelse för att kunna få förståelse för helheten och därmed öka 

läsförståelseförmågan. Vid närmare analys av hans svar kan man se att de uppgifter han 

har haft svårast att besvara i faktatextuppgiften är de frågor som kräver 

informationssökningsförmåga. En möjlig förklaring kan vara brister i exekutiva 

funktioner och central kohorens eftersom informationssökning kräver att eleven 

använder arbetsminnet och sammanfogar kunskaperna till en helhet. 

En annan elev med liknande resultat med Jan är Inger, som fick samma poäng i 

den skönlitterära delen och något bättre i faktatextdelen med 4 poäng. En närmare 

jämförelse med dessa elevers svar visar att båda två inte har svårt att koncentrera sig i 

sin läsning och de kan bli gripna av boken, något som även den tidigare nämnda eleven 

Anna uppger. Vid intervjun kommenterar Inger att den skönlitterära texten Gåvan ”var 

lättare att förstå och den var mer spännande.” Både Jan och Inger ser inte behovet av att 

arbeta med faktatexter eller skönlitterära texter tillsammans med andra elever för att öka 
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sin läsförståelse. Här skulle jag vilja trycka på att samarbete med andra elever skulle 

kunna utveckla båda dessa elevers förmåga att reflektera över en text och söka 

information i texten, de två delar som Jan och Inger hade svårigheter med i 

faktatextförståelsen. 

 

Eleven Lars 

Lars resultat i läsförståelseuppgifterna var 6 poäng i faktatextdelen och 3 poäng i den 

skönlitterära delen. Det som enligt Lars ger honom bäst förståelse av faktatexter och 

skönlitterära texter är när han arbetar med texter tillsammans med andra elever. 

Lässtrategier som Lars använder då han själv arbetar med en faktatext är att han 

försöker hitta andra upplysningar i texten eller söka information på annat håll. Är det 

något han inte förstår vid skönlitterär läsning försöker han oftast se samband mellan 

textens information och det som händer i verkliga livet. Den form av lärarhjälp som 

förekommer mest på lektionerna är, enligt Lars, att läraren visar på att man kan 

sammanställa information genom tankekartor och genom att informera. Bristande 

koncentration och läsmotivation i kombination med att den skönlitterära texten var lång 

kan ligga bakom Lars resultat i den skönlitterära uppgiften. Det var också i denna 

uppgift som han hade svårast med tolknings- och reflektionsfrågorna, där det gällde att 

uppfatta ledtrådar i texten och sätta sig in i textkaraktärens situation, vilket kan tyda på 

brister i Theorin OF mind. I enkäten uppgav Lars att en bra hjälp för honom att förstå 

texter är att arbeta tillsammans med andra. Denna förutsättning fanns inte vid 

undersökningstillfället och det kan förklara ytterligare hans svaga resultat i den 

skönlitterära textdelen. 
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6 Diskussion 
Syftet med den här studien var att undersöka läsvanor, användning av lässtrategier och 

hur gymnasieelever inom autismspektrumtillstånd arbetar med olika typer av texter, 

faktatexter och skönlitterära, i skolan. Dessutom skulle undersökningen ge mig svar på 

mitt antagande att det finns skillnader i läsförståelse av faktatexter och skönlitterära 

texter hos elever med AST. 

När man analyserar en undersökning med så få informanter som i denna 

undersökning, tolv elever, måste man ta i beaktande att resultaten kan vara missvisande. 

Läsförståelsetestets texter kan ha varit ointressanta, vilket kan ha påverkat elevens 

drivkraft och motivation att sätta sig in i texterna och de efterföljande uppgifterna. 

Motivation och intresse för en aktivitet är av ännu större betydelse för elever med AST, 

än för elever utan denna funktionsnedsättning (Attwood 2011). Denna ståndpunkt delar 

jag, då jag genom mitt arbete att undervisa elever med AST och har stött på elever som 

har haft svårigheter eller till och med vägrat att läsa texter de inte har haft intresse för. 

Saknas intresset för att läsa och ta sig an en text medför det att samspelet mellan texten 

och läsaren uteblir, vilket är enligt Bråten (2008) och Rosenblatt (2002) en förutsättning 

för effektiv läsförståelse. Texterna i min undersökning var inte självvalda av eleverna 

och kan uppfattas av en del elever som för lätta eller svåra, för långa eller för röriga. 

Varje elev uppfattar texterna och även frågorna till texterna på sitt sätt. Det bekräftar 

Bråtens (2008) resonemang om motivationskomponenter som är viktiga för 

läsförståelsen bland annat att läsa av fri vilja, nyfikenhet och att bearbeta texter som 

kräver extra tankearbete. Även om eleverna själva fick besluta om sitt deltagande i 

läsundersökningen kan eleverna ha känt sig styrda av de förutbestämda texterna eller att 

de inte har förstått till fullo syftet med undersökningen, vilket kan ha bidragit till hur 

mycket uppmärksamhet de har fäst vid texterna (Carnahan et al. 2011). 

Eftersom enkäten besvarades med fasta svarsalternativ kan elevernas svar vara 

något missvisande för eleven kan resonera att ”bara jag kryssar i något alternativ så är 

det bra”, det vill säga att elevernas svar inte är någon garanti för att de tycker såsom de 

har svarat. Utifrån läsförståelsetestet och enkätsvaren kan jag ändå till viss del urskilja 

att elevernas läsvanor kan återspeglas i elevernas resultat i läsförståelseuppgifterna 

vilket ger svar på min första frågeställning om sambandet mellan elevens läsvanor och 

resultat från lästestet. Fem elever i min undersökning som läser mer per dag och är 

intresserade av att läsa visar bättre resultat, framför allt i läsförståelseuppgifterna till den 

skönlitterära textdelen. Ytterligare ett samband kan man se mellan lästestets resultat i 
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den skönlitterära delen och påståenden om koncentrationssvårigheter och att läsa klart 

en bok. Fyra av eleverna som visar svagare resultat i den skönlitterära delen har också 

svarat i enkäten att det är vanligt att de inte orkar eller förmår läsa klart en bok och att 

de har sämre förmåga att koncentrera sig en längre stund på läsning. Möjligt är att den 

skönlitterära texten i min undersökning kan ha varit för lång för dem. En tänkbar orsak 

till koncentrationssvårigheterna kan vara brister i exekutiva funktioner, som är en del av 

de kognitiva störningar som kan förekomma hos personer med AST (Dahlgren 2004). 

Attwood (2011) nämner bland annat att personer med AST kan ha svårigheter att styra 

impulser. För eleverna i min undersökning kan det innebära att yttre stimuli t.ex. att 

eleven hör något eller ser något fångar deras uppmärksamhet, men även inre stimuli, då 

tankarna flyger iväg på annat håll, stör deras uppmärksamhet och försvårar deras 

läsförståelse. Även brister i förmågan att använda arbetsminnet och förståelsen av 

abstrakta begrepp kan ge upphov till att eleven inte orkar hålla koncentrationen en 

längre stund. 

De vanligast förekommande strategier som eleverna använder när de läser 

faktatexter är att fundera på ord som de inte förstått och att leta efter mer information 

om ämnet på annat håll, till exempel i andra faktaböcker eller ute på nätet. De oftast 

förekommande strategierna som eleverna använder för att förstå en skönlitterär text är 

att försöka sätta texten i samband med egna erfarenheter och tänka på hur texten 

stämmer med det verkliga livet. Även om de flesta elever angett att de använder 

strategin att koppla texten med tidigare kunskaper och erfarenheter för att förstå en 

skönlitterär text kan man fråga sig om de gör det på ett djupare plan eftersom de 

svåraste uppgifterna för dem att lösa var reflektionsuppgifter med öppna svar. En 

förklaring kan vara brister i central kohorens med bland annat att reflektera och använda 

förkunskaper men också att tolka ledtrådarna i en berättande text för att sammanfoga de 

till en helhet. Dessa delar lyfter Carnahan et. al (2011) och Frith och Happé (1994) fram 

som avgörande aspekter av läsförståelse som även finns med i PISA:s definition av 

läsförståelse (Skolverket 2001c). 

Enligt elevsvaren är det tydligt att eleverna får bättre förståelse av faktatexter när 

de arbetar med faktatexter tillsammans på olika sätt. När det gäller att samarbeta med 

andra med skönlitterära texter har något över hälften av eleverna svarat att samarbete 

med andra inte ger bättre förståelse av skönlitterära texter. Vanan att diskutera och 

fundera tillsammans över skönlitterära texter kanske inte är så stor som att diskutera och 

arbeta med en faktatext, vilket kan möjligtvis bidra till elevernas svagare läsförståelse 
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av den skönlitterära texten. Därmed anser jag att har jag fått svar på min andra 

frågeställning, nämligen vilka lässtrategier eleven använder för att förstå faktatexter och 

skönlitterära texter. 

Min studie visar att det finns en viss skillnad i elevernas resultat i 

läsförståelseuppgifterna till de olika texterna. Visserligen har sex elever presterat bra 

resultat i båda texttyperna men bara en av eleverna fick maxpoäng i uppgifterna till den 

skönlitterära texten Gåvan och tre elever till uppgifterna i faktatexten om 

Varmluftsballongen. Brister i theory of mind med bland annat förmågan att uppfatta, 

förstå och tolka kvinnans känslor och handlande (Dahlgren 2004) kan ha påverkat 

elevernas förståelse av den skönlitterära texten. Dessa två aspekter av texten, 

karaktärens motiv och hur det påverkar karaktärens handlande, är mycket viktiga delar 

för att förstå en text på hög nivå, vilket elever med AST kan ha svårt med enligt Gately 

(2008). För att förstå en text effektivt nämner även Gately (2008) vikten av att tolka 

ledtrådar i texten och förstå sambandet mellan dessa. Ett exempel på det är Gåvans sista 

mening ”Och där på verandan låg, uppätet intill benet, det som var kvar av skinkan” och 

hur meningen förhåller sig till textens innebörd. Detta samband har varit svårt för 

eleverna att se, då bara en av eleverna har ett fullständigt adekvat svar. Detta ligger 

också i linje med jämförelsen av undersökningselevernas resultat med PISA-

undersökningen, där eleverna i min undersökning ligger på betydligt lägre nivå än 

Sverige och OECD-länderna. Ytterligare en fråga, fråga 4,
23

 som kräver 

informationssökningsförmåga och tolkningsförmåga, visar sig vara svårare för eleverna 

i min undersökning än för eleverna i PISA-undersökningen. De felaktiga svaren som 

eleverna i min undersökning uppgett kan bero på elevernas brister i att minnas texten i 

sin helhet, det vill säga central kohorens, eller som Attwood skriver (2011) att eleverna 

använt sekventiell strategi då de minns detaljer men inte texten i sin helhet. 

Anmärkningsvärt är att det är främst tre elever, David, Karl och Anna, som har 

angett att läraren hjälper dem på olika sätt på de flesta lektionerna. Det är också dessa 

elever som visar goda resultat i båda texterna och deras läsvanor är väldigt lika. Elever 

som har presterat sämre har angett att det inte är så ofta som det förekommer att läraren 

hjälper dem på olika sätt att förstå texter. Ett vanligt förekommande svårighet för elever 

med AST är att kunna läsa mellan raderna (Åsberg 2009, Klasén McGrath 2012). 

Därför är det förståeligt att den hjälp som förekommer mest enligt elevsvaren är att 

läraren hjälper eleverna att reda ut oklarheter i texten, dra slutsatser och se information 

                                                 
23

 Uppgift 4. ”Knakande och knarrande kämpade sig huset sedan upp…” (rad 26-27). Vad hände med 

huset i den här delen av berättelsen? Ringa in ditt svar. 
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som inte står i texten, det vill säga inferera. Elevernas intresse, motivation och 

koncentration kan vara det som påverkar hur mycket eleverna arbetar med texter i 

skolan. Även begränsningar i kommunikation och socialt samspel, som är utmärkande 

för funktionsnedsättningen (Jansson 2013) kan komma till uttryck i hur eleverna arbetar 

med texter tillsammans med andra och hur de samarbetar med sin lärare. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att eleverna i min undersökning har haft 

svårare att förstå den skönlitterära texten och det skulle därmed kunna bekräfta min 

hypotes att elever med AST har svårare att förstå skönlitterära texter. Samtidigt är det 

viktigt att ta hänsyn till att det finns en stor variation mellan graderna av 

funktionsnedsättning och att underlaget i undersökningen är litet, vilket gör att några 

generella slutsatser inte kan dras. Att läsvanorna spelar en stor roll för elevernas 

läsförståelse framgår dock tydligt och likaså finns det ett samband mellan elevernas 

förmåga att koncentrera sig, läsa klart en bok och deras resultat i undersökningen. 

Dessutom kan man i denna undersökning se tendenser av hur elevernas arbete med 

texter i skolan och den hjälp de får på lektionerna påverkar läsförståelsen. 

 

7 Fortsatt forskning 
 

I min sökning av forskning av läsförståelse bland barn och ungdomar med AST kunde 

jag inte hitta några studier där fokus har varit förståelsen av olika slags texter. Det kan 

konstateras att läsmotivation och hur mycket man läser är avgörande aspekter i 

läsförmågan, inte bara bland elever med AST utan även bland andra elever. Det som 

kan påverka motivation bland elever med AST är de verktyg de kan få som underlättar i 

förståelsen av framför allt skönlitterära texter. Exempel på sådana verktyg är till 

exempel att använda och tillvarata elevens bakgrundskunskaper, stryka under känsloord 

med olika färger, markera vem som är karaktären och vad den gör och framför allt att 

hjälpa eleven att inferera. 

För att få en mer klar bild av hur man kan nå framgångar i läsförståelsen och 

bland barn och ungdomar med AST är interventionsstudier att föredra. Då kan olika 

modeller prövas under en längre tid med för eleven kända personer involverade. Genom 

målmedvetet arbete med läsförståelse bland elever med AST kan elevernas framtida 

möjligheter att utveckla sina kunskaper och att delta i samhället befrämjas. 
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Informationsbrev till programansvarig och undervisande lärare i svenska   
 

Här kommer lite mer information om mig och min undersökning om läsförståelse bland 
gymnasielever med autism eller Aspergers syndrom. 
 

Jag heter Tiina Nieminen Johansson och studerar svenska med didaktisk inriktning på 
magisternivå vid Linnéuniversitetet i Växjö. Sedan hösten 2004 har jag arbetat på en 
resursskola för elever med autism och Aspergers syndrom. I mitt arbete har jag stött på 
elevernas skiftande läsförståelseförmåga och därför vill jag i min magisteruppsats 
inrikta mig på läsförståelse bland gymnasielever med autism eller Aspergers syndrom. 
 

I arbetet med magisteruppsatsen vill jag göra en undersökning där jag jämför 
läsförståelsen av en faktatext och en skönlitterär text bland gymnasieelever med 
autism eller Aspergers syndrom. Jag hoppas att genom denna undersökning kunna 
bidra till ökad kunskap om läsförståelse bland gymnasieelever med autism eller 
Aspergers syndrom. 
 

Min undersökning gör jag genom att eleverna får läsa både en kort skönlitterär text och 
en faktatext med efterföljande frågor som besvaras skriftligt eller muntligt. 
Avslutningsvis sker intervjuer där eleverna får återberätta texterna samt berätta hur de 
har upplevt och förstått texterna de har läst. Eftersom jag har många års erfarenheter 
av hur svårt det kan vara för dessa elever att möta en okänd person och genomföra 
prov av olika slag i pressade situationer vill jag att eleverna förbereds i möjligaste mån. 
Därför skickar jag information till elever och föräldrar om undersökningen, att 
deltagandet är frivilligt och att eleven kan avbryta deltagandet i undersökning när som 
helst. Med denna information bifogas också en blankett där eleven får skriva under om 
hon eller han vill delta i undersökningen samt vårdnadshavarens godkännande om 
eleven är under 18 år.  
 

De elever som står i fokus för min undersökning är gymnasieelever med autism eller 
Aspergers syndrom som kan läsa och har erhållit godkänt nivå i svenska för 
grundskolan. Tidpunkten för undersökningen kommer att vara november - december 
2013 och eventuellt i januari 2014. Datum och tider för undersökningen bestäms i 
samarbete med undervisande lärare för att inte störa allt för mycket den ordinarie 
undervisningen. 
 

Självklart kommer de personer som deltar vara anonyma i min uppsats. Likaså kommer 
inte skolans namn att anges. Jag beräknar att själva lästesterna tar ca 40 minuter och 
efterföljande intervjun ca 20 minuter. Eftersom en del elever kan behöva skrivhjälp ber 
jag att få återkomma och diskutera detta med undervisande lärare.  
 

Min handledare är Angela Marx Åberg, universitetslektor vid Linnéuniversitetet i Växjö, 
Institutionen för svenska språket. Angela kan nås med e-post: angela.marx-
aberg@lnu.se 
 
 

Tveka inte att kontakta mig om Ni har frågor! 
 
 

Vänliga hälsningar 
 

Tiina Nieminen Johansson 
 

Studerande; Svenska, magisterkurs med 
didaktisk inriktning 
E-post: tiina.njohansson@swipnet.se 
Telefon: 070-203 35 39  
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Informationsbrev till elever och föräldrar 
 
Jag heter Tiina Nieminen Johansson och studerar svenska med didaktisk inriktning på 
magisternivå vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag arbetar också som lärare på en 
resursskola för grundskoleelever med speciella behov. Där har jag stött på att det kan 
vara skillnad i hur elever förstår och uppfattar olika typer av texter som de läser. Nu när 
jag ska skriva min magisteruppsats vill jag göra en undersökning om läsförståelse 
bland gymnasielever med autism eller Aspergers syndrom. Jag har en förhoppning om 
att resultatet av denna undersökning ska kunna bidra till ökad kunskap om 
läsförståelsen hos dessa elever. Därför är ditt deltagande i undersökningen värdefullt. 
 
Min undersökning är uppdelad i två delar. Första delen består av att eleverna får läsa 
både en kort skönlitterär text och en faktatext med efterföljande frågor. Dessa frågor 
kan besvaras skriftligt eller muntligt. Efter lästesterna följer del två, som är en 
enkätundersökning om elevens läsvanor. Om det är någon av eleverna som vill delta i 
en kort intervju är detta positivt. Deltagandet är frivilligt. Eleven kan avbryta deltagandet 
i undersökningen när som helst. 
 
 
Självklart kommer de elever som deltar vara anonyma i min uppsats. Likaså kommer 
inte skolans namn att anges. Jag beräknar att själva lästesterna tar ca 40 minuter. De 
elever som önskar kan få göra lästestet enskilt med mig. Det kan finnas elever som har 
svårt eller inte vill skriva och då är det helt OK att svara muntligt för mig. 
Enkätundersökningen är utformad med frågor som besvaras med kryss i 
svarsalternativet. Intervjun är enskild för varje deltagande elev och tar ca 10 minuter. 
Undersökningen kommer att genomföras i november - december 2013 och eventuellt i 
januari 2014. 
 
 
För elever som är under 18 år krävs också ett godkännande av vårdnadshavare för att 
eleven ska kunna delta i undersökningen. 
 
 
När testerna är genomförda kommer jag att analysera svaren och sammanställa 
resultaten i min uppsats. Enskilda elevers resultat kommer inte att redogöras. När min 
magisteruppsats är redovisad och godkänd kommer den att publiceras bland annat på 
http://www.diva-portal.org. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Tiina Nieminen Johansson 
 
Studerande; Svenska, magisterkurs med  
didaktisk inriktning 
E-post: tiina.njohansson@swipnet.se 
Telefon: 070-203 35 39 
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Svarsblankett för deltagande i läsförståelseundersökning 
 
Kryssa i svar och skriv under. Tänk på att om du är under 18 år så behöver du ha 
tillåtelse från din vårdnadshavare. 
 
 
Elev: 
 
Jag går på gymnasiets årskurs ______ 
 
Jag har tagit del av informationen om läsförståelseundersökningen och är medveten 
om att jag kan avbryta deltagandet i undersökningen när som helst. 
 

Ja, jag vill delta i undersökningen  □ 

Jag vill också delta i intervjun  □ 

Nej, jag vill inte delta i undersökningen □ 

 
 
Namn: _______________________________________________________________ 
 
 
Elevens namnteckning:  __________________________________________________
  
 
Tillåtelse från vårdnadshavare om eleven vill delta 
 
Jag har tagit del av informationen och fått veta syftet med undersökningen. Eleven kan 
avbryta deltagandet i undersökningen när som helst. 
 

Härmed lämnar jag tillåtelse att eleven får delta i läsförståelseundersökning.  □ 

Nej, jag vill inte att eleven deltar i undersökningen.  □ 

 
 
Vårdnadshavarens namn: ________________________________________________ 
 
 
Elevens födelseår: ______________________ 
 
 
 
_______________________ _____________________________________ 
Datum och ort  Vårdnadshavarens namnteckning 
 
 
 
Svarsblanketten lämnas ifylld till undervisande lärare i svenska senast _____________ 
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Ballongflyg förr och nu 
Redan de gamla grekerna drömde om att kunna röra sig fritt i det stora lufthavet. Det var dock 

inte förrän i slutet av 1700-talet som människan fann ett sätt att bemästra luften. 

 

 

Första människorna i luften 

Bröderna Joseph och Etienne Montgolfier byggde den första 

fungerande flygfarkosten, en varmluftsballong. Den första 

bemannade uppstigningen gjordes 21 november, 1783 i Paris. 

Ballongen var byggd av papper och målad i blått och gult. Under 

själva ballonghöljet hängde en balkongliknande plattform, där 

ballongfararna; Pilatre de Rozier och Markis d'Arlandes stod. 

Värmekällan de hade med sig var en eldgryta med galler, vilken de 

matade med halm under färden. 

Gasballongen uppfanns samma år, och under nästan 200 år var det 

den vanligaste ballongtypen. Gasballonger flögs i Sverige under åren 

1890-1936 och vid Andrées berömda expedition var det gasballong 

som användes. 

 

Betydelsefulla framsteg 

Dagens ballonger är huvudsakligen varmluftsballonger. Den moderna varmluftsballongen är en 

relativt sett ny företeelse, den utvecklades i USA på 1960-talet. Mycket lätta, syntetiska tyger 

har minskat vikten på ballonghöljet och därmed ökat förmågan att bära nyttovikt. Gasoldrivna, 

lätthanterliga och säkra brännare är den andra delen i de senare årens framgångar för 

varmluftsballongen. 

 

Ballongäventyr i Sverige 

Idag finns ca 15 olika företag i Sverige som håller på med ballongflygningar för allmänheten. 

Företaget Ballong & Äventyr i Skåne erbjuder ballongäventyr med någon av sina fyra ballonger 

för en kostnad på omkring 2000 kronor per person. Äventyret tar totalt 4 timmar med att rigga 

och inflata (blåsa upp) ballongen, en timmes flygning och efterföljande picknick. Här nedan kan 

du se en av deras ballonger, kallad Sydkraft. 

 

Sydkraft  
Typ: Lindstrand 310 A 

Årsmodell: 2003 

Storlek: 8778 kubikmeter (m
3
). 

Höjd: 28,2 meter 

Antal passagerare: 12 + pilot. 

 

Rekord 

Naturligtvis finns det mängder av rekord satta med ballonger. Per Lindstrand är en svensk 

ballongexpert som tidigare hade höjdrekordet för varmluftsballong och som varit inblandad i en 

hel del spektakulära ballongflygningar, bland annat försöket att ta sig jorden runt med ballong 

1998, tillsammans med Richard Branson och Stephen Fossett. Rekordet för uppstigning till 

hög höjd med varmluftsballong innehas för närvarande av den indiske industrimannen 

och äventyraren Vijaypath Singhania, som nådde 21 290 meter 2005. 
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Använd ”Varmluftsballong” på föregående sida för att besvara följande frågor. 
 
Uppgift 1. 
 
Vijaypat Singhania använde en del teknologi hos två andra typer av 
transportmedel. Vilka typer av transportmedel? 
 
 
Uppgift 2. 
 
Vad är syftet med att ha med en jumbojet i denna bild? 
 
 
Uppgift 3. 
 
Längst ner på bilden är det en världskarta. Varför är det en rektangel på denna 
karta? 
 
A)  För att visa på Indien. 
B)  För att visa var i världen ballongfärden hände. 
C)  För att Vijaypat Singhania kunde se världen från ballongen. 
D)  Det är därifrån Vijaypat Singhania kommer. 
 
 
Uppgift 4. 
 
Hur långt från startpunkten var Singhania vid slutet av flygningen? 
 
 
Uppgift 5. 
 
I bilden beskrivs sidoventilernas uppgift. Förklara sambandet mellan att släppa 
ut varmluft och ballongens nedstigning. 
 
 
Uppgift 6. 
 
Jämför storleken på Vijaypat Singhanias varmluftsballong med storleken på 
Företaget Ballong & Äventyrs ballong Sydkraft (se första sidan). Ungefär hur 
mycket större är Vijaypat Singhanias varmluftsballong? 
 
A)  Dubbelt så stor 
B)  Tio gånger större 
C)  Trettio gånger större 
D)  Femtio gånger större 
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Använd berättelsen ”Gåvan” på de föregående tre sidorna för att svara på frågorna som följer. 
(Radnumren i textmarginalen är till för att hjälpa dig finna de ställen som hänvisas till i uppgiften.) 

 
Uppgift 1 
Här följer ett utdrag av en dialog mellan två personer som läst ”Gåvan”: 

 
 
Hitta ställen i berättelsen som båda personerna skulle kunna använda för att motivera sina 
åsikter 
Talare 1  
Talare 2  
 
 

Uppgift 2 
I vilken situation befinner sig kvinnan i början av berättelsen? Ringa in ditt svar. 
A)  Hon är för svag för att lämna huset efter flera dagar utan mat. 
B)  Hon försvarar sig mot ett vilt djur. 
C)  Hennes hus är omringat av det stigande flodvattnet. 
D)  En översvämmad flod har tagit med sig hennes hus. 
 
 

Uppgift 3 
Här följer några av de tidiga hänvisningarna till puman i berättelsen. 

“väckte skriket henne, ett ljud så ångestfyllt…”: (rad 34) 
“Svaret blev ännu ett skrik, men den här gången var det ett mindre  
genomträngande, liksom uttröttat ljud…” (rad 46-47) 
“Hon hade…hört dem skrika, som om de led, på långt håll.” (rad 54-56) 

 
Med tanke på vad som händer i resten av berättelsen, varför tror du att författaren väljer att 
introducera puman med dessa beskrivningar? 
 
 
Uppgift 4 
“Knarrande och knakande kämpade sig huset sedan upp…” (rad 26-27) 
Vad hände med huset i den här delen av berättelsen? Ringa in ditt svar. 
 

A)  Det gick sönder. 
B)  Det började flyta. 
C)  Det slog emot den hundraåriga eken. 
D)  Det sjönk till botten av floden. 
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Uppgift 5 
Vad hade kvinnan för anledning att ge puman mat, enligt berättelsen? 
 

Uppgift 6 
När kvinnan säger “och sedan tar jag hand om dig” (rad 97) menar hon att hon 
(ringa in ditt svar) 
 

A)  är säker på att kattdjuret inte kommer att göra henne illa. 
B)  försöker skrämma kattdjuret. 
C)  tänker skjuta kattdjuret. 
D)  tänker ge kattdjuret mat. 

 

Uppgift 7 
Tycker du att den sista meningen i “Gåvan” är ett lämpligt slut? 
Motivera ditt svar genom att förklara vilket samband sista meningen har med berättelsens 
innebörd. 
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Enkätfrågor till eleverna 

 
1. Ungefär hur lång tid läser du varje dag?  

(Sätt bara kryss i en ruta.)  

  
Jag läser inte för nöjes skull □ 
30 minuter eller mindre varje dag □ 
Mer än 30 minuter men mindre än 60 minuter varje dag □ 
1 till 2 timmar varje dag □ 
Mer än 2 timmar varje dag □ 

 
2. Hur ofta läser du följande?  

(Sätt bara kryss i en ruta på varje rad.) 

 

   Aldrig 
eller 

nästan 
aldrig 

Några 
gånger 
om året 

Ungefär 
en gång i 
månaden 

Flera 
gånger i 
månaden 

Flera 
gånger 

per vecka 

a Tidskrifter (t.ex. Illustrerad Vetenskap) 
eller 
veckotidningar (t.ex. Allers, Hänt i 
Veckan) 

□ □ □ □ □ 

b Serietidningar □ □ □ □ □ 

c Skönlitteratur (romaner, noveller, 
berättelser) 

□ □ □ □ □ 

d Faktaböcker  □ □ □ □ □ 

e E-post och Webb-sidor □ □ □ □ □ 

f Dagstidningar □ □ □ □ □ 

 

 
3. Håller du med om eller håller du inte med om dessa påståenden angående läsning? 
(Sätt bara kryss i en ruta på varje rad.) 

   Håller 
absolut 

inte med 

Håller inte 
med 

Håller 
med 

Håller 
absolut 

med  

a Jag läser bara om jag måste. □ □ □ □ 

b Läsning är en av mina 
favoritsysselsättningar. 

□ □ □ □ 

c Det är vanligt att jag inte läser klart en bok 
jag har börjat läsa. 

□ □ □ □ 

d För mig är läsning slöseri med tid. □ □ □ □ 

e Jag läser bara för att få den information jag 
behöver. 

□ □ □ □ 

f Jag har mycket svårt att koncentrera mig 
och läsa i mer än några minuter. 

□ □ □ □ 

g Ibland när jag läser blir jag helt gripen av 
texten. 

□ □ □ □ 
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4. Hur ofta gör du följande saker när du läser en faktatext? 

(Sätt bara kryss i en ruta på varje rad.) 

  När jag läser en faktatext… Nästan 
aldrig 

Ibland Ofta Nästan 
alltid 

a försöker jag hitta samband mellan ny 
information och tidigare kunskaper som jag 
fått från andra ämnen 

□ □ □ □ 

b lär jag mig så mycket som möjligt utantill  □ □ □ □ 

c försöker jag fundera ut vilka ord jag ännu 
inte riktigt har förstått..  

□ □ □ □ 

d och det är något jag inte förstår, ser jag efter 
om det finns några andra upplysningar i 
texten som kan hjälpa mig att förstå. 

□ □ □ □ 

e och det är någonting jag inte förstår, letar 
jag efter mer information på annat håll (t.ex. 
andra faktaböcker, Internet) för att fatta 
bättre. 

□ □ □ □ 

 
5. Håller du med om eller håller du inte med om dessa påståenden angående förståelsen 
av faktatexter? 
(Sätt bara kryss i en ruta på varje rad.) 

   Håller 
absolut 

inte med 

Håller inte 
med 

Håller 
med 

Håller 
absolut 

med  

a Jag förstår bäst om jag läser faktatexter 

tillsammans med andra elever. 

□ □ □ □ 

b Jag förstår bäst när jag tillsammans med 
andra elever ställer frågor till faktatexten. 

□ □ □ □ 

c Jag förstår bäst när jag tillsammans med 
andra elever reder ut oklarheter i 
faktatexten. 

□ □ □ □ 

d Jag förstår bäst när jag tillsammans med 
andra elever sammanfattar faktatexten. 

□ □ □ □ 

e Det är till stor hjälp om man använder allas 
idéer, kunskaper och erfarenheter när man 
arbetar med faktatexter. 

□ □ □ □ 

 
6. Hur ofta gör du följande saker när du läser en skönlitterär text? 

(Sätt bara kryss i en ruta på varje rad.) 

 När jag läser en skönlitterär text… Nästan 
aldrig 

Ibland Ofta Nästan 
alltid 

a försöker jag knyta ny information till saker 
som jag har läst i skolan  

□ □ □ □ 

b försöker jag förstå texten bättre genom att 
sätta det i samband med mina egna 
erfarenheter 

□ □ □ □ 

c tänker jag på hur textens information 
stämmer med det som händer i verkliga livet. 

□ □ □ □ 

d och det är något jag inte förstår, ser jag efter 
om det finns några andra upplysningar i 
texten som kan hjälpa mig att förstå. 

□ □ □ □ 

e och det är någonting jag inte förstår, så letar 
jag efter mer information på annat håll (t.ex. 
faktabok, Internet, frågar andra) för att förstå 
bättre. 

□ □ □ □ 
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7. Håller du med om eller håller du inte med om dessa påståenden angående förståelsen 
av skönlitterära texter? 

(Sätt bara kryss i en ruta på varje rad.) 

   Håller 
absolut 

inte med 

Håller inte 
med 

Håller 
med 

Håller 
absolut 

med  

a Jag tycker om att läsa skönlitterära texter 

tillsammans med andra elever. 

□ □ □ □ 

b Jag förstår den skönlitterära texten bäst 

när jag tillsammans med andra elever ställer 
frågor till texten. 

□ □ □ □ 

c Jag förstår den skönlitterära texten bäst 

när jag tillsammans med andra elever reder 
ut oklarheter i texten. 

□ □ □ □ 

d Jag förstår den skönlitterära texten bäst 

när jag tillsammans med andra elever 
sammanfattar texten. 

□ □ □ □ 

e Det är till stor hjälp om man använder allas 
idéer, kunskaper och erfarenheter när man 
arbetar med skönlitterära texter. 

□ □ □ □ 

 
8. Hur ofta förekommer följande under dina lektioner i svenska?  

(Sätt bara kryss i en ruta på varje rad.)  Observera att frågan fortsätter på nästa blad. 
   Aldrig eller 

nästan 
aldrig 

På vissa 
lektioner 

På de 
flesta 

lektioner 

På alla 
lektioner 

a Läraren hjälper dig att koppla de berättelser 
du läser till ditt eget liv. 

□ □ □ □ 

b Läraren ställer frågor som leder till att du vill 
skaffa dig bättre förståelse av en text. 

□ □ □ □ 

c Läraren visar på information i texten genom 
tankekartor.  

□ □ □ □ 

d Läraren hjälper dig att hitta stödord i texten. □ □ □ □ 

e Läraren hjälper dig att reda ut oklarheter i 
texten. 

□ □ □ □ 

f 
Läraren hjälper dig att se samband mellan 
textens karaktärer och vad de gör. 

□ □ □ □ 

g 
Läraren hjälper dig att markera karaktärernas 
känslor och tankar t.ex. med olika färger. 

□ □ □ □ 

h 
Läraren hjälper dig att dra slutsatser eller 
gissa dig till sånt som inte uttrycks i klartext, 

dvs. att ”läsa mellan raderna”.  

□ □ □ □ 

 

Jag vill tacka dig än en gång för din medverkan i undersökningen! 
Tiina Nieminen Johansson 
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Intervjufrågor till elever 

 

Faktatexten 

1. Ger texten och bilden tillräckligt med information för att du ska kunna förstå 

den? 

2. Är det något du saknar för att du ska förstå bilden bättre? Texten bättre? 

3. Stötte du på några svåra ord som du inte vet vad de betyder? 

4. Använde du dig av någon speciell strategi när du läste texten? 

 

Skönlitterära texten 

1. Stötte du på några svåra ord i texten som du inte vet vad de betyder? 

2. Stötte du på något uttryck i texten som du inte vet vad det betyder? 

3. Saknas det något i texten för att kunna förstå den? 

4. Använde du dig av någon speciell strategi när du läste texten? 
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