
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 
Box 256, 751 05 Uppsala 

 

  

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Självständigt arbete i 

specialpedagogik, 15 hp 

Inkluderande 
läsundervisning ur 
elevers perspektiv 
En kvalitativ studie av hur elever i 
behov av stöd upplever skolans 
specialpedagogiska insatser 

 

 

  

 

Monika Löfroth 

 

Handledare: Ingrid I. Olsson  

Examinator: Claes Nilholm 



 

 2 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka och ta del av hur elever upplever läsundervisningen i 

skolan. För att kunna besvara studiens frågeställningar har 12 elever i grundskolans låg- och 

mellanstadium intervjuats. Metodvalet har en kvalitativ ansats och utgår från semistrukturella 

intervjuer. Eleverna som har intervjuats har alla erfarenhet av specialpedagogiskt stöd i samband 

med läsning. I studien beskriver eleverna hur de uppfattar läsning och vad läsning innebär för 

dem i skol- respektive hemmiljö. I avsnittet om tidigare forskning beskrivs vilken betydelse 

systematisk läsundervisning har för främjandet av god läsutveckling. Vidare presenteras utifrån 

tidigare forskning metoder för framgångsrik läsutveckling för elever ur ett inkluderande 

specialpedagogiskt perspektiv. Det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien är 

Vygotskijs (Vygotskij, 1934) sociokulturella teori där vikten av språkligt samspel och dialog 

mellan individer betonas. Resultatet av studien visar att de intervjuade eleverna upplever att det i 

skolan ges få tillfällen att reflektera och diskutera lästa texter. Läsning upplevs som en handling 

som oftast sker genom tyst läsning utan någon efterföljande diskussion med andra elever. Detta 

utgör ett motsatsförhållande till aktuell forskning som visar att läsförståelse utvecklas i samspel 

med andra. I resultatet framkommer också att eleverna har en medvetenhet om läsning som ett 

metaredskap för andra aktiviteter. Slutligen diskuteras resultatet av elevernas upplevda 

läsundervisning med förslag på framtida forskning.  
 
Nyckelord: Läsutveckling, läsförståelse, inkludering, specialpedagogik. 
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Inledning 

”Det stillaste, lydigaste barnet är det bästa skolbarnet. Det vill säga de mest opersonliga och färglösa bli alltid 

’mönster’ Sålunda förvridas redan i skolan värdebegreppen. Ju mer kropp och själ visa sig passiva, lätt dresserade 

och receptiva, dess bättre resultat från skolans synpunkt. Odygdsmakarna, de trotsigt individuella, de ensidigt 

orginella bli i skolan alltid martyrer för sin verksamhetslust, sin motsägelseanda, sina ’galenskaper’. Endast ett 

visst slags älskvärda, allmänt begåvade naturer kunna glida igenom skolan med en någorlunda bevarad egenart 

och på samma gång alltid ha goda flit- och uppförande-, ordnings- och ämnesbetyg!” (Ellen Key, 1900, sid 155) 

 

Utbildningen till speciallärare har gett upphov till många tankar om vad specialpedagogik är och 

hur stödet till elever kan ske. I arbetet med att hjälpa elever att automatisera avkodningen, få 

läsflyt och läsförståelse arbetar jag ibland enskilt med elever och ibland inne i klasserna. 

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka hur elever upplever läsarbetet i skolan och hur de 

ställer sig till att lämna klassgemenskapen för att arbeta med sin läsning med specialläraren 

utanför klassrummet.  
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Bakgrund 

Specialpedagogik 

Specialpedagogik är en förhållandevis ny vetenskaplig diciplin. Persson (1997, sid 3) beskriver 

specialpedagogik som insatser för elever som faller utanför den naturliga variationen i olikheter. 

Den definitionen innebär att specialpedagogiken står inför ett spektrum av olika 

problemområden, allt ifrån inlärningssvårigheter på grund av låg begåvning till sociala störningar 

som kan förklaras av skolmiljön (Ibid, sid 4). Perspektiven kring specialpedagogik har skiftat 

under olika epoker. I Sveriges folkskolestadga, SFS 1958, fick skolan en möjlighet att ge elever 

särskild undervisning i mindre grupp vid sidan om sin vanliga undervisning i helklass, i så kallad 

klinikundervisning. När riksdagen 1962 ersatte folkskolan med den nioåriga grundskolan blev 

detta en stor omställning för hela den svenska skolan. Specialundervisningens omfattning växte 

och på 60-talet infördes frikostiga statsbidrag för specialundervisning. Ämnet svenska fick särskilt 

intresse för specialundervisningen eftersom man fått ökade kunskaper om läs- och 

skrivsvårigheter. Det tydliggjordes att den särskilda specialundervisningen skulle ske separat från 

övrig undervisning. Specialundervisningen under 1960- och 1970-talen kom ofta att ske som 

stödundervisning ämnesvis i klinikform (Bladini, 1990, sid 305). 1980 kom en ny läroplan för 

grundskolan, Lgr 80, som uttryckte att skolans uppgift var att söka motverka att elever får 

svårigheter i skolarbetet. Skolan måste därför utforma sitt innehåll, sitt arbetssätt och sin 

organisation så att den smidigt kan anpassa sig till olika elevers individualitet (Lgr 80, sid 53). Den 

nya läroplanen innebar att en stor mängd lärare fortbildades för att kunna arbeta i en skolform 

där målsättningen var att elevers individuella behov skulle tillgodoses inom ramen för den vanliga 

undervisningen i ”en skola för alla” (Ahlberg, 2007, sid 87). I den efterföljande läroplanen från 

1994, Lpo 94, framhölls att undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov och att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter 

att nå målen (Lpo 94, sid 4). I den nuvarande läroplanen för grundskolan från 2011, Lgr 11, 

fastslås att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att 

nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lgr 11, sid 8). 

Skollagen  

Skollagen (2010:800) stadgar att alla elever ska få stöd och stimulans för att utvecklas så långt 

som möjligt. En elev som riskerar att inte nå kunskapskraven har rätt att få stöd i form av extra 

anpassningar inom ramen av den ordinarie undervisningen (Skollagen 2010, 3 kap, §5 a). Visar 

det sig att eleven riskerar att inte nå kunskapskraven trots extra anpassningar måste en utredning 

göras om elevens behov av särskilt stöd. Utredningen börjar med en kartläggning av skolans 

organisation kring eleven (Skollagen 2010, 3 kap, §8; Skolverket, regelverk, särskilt stöd). Här 

kartläggs vilka pedagogiska metoder som används i klassrummet, hur resurser fördelas inom 
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skolan och hur den aktuella elevgruppen fungerar. För att få ta del av flera perspektiv kring 

elevens skolsituation, innehåller utredningen också samtal med eleven, lärare och vårdnadshavare. 

Det är rektorn som ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd utreds. Särskilt stöd innebär 

insatser för eleven av mer omfattande karaktär som pedagoger och övrig skolpersonal vanligtvis 

inte kan göra inom ramarna för den vanliga undervisningen.  

Åtgärdsprogram 

Om utredningen visar att elevens svårigheter leder till att hen riskerar att inte nå kunskapskraven 

ska skolan också utarbeta ett åtgärdsprogram (Skollagen 2010: 3 kap § 9). I detta dokument ska 

skolan beskriva elevens behov för att ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås 

(Skollagen 2010:800 3 kap § 10; Skolverket, 2014) och hur skolan ska tillgodose dem. Om det 

finns särskilda skäl till enskild undervisning eller undervisning i annan undervisningsgrupp än den 

som eleven normalt hör till kan rektor besluta om detta utifrån vad som framkommit i 

utredningen kring elevens skolsituation (Skollagen 2010:800 3 kap § 11). Skolverkets statistik för 

läsåret 2016/17 visar att 5 procent av eleverna i grundskolan har ett åtgärdsprogram. Dessa 5 

procent motsvarar drygt 51 400 elever. Åtgärdsprogram är vanligare bland pojkar än flickor. 

Nästan dubbelt så många pojkar har åtgärdsprogram jämfört med flickorna. Detta gäller i 

grundskolans alla årskurser. Andelen elever med åtgärdsprogram ökar från årskurs 1 där 1,6 

procent av eleverna har åtgärdsprogram, och är som högst i årskurs 9 där 7,6 procent av eleverna 

har ett åtgärdsprogram (Skolverkets statistik 2016/2017). 

Läs- och skrivsvårigheter  

Reichenberg (2014) menar att en av förklaringarna till nedgången av svenska barns läsförståelse 

(Skolverket, 2016) kan vara att undervisningen förändrats från att ha haft fokus på gemensamma 

genomgångar i helklass till att det blivit alltmer ”tyst eget arbete”. Det har inneburit en förändrad 

lärarroll för den enskilde läraren som alltmer fått bli handledare. Detta har avspeglat sig i 

läsundervisningen. Ostrukturerad upplevelseläsning av bänkböcker och "recensionsskrivande" på 

egen hand har dominerat på bekostnad av explicit undervisning i läsförståelse. Den förändrade 

lärarutbildningen har också inneburit att på vissa lärarutbildningar har kurserna i läs- och 

skrivutveckling inte varit obligatoriska, vilket får till följd att lärare som ska undervisa elever i den 

första viktiga läs- och skrivinlärningen inte har någon utbildning i hur det ska gå till.  

Ytterligare en förklaring till att svenska elevers läs- och skrivproblem kan vara att det saknas 

specialpedagogisk kunskap om den enskilda elevens problematik. Myrberg menar att det ofta blir 

verkningslös stödundervisning istället för specialundervisning (2007, sid 87) och hävdar att det är 

de skickligaste lärarna som måste få ansvar för att hjälpa barn med lässvårigheter. En erfaren 

lärare med gedigna kunskaper om läs- och skrivutveckling kan hjälpa elever som har en förhöjd 

risk att få läs- och skrivsvårigheter genom tidigt insatt god pedagogik. Å andra sidan kan elever 

som möter en pedagog med bristfälliga kunskaper om barns läs- och skrivutveckling senare 
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utveckla läs- och skrivsvårigheter (Jacobsson, 2006). Många elever som senare konstateras med 

specifika läsförståelseproblem har under början av sin skolgång en utvecklingskurva som i stort 

sett följer jämnårigas utveckling rörande avkodning och stavning. Jämfört med elever med 

dyslexiliknande problem är utvecklingen för dessa elever mycket positivare. Dessa elever håller i 

stort sett samma läsinlärningstempo som de flesta elever i skolan. Läraren finner därför under de 

första skolåren ofta ingen anledning till att misstänka att eleven har läsproblem. Problemen visar 

sig senare, ofta under år tre och fyra då undervisningen innebär en ökad läs- och skrivmängd 

(Samuelsson, 2010). I en genomgång av forskningresultat kring läsutvecklingsmetoder har 

Myrberg (2004, sid 28) funnit stöd för att strukturerad individuell undervisning är 

kostnadseffektivt jämfört med halvklassarrangemang med reguljär specialundervisning. Lärare 

med specialpedagogisk kompetens menar Persson (1998, sid 29), behövs i det dagliga arbetet 

både för de elever som av olika skäl behöver en individuellt anpassad undervisning och för att 

undervisnings- och lärandemiljöer i de vanliga klasserna får hög kvalitet. Han konstaterar att 

specialpedagogiska insatser motiveras ofta av den vanliga undervisningens oförmåga att nå alla 

elever (Ibid, 1998, sid 23). Speciallärare bör kritisk granska sin egen specialpedagogiska 

verksamhet samt även innehållet i den vanliga pedagogiken. Enligt Jacobsson (2006) är en positiv 

självbild hos eleven ibland viktigare för framgång i den första läsinlärningen än hög begåvning. 

Därför bör läraren arbeta för att skapa ett tillåtande klimat och acceptans för individers olikheter. 

Inkludering  

Inkludering är ett begrepp vars konnotation är tvetydig. Nilholm och Göransson (2013, sid 33) 

menar att inkludering kan ses som en form av pedagogisk filosofi där vissa värden lyfts fram. 

Kärnan i inkluderingsfilosofin är att skapa en gemenskap där varje individ har en självklar plats. I 

en sådan miljö kan alla elever vara delaktiga och ha möjlighet att bidra utifrån sin förmåga och 

sina erfarenheter. I skolans styrdokument, Skollagen och läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11), 

finns begreppet inkludering inte nämnt. Där finns dock flera fraser som är väl förenliga med ett 

inkluderande synsätt på undervisning. I Skollagens text om syfte med utbildningen är 

demokratibegreppet starkt betonat (Skollagen kap 1, § 4) och i Lgr 11 uttrycks att det räcker inte 

med att skolan förmedlar demokratiska värderingar utan undervisningen måste bedrivas med 

demokratiska arbetsformer för att förbereda eleverna för att bli aktiva demokratiska 

samhällsmedborgare (Lgr 11, sid 8). Återkommande i de studier som gjorts inom 

inkluderingsområdet i skolan är att man uttalar en önskan om demokratisk gemensamhet 

(Nilholm & Göransson, 2013, sid 28; Persson & Persson, 2012, sid 31). I ett perspektiv där 

olikheter ses som en tillgång leder inkludering i förlängningen till en samhällsutveckling där 

tolerans och respekt präglar den mänskliga samvaron (Persson & Persson, 2012, sid 22).  
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Stöd inom klassen 

Elever som har svårigheter att nå kunskapsmålen ska i första hand ges stöd inom den klass eller 

grupp som eleven tillhör, vilket stämmer överens med inkluderingsbegreppet. Även 

Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994) anger riktlinjer för den inkluderande 

stödundervisningen. Huvudmannen har trots detta relativt stor frihet att utforma sin verksamhet i 

förhållande till de nationella riktlinjerna vad gäller formen och innehållet på stödinsatserna 

beroende på vilka ekonomiska resurser som kan avsättas för detta ändamål vid den enskilda 

skolan. (Andersson & Thorsson, 2007, sid 8). Detta gör att det uppstår skillnader mellan skolor 

avseende stödinsaterna. Statens skolinspektion ansvarar för en regelbunden tillsyn och 

kvalitetsgranskning av skolverksamheten både hos offentliga och privata aktörer, men tillsynen är 

främst inriktad på hur kommuner och enskilda skolor följer bindande föreskrifter såsom 

skollagen och skolförordningar. Formerna för stödåtgärder för elever i behov av särskilt stöd 

granskas i mindre utsträckning. Då riktlinjerna för inkluderande stödåtgärder för elever i behov 

av extra anpassningar och särskilt stöd är vaga och svävande, innebär det att segregerande 

stödåtgärder inte bryter mot några bindande föreskrifter utan enbart mot skolans ideologiska mål 

(Isaksson, 2009, sid 48). 
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Forskningsöversikt 

Detta avsnitt redogör för tidigare forskning relevant till studiens syfte. Här beskrivs forskning 

kopplad till mål och motivation för läsning och här redogörs för några metoder som forskare 

anser är framgångsrik läsundervisning. Därefter följer avsnitt om inkludering med beskrivning av 

inkluderingsbegrepp och forskning ur specialpedagogiskt perspektiv, elevperspektiv och 

pedagogperspektiv utifrån inkluderingstanken. 

Inställning till läsning  

God läsförmåga är en nyckel till framgång i skolan och därför försöker forskare hitta orsaker som 

kan förklara skillnaderna i elevers läs- och skrivförmåga. Swalander och Taube (2006) har i sin 

forskning undersökt om familjens inställning till läsning har betydelse för elevers läs- och 

skrivförmåga. De har genom lästest och frågeformulär i en studie av drygt 4000 elever i 

åldersspannet 13 år och 4 månader till 16 år och 11 månader undersökt vilken betydelse attityd, 

motivation, självinsikt och lässtrategier har för läsutvecklingen. Studien visar att en hemmiljö med 

många böcker, en dagstidning och välutbildade föräldrar har en direkt och positiv påverkan på 

elevers tro på sin egen förmåga att prestera bra skolresultat. Flickorna presterade generellt bättre 

resultat på lästesten än pojkarna. Detta visade sig påtagligt i berättande och förklarande texter. 

Studien visar också att flickor hade en positivare inställning till läsning än pojkar. En del i studien 

var att försöka klarlägga elevernas motivation och mål med skolarbetet. Det som framkom var att 

elever med lässvårigheter i högre grad uttryckte att de såg läsning som ett medel till att få ett 

arbete som vuxen. 

Läsundervisning  

Systematisk läsundervisning ger god läsutveckling hävdar Myrberg (2007). Han menar att 

undervisningen ska starta så tidigt som möjligt och inte vänta på att avkodningsfärdigheter är 

grundlagda. Undervisningen ska innehålla varierade pedagogiska lektioner med ett innehåll som 

ger eleverna lässtrategier, lust att läsa och som bygger på elevernas intressen. Det är också viktigt 

att eleven känner att hen lyckas i sitt läsarbete för att bli motiverad att lägga energi på lästräning 

(Ibid, 1998, sid 85). Upprepad högläsning har visat sig ge god effekt på ordigenkänning, läsflyt 

och förståelse, däremot finns inga studier av tyst läsning som visar på positiva resultat av dessa 

förmågor. En strukturerad ”Entillenundervisning” är ett annat exempel på ett arbetssätt som 

en effektiv insats för elever som har problem med sin läsinlärning (Ibid, 1998, sid 86).  

 

Kendeou, McMaster och Christ (2016) menar att tolkandet av en text är en komplex aktivitet och 

kräver många förmågor. Först måste orden visuellt processas, läsaren måste identifiera orden 

fonografiskt, ortografiskt och semantiskt, sedan foga samman orden och använda syntaxen till att 
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förstå den underliggande meningen av texten. Läsaren behöver också relevant bakgrundskunskap, 

kunna dra slutsatser, identifiera textens struktur och författarens mål och syfte med texten. Detta 

är grundläggande förmågor för att kunna läsa och förstå en text för att lära och utvecklas. I 

artikeln menar forskarna att en av hörnstenarna i läsförståelse är att kunna dra slutsatser utifrån 

sina egna erfarenheter, information som man hämtar från sitt minne eller som utvecklas under 

läsandet för att fylla i sådant som inte explicit står i texten. Artikelförfattarna menar att 

slutsatsförmågan är en generell förmåga dvs. den är inte specifik för läsning. Att höra, se och läsa 

berättelser är aktiviteter som utvecklar en generell förståelse och slutsatsförmåga. McMaster och 

Espin, (2015) har identifierat flera sätt att genom undervisning förbättra elevernas förmåga att dra 

slutsatser. Genom undervisning som är utformad för att ge bakgrundsförståelse till den lästa 

texten, uppmärksamma viktiga delar, uppmärksamma nyckelord i texten, strategier där eleven 

letar efter ledtrådar, tänker högt och ställer frågor till sig själv. Även användandet av grafiska 

modeller är till nytta för att visuellt hjälpa elever att dra slutsatser. Reichenberg (2014) har i en 

studie utvärderat två metoder för undervisning i läsförståelse, varav en bygger på 

innehållsorienterad undervisning, Reciprocal Teaching (RT) medan den andra metoden, 

Questioning the Author (QtA). Metoderna har stora likheter med varandra och den bärande 

tanken är att det gemensamma samtalet om texten ska fungera som ett stöd för att utveckla 

elevernas metakognitiva färdigheter genom att ställa frågor till läraren och sina kamrater. 

Metoderna har en stark teoretisk koppling till Vygotskijs idéer om samtal och kommunikation för 

att utveckla kognitiva förmågor. Resultatet i Reichenbergs studie visade att oberoende av vilken 

metod som användes så ökade elevernas läsförståelse och höjdes elevernas läshastighet. 

 

Specialpedagogisk läsundervisning  

Klinger, Urbach et.al. (2010) har genom en kvalitativ metod gjort 124 observationer, där 41 

speciallärare studerades när de arbetade med läsförståelseundervisning. Varje speciallärare 

observerades under minst tre tillfällen. Studiens syfte var att se om läsförståelseforskningens 

resultat hade gett avtryck i undervisningen. Studien inriktade sig på vilka metoder som användes i 

lärsituationen med eleverna. Speciallärarna blev betygssatta utifrån skalan 1 som var den lägsta 

nivån till 4 som var den högsta. Tre lärare undervisade aldrig om läsförståelse under 

observationerna och blev därför inte betygsatta. Resultatet från observationerna var nedslående då 

endast en lärare fick 4, sex fick 3,5, tre fick 3, tio fick 2,5, 13 fick 2,0 och fem 1,5. I sin slutsats 

konstaterar forskarna att trots 30 års forskning kring läsförståelseundervisning tycks det inte ha fått 

större återspegling i det faktiska arbetet ute i skolorna. Klinger et.al. menar att speciallärare behöver 

fortsatt utbildning i läsförståelse utifrån den senaste forskningen. Det är fortfarande ett stort gap 

mellan forskning och praktik. 
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Inkluderingsbegrepp 

Nilhom och Göransson (2014, sid 33, 34) menar i sin rapport att man kan tala om inkluderande 

undervisning utifrån tre kvalitativt skilda definitioner av inkludering: 

- den gemenskapsorienterade definitionen 

- den individorienterade definitionen 

- den placeringsorienterade definitionen 

Den gemenskapsorienterade definitionen innebär att ett skolsystem är ansvarigt för alla elever oavsett 

deras individuella egenskaper och att inga segregerande lösningar skapas för olika kategorier av 

elever. Samarbete och gemensam problemlösning är betydelsefulla aspekter precis som det är att 

se olikhet som en tillgång. Alla elever ska känna sig socialt och pedagogiskt delaktiga.  

Den individorienterade definitionen innebär att inkluderingsgraden avgörs utifrån hur situationen ser 

ut för den enskilda eleverna. Om eleverna trivs i skolan, har goda sociala relationer och når målen 

menar man inom ramen för denna definition att eleven är inkluderad. I denna definition betonas 

inte samarbete eller gemenskap och vanligt är också att man fokuserar på elever i svårigheter. 

Den placeringsorienterade definitionen innebär att elever i svårigheter befinner sig i det vanliga 

klassrummet utan något medvetet inkluderande arbetssätt.  

 

En delrapport från projektet Specialundervisningen och dess konsekvenser (Persson, 1998, 

sid 31) visar på två olika sätt att betrakta specialundervisning i grundskolan, det relationella 

perspektivet kontra det kategoriska perspektivet. Utifrån det relationella perspektivet uppstår 

svårigheterna för en elev i mötet med olika händelser i utbildningsmiljön, en elev i svårigheter, 

och förändringar av elevens omgivning har stor betydelse för dennes förutsättningar för 

måluppfyllelse. En modell där den specialpedagogiska verksamheten ses ur ett relationellt 

perspektiv, dvs i samarbete med övrig pedagogisk verksamhet i skolan, lägger inte skulden för ett 

beteende hos en enskild individ. Det specialpedagogiska arbetet i ett relationellt perspektiv är 

långsiktigt och ansvaret ligger hos arbetslag och lärare med aktivt stöd av rektor. I detta 

perspektiv är samspelet och interaktionen mellan de olika aktörerna i skolan av yttersta vikt. 

Kvalificerad förmåga att anpassa och planera undervisningens mängd och innehåll till elever med 

skilda förutsättningar och behov står i centrum. Som motpol står det kategoriska perspektivet där 

en elevs svårigheter förmodas finnas hos eleven själv t ex genom låg begåvning eller 

problematiska hemförhållanden. Här ligger ansvaret för det specialpedagogiska arbetet hos 

speciallärare, specialpedagog och elevvårdspersonal. I det kategoriska perspektivet ges kvalificerad 

hjälp direkt relaterad till en elevs uppvisade svårigheter och i fokus för de specialpedagogiska 

åtgärderna är eleven själv, en elev med svårigheter. Det specialpedagogiska arbetet i ett 

kategoriskt perspektiv är kortsiktigt, elevens svårigheter ska åtgärdas. I skolmiljö lokaliseras i hög 

grad avvikelsen till individen själv (Ibid, 1998, sid 30). De senaste åren har krav på att få t ex 

dyslexi och ADHD klassade som funktionsnedsättningar och symptomen som medicinskt 

diagnostiserade stärkt detta synsätt. Persson (1998, sid 22) menar att medicinska diagnoser, 
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utfärdade av en läkare, i hög grad dominerar som kriterier på behov av specialpedagogiska 

åtgärder. En medicinsk diagnos utgör ofta nyckeln till resursförstärkning. 

  

Specialundervisning och inkludering 

Tideman et al. (2004) har i sin studie bland annat undersökt hur elever, specialpedagoger och 

speciallärare ser på inkludering. Resultatet från studien visar att även om organisationen kring de 

specialpedagogiska åtgärderna tycks varierad och ger intryck av nytänkande sker de flesta 

insatserna på ett traditionellt sätt. För eleverna tycks den största betydelsen av insatser vara när de 

får möjlighet att arbeta i mindre grupper och ges förutsättningar att arbeta i en lugn och trygg 

miljö. Specialundervisningen inriktas på traditionell kunskap, de intervjuade eleverna vill lära sig 

läsa och skriva och de uttrycker att de vill hänga med och göra framsteg (Tideman et al. 2004, 

sid 124). De intervjuade specialpedagogerna och speciallärarna uttrycker att stora elevgrupper 

begränsar möjligheterna för arbetsro och stöd och att det i det vanliga klassrumsklimatet inte 

finns förutsättningar för inlärning (Ibid, sid 156). Ingen av de intervjuade eleverna såg sig själva 

eller sina kamrater som en resurs i skolan (Ibid, sid 121) inte heller specialpedagoger eller 

speciallärare såg elevers olikheter som en resurs i klassundervisningen (Ibid, sid 156). 

Utgångspunkten i de åtgärdsprogram som studien tog del av gjorde avstamp i de åtgärder som 

kunde göras på individ- eller gruppnivå men syftet var att försöka få eleven att komma i nivå med 

övriga elever, att ”normalisera eleven” (Ibid, sid 157). Den som oftast tog initiativ till, och som 

har en avgörande roll i, att identifiera elever i behov av specialpedagogiskt stöd är klassläraren 

eftersom hen i det dagliga arbetet identifierar elever som behöver stöd (Ibid, sid 141). Liknande 

resultat går att utläsa i Perssons (1998, sid 8) studie där skillnaden mellan specialpedagogisk 

verksamhet och vanlig undervisning ofta handlade om träning av basfärdigheter i liten grupp eller 

i långsamt tempo. Arbetet motiveras ofta av att det fanns elever som har svårt att klara de krav 

som skolan ställer även om elevens svårigheter uppenbart hänger samman med situationen i 

klassrummet, t ex arbetssätt som missgynnar vissa elever. I stället för att arbeta med orsakerna till 

problemet är det lättare att ange elevens problem som en individuell svårighet som träning 

förväntas kunna avhjälpa (Ibid, 1998, sid 11). Specialundervisningen kunde också bestå i att följa 

upp och bearbeta moment eleven tidigare arbetat med i klassrummet. Specialläraren arbetade då 

på uppdrag av klass- eller ämnesläraren. Bland de intervjuade lärarna fanns också uppfattningen 

att de elever som går ifrån den ordinarie undervisningen för att ta del av specialpedagogiska 

insatser ohjälpligt kommer efter sina klasskamrater.  

 

Elevers upplevelse av inkluderande undervisning  

Tetler och Baltzer har i en dansk studie intervjuat elever inom ålderspannet 6 till 10 år. 

Undersökningens syfte var att utröna huruvida specialpedagogiska lösningar för eleverna 

fungerade men också att försöka klarlägga hur elever med någon form av funktionsnedsättning 

uppfattar sig som inkluderade i sin skolmiljö. Genom att genomföra både enskilda intervjuer och 
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gruppintervjuer med eleverna fick Tetler och Baltzer (2011) en tydlig bild av elevernas egna 

erfarenheter av skolan. Resultaten från studien visar att eleverna överlag ställer sig positiva till sin 

lärmiljö med tydlig struktur i undervisningen, meningsfull kommunikation, samarbete, varierade 

uppgifter och den fysiska miljön. Ett positivt mönster identifierades angående skolans kontext 

dvs undervisning och sociala dimensioner av skolan medan bilden av inflytande och uppskattning 

generellt var otydligare. Liknande resultat finner Nilholm och Alm i sin forskning (2010) där de 

utifrån frågeformulär, sociogram och intervjuer i en fjärdeklass undersökt om det går att skapa en 

inkluderande miljö för alla. Klassen som ingick i undersökningen hade ett flertal elever med 

funktionshinder och under andra förhållanden hade kanske vissa av dem fått sin undervisning i 

en annan miljö. Resultaten från frågeformulär och intervjuer med eleverna och lärare visade att de 

flesta såg olikheter hos varandra som tillgångar. Frågeformuläret och sociogrammet indikerade att 

eleverna generellt var nöjda i klassrummet, tyckte om att arbeta i grupp och att alla hade någon 

att leka med. Emellertid visade sociogrammet att elever med funktionsnedsättning överlag blev 

valda färre gånger som arbets- eller lekkamrater. Dikter som eleverna skapade i samband med 

studien visar också på upplevelser som inte framgick av svaren i intervjuer och frågeformulär. I 

dikterna exponerades känslor som även här visade tecken på en känsla av brist på inflytande och 

uppskattning. Nilholm och Alm konstaterar att inkludering är ett svårdefinierbart begrepp i 

skolan. 

 

Inkluderande läsundervisning ur pedagogers perspektiv 

Inkluderande lärmiljö utifrån vuxnas perspektiv finns det en hel del forskning kring. Tjernberg 

och Heimdahl Mattson (2014) visar i en studie hur framgångsrik läs- och skrivundervisning kan 

genomföras i en inkluderande miljö. I en praxisorienterad studie följde forskarna under sju år sex 

lärare och två speciallärare i deras arbete med läs- och skrivundervisning för elever i årskurs ett till 

sex. Genom klassrumsobservationer, uppföljande diskussioner, dagboksanteckningar och studier 

av dokument kunde en medveten utveckling kring lärprocesser och pedagogiska metoder bli 

synlig för både lärare och forskare. Resultaten visade att lärarna i en framgångsrik skola närmar 

sig eleverna med en varierande samling metoder för att kunna möta varje elev utifrån dennes 

förmåga och driva processen framåt. Under studiens gång träder ett tydligt mönster fram som 

visar att varje elev, utifrån sin förmåga, ges möjligheten att lära på ett lustfullt sätt inom 

klassrumsgemenskapen. Från specialundervisningens syn visar sig muntlig presentation vara en 

betydelsefull faktor i framgångrik läs- och skrivutveckling. Resultaten från studien visade att en 

god pedagogisk miljö och ett tillåtande klassrumsklimat utvecklades genom samarbete och att det 

är mycket viktigt att alla känner sig som en del av gruppen. Därför gjordes korta gemensamma 

arbeten med klassen som sedan ledde till uppgifter för varje enskild elev på dennes 

utvecklingsnivå. Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) hävdar i sin forskning att det som 

utmärker en skola med goda resultat i läs- och skrivundervisning är att lärarna har som mål att 

varje elev ska ges en möjlighet att lyckas. Även Cornwall och Graham-Matheson (2012) har 
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genom studier kommit till en liknade slutsats och menar att lärarens förhållningssätt och förmåga 

att skapa ett tillåtande klassrumsklimat har stor betydelse för hur väl eleverna vågar riskera att 

göra misstag och utmanas i sin inlärning. Genom att som lärare använda sig av varierade 

undervisningsformer för att stimulera eleverna till att bli vetgiriga och engagerade kan man skapa 

en kollektiv inkluderande känsla i klassen. I förlängningen kan detta leda till att eleverna tar större 

ansvar för sin egen utbildning. Att vi alla är olika och får ta del av varandras upplevelser kan 

stimulera till tänkande som sträcker sig utanför den egna världen.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie utgår ifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Inom detta perspektiv betonas 

kulturens, det sociala sammanhanget och samspelets betydelse för tänkande och kunskaps- och 

språkutveckling. Enligt Vygotskij utvecklas och förändras människor ständig genom att ta till sig 

erfarenheter. Särskilt språklig kommunikation och dialog mellan barn och vuxna är aktiviteter 

som Vygotskij (1934, sid 254; Bråten, 1998, sid 132) menade har en inverkan på barns kognitiva 

utveckling. Varje enskild individs utvecklingspotential beskrivs i det sociokulturella perspektivet 

med ”den närmaste utvecklingszonen” (Vygotskij, 1934, 331). Vygotskij beskriver det som 

området mellan en individs lägsta nivån för inlärning och den högsta tröskeln för inlärning (Ibid, 

sid 334). För lärare är det ur ett sociokulturellt perspektiv därför viktigt att veta var eleven 

befinner sig i sin kunskapsutveckling för att kunna göra det möjligt för eleven att gå vidare (Säljö, 

2015, sid. 102). Undervisningsnivån ska ligga något över det som individen redan kan och vet. Ett 

annat begrepp inom perspektivet är stöttning. Detta begrepp avser hur lärande sker i samspel och 

kommunikation med andra (Vygotskij, 1934, sid 330). Att stötta innebär i det sociokulturella 

perspektivet att utnyttja den utvecklingzon som eleverna befinner sig i och i samspel med andra 

bygga vidare på det eleverna redan kan för komma vidare och utveckla färdigheter som inte är 

mogna men befinner sig i en mognadsprocess (Dysthe, 1996, sid 57; Säljö, 2015, sid 100; 

Vygotskij, 1943, sid 331). Kunskap konstrueras genom att man får härma någon modell, eleven 

ser saker som den vill ta efter och modellerna vet då lite mer. Eleven ska försättas i en situation 

där hen behöver anstränga sig för att förstå, det får inte vara för svårt men ej heller för lätt. 

Vygotskij menade att det är inom ramen för den närmaste utvecklingszonen som elever är som 

mest mottagbara för undervisning. Det är här som eleven har kunskaper nog för att tolka och 

följa med i ett resonemang eller en förklaring och omsätta det i nya kunskaper (Säljö, 2015, sid. 

102; Vygotskij, 1943, sid 331). 

Till skillnad från datorer och läroböcker har läraren möjlighet att i samtal med eleven förstå 

elevens närmaste utvecklingszon och utifrån den leda eleven vidare (Säljö, 2015, sid. 102). Det 

verbala och sociala samspelet mellan lärare och elev driver utvecklingen framåt där båda 

aktörerna är medverkande i elevens närmaste utvecklingszon och där didaktiska frågor som vad-, 

hur- och vem-frågor är centrala för utformandet av undervisningen i detta perspektiv (Berg, 2011, 

sid 52). För att bygga begrepp ska undervisningen gå från det elementära till det specialiserade 

och från det praktiska till det abstrakta (Bråten, 1998, sid 133). Inom den sociokulturella anses 

tester i olika former, som nationella prov, PISA osv, bara mäta vad individen redan kan. Testerna 

ger inte någon vägledning till hur undervisningen ska bedrivas och vilken utvecklingspotential 

som den enskilda eleven har (Vygotskij, 1934, sid 229). Vygotskij hävdade att undervisning är en 

mycket viktig del i barns kognitiva utveckling (Bråten, 1998, sid 23) och att pedagogiken är av 

avgörande betydelse för ett barns utveckling av kunskaper som t ex läsning. Pedagogiken skapar 

förutsättning för lärande och styr barnets psykologiska utveckling. God pedagogik är 
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utvecklingsfrämjande pedagogik, enligt Vygotskij (Ibid, sid 25). Barnet kommer till skolan med en 

uppsättning erfarenheter som det tillägnat sig i ett informellt samspel med miljön, spontant 

tillägnad kunskap. I mötet med skolan får barnet möjlighet att lära sig nya symbolsystem och 

vetenskaplig kunskap genom undervisning som medför bestående förändringar i barnets 

medvetande (Ibid, sid 132). Läsning är en psykologisk process hos barnet som utvecklas genom 

systematisk undervisning (Vygotskij 1934, sid 321). Läraren har en unik roll och dennes förståelse 

för att skapa relationer bör stå i fokus i undervisningen. Det som sker i klassrummet är lärarens 

ansvar, och det är läraren som i en djupare mening ansvarar för att lärande sker. Klassrummet 

intar en central plats där lärarens röst bara är en av många som hörs, där eleverna lär av varandra 

och där både muntligt och skriftligt språk är i fokus. Läraren, oavsett vilket ämne han eller hon 

undervisar i, använder skrivande och samtal som viktiga redskap i undervisningen för att utveckla 

elevers kognitiva tänkade (Dysthe, 1998, sid 52). 



 

 18 

Syfte och frågeställningar 

I den här uppsatsen studeras ur ett elevperspektiv hur 12 elever i behov av extra anpassningar 

och särskilt stöd i grundskolans låg- och mellanstadium upplever läsning och lässituationen. 

Tidigare forskning har visat att god läsutveckling förknippas med elevaktiva samtal kring 

innehållet i lästa texter (Tjernberg & Heimdahl Mattson, 2014; McMaster & Espin, 2015). Elever 

som har svårigheter att nå kunskapsmålen ska i första hand ges stöd inom den klass eller grupp 

som eleven tillhör (Skolverket, 2014), vilket stämmer överens med inkluderingsbegreppet. Den 

här studien vill ta del av elevers perspektiv kring de här frågorna. 

Detta är de frågeställningar som studien utgår ifrån: 

1. Vad uppfattar eleverna i studien att läsning är? 
2. Vad innebär läsförståelse för eleverna? 
3. Hur upplever eleverna läsning? 
4. Vilken typ av text föredrar eleverna att läsa? 
5. Var upplever eleverna i studien att lässituationen är bäst?  
 

 



 

 19 

Metod 

När forskare tolkar, beskriver och förklarar data finns olika typer av analyser att tillgå. Analyserna 

tenderar dock att samlas inom två grundläggande begrepp som finns inom forskningen för att 

behandla och samla in data, nämligen kvantitativ och kvalitativ forskningsansats. Vilken typ av 

metod som används för att samla in data i ett forskningsprojekt beror på vilken infallsvinkel 

forskaren har. Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsansats. Den kvalitativa studien 

innebär ofta att ord eller visuella bilder används som analysenhet (Denscombe, 2014, sid 409). 

Kvantitativ kontra kvalitativ metod har också benägenhet att skilja på forskningens bredd och 

fokus. Kvantitativ forskning fokuserar gärna på en särskild eller begränsad mängd variabler. 

Kvalitativa studier å andra sidan tenderar till att betrakta företeelser i deras kontext (Ibid, 2016, 

sid 391).  

 

Datainsamling 

Den metodansats som används i denna studie är kvalitativ. Datainsamlingen består av 12 

intervjuer. Valet av metod gjordes för att få en möjlighet att ta del av elevers perspektiv på 

läsning. En kvalitativ forskningsintervju har ofta generella frågeställningar där det centrala är att 

informantens egna uppfattningar och synsätt angående ett visst fenomen framkommer (Bryman, 

2011, sid 413). I den kvalitativa intervjun är forskarens intresse riktat mot den intervjuade och 

dennes ståndpunkter. Semistrukturerade intervjuer innebär att frågorna kan vara mer allmänt 

formulerade än vid strukturerade intervjuer och det finns en möjlighet att ställa följdfrågor om de 

bedöms som viktiga för svaren. Intervjuprocessen kan vara flexibel och följsam vilket bäddar för 

fylliga och detaljerade svar (Ibid, sid 415). Det finns inget färdigt svar utan svaren kommer fram i 

samtalet mellan forskaren och informanten. Målet är att få nyanserade beskrivningar av ett 

fenomen. Svaren kan beskriva informantens vardag eller vara en beskrivning av något speciellt. 

Kvalitativ forskningsintervju strävar efter att se på den intervjuades sociala verklighet utifrån 

deras egen tolkning. Orsakerna till att den intervjuade upplever fenomenet som denne gör är 

forskarens uppgift att ta rätt på (Kvale, 2014, sid 46).  

Urval 

Arbetet med studien startade genom att kontakt togs med två olika skolor utspridda geografiskt i 

Mellansverige. Urvalet av informanter gjordes genom en förfrågan till två skolor där totalt fyra 

speciallärare arbetar. Rektorerna informerades om studien och dess syfte och utformning. 

Rektorerna godkände studier och förmedlade kontakt med skolornas speciallärare. Speciallärarna 

förmedlade i sin tur kontakt med föräldrar och elever. Misiv skickades till vårdnadshavare där 

undersökningen presenteras med syfte och metod. I brevet gjordes en förfrågan om frivilligt 
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deltagande i studien. 12 elever var villiga att delta och även deras vårdnadshavare godkände 

deltagandet. Två elever avböjde att delta i studien. 12 intervjuer genomfördes och analyserades.  

Genomförande 

Det insamlade empiriska materialet består av intervjuer med 12 elever, sex flickor och sex pojkar, 

som får någon form av stödåtgärder från de två skolorna. Eleverna som intervjuades hade olika 

skolsvårigheter i form av koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter, läs- och 

skrivsvårigheter samt dyslexi. Fem av pojkarna och en av flickorna hade ett åtgärdsprogram vid 

tiden för intervjuerna. Några av eleverna hade också erhållit en medicinsk diagnos relaterad till 

sina behov av stödinsatser. Syftet med intervjuerna var att få en bild av intervjupersonernas 

uppfattning om vad läsning har för betydelse för dem. När vårdnadshavare och elev gett sitt 

samtycke till att delta i studien bestämdes tid och plats där intervjun skulle äga rum i samråd med 

informanten. Det var eleven som gav förslag till tiderna. Intervjun genomfördes på elevernas 

skola i ett avskilt rum där dörren kunde hållas stängd. De första minuterna av en intervju är 

avgörande för hur samtalet kommer att fortlöpa (Kvale, 2014, sid 170). Därför arrangerades 

intervjun så att intervjupersonen i möjligaste mån kände sig trygg och avspänd för att kunna delge 

erfarenheter och känslor för en främling. För att bädda för det goda samtalet (Juul och Jensen, 

2009, sid 205) fick eleven inför samtalet välja något att äta och dricka under intervjun, t ex 

smörgås eller frukt, the eller juice. För att få flyt på samtalet samt kunna fokusera på själva 

innehållet i intervjun, gjordes valet att inte föra anteckningar utan att spela in intervjuerna. Varje 

intervjutillfälle startade med att forskaren kort berättade om intervjuns syfte, klargjorde att eleven 

när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien och att data från samtalet skulle 

avidentifieras och inte användas på annat sätt än som underlag för denna studie. Forskaren 

informerade också om att intervjun skulle spelas in och frågade om intervjupersonen hade några 

frågor innan intervjun startade. Under intervjun användes ett intervjuschema. För att söka 

fördjupa och få fylligare svar av informanten användes ibland uppföljande frågor av typen 

probing (Björndal, 2002, sid 94; Fejes & Thornberg, 2015, sid 166) t ex ”Hur menar du då?” och 

”Kan du berätta lite mer?” Även icke-verbal probing användes under intervjun, det vill säga att 

intervjuaren nickar eller hummar lite för att visa att hen är intresserad av vad informanten har att 

säga. Innan intervjun avslutades fick eleven en möjlighet att ge ytterligare kommentarer kring 

ämnet som inte framkommit i intervjun (Kvale, 2014, sid 171). Intervjuerna varade mellan 30- 40 

minuter. Inspelningarna transkriberades därefter med fokus på studiens frågeställningar och syfte. 

Efter transkribering raderades inspelningarna av intervjuerna. Resultatet av intervjuerna ligger till 

grund för analysen. 
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Etiska överväganden 

Etik inom forskning berör bl. a. frågor om hur man i ett forskningssammanhang behandlar 

försöksdeltagare t. ex. informanter (Vetenskapsrådet, 2017). Ett stort etiskt dilemma som kan 

komma i fråga vid en intervjuundersökning är forskarens vilja att gå på djupet i sin undersökning  

och därmed kanske få den intervjuade att känna sig kränkt (Kvale, 2014, sid 110). För att skydda 

deltagare från kränkningar eller skador gäller det att skilja på forskningsetik som gäller de 

individer, t ex informanter, som medverkar i en studie eller forskningsprojekt, kontra forskaretik 

som gäller själva forskningsarbetet, hantverket (Vetenskapsrådet, 2017). Med begreppet 

forskaretik menas forskarens ansvar gentemot arbetet, dvs. forskarens ansvar gentemot 

forskningen, forskarsamhället och samhället i övrigt. Frågor om forskarens uppträdande i olika 

roller, om ansvar i samband med publicering och om s.k. vetenskaplig oredlighet måste beaktas 

(Vetenskapsrådet, 2017). Det finns ytterligare terminologi inom området som istället använder de 

två etikbegreppen extern och intern forskningsetik. Forskningsetik som rör deltagarna i en studie 

kallas extern etik medan forskaretik benämns intern etik (Vetenskapsrådet, 2017). 

Ställning tas avseende en rad punkter innan studien genomförs. Innan intervjuundersökningen 

inleds ska forskaren grundligt tänka igenom syftet med undersökningen, vad den vetenskapligt 

kommer att bidra med. Hur ingående frågor kan forskaren ställa? Kan personliga konsekvenser 

bli resultatet av intervjun såsom stress eller förändrad självbild? Kan det vägas emot det 

forskningsbidrag som projektet syftar till (Kvale, 2014). Intervjun bör noggrant förberedas så att 

samtalsklimatet präglas av kontakt och lugn. Det är viktigt att intervjuaren uttrycker en 

grundläggande respekt och ett äkta intresse inför informantens synpunkter. Inför intervjun kan 

det vara bra att träna på aktivt lyssnande, att vid samtal visa intresse genom ögonkontakt, 

nickningar och ord som ”ja”, ”jag förstår” osv (Björndal, 2002, sid 94). Inför intervjun är det fyra 

grundläggande krav som är viktiga att de berörda informaterna är informerade om och har tagit 

ställning till. Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda personer om 

undersökningens syfte. Eleverna försäkras om att deras deltagade är frivilligt och att de har rätt 

att avbryta sitt deltagande närhelst de så önskar. De moment som ingår i studien ska också 

redovisas för de deltagande. Samtyckeskravet innebär att delta deltagarna i en studie har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan. I de fall där minderåriga ingår i studien krävs även 

vårdnadshavares godkännande. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om personer som 

ingår i studien måste behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifterna ska 

förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Nyttjandekravet innebär att data om enskilda 

personer som samlas in under studien bara får användas för forskningsändamål (Bryman, 2011, 

sid 131). 
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Giltighet och tillförlitlighet: validitet och reliabilitet  

I studien används en datainsamlingsmetod. Två villkor måste uppfyllas för att resultatvaliditeten, 

dvs svaret på om studien mäter det den påstår att mäta, ska vara god. Dels måste frånvaron av 

systematiska fel, begreppsvaliditeten vara hög, dels måste frånvaron av slumpmässiga fel tillika 

vara hög (Esaiasson, 2012). I den kvalitativa intervjun blir forskaren lätt en oskiljaktig del av 

datainsamlingen. Det är svårt för kvalitativa forskare att bevisa forskningsresultaten. Här talar 

man istället om trovärdighet i forskningsresultat (Denscombe, 2014, sid 407). Det är viktigt att i 

intervjun använda frågeställningar som står i relation till vilken information som studien vill få 

fram. För att säkra kvaliteten på svaren ska frågorna vara klara, otvetydiga och direkt kopplade till 

temat. De ska också vara av typen öppna och icke-ledande frågor (Björndal, 2002, sid 96). 

Kvalitativa forsknings resultat går sällan att verifiera på samma sätt som kvantitativa 

forskningsresultat. Ur trovärdighetssynpunkt måste då frågan ställas ”Om någon annan utför 

forskningen, skulle han eller hon få samma resultat och komma fram till samma slutsatser?” 

(Denscombe, 2014, sid 411). Genom att analysera datainsamlandet går det att få en bild av hur 

tillförlitligt resultatet är. Att forskaren har ställt rätt frågor är något som måste ses i relation till 

befintliga teorier och kunskap inom området. Respondentvalidering är en av flera åtgärder i 

arbetet med att producera och kontrollera att trovärdigheten i kvalitativa data överensstämmer 

med god forskningspraxis. I respondentvalideringen återkopplar forskaren data och fynd till 

deltagarna i studien. Detta förfarande gör det möjligt att kontrollera den faktiska träffsäkerheten 

och forskarens tolkning av data kan bekräftas eller utvecklas av dem vars åsikter, synpunkter och 

erfarenheter har studerats (Denscombe, 2014, sid 411).  

Metod för bearbetning och analys 

I arbetet med att analysera intervjun och välja ut det som är av särskild relevans i studien, söker 

forskaren efter mönster. Analysarbetet i denna studie utgår från en fenomenologisk infallsvinkel. 

Metoden används för att beskriva och analysera människors uppfattningar av omvärlden. 

Eftersom en av huvudfrågorna var ”vad är läsning?”, var det avgörande för valet av metod för 

analys. Ett antal huvudfrågor utgjorde ramen för intervjun. Intervjun kan beskrivas som en 

blandning av ett vardagssamtal och ett frågeformulär. När transkriberingen skedde numrerades 

intervjuerna med alfabetets första 12 bokstäver. Under analysen delades elevsvaren in i teman för 

att få en tydligare bild av resultatet. Vid det första mötet med den transkriberade texten söktes 

efter teman i varje enskild elevs svar och därefter söktes efter gemensamma teman (Fejes & 

Thornberg, 2015, sid 154). 
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Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet från de 12 elevintervjuerna.  

Intervjuresultaten utmynnade i olika teman om läsning som här redovisas som tre diskreta delar. 

Det är inga klart avgränsade teman utan de går ibland in i varandras områden, t ex i läsförståelse 

och val av litteratur. För att skilja elevsvaren åt har elevintervjuerna numrerats med alfabetets 12 

första bokstäver, dvs från A till L. 

Upplevelser av läsning 

Att beskriva hur läsning går till är en uppgift som eleverna funderade en del över innan de kunde 

beskriva processen. Två elever blev tysta och kunde eller ville ej besvara frågan. De elever som 

besvarade frågan svarade likartat. Det är en fråga som kräver en del tankearbete men svaren visar 

att eleverna trots att de tycker att läsprocessen är svår att beskriva, ändå har en strategi för hur de 

ska gå tillväga när de ska läsa. 

- (Elev C) Vet inte riktigt hur man gör när man läser, man bokstaverar, lyssnar på hur bokstaven låter och så 

blir det ord. 

- (Elev K) Du sätter ihop bokstäver och ljudar till det blir ett ord. Eller om du läser tyst så bara tänker du ihop 

orden. 

- (Elev I) Tittar på bokstäverna och bara säger ljudet som en bokstav har så blir det självaste ett ord. 

- (Elev D) Man ljudar fram ord, typ först läser man orden och sedan rabblar man upp meningarna. Man kollar 

på orden och bokstaverar och de som kan läsa riktigt bra de kan liksom ... har ... kan läsa tyst men jag klarar 

inte det ... det är jättesvårt tycker jag. 

- (Elev H) Uttalar bokstäver ... ... och så tänker jag lite på hur ... som typ där det är två s eller ett s i glass eller 

glas ... man behöver tänka på lite såna saker när man läser ... det finns så många krummedutter man måste 

tänka på ... 

- (Elev L) Man säger bokstäverna eller om det är ett långt ord kan man ta ett ... eller så dela på ordet och så kan 

man läsa hela.  

 

Att kunna läsa var något som eleverna i denna grupp till stor del såg som ett metaredskap till att 

klara andra saker i sin vardag som att läsa bioannonser, läsa och skicka sms och brev, läsa vad 

som stod på mjölkpaket och skyltar etc. Flera av eleverna såg också betydelsen av att kunna läsa i 

ett framtidsperspektiv. 

 

- (Elev A) För att man ska göra uppgifter i skolan, för att man ska kunna hjälpa sina barn. 

- (Elev I) För att bli duktig... och läsa vad det står ... och fatta sen när man får sms och annat. Och när man får 

brev! 

- (Elev F) För att kunna veta , alltså läsa vad det står på skyltar, böcker och så ... 

- (Elev E) För att inte bara kolla på Ipad hela tiden ... 
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- (Elev K) Dels för att det är underhållning, och annars här på skolan, för att man får mycket större ordförråd. 

Man lär sig mer liksom ... 

- (Elev J) För att om man ska kunna gå på bio med sina kompisar då måste man kunna läsa vilken tid det går 

och vilken bio man ska gå på och allting ... och för att få ett jobb då måste man kunna läsa ... 

- (Elev D) Annars blir det svårt när man blir stor ... så blir det svårt att liksom betala när man fått eget hus och 

sånt ... räkningar och hmm ... man måste kunna läsa för att ibland ... man ska kunna utbilda sig ... och det är 

typ det jag vet. 

- (Elev C) För det är viktigt att kunna det för annars kan man inte ... eh ... skaffa nåt jobb sen när man blir 

större ... och ... då kommer man inte ... klara skolan ... och det är en massa saker man behöver läsa för ...  

 

Tre elever berättade att de inte gärna lyssnade på andra som läste, eftersom de hellre ville läsa 

själva, och tyckte att det var svårt att koncentrera sig och lyssna när någon annan läste. 

Högläsning i skolan tycks inte vara så givande och bara en elev uppgav att hen gärna lyssnade på 

när klassläraren läste. Resten av eleverna, 8 elever, tyckte bäst om att höra på när mamma, pappa 

eller någon annan närstående vuxen läste högt hemma. En förklaring till detta kan vara att under 

lässtunden är fokus inriktat på barnet och läsningen kan anpassas till den som lyssnar utifrån 

dennes intressen. Lässituationen beskrevs som levande och i nära relation till den vuxne. Några 

elever berättade att när de läste hemma tillsammans med en vuxen, brukade de läsa växelvis, 

barnet läste en halv sida, föräldern läste två osv. Eleverna uttryckte att de då förstod innehållet i 

boken bättre men också att de samtidigt deltog i läsandet. Eleverna beskrev det som roligt och 

intressant när texten dramatiserades för dem i läsningen. Det var viktigt att den som läste kunde 

läsa med inlevelse och gärna dramatisera texten så att eleverna ”fick bilder i huvudet”. 

 

-  (Elev I) Mamma, farmor eller farfar. ... Det är skönt att höra ... en saga av mamma bara. 

- ( Elev K) Min pappa. Han läser så ... med bra inlevelse och han är duktig på det. 

- (Elev B) Pappa, för han kan ju ändra rösten till vissa saker, han spelar nästan teater.  

- (Elev D) För de liksom så hära ... gör olika röster ... som i Gyllenroy Lockman... de håller på och läser Harry 

Potter för mig... som Gyllenroy Lockman, pappa, han gör så här: ”Jag är Gyllenroy Lockman!”... jag börjar 

nästan fnissa när jag hör det! 

 

Flera av de intervjuade uttryckte att de tyckte att läsning var en arbetsam och mödosam aktivitet. 

Några beskrev att det var svårt att komma igång med läsningen men att när de hade läst en stund 

ville de fortsätta att läsa. Läsning var inget som någon av eleverna tycktes göra frivilligt, bara en 

av dem uppgav att läsning ibland kunde vara en avkoppling. Resultatet av svaren visar på en 

blandad känsla för att läsa bland de intervjuade eleverna. En elev tyckte att det var jobbigt och 

ansträngande och inget som hen valde att göra självmant. Överhuvudtaget kan man tolka svaren 

som att läsning i de flesta fall var en aktivitet som gjordes på uppmaning av någon annan, oftast 

en vuxen t ex läraren eller förälder. Det som tydligt framkom i elevernas svar var att vad som 
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skulle läsas utgjorde en viktig faktor för motivationen till att läsa. Även tidpunkt och miljö hade 

betydelse för motivationen till att läsa.  

- (Elev K) Det finns roligare saker att göra, men jag tycker att läsa är kul när man har såhär ... ja när man behöver 

lugna ner sig lite grann ... då är det typ det bästa som finns... 

- (Elev K) Det beror på vad man läser, men läser man en tråkig bok så är det ju tråkigt ... fast vissa stycken i 

faktaböcker kan vara intressanta av de vi läser i skolan ... typ som samhället och natur och sånt 

- (Elev J) Ibland ... när man har lust så är det roligt och när man inte har lust så är det tråkigt ... Under 

fortsättningen av intervjun kom det fram att det var roligast att läsa på morgonen och att det blev 

mer tungt fram emot eftermiddagen.  

- (Elev A) Jobbigt ... 

- (Elev H) Det beror väl på ... vilken tidpunkt och vilken miljö ... 

- (Elev L) Först vill jag inte läsa och sedan ... vill jag fortsätta att läsa. 

- (Elev I) ... Ja ... 

- (Elev G) Det är kul men det beror ju på om det är en rolig eller tråkig bok. 

Läsförståelse 

Eleverna upplevde inte att det förekom någon organiserad undervisning av läsförståelse om 

innehållet i lästa texter. Om läraren undersökte läsförståelsen gjordes det genom frågor som 

skulle besvaras i en bok eller på ett papper. Läsning som förekom i klasserna kopplade eleverna 

till tyst läsning, en aktivitet som vanligtvis förekom på morgonen. Efter läsningen diskuterades 

inte de lästa texterna. Två av elever berättade att klassen haft en bokcirkel där de diskuterat 

gemensamt lästa böcker i små grupper. Det hade varit roligt och de tyckte om när hela klassen 

läste i grupper. Lättast att förstå var texter som handlade om något som eleverna hade 

förkunskap om och ett intresse av. Under intervjuerna framkom att informanterna hade fyra olika 

strategier när de upplevde att de inte förstod en text. En strategi var att läsa om texten för att då 

kunna kontrollera missad viktig information. Den andra strategin var att titta på eventuella bilder 

för att få information. Den tredje strategin var att fortsätta läsa för att utifrån kontexten hoppas 

kunna förstå texten. Den fjärde strategin som nämndes var att fråga någon som kunde läsa bättre, 

t. ex läraren, mamma eller pappa. Ingen av de intervjuade nämnde en kamrat som exempel på 

stöttning.  

- (Elev A) Noa tyckte jag var rolig att läsa när det handlade om scouterna. Vet du en sak? Jag kommer också att 

göra en övernattning... Eleven fortsätter med att berätta om sin kommande övernattning med 

scouterna. 

- (Elev I) Jag brukar ta en paus och tänka ... eller så bara fortsätter jag ... då kan det ju vara så att man senare får 

veta vad det var ... 

- (Elev B) Då har vi liksom en liten bok som ska ... där står det saker som handlar om boken och det ska vi svara 

på. Och ibland är det frågor som man liksom får svara på ... helt själv ... det står liksom inte i boken ... de är inte 
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roliga. De bästa frågorna är typ när de frågar så här ... vad är din favoritsak? när man får rita det. Det brukar 

vara ibland på slutet ... det har varit typ ... tre gånger.  

- (Elev I) Vi pratar mest med matematik 

- (Elev K) ... När man går i mellanstadiet är det mer eget ansvar ... att man kommer ihåg själv ... du ska kunna 

det här , läs det några gånger tills dess du kan det liksom ... eller tills du känner att du kan det 

Val av litteratur 

Valet av litteratur gjordes utifrån elevernas egna val i skolbiblioteket eller klassrummet. De 

beskrev det som positivt att de fick välja vilken typ av böcker som de läste och det var också 

mycket positivt att det var lugnt i klassrummet vid läsningen. Eleverna upplevde att en stor del av 

lästiden ägnades åt tyst läsning. Vid val av litteratur ville informanterna att texten skulle vara 

luftig, inte ha för tätt mellan raderna och ej heller för liten text. Texterna skulle gärna innehålla en 

hel del bilder eftersom flera av eleverna uttryckte att de tog hjälp av bilderna för att kontrollera 

att man uppfattat innehållet i texten rätt. Serieböcker och serietidningar gavs som exempel på 

texter som det var roligt att läsa och som gick lätt att läsa. Kapten Kalsong och Gregs dagbok är 

böcker som flera av pojkarna nämnde att de gärna läste. Det är böcker med relativt stor text och 

mycket bilder, lite av serieformat, speciellt i Gregs dagbok. Eleverna beskrev böckerna som roliga 

och spännande. Böckerna är tryckta med ett typsnitt som liknar handskriven text. Bland gruppen 

av intervjuade eleverna var pojkarna också intresserade av sagor, fantasyböcker och faktaböcker. 

De böcker som flickorna nämnde att de gärna läste var hästböcker, böcker som var roliga men 

ändå spännande, faktaböcker och även här, Gregs dagbok. Det var lättast att läsa böcker om 

ämnen som informanten själv var intresserad av, därför var det också viktigt att kunna vara 

delaktig vid valet av litteratur. En elev tyckte att det var ett problem att hitta böcker som var 

intressanta men ändå lätta att läsa. Hen ville ha ett innehåll som gav lite mer att tänka på. Något 

annat som kunde vålla problem var om texten innehöll för många okända ord, flera elever angav 

detta som orsak till att de inte fick något flyt i läsningen. En elev valde engelsk litteratur och 

gjorde det utifrån att hen läst samma böcker på svenska först.  

- (Elev D) De ska ha max så här mycket text ... annars tycker jag det blir för mycket. Jag kommer ju igenom om 

det är så här mycket ... men det tar lite tid. 

- (Elev D) När det inte är bilder ... då vet man inte riktigt vad man ska läsa om och då blir det lite så där krångligt 

med orden... 

- (Elev H) Jag tycker inte att det händer så mycket i lätt att läsaböcker ... det blir så här, det kommer ett problem 

och det löser de direkt, det händer inget medans, det bara så här ... det är inte så här att någonting händer och så 

gör man saker medan och håller på, som man gör i lite större böcker ... 

-  (Elev C) Jag brukar också ibland läsa sånt som jag vet att jag gillar, sånt som jag kanske har hört förut. 

- (Elev C) Jag läser mest böcker som jag tycker är roliga och intressanta. Och det jag gillar mest är kemi ... och sånt 

... och jag har hittat en sån lätt att läsabok som jag brukar läsa. 
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- (Elev L) De har ... mycket text fast det är ganska lätta ord ... för att man ska lära sig bättre ... för att man ska få 

ett bra flyt... 

- (Elev G) Det är enklare ... lättare om det är så här bilder för ... då känns det som det inte bara är en massa text. 

- (Elev J) Den ska vara bra och det ska inte vara pyttesmå bokstäver och sedan ska det inte vara hela sidor, det ska 

vara några meningar på en sida. 

- (Elev J) I faktaböcker ska det vara bilder ... så att man slipper göra en bild i huvudet samtidigt som man läser. 

Det tycker jag är mycket roligare när jag läser skönlitterära böcker men inte faktaböcker. 

Inkludering  

Alla de intervjuade eleverna föreföll nöjda med sin lärmiljö och tyckte om när det var lugna och 

stukturerade klassrumsaktiviteter. Den situation i skolan där man läste bäst var när det var lugnt 

och tyst. Just att det skulle var tyst var viktigt för alla intervjuade elever. Flera av eleverna tyckte 

att det var störande när någon eller några gick omkring. En elev påpekade att det inte fick vara 

för tyst, det skulle vara en svslappnad stämning i klassrummet. Platsen var man ville sitta och läsa 

skiljde sig åt, 50 procent ville helst vara kvar inne i klassrummet medan 33 procent ville läsa 

enskilt hos specialläraren i ett annat rum och 17 procent gärna läste tillsammans med en liten 

grupp elever hos specialläraren. Hälften av barnen upplevde det som mycket viktigt att få vara 

tillsammans med övriga klasskamrater vid läsaktiviteterna. Platsen för att läsa skulle vara lugn, de 

ville gärna delta, vara med övriga klasskamrater men det skulle vara en lugn miljö .De tyckte att 

de ville vara med för att inte missa något och en elev uttryckte att det kändes tryggt med 

klasskompisarna. En annan elev påpekade dock att skulle hen stanna i klassrummet fick inte 

läraren gå ut för att göra annat, om än bara för en kort stund. Det var också viktigt att eleverna 

själva fick bestämma var de skulle sitta och läsa. De elever som berättade att de helst läste med 

specialläraren uttryckte att det var skönt att läsa i en annan miljö med lugn och ro och färre 

störande ljud när man läste. Att läsa enskilt gav också möjlighet till att läsa högt då några elever 

tyckte att det underlättade läsförståelsen. När man arbetar i en stor grupp i klassrummet fanns 

önskemål om att sitta i närheten av en vägg eller i ett hörn. Även hemma ansåg flera att den bästa 

platsen att läsa var en plats där det var lugnt, på sitt rum eller i en fåtölj eller soffa.  

- (Elev A) I klassrummet. 

- (Elev G) Jag vill helst vara i klassrummet 

- (Elev J) Vill helst läsa inne i klassrummet för när man läser är det väldigt tyst där inne. 

- (Elev F) Bäst att jobba i klassrummet är det när det är, typ, när det är film och man ska prata och .. ja så där ... 

- (Elev F) Jag vill jobba hos XX om det inte är faktafilmer , då vill jag vara med och så får ingen lärare gå iväg för 

då blir det ju pratigt ju. 

- (Elev B)Jag tycker inte om att sitta och läsa vid bänken ... för det är ju liksom ljud överallt... när de liksom ... de 

sitter ju ... man hör ju hur papper vänds, böcker stängs, bänkar öppnas och då kan man ju inte koncentrera sig. 
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Jag vill hellre läsa i Studion för det låter så mycket i klassrummet hela tiden ... och så är det alltid folk som viskar 

med varandra.  

- (Elev I) Det är mer annorlunda, tyst och lugnt. Ville helst läsa ensam med specialläraren. 

- (Elev C) För att det är lektion inne och att ibland när man läser så blir det lite ... högt ... för alla andra ... - Du 

menar att då stör man andra? - Ja, eller att de stör en ... En elev som vill helst gå ut i ett annat rum för 

att läsa och vill läsa tillsammans med andra men i en liten grupp 
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Analys 

Analysen kommer att redovisas under samma namn på delkapitel som gjordes i resultatdelen.  

Upplevelser av läsning 

Vygotskij talade om fysiska och mentala redskap och hävdade att med hjälp av fysiska och 

mentala redskap kan människan utföra olika handlingar, antingen ensam eller tillsammans med 

andra. Språket uppfattade Vygotskij som ett anpassningsbart teckensystem och var enligt honom 

”redskapens redskap” (Vygotskij, 1934, sid 165). Detta synsätt stämmer in på elevsvaren som kan 

tolkas som att eleverna har förstått läsning som ett metaredskap för att kunna utföra andra 

uppgifter i vardagen. Flera av eleverna uppfattade att läsning som just en form av 

metaredskap för att kunna lära sig andra saker medan endast en elev såg läsning som ett nöje. 

 

Den bästa läsupplevelsen upplevde eleverna i hemmet där någon nära vuxen läste högt för dem. 

En förklaring till att läsupplevelsen var så positiv var att den vuxne läste böcker som läsare och 

lyssnare valt tillsammans och att den person som läste högt läste med inlevelse som gjorde att 

lyssnaren/barnet kunde leva sig in i berättelsen. Det var också ett samarbete mellan barnet och 

förälderna, en form av stöttning, som gjorde att lyssnaren lättare kunde ta till sig textens innehåll. 

Individer utvecklas genom att ta till sig erfarenheter (Säljö, 2015, sid. 99; Vygotskij, 1934, sid 87) 

och språklig kommunikation språklig kommunikation och dialog mellan barn och vuxna är 

aktiviteter som har en inverkan på kognitiv utveckling (Bråten, 1998, sid 132). 

 

Generellt såg deltagarna i studien läsning som en aktivitet som inte var självvald och som 

initierades av vuxna i deras skol- eller hemmiljö. Läsning är enligt Vygotskijs tankar en 

psykologisk process hos barnet som utvecklas genom systematisk undervisning (Bråten, 1998, 

sid 25; Vygotskij, 1934, sid 293). Utvecklingen av elevens kunskaper bygger på att läraren har 

tillfälle att genom samtal komma till insikt om elevens närmaste utvecklingsnivå och utifrån den 

och didaktiska frågor som vad-, hur- och vem-frågor planerar en undervisning (Berg, 2011, sid 52). 

som bygger på ett verbalt och social samspel både mellan lärare och elever och där elever lär av 

varandra och där muntligt och skriftligt språk är i fokus för undervisningen (Dysthe, 1998, 

sid 52).  

Läsförståelse 

Det som tydligt framkom i elevintervjuerna var informanternas upplevelse av att det i klasserna 

förekom få diskussioner kring texter. Ibland förekom läsförståelsefrågor att svara på skriftligt och 

enskilt men frånvaron av textdiskussioner var tydlig. Vi behöver träna på att läsa högt och 

diskutera texter, hitta sätt för att diskutera i mindre grupper. En elev menade att ibland 
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diskuterade klassen lästa texter i samband med matematik och problemlösning. Detta kan 

uppfattas som att det i undervisningen inte finns någon nyfikenhet hos lärarna på hur elever 

tolkar lästa texter, det finns inget incitament att med utmanande frågor från läraren hjälpa 

eleverna att gå djupare in i texten, uppleva fler bottnar i det skrivna ordet. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv försummas tillfället att skapa lärande och stötta elevernas lärandepotential genom att 

bara låta eleverna läsa tyst i sina böcker. Om eleven lämnas för sig själv kommer utvecklingen och 

inlärningen att avstanna eller försenas ( Dysthe, 1996,sid 55; Vygotskij, 1934, sid 187). I en 

diskussion om innehållet i texten skulle eleverna kunna delge varandra olika erfarenheter och 

utmanas av uppgifter inom sin nämaste utvecklingszonen och för att kunna utnyttja 

lärandepotentialen behövs hjälp av en lärare eller kamrat som vet mer. Vygotskij menade att det 

är inom ramen för den närmaste utvecklingszonen som elever är mest mottagbara för 

undervisning. Man utvecklas i nära samspel med andra och då blir samspelet viktigt. Lärandet kan 

inte vara tyst utan utvecklas i kommunikation med andra individer. Eleverna upplevde inte att 

samtal kring lästa texter förekom. Läsförsåelse och tolkningar av texter förekom bara som 

skriftliga frågor och svar på papper eller på datorn. En elev uttryckte att samtal kring lästa texter 

förekom ibland på matematiklektionerna men inte i övrigt. I en diskussion om innehållet i texten 

skulle eleverna kunna delge varandra olika erfarenheter och utmanas av uppgifter inom sin 

nämaste utvecklingszonen men för att kunna utnyttja lärandepotentialen behövs hjälp av en lärare 

eller kamrat som vet mer. Vygotskij menade att det är inom ramen för den närmaste 

utvecklingszonen som elever är mest mottagbara för undervisning. Man utvecklas i nära samspel 

med andra och då blir samspelet viktigt. Lärandet kan inte vara tyst utan utvecklas i 

kommunikation. 

Val av texter 

En intressant bild som framkom i samtalen med eleverna var vilken typ av text som de valde att 

läsa i skolan. Som redovisats i studiens resultat beskrev en elev att hen ville ha böcker som var 

utvecklande och som ställde krav på läsaren, hen upplevde att att det var svårt att hitta böcker 

som utmanade hen. Vygotskij menar att för tänkandets utveckling är det viktigt att eleven får 

möjlighet att utveckla sitt språk som en källa till deras egen uppbyggnad av ett medvetet språk 

(Ibid, sid 186). Alla elever beskrev också att de valde böcker utifrån något ämne som intresserade 

dem. Detta kan kopplas den sociokulturella teorin där motivationen ingår som en en del av den 

närmaste utvecklingszonen, eleven måste själv ha en vilja att gå vidare i sin kunskapsutveckling. 

Alla utom en elev beskrev att de valde böcker som hade relativt stor text som inte täckte hela 

sidan utan också innehöll bilder. Eleverna uttryckte att bilderna var en form av stöd som hjälpte 

dem att förtydliga och kontrollera att de hade uppfattat texten korrekt. Stödet är ett viktigt 

redskap för att kunna utnyttja elevens lärandepotential och även för att utmana i elevens 

närmaste utvecklingszon. Här fick dock eleven inte stödet i samspel med andra utan från ett 

tryckt material, bilderna. Eleven måste få fundera och ges möjlighet till dialog och 



 

 31 

kommunikation, för att begrepp ska omvandlas till kunskap (Vygotskij,1934, sid 186). Det är 

svårt att förstå texter i det tysta och att eleven måste få fundera och ges möjlighet till dialog och 

kommunikation, samt att diskutera med såväl lärare som klasskamrater för att utveckla sin 

läsning.  

Inkludering 

Valet av litteratur gjordes utifrån elevernas egna val i skolbiblioteket eller klassrummet. De 

beskrev det som positivt att de fick välja vilken typ av böcker som de läste och det var också 

mycket positivt att det var lugnt i klassrummet under läsningen. Eleverna upplevde att en stor del 

av lästiden ägnades åt tyst läsning. På frågan var man helst ville arbeta med sin läsning skiljde sig 

informanternas svar åt. Utifrån de elever som intervjuats i denna studie finns tendenser till att de 

elever som har stora svårigheter med sin läsning ville gå till ett annat rum för att läsa. De elever 

som behöver särskilt stöd av andra anledningar t ex koncentrationsproblem ville gärna vara kvar 

inne i klassrummet. En slutsats som kan dras utifrån detta är att eleverna inte ville exponera sig 

eller avvika från den norm som gäller i skolan. Det skulle kunna vara så att eleverna med stora 

lässvårigheter upplever att de inte blir exponerade på samma sätt om de går ut och tränar 

eftersom de inte kommit längre i sin läsutveckling. De elever som vill stanna inne i klassrummet 

och arbeta drivs av samma vilja att inte skilja sig från mängden och avvika genom att gå ut ur 

klassrummet. Studien är dock för liten för att med säkerhet bekräfta detta. Utifrån Vygotskij 

teorier kan man tolka detta som att den elevens närmaste utvecklingszon inte är helt klarlagd och 

att eleven inte i så stor utsträckning känt av utmaningar som hen lyckats klara (ibid,sid 331). Vid 

arbete där man inte blottar sig på samma sätt, t ex vid högläsning och filmvisning, ville de flesta 

av deltagarna vara med i klassrummet. En elev påpekade dock att skulle hen stanna i klassrummet 

fick inte läraren gå ut för att göra annat, om än bara för en kort stund. Genom att använda 

varierade och skilda undervisningsformer kan pedagogen stimulera och engagera eleverna till att 

ta större ansvar för sin egen utbildning. Att man i klassen tar del av andras erfarenheter och 

upplevelser kan stimulera till tänkande som går utanför den egna sfären. Det finns ingen färdig 

inkluderingsmetod som kan appliceras på alla skolor utan eftertanke. För att utveckla ett 

framgångsrikt inkluderingsarbete måste detta utgå ifrån den egna klassens och skolans problem 

och svårigheter. 
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Diskussion 

Studiens övergripande frågeställningar har varit ”vad uppfattar eleverna att läsning är?” och ”var 

upplever eleverna att lässituationen är bäst?” Den teoretiska ansatsen utgick ifrån Vygotskijs och 

den sociokulturella teorin som menar att allt lärande sker i ett kulturellt och socialt sammanhang. 

Undervisningen som är en central del i en elevs kognitiva utveckling (Vygotskij, 1934, sid 259; 

Bråten, 1996, sid 25) ska enligt det sociokulturella synsättet bygga på samspel och 

kommunikation (Vygotskij, 1934, sid 333; Säljö, 2015, sid 94) .  

 

Beskrivningarna av läsprocessen gav tillsammans en mycket enhetlig bild av hur eleverna ansåg 

att läsprocessen gick till, dvs bokstäver och ljud fogas samman till ord. Målet med läsningen fanns 

en tydligare bild av och informanterna gav många exempel på situationer i livet som underlättas 

av att man kan läsa. Som beskrivits gällande tidigare forskning fann Swalander och Taube (2006) 

en tendens till att elever med lässvårigheter hade en syn på läsning som innebar att man behövde 

läsning för att som vuxen få ett arbete. Swalander och Taubes (2006) studie gällde elever i 

högstadiet och gymnasiet. De elever som intervjuats i den här studien är yngre och befann sig 

inom ålderspannet 8 till 13 år vid intervjutillfällena men även här fanns uppfattningen att läsa bör 

man kunna för att som vuxen få ett jobb och kunna betala räkningar. En tolkning av elevernas 

svar skulle kunna vara att föräldrar till barn med lässvårigheter i försök till att motivera till läsning 

talar om vikten och värdet av att kunna läsa. Det förefaller inte troligt att så unga barn har en 

mogen uppfattning om betydelsen av läsning.  

 

Läsning uppfattade eleverna som en aktivitet som gjordes i ett bestämt syfte och var något som 

lärare bestämde var och när den skulle ske. Klinger et al (2010) kom i sina observationer av 

speciallärares arbete fram till att undervisning i läsförståelse förekom sällan. Det resultatet 

stämmer väl med denna studies slutsats genom att eleverna huvudsakligen kopplade samman 

läsning med en avkodningssituation. De var inte vana vid att reflektera över och diskutera lästa 

texter i skolan. Eleverna kopplade samman läsning med tyst läsning. Myrberg (2007, sid 84) 

menar att det inte finns några studier som påvisar goda effekter av tyst läsning. Var och en av 

informanterna arbetade eller hade arbetat med speciallärare enskilt eller i liten grupp för att 

förbättra sin läsning. Detta tolkas som att de två aktuella skolorna betraktar 

specialundervisningen ur ett kategoriskt perpektiv där en elevs svårigheter förmodas finnas hos 

eleven själv (Persson, 1997). De intervjuade eleverna uttryckte inte någon speciell entusiasm till 

att arbeta i enskilt eller liten grupp med specialläraren. Det var mer ett konstaterande om ett 

arbete som måste göras. I Tidemans studie av speciallärare/pedagoger (Tideman et al., 2004, 

sid 149) anses specialundervisningen mest effektiv när den genomförs i ett annat rum. Samma 

studie (Ibid, sid 139) visar också på att klasslärarna gärna överlåter ansvaret till 

speciallärare/pedagoger för innehållet i den specialundervisning som ges. Den enda spontant 
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positiva reaktionen som uttrycktes kring läsarbete i skolan gjordes av två eleverna som arbetat 

med bokcirklar i sina sina klasser. Klasserna hade i grupper om fyra och fyra läst böcker som man 

sedan diskuterade. Detta beskrevs av eleverna som ett roligt och intressant läsarbete. 

Läsgrupperna var små och alla fick tillfälle till att prata och diskutera boken. Eleverna berättade 

att efter de avslutat en bok, ville fortsätta med att läsa en ny bok att och diskutera tillsammans. 

Det upplevdes positivt att alla i klassen samtidigt och gemensamt arbetade med böcker. Precis 

som Persson (1998, sid 30) beskriver ett relationellt perspektiv kunde här specialpedagogiken 

införlivas i klassrumsgemenskapen genom att alla elever gavs tillfälle att delta utifrån sina 

förutsättningar. Att eleverna ville fortsätta för att lära sig mer överensstämmer med de resultat 

Cornwall och Graham-Matheson (2012) drog i sin studie där lärarna lyckades skapa ett 

klassrumsklimat där eleverna genom samarbete och kommunikation tog initiativ till att lära sig 

mer.  

 

Högläsning hemma med en vuxen som läste upplevde flesta eleverna generellt som en positiv 

läsupplevelse. En förklaring till detta kan vara att vid lässtunden är barnet i fokus och läsningen 

kan anpassas till den som lyssnar utifrån dennes intressen. Lässituationen beskrevs som levande 

och i nära relation till den vuxne. Några elever berättade att när de läste hemma tillsammans med 

en vuxen brukade de läsa växelvis, barnet läste en halv sida, föräldern läste två osv. Eleverna 

beskrev att de då fick hjälp att förstå innehållet i boken bättre men också att de tyckte om att 

samtidigt få vara med och läsa. Informanterna beskrev det som roligt och intressant när texten 

dramatiserades för dem i läsning. Lärare som kan dramatisera texten och läsa med inlevelse har 

ett tillfälle att ge alla elever en chans att delta på samma villkor trots lässvårigheter. Espin och 

McMaster (2015) och Kendeou et al. (2016) menar att i ett sådant sammanhang skulle 

specialpedagogisk kunskap kunna ingå som en del att i samarbete och kommunikation med andra 

tolka texter och därigenom ge eleverna möjlighet att utveckla grundläggande förmågor. 

Dramatiserad högläsning utgör en möjlighet till att fånga många elevers intresse. Här kan elever 

som av olika skäl har svårigheter med skolarbetet få utmaningar och möjligheter att utvecklas 

utifrån sina förutsättningar. Den lästa texten skulle kunna ge upphov till diskussioner där alla har 

möjlighet att ta del av det gemensamma talutrymmet, bli delaktiga i klassens gemenskap och bidra 

till utveckling genom att våga yttra sig och känna sig trygga i det. Tjernberg och Heimdal 

Mattsson (2014) visar att ur ett specialpedagogiskt perspektiv kan muntlig presentation vara en 

betydelsefull faktor i framgångsrik läs- och skrivundervisning.  

 

Alla de intervjuade eleverna föreföll, precis som eleverna i Nilholm och Alm (2010) och Tetler 

och Baltzers (2011) studier, nöjda med sin lärmiljö och tyckte om när det var lugna och 

stukturerade klassrumsaktiviteter. Detta kan tolkas ur en individorienterad definition av 

inkludering som att eleverna är inkluderade (Nilholm & Göransson, 2013, sid 29). Hälften av 

eleverna uppgav att om de hade möjlighet att välja var de skulle arbeta med läsning skulle de helst 
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vara kvar i klassrummet. Trots detta gavs det specialpedagogiska stödet utanför klassrummet. 

Detta resultat stödjer Perssons rapport (1998) som hävdar att det specialpedagogiska arbetet i 

skolorna fortfarande domineras av ett kategoriskt synsätt som inriktas på kortsiktiga mål och 

bottnar i skolans strävan att sortera och gruppera elever.  

 

Vid frågor om inkludering berör denna studie endast de individorienterade och 

placeringsorienterade definitionerna (Nilholm & Göransson, 2014) av inkludering. Studien skulle 

kunna gå djupare i frågorna och försöka utröna mer om just den enskilda eleven känner sig 

inkluderad i gruppen. Sådana frågeställningar valdes dock medvetet bort utifrån det etiska 

perspektivet (Vetenskapsrådet, 2017). Eleverna deltog i studien utifrån kriteriet att de har eller 

hade haft behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Att då gå in med en fråga om 

inkludering och delaktighet, som kanske väcker en tanke hos eleven, eller skapar en känsla som 

denne inte hade haft tidigare, kändes inte rätt. Forskarens vilja att gå på djupet i sin undersökning 

fick stå tillbaka för den enskilda individens bästa (Kvale, 2014; Vetenskapsrådet, 2017). En ny 

studie skulle kunna utgå ifrån ett större antal elever som består av en eller flera klasser. Då skulle 

sådana frågor kunna ingå i studien som en allmän del utan att kränka eller skada informanterna. 

Eftersom resultatet dessutom visar att tyst läsning är en vanligt förekommande aktivitet i 

klassrummen, skulle ytterligare ett forskningsområde vara huruvida detta är en god 

läsutvecklingsmetod i förhållande till andra metoder. 
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Konklusion 

Sammantaget kan sägas att eleverna upplever att läsning i skolan är en situation där man till stor 

del är tyst och ensam. Detta är i stark kontrast till aktuell forskning som visar att läsförståelse är 

något som utvecklas i samspel med medmänniskor. För att utveckla tänkandet behöver man 

kommunicera och ta del av andras erfarenheter. Det gäller även inkluderingsperspektivet, för att 

skapa tolerans och respekt, måste eleverna tillåtas att arbeta och ha utbyte av varandra. Studien är 

av betydelse för professionen eftersom den tillför ytterligare kunskap ur ett elevperspetiv.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor med elever 

1. Hur gör man när man läser? 

2. Varför ska man kunna läsa? 

3. Vilka texter är lätta att läsa? Vilka är svåra? Vad beror det på? 

4.   Hur tycker du att det är att läsa?  

5.   Är det någon som du tycker är särskilt bra på att läsa, som det är roligt att lyssna på? Varför det? 

6.  Hur vet man att man förstår en text?  

7.   Hur tycker du att din lärare tar reda på hur du har förstått en text som du har läst eller lyssnat till? 

8.  När du ska läsa hemma, har du då någon favoritplats? 

9.  Vad är det som gör att det är bäst att läsa där? 

10. När du ska läsa i skolan, har du då någon favoritplats? 

11. Vad är det som gör att det är bäst att läsa där? 

12. När tycker du att det fungerar bra att läsa i klassrummet? 

13. Eventuell När tycker du att det fungerar lite bättre? 

14. Vad tycker du är bra när du får läsa tillsammans med specialläraren? 

15. Är det något som kan förändras för att det ska bli ännu bättre? 

Inför intervjutillfället förbereds eleven i god tid om datum och tidpunkt för intervjun. Hen får välja 

vilken lokal (välja mellan två alternativ) som intervjun ska ske i. Jag förklarar också att när man 

deltar i intervjun blir man bjuden på något att äta och dricka. Som en del av förberedelsen får eleven 

välja mellan att bli bjuden på smörgås eller frukt och att dricka en kopp the eller vatten. Dessa 

förberedelser är en del av att bädda för det ”goda samtalet” (Juul, 2009). 



Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 
Box 256, 751 05 Uppsala 

 

Bilaga 2. Medgivandeblankett 

Till vårdnadshavare för elev på XXXX 

 

Medgivande till deltagande i en studie 
Studien, som kommer att handla om elevers upplevelse av speciallärares stöd i 

läsundervisning, kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av 

Monika Löfroth som går sista terminen på speciallärarprogrammet, Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

intervjuas i sin skolmiljö samt att intervjun kommer att analyseras. Jag har förklarat för mitt 

barn vad studien innebär och jag har uppfattat att mitt barn har förstått detta och vill delta i 

studien. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och mitt barn. Jag vet att jag kan begära 

att forskning inte utförs på insamlade data där mitt barn deltar, även efter att datainsamlingen 

har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 

 

Blanketten lämnas till specialläraren. 



Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 
Box 256, 751 05 Uppsala 

 

Bilaga 3. Informationsbrev 

Till vårdnadshavare för elev på XXXX  

 

Information om en studie av elevers upplevelse av speciallärares 
stöd i läsundervisning 
 

Jag är speciallärarstudent som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet.  

 

Den studie och frågeställning jag arbetar med undersöker ur ett elevperspektiv hur elever 

upplever stödet från speciallärare angående läsundervisning och läsförståelse 

 

Deltagandet i studien innebär att jag kommer samla in data genom att intervjua ert barn i skolan. 

Jag kommer att spela in intervjun. Sedan transkribering skett kommer ljudinspelningen att 

raderas. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under mars och april månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att 

ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

(publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. 

Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens 

resultat.  

 

Är du/ni positiv/a till att ert barn deltar i denna studie? Prata med ert barn om detta och fråga 

om barnet är villigt att delta. Om du/ni är positiv/a till deltagande undertecknas den medföljande 

blanketten om medgivande och lämnas in i bifogat kuvert. Om du/ni har ytterligare frågor 

angående studien går det bra att kontakta mig eller min handledare innan ett beslut tas (se nedan 

för kontaktuppgifter). Jag kommer även att ta in medgivanden från berörd personal på skolan 

såsom rektor och lärare. Efter att jag har mottagit alla medgivanden kommer vi att bestämma 

dagar för datainsamling. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Ingrid I. Olsson, Universitetslektor i didaktik, e-post: ingrid.olsson@edu.uu.se 

Uppsala 18 mars 2018 

 

Monika Löfroth, Monika.Lofroth.7874@student.uu.se 

 

 

 


