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Sammanfattning/Abstract 

Syftet med studien var att bidra med kunskap om vad elever i gymnasiesärskolan har för syn 

på sin egen läsning. Särskilt uppmärksammades läsningens betydelse för deras upplevelse av 

delaktighet i den skriftspråkliga kulturen. Studien tog sin utgångspunkt i följande 

frågeställningar: 

 Vad innebär det att vara delaktig i en skriftspråklig kultur enligt eleverna? 

 Vilka positiva upplevelser, möjligheter och begränsningar beskriver eleverna när det gäller den 

egna läsningen? 

Studien grundar sig på intervjuer med tio elever i gymnasiesärskolan. Intervjuerna 

genomfördes på tre olika skolor. När intervjuerna var genomförda transkriberades de och en 

tematisk analys gjordes. Resultatet visar att eleverna har en positiv syn på läsning samtidigt 

som de har en medvetenhet om begränsningar inom avkodning- och läsförståelse även om de 

har svårigheter att beskriva dem ytterligarare vilket har med deras metakognitiva förmågor att 

göra. Inom en för eleverna känd kontext finner de lämpliga strategier för ökad förståelse. 

Däremot visar studien att eleverna känner en osäkerhet inför kommande arbetsliv för att inte 

ha kapacitet att klara att läsa information från olika myndigheter och inom kommande arbete. 

Viktiga aspekter för delaktighet för eleverna är att kunna läsa informativa texter, skyltar och 

hänvisningar för att känna sig delaktiga i den skriftspråkliga kulturen.  

Nyckelord/keyword 

Läsning, utvecklingsstörning, gymnasiesärskola, delaktighet, metakognition  
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1. Inledning  

 

Mitt intresse för hur ungdomar ser på sig själva som läsare har väckts av att jag möter ungdomar 

med skiftande grad av läsförmåga i mitt arbete som lärare på en gymnasiesärskolas nationella 

program. Många av de elever jag träffar där upplever att det är svårt att läsa och förstå en del 

texter.  

En god läsförmåga har stor betydelse i dagens moderna samhälle där vi hela tiden matas med 

information via olika webbsidor, reklampelare, affischer, tidningar, tv och telefon med mera. 

Vi får en massa information från olika myndigheter och organisationer, men det krävs även av 

oss att vi själva kan söka information och göra bankärenden, bokningar och betalningar över 

internet. Om vi inte lyckas att hantera all information och alla åtaganden kan det leda till en 

känsla av att stå utanför och inte vara delaktig i samhället.   

Betydelsen av läsning och läsförståelse har aktualiserats under de senaste åren efter att PISA 

undersökningen 2012 presenterades där det framkom att elever i den svenska skolan presterat 

under OECD genomsnittet. Det framkom även i rapporten att det främst är de lågt presterade 

eleverna som tappat mest (Skolverket, 2013b). Detta har genererat uppmärksamhet i media och 

resulterat i olika lässatsningar i skolan.  

Gymnasiesärskolan är en skolform som ska förbereda ungdomar med utvecklingsstörning för 

yrkesverksamhet och fortsatta studier. Den ska även stimulera en god personlig utveckling hos 

eleverna och ge dem kunskaper inför vuxenlivet (Skolverket, 2013a). Det är därför viktigt att 

pedagogerna är medvetna om betydelsen av läsförmåga för att uppnå dessa mål och att de 

utvecklar pedagogiska strategier som så långt det är möjligt kan hjälpa eleverna att komma till 

rätta med de svårigheter som funktionshindret medför. För att pedagogerna ska lyckas med 

detta tror jag att det är nödvändigt att de har kunskap om hur eleverna själva upplever sin 

läsförmåga.    

Genom denna studie hoppas jag kunna ge ett bidrag till kunskapsutvecklingen på detta, som det 

verkar, tämligen outforskade område. Jag har därför valt att intervjua några elever i 

gymnasiesärskolan för att ta reda på hur de tänker om sin läsning, om dess möjligheter och 

begränsningar och om vad den betyder för deras känsla av delaktighet.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur några elever på gymnasiesärskolan ser på sin egen 

läsning, Särskilt uppmärksammas vad de säger om läsningens betydelse för deras upplevelse 

av delaktighet i samhällets skriftspråkliga kultur. 

Frågeställningar: 

 Vad innebär det att vara delaktig i en skriftspråklig kultur enligt eleverna?   

 Vilka positiva upplevelser, möjligheter och begränsningar beskriver eleverna när det 

gäller den egna läsningen? 

 

2. Litteraturgenomgång  

 

I litteraturgenomgången beskrivs tre centrala delar utifrån studiens frågeställningar och de 

benämns: utvecklingsstörning, läsning och delaktighet. Under den första huvudrubriken 

utvecklingsstörning får läsaren inledningsvis en kort inblick i särskolans framväxt och 

begreppet utvecklingsstörning definieras. Därefter beskrivs gymnasiesärskolan som skolform 

och ämnet svenska vid de nationella programmen.  

Under nästkommande huvudrubrik som är läsning beskrivs vad som krävs för att bli en läsare 

men även aktuell forskning om svårigheter vid läsinlärning, särskilt för elever med 

utvecklingsstörning. Därefter redogörs för innebörden av delaktighet med fokus på elever med 

utvecklingsstörning.  

2.1 Undervisning för elever med utvecklingsstörning 

2.1.1 Utvecklingsstörning 

I Sverige infördes allmän skolplikt år 1842 och folkskolor bildades men trots det så var det 

många barn som inte var inskrivna i skolan. Barn med utvecklingsstörning var vid denna 

tidpunkt de människor i samhället som var mest utsatta och de benämndes som sinnesslöa och 

stod fortfarande utanför den allmänna skolplikten. De delades in i två kategorier; de bildbara 

och de obildbara (Grunewald, 2008). Skolhem och sinnesslöanstalter inrättades och många 

människor med utvecklingsstörning levde sina liv på anstalter (Grunewald, 2008). Vid denna 

tidpunkt var det ett medicinskt synsätt som var i fokus där vård, behandling och uppfostran var 

i fokus. Det dröjde fram till 1968 då omsorgslagen (SFS:1967:940) trädde i kraft innan alla barn 

i Sverige omfattades av skolplikt (Grunewald, 2008). Under senare delen av 1960 talet infördes 

särskolor i landet under landstingets regi. Därmed hade alla barn rätt till en skolgång anpassad 

utifrån sina olika förutsättningar och förmågor. Likväl var särskolorna oftast placerade i en egen 
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byggnad avskild från övriga skolan (Szönyi & Tideman, 2011). Under 1970 talet växte 

begreppet integrering sig starkt i samhällsdebatten och särskolan skulle integreras i övriga 

skolans byggnader. Det resulterade i att det blev mer naturligt att elever med 

utvecklingsstörning blev synliga i skolmiljön, men endast beroende på lokalintegrering och det 

var sällan som särskolans elever hade social gemenskap med övriga skolan. Under 1980-talet 

tog kommunen över huvudmannaskapet för särskolan vilket ansågs vara ett steg mot en skola 

för alla (Szönyi & Tideman, 2011).  

Definitionen av utvecklingsstörning har varierat över tid och i olika kulturer. En gemensam syn 

är dock att personer med utvecklingsstörning har svårigheter med att ta in och bearbeta 

information, bygga upp och tillämpa kunskap. De har således en nedsättning i sin intelligens 

och svårigheter att klara sig självständigt i vardagslivet (Granlund & Göransson, 2011). I lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) där människor med utvecklingsstörning 

är en målgrupp som innefattas av lagen (SFS 1993:387) beskrivs definitionen av 

utvecklingsstörning enligt följande: 

Med utvecklingsstörning avses, enligt specialmotiveringen till omsorgslagen, en 

intellektuell funktionsnedsättning som beroende på grad och miljö utgör ett 

handikapp. Den sammanhänger med en under individens utvecklingsperiod 

inträffad brist eller skada som i många fall är så betydande att personen behöver 

stöd och hjälp i sin livsföring genom olika insatser för att kunna delta i 

samhällslivet. Med utvecklingsperioden avser i allmänhet åren före 16 års ålder. 

Orsaken till bristen eller skadan saknar betydelse. Vid bedömningen av den 

intellektuella förmågan skall psykologiska, sociala och pedagogiska faktorer 

vägas samman (Regeringens prop. 1992/93:159 s.167). 

Vid en diagnostisering av utvecklingsstörning är det således tre delar som beaktas: att personen 

har en IQ under 70, har en nedsättning i den adaptiva förmågan samt att funktionsnedsättningen 

uppkommer före 16 års ålder (Granlund & Göransson, 2011). I Sverige används oftast Kyléns 

klassificering som utgår från en helhetssyn på människan där hennes samspel med miljön och 

hennes känslor, intellektuella förmåga och sociala färdigheter är sammankopplade. Kylén 

(2012) delar in utvecklingsstörning i tre nivåer: grav, måttlig och lindrig. Han benämner dessa 

också i tur och ordning A-, B- och C-stadiet. Inom A-stadiet så kommunicerar individerna med 

ljud och rörelser men saknar tal. Deras upplevelser rör sig runt det som händer här och nu och 

de kan uppleva känslor och tar till sig sinnesuttryck. De individer som befinner sig på B-stadiet 

har en viss tidsuppfattning och har förståelse om sin omgivning och kan tänka fler händelser i 
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följd. De behöver konkret material eller exempel för att lära. De kan tala men har ofta 

svårigheter att reflektera och komma med förslag och mycket handlar om egna erfarenheter 

eller upplevelser. På C-stadiet så kan individerna läsa, skriva och räkna till viss del, dock främst 

enklare uppgifter. De har också en större förståelse för nutid, dåtid och framtid. Lösa abstrakta 

uppgifter innebär svårigheter, likaså om uppgiften innehåller flera olika faktorer som påverkar 

resultatet (Kylén, 2012).  

För att en elev ska bli mottagen i särskolan genomförs en utredning som består av fyra delar: 

pedagogisk, psykologisk, socialt och medicinsk. När denna utredning genomförts tas ställning 

till om särskolan är lämplig skolform för eleven. Likaså måste föräldrar ge sitt medgivande 

innan en särskoleplacering kan bli aktuell (Szönyi & Tideman, 2011). 

2.1.2 Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolan har ett brett syfte och i skollagen står följande:  

Gymnasiesärskolan skall ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning 

som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling 

och ett aktivt deltagande i samhällslivet.  

Utbildningen skall utformas så den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga 

att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper” 

(Skolverket, 2013. s.8). 

Gymnasiesärskolan i Sverige är en skolform med utbildning som vänder sig till ungdomar med 

utvecklingsstörning. Den är frivillig och sträcker sig över fyra år. Det finns nio olika 

inriktningar på de nationella programmen och samtliga har en yrkesinriktning. Det finns även 

individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad efter elevens egna 

förutsättningar. Inom det individuella programmet läser eleverna inom fem ämnesområden.  

Under 2013 genomfördes ett reformarbete inom gymnasiesärskolan och det ledde fram till en 

rad olika intentioner såsom att arbete för jämlikhet och mångfald ska leda fram till ökad 

samhällsgemenskap och delaktighet för personer med utvecklingsstörning. Likaså betonades 

förberedelse för yrkesliv och ett meningsfullt vuxenliv genom exempelvis arbetsplatsförlagt 

lärande (apl) där eleverna ska ges möjlighet att få erfarenheter från arbetslivet (Skolverket, 

2013a). 

Inom de nationella programmen läser eleverna tio ämnen som är gemensamma oavsett 

inriktning. Dessa ämnen är engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, 

naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. 

Vidare läser eleverna programgemensamma ämnen som ska ge eleverna kunskaper och en 
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grund för valt program. Därtill läser eleverna en programfördjupning med ämnen och kurser 

som fördjupar kunskaperna inom valt program. Eleven har dessutom ett individuellt val som 

tillkommer och här måste huvudmannen erbjuda eleverna hem- och konsumentkunskap och 

idrott och hälsa, i övrigt finns flera ytterligare kurser som kan ges möjlighet att läsa. Inom 

samtliga nationella program ska eleven genomföra ett gymnasiesärskolearbete som ska påvisa 

programmets karaktär. Gemensamt för alla nationella program är även minst 22 veckors apl 

(Skolverket, 2013). Inom gymnasiesärskolan ska det finnas en flexibilitet och elever ska ha 

möjlighet att läsa en kombination av kurser och ämnesområde utifrån var och ens olika 

förutsättningar och förmågor (Skolverket, 2013).   

2.1.3  Läroplan i ämnet svenska på gymnasiesärskolan 

Undervisningen i ämnet svenska på gymnasiesärskolan ska bidra till att eleverna utvecklar sina 

förmågor inom läsning av olika texter och skönlitterära alster. Undervisningen ska stimulera 

ungdomarna att vilja läsa, tala, skriva och lyssna vilket ska bidra till en personlig utveckling. 

Likaså ska den syfta till att de utvecklar tro på den egna förmågan och tillägnar sig de språkliga 

redskap som krävs för arbetsliv och samhällsdeltagande (Skolverket, 2013).  

2.2 Läsning 

I detta kapitel ska jag först redovisa forskning om barns läsutveckling och därefter presenteras 

faktorer som har betydelse för hur denna gestaltar sig: avkodning, läsförståelse, motivation 

och metakognition. När det gäller de två sista faktorerna har jag tyvärr inte hittat litteratur 

som specifikt berör elever med utvecklingsstörning. Den som jag här tar upp uppmärksammar 

emellertid elever med långsam läsutveckling och jag anser därför att den ändå är relevant för 

min studie. Kapitlet avslutas med en presentation av en forskningsrapport som redovisar hur 

ungdomar med utvecklingsstörning upplever sin egen läsning.  Vid litteratursökning har 

Linköpings universitetsbiblioteks databaser används såsom Unisearch och ERIC. De sökord 

som använts och gett flest relevanta träffar för både svensk och utländsk forskning är reading 

comprehension, special school, intellectual disability. 

2.2.1 Läsutveckling  

Läsning bygger på att personen uppfattar innehållet i skrivna eller tryckta texter utifrån att 

identifiera ord och kunna tolka innehållet i det som står utifrån sammanhang och tidigare 

erfarenheter. Läsning kan delas in i två delar avkodning och språkförståelse där båda 

komponenterna behövs för att kunna läsa och förstå en text. Detta resulterar i den gemensamma 

läsfärdigheten som personen utvecklar och kan sammanfattas med formeln the simple view of 

reading L=A x S (Hoover & Gough, 1990). Dalby (1992) har även utvecklat formeln ytterligare 
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till att innefatta komponenten motivation vilket innebär att läsarens motivation är av betydelse 

för att läsa och förstå en text.   

Taube (2007a) beskriver att det finns olika sätt för barn att lära sig känna igen ord och en del 

forskare inom området exempelvis Lundberg (2010) beskriver en stadieindelning som följer ett 

visst mönster. Den första läsningen benämns som pseudo läsning och här kan exempel såsom 

sitt eget namn, skyltar och varunamn som finns i ett barns närhet kännas igen och ofta gissar 

barnen vad som står.  Därefter kommer logografisk läsning som innebär att barn lär sig att 

känna igen vissa ord som läggs på minnet fast de inte lärt sig bokstäverna och deras olika ljud. 

De lär sig exempelvis att O liknar en ring och lägger det på minnet. Barnen lär sig att se ord 

som visuella bilder. Därefter följer alfabetisk läsning där barnet lär sig att koppla samman 

bokstäver med deras ljud och lär sig därigenom nya ord. Barnet utvecklar en förståelse att olika 

bokstavsljud är de samma som finns i det talade språket. De lär sig att bokstäver kan låta på 

olika vis och lär sig att se högfrekventa ord direkt. Därmed närmar sig barnet det som benämns 

som ortografisk läsning som innebär en direktläsning av ord de sett förut. De behöver inte ljuda 

samman orden utan det finns lagrat i långtidsminnet efter att barnet övat sig under lång tid för 

att känna igen sekvenser och bokstavsljud (Taube, 2007a, Lundberg, 2010).  

Vidare anser Lundberg och Herrlin (2007) att utvecklingen av en persons läsförmåga innefattar 

fem olika dimensioner som samspelar med varandra men varje del har även ett eget 

utvecklingsförlopp. Ibland kan en person utvecklas inom en eller ett par av dimensionerna men 

stanna upp i en annan men samtliga behövs för att utveckla en god läsförmåga. Den första 

benämns fonologisk medvetenhet och innebär att kunna lyssna på ord och förstå att de är 

uppdelade i olika språkljud som benämns som fonem och bortse från vad ordet betyder. 

Exempelvis att hitta första bokstavsljudet i olika ord, klappa stavelser och lyssna efter ljud i 

början mitten eller slutet av ett ord, uppfatta rim och kunna rimma själv. Vid den andra 

dimensionen som är ordavkodning har personen börjat uppmärksamma en del skrivna ord som 

finns i dess närhet kanske skyltar såsom Mc Donalds, GB och liknande. Därefter fortsätter 

personens väg mot att lära sig läsa och hon gör försök i att skriva och avläsa nya ord och 

meningar. Sammanhanget är betydelsefullt i början av en persons läsinlärning men sedan när 

avläsning kan ske utan sammanhang är individen på väg mot att automatisera sin läsning. 

Den tredje dimensionen flyt i läsningen är nära besläktad med läsförståelsen och skapar en 

samhörighet mellan avkodning och förståelse. Personen måste veta att text kan delas upp i delar 

och fraser men även ha en känsla för när det är bra att pausa vid exempel högläsning och där 

av skapa liv i en text. Det innebär också att kunna läsa tillräckligt snabbt för att få ett 
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sammanhang så att minneskapaciteten räcker för längre och svårare meningar som ska läsas. 

Den fjärde dimension är läsförståelse och innebär att personen med sina förkunskaper och 

erfarenheter blir en medskapare i texten som läses, exempelvis kanske inte allt står uttryckt 

exakt i texten utan personen gör inferenser. Personen bör få stöd i att utvecklas och läsa aktivt 

och när hon inte förstår det lästa ta hjälp eller läsa om, söka upp betydelse av enskilda ord men 

även samtala om innehåll i texten och tänka ut hypoteser om vad som kommer ske vidare i 

texten. Den femte dimensionen är läsintresse och är en viktig komponent för att skapa goda 

förutsättningar för en persons läsutveckling. (Lundberg & Herrlin, 2007).  

Vid bristfällig läsförmåga kan personen ha fonologiska svårigheter vilket innebär svårigheter 

med språkets ljudsystem. I svenska språket med sitt alfabet och bokstäver finns språkets minsta 

ljuddelar fonemen. I talat språk tänker man inte på språkljuden men när man ska lära sig läsa 

och skriva behöver man höra och få vetskap om de enskilda språkljuden för varje ord och bli 

medveten om att ord är uppbyggda av fonem som tillsammans bildar ord i olika konstellationer. 

Lyckas personen inte uppmärksamma dessa byggstenar i språket leder det till svårigheter att 

lära sig den alfabetiska koden vilket resulterar i att både läsning och stavning går långsamt och 

blir bristfällig (Lundberg, 2010). 

En god läsförmåga har avgörande betydelse för att ta till sig kunskap och lärande både i skolan 

och övriga samhället. När en person kan läsa olika typer av texter såsom berättelser, faktatexter 

eller bruksanvisningar så innebär det att den förfogar över en förmåga som är betydelsefull i 

många sammanhang och där av viktigt att barn- och ungdomar utvecklar en säkerhet i sin 

läsning som innefattar att läsa med flyt och ha läsförståelse (Lundberg, 2010).  

I dagens moderna samhälle har nya medier såsom tv, datorer, smartphone och i-pads växt sig 

starka i barn- och ungdomars livsvärldar. Likaså kräver det moderna samhället att vi kan läsa 

och skriva så vi kan ta del av information på olika websidor och informationskanaler (Jacobsson 

& Nilsson, 2011). Samhället har rationaliserat bort många funktioner som tidigare skedde 

genom mänskliga möten. Vi läser istället skyltar, informationsblad och vi talar inte i så stor 

utsträckning med banktjänstemän eller bussförare utan använder automater och internet i stället 

(Lundberg, 2010). Samhället är därmed uppbyggt på att människor är läs- och skrivkunniga och 

värderas utifrån kognitiva förmågor. Det innebär att människor som inte har dessa egenskaper 

utlämnas till att andra personer måste ge dem stöd för att utföra diverse plikter i samhället 

(Taube, 2007b).   
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2.2.2 Avkodning  

Det finns flera stora internationella studier som har studerat avkodning i förhållande till 

utvecklingsstörning och Ratz och Lenhard (2013) menar att avkodning bokstav för bokstav och 

till viss del ortografisk läsning är kännetecknande för personer med utvecklingsstörning. 

Channell et al. (2012) har i sin studie jämfört en grupp elever med utvecklingsstörning och en 

grupp med normalbegåvade ungdomar och det framkom att de förra har större svårigheter med 

fonologisk medvetenhet och avkodning. Det leder i sin tur till svårigheter att förstå innehållet i 

den lästa texten. Forskarna menar även att mer undervisning i fonologisk medvetenhet kan bidra 

till att eleverna utvecklar bättre ordförståelse. Även Sermier Dessemont och de Chambrier 

(2015) fann i sin studie att fonologisk medvetenhet och ordförståelse var framgångsfaktorer för 

att utveckla läsförståelse för personer med utvecklingsstörning. I en stor amerikansk studie om 

avkodning där personer med lindrig och måttlig utvecklingsstörning i åldrarna 8-21 år deltog 

framkom att svårigheter i avkodningen var stora även för dem med lindrig utvecklingsstörning. 

Däremot utvecklades förmågorna för dem med ökad ålder även om de inte nådde åldersadekvat 

läsförmåga (Lemon, Zigmond, Kloo, Hill, Mrackho, Paterra & Davis, 2013). 

Alnahdi (2015) anser, slutligen, i sin studie att läsning är en svår process för ungdomar med 

utvecklingsstörning och förespråkar intensiv lästräning som ska ske systematiskt och 

konsekvent för att förbättra individens läsförmåga. Personer med lindrig utvecklingsstörning 

har svårigheter med arbetsminnet vilket bidrar till att de inte utvecklar sin läsförmåga fullt ut 

inom ordavkodning och förståelse (Chanell, et al., 2012, Lundberg & Reichenberg, 2009).  

2.2.3. Förståelse 

Reichenberg och Lundberg (2011) beskriver att en aktiv läsare använder sig av metakognition 

vid läsning och tar ett eget ansvar för sitt lärande eftersom personen har en medvetenhet över 

sina tankeprocesser. Personen är även medveten om att allt kanske inte uttrycks direkt i texten 

utan kan dra egna slutsatser utifrån det som framkommer i texten. En passiv läsare vilket 

innefattar många barn- och ungdomar med utvecklingsstörning har däremot svårt att avgöra vad 

som är betydelsebärande i en text och har svårigheter att bedöma och sätta ord på vad som är 

svårt att förstå. De har likaså inte förstått syftet med läsningen och har inte strategier att använda 

för att reda ut begrepp eller oklarheter i texten och har därmed inte lärt sig att inferera vilket 

innebär att läsa mellan raderna. Den passiva läsaren utvecklar där av inte sitt ordförråd i samma 

utsträckning som en aktiv läsare vilket i sin tur bidrar till ett utanförskap inom både arbetsliv, 

privatliv och övriga samhället.  

Lundberg och Reichenberg (2013) menar att får ungdomar med utvecklingsstörning rätt 

stimulans och strukturerad undervisning inom läsförståelse så har de goda förutsättningar att 
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utvecklas och förstå skriven text. De framhåller också att läsförståelse utvecklas i interaktion 

med andra i en social miljö, där kan innebörden av text diskuteras och synliggöras. Wingerden, 

Seger och Balkom (2016) har i sin holländska studie jämfört en grupp individer med lindrig 

utvecklingsstörning med en kontrollgrupp där elever med normal språkutveckling ingick och 

samtliga deltagare hade läsundervisning i tre år. Inom den holländska läsundervisningen börjar 

inlärningen med avkodning därefter läsförståelse med fokus på lässtrategier. De menade att 

gruppen elever med lindrig utvecklingsstörning hade större fokus på avkodning med visuella 

hjälpmedel men mindre uppmärksamhet på förståelse och lässtrategier. Resultatet av studien 

visade att gruppen med lindrig utvecklingsstörning presterade lägre inom samtliga undersökta 

områden men hade betydande sämre resultat inom läsförståelsedelen.   

2.2.4 Motivation 

Motivation och självbild är viktiga faktorer vid läsning. Personens upplevelser av antingen 

framgång eller misslyckanden får konsekvenser för fortsatt lärande. Skapar eleven en tro på sin 

egen förmåga påverkar det motivation och uthållighet för ytterligare lärande (Taube, 2007a). 

Personer som däremot har en långsam inlärning och inte har tillägnat sig vad de ska ha läsningen 

till riskerarar att förlora tron på sin egen förmåga vilket kan leda till att de undviker att läsa och 

hamnar i en negativ spiral (Jacobsson & Nilsson, 2011). 

Enligt Taube (2007a) är det viktigt att pedagoger är väl medvetna om samspelet mellan 

svårigheter inom läsning, elevens självbild och motivation. Anpassar pedagogen kravnivå 

utifrån elevens förutsättningar leder det till en för eleven upplevd inre kontroll vilket skapar en 

positiv spiral och nya krav och utmaningar kan ges till individen. Likaså Fischbein (2009) 

menar att det är av stor betydelse att anpassa kravnivå efter elevers olika behov så inte en 

negativ självkänsla och låg motivation skapas. Häggström (2010) poängterar även vikten av att 

fånga upp lässvaga elevers intressen och skapa intressanta övningstillfällen i läsning inom 

ämnen som tilltalar dem för att skapa och stärka en positiv självbild. Författaren menar att om 

lässvaga elever helst väljer andra aktiviteter istället för läsning så det är viktigt att skoltiden ger 

rikligt med lästillfällen för att öka elevernas läsfärdighet, ordförråd och språkliga kompetens.  

2.2.5 Metakognition 

Metakognition innebär att ha kunskaper om sitt eget lärande och att kunna reflektera över sitt 

eget tänkande, det vill säga över frågor om hur man lär sig, på vilket sätt och när man tar till sig 

ny kunskap. Slutligen betyder metakognition att kunna använda sig av strategier för att lära sig 

på ett målinriktat vis (Skolverket, 2016).  
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Forskning visar att förmågan till metakognition börjar utvecklas i 3- 5 års ålder, parallellt med 

kognitiva och exekutiva förmågor. Därefter fortsätter den att utvecklas och i åldrarna 8-10 år 

sker ofta betydande utveckling av den. Denna är livslång men det har visat sig att vissa delar, 

såsom förmåga att utvärdera, utvecklas senare än exempelvis förmågan att kunna planera. 

(Veenman, Bernadette, Van Hout-Wolters och Afflerbach, 2006). Enligt Vetenskapsrådet 

(2015) är det främst de lågt presterande eleverna, elever med svårigheter inom läsning och 

yngre elever som gynnas av att öva metakognitiva strategier. Det har dock visat sig att en viss 

nivå av kognitiva färdigheter krävs för att arbetet ska vara effektivt. Veenman et al. (2006) 

framhåller att de flesta elever lär sig metakognitiva strategier när de är tillsammans och lär av 

varandra och av vuxna i deras närhet.  

Lundberg (2010) skriver att metakognition innebär att som individ veta när man förstår något 

men även när man inte förstår något, vilket är nödvändigt för att kunna använda olika strategier 

för att skapa eget stöd vid exempelvis läsning. En aktiv läsare kan använda sig av strategier 

såsom att synliggöra syftet med läsningen genom att snabbt skanna av texten för att därefter 

bestämma om mer noggrann genomläsning och bearbetning av texten behövs. Likaså kan den 

personen identifiera betydelsebärande delar i en text och avgöra om förståelsen av det lästa är 

tillräckligt eller om texten behöver läsas igen eller om något annat behövs för att öka förståelsen 

av det lästa. Elever med svårigheter inom läsning använder oftast ett stereotypt förhållningssätt 

till den text de läser och använder sig inte av sin egen förförståelse och ställer sig inte heller 

egna frågor om texten för att förstå innebörden av den (Lundberg, 2010).  

Tarricone (2011) har skapat en taxonomi över metakognition som kan ses som ett ramverk och 

ett stöd både för den akademiska världen och yrkesgrupper som lärare för att öka förståelsen av 

metakognition både inom skola och forskning. Taxonomin är inte tänkt att ge en klar definition 

av begreppet metakognition utan är en översikt av sambanden mellan metakognition kopplad 

till personlig reflektion, kontext och strategier. Tarricone (2011) anser att metakognitionen 

utvecklas med elevens ålder och att minnesfunktioner har betydelse för utvecklingen. Minnet 

påverkar elevens exekutiva funktioner såsom planera, genomföra och utvärdera. Nedan följer 

en presentation av de tre begreppen i Tarricones ramverk: 

 Personlig reflektion: Viktiga komponenter vid reflektion är att ha kunskap om sig själv 

och uppfattningar om sin egen förmåga men även att ha kunskap om andra. Dessa 

uppfattningar bidrar till att en inre process av tankar inleds vilket i sin tur medför att 

personen förstår sitt eget agerande. Har hon utvecklat kunskaper om sig själv så 

genererar det även en vetskap både om vad hon vet och inte vet.   



11 

 

 Kontext: Denna innebär att ha kunskap om uppgiften som ska utföras eller ämnet som 

ska behandlas och det sammanhang som det inbegriper. Detta behövs för att kunna 

reflektera över situationen och ämnet men också för att kunna välja användbara 

strategier för att genomföra uppgiften. Denna kunskap utvecklas med erfarenheter. 

 Strategier: Det innebär att ha kunskaper om att strategier kan överföras och prövas i 

nya kontexter och sammanhang. De utvärderas i en inre tanke som byggts upp och 

prövats över tid med stöd av kunskapen om sig själv och andra. Strategier är beroende 

av förståelse och utvecklas mellan personen och sammanhanget som råder.  

Ur ett samhällsperspektiv innebär metakognition för den enskilda samhällsmedborgaren att 

individen har förmågor såsom att kunna kritiskt granska, reflektera, lösa problem och föra 

resonemang men även kunna ta till sig information och analysera det (Skolverket, 2016).   

2.2.6 Elevers syn på sin egen läsning 

Lundberg och Reichenberg (2009) beskriver att det framkom i ett projekt de bedrivit där de 

samtalat med barn- och ungdomar med lindrig utvecklingsstörning att många av dem såg 

positivt på läsning. Författarna upplevde ett stort engagemang och läslust från dem men även 

en vilja att utvecklas och lära sig mer. I samtalen framkom även att de gärna ville att texterna 

skulle vara spännande. De uppskattade även sagor och fantasyböcker. En populär författare som 

de barn- och ungdomar som deltog i samtalen lyfte fram var Hans Peterson och det berodde på 

att han skrev så bra om olika funktionshinder. En annan uppskattad författare var Astrid 

Lindgren. Likaså framkom att många förespråkade att typsnittet på texten skulle vara stort och 

det skulle inte vara så mycket text på varje blad.   

2.3 Delaktighet 

Lundberg och Reichenberg (2013) skriver att det ofta antas att elever med intellektuella 

funktionsnedsättningar inte kan nå tillräcklig kompetens för full delaktighet inom samhälle och 

arbetsliv och det kan leda till att eleverna inom skolväsendet möter en lägre ambitionsnivå för 

exempelvis färdigheter inom läsning. Även Hill och Lemon (2015) menar att det över tid funnits 

ett antagande från samhällets sida att personer med utvecklingsstörning inte har förmåga att lära 

sig läsa utan det har lagts mer fokus på praktiska och funktionella färdigheter.  

Begreppet delaktighet grundar sig i en humanistisk människosyn och bygger på att alla 

människor är lika mycket värda. Människors olikheter ska inte begränsa personernas 

möjligheter att vara delaktiga i samhällets olika funktioner (Szönyi, 2005).  
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Delaktighet kan även innebära att delta i olika sammanhang eller utföra något själv eller 

tillsammans med andra. Den kan också betyda att vara delaktig i olika beslut som fattas. Likaså 

står begreppet delaktighet för vem man är i förhållande till sin omgivning (Molin, 2004). I FN:s 

konvention om barns rättigheter artikel 12:1 uttrycks det att barn har rätt att komma till tals och 

uttrycka sina tankar och deras åsikter ska ges betydelse utifrån ålder och mognad i frågor som 

rör dem själva.  Skolan och dess undervisning ska vara en miljö som inbjuder till samspel och 

interaktion mellan elever och elever och lärare för att skapa delaktighet och göra det möjligt för 

eleverna att utvecklas (Alexandersson, 2009).  

Szönyi och Söderqvist Dunkers (2013) skriver i sin forsknings- och utvecklingsrapport (FoU) 

att delaktighet är ett begrepp som har en positiv laddning och går att applicera både på en enskild 

person och på samhället i stort. De har studerat delaktighet för elever med funktionsnedsättning.  

Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) har utifrån ovan nämnda FoU- rapport vidareutvecklat 

sin delaktighetsmodell och skrivit fram ett stödmaterial för personal inom skolans värld. 

Materialet är tänkt att ge stöd för skolors arbete för att öka elevers delaktighet. Modellen 

innefattar sex aspekter av delaktighet och alla delarna är viktiga och beroende av varandra för 

att skapa delaktighet. Modellen är universell och kan appliceras oberoende av verksamhet, ålder 

eller funktionsnedsättning även om författarnas FoU- rapport fokuserade på ungdomar med 

olika grad av funktionsnedsättning. Modellens olika delar presenteras enligt punktlista nedan: 

 Tillhörighet: Innebär att eleven ingår i ett sammanhang. Det kan vara exempelvis 

formell tillhörighet till en gymnasiesärskola och en klasstillhörighet kopplad till detta.  

 Tillgänglighet: Innebär att eleven har fysisk tillgång till lokaler och hela sin lärmiljö 

men det kan även vara exempelvis anpassat läromedel i form av tillgängliga texter, 

bildstöd eller teknisk utrustning. Tillgänglighet betyder även att ha tillgång till ett 

meningssammanhang som gör att man förstår givna instruktioner och annan 

information. Tillgänglighet förutsätter ett sociokommunikativt samspel som möjliggör 

för pedagogen att anpassa undervisningen till elevers olikheter och olika sätt att lära. 

Någon behöver stöd att förstå sociala koder, någon annan behöver tillgång till 

teckenspråk eller stöd av bilder. Att samtliga elever i en grupp har möjlighet att få ta del 

av det som kommuniceras är grundläggande för delaktighet.   

 Samhandling: Innebär att göra något tillsammans med en eller flera andra personer. 

Det behöver inte betyda att göra samma saker utan personer kan bidra på olika vis. Det 
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kan vara under en styrd lektion eller i olika aktiviteter, raster och andra sammanhang 

personer ingår i.   

 Erkännande: Det innebär att som person vara accepterad och ingå i en grupp. Det 

handlar om hur andra personer uppfattar en, exempelvis om man anses tillföra något till 

gruppen.  

 Engagemang: Detta gäller den enskilda elevens tankar och syn på hur den upplever sin 

delaktighet. Omgivningen kan skapa förutsättningar genom främst tillgänglighet, 

samhandling och erkännande för att eleven ska känna ett större engagemang för olika 

situationer och aktiviteter.  

 Autonomi: Det innebär att eleven har möjlighet till självbestämmande, att ha inflytande 

över sin situation och själv kunna ta beslut.  

Gemensamt för de ungdomar med olika grad av funktionsnedsättning som intervjuades i 

rapporten var att delaktighet i form av erkännande var framträdande för dem. De resonerade 

om att erkännande påverkade deras självbild och fick konsekvenser för kamratrelationer och 

undervisningssituationer. De ansåg att låg grad av erkännande ledde till exkludering. Likaså 

menade de att när en elev känner sig delaktig har den större förutsättningar att utvecklas 

kunskapsmässigt. Det framkom även att eleverna som i större utsträckning har stöd av 

assistenter och resurspersonal ibland kände att deras möjligheter till att fatta egna beslut ibland 

begränsades istället för att uppmuntras (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

3. Metod 

 

Detta avsnitt innehåller studiens metodval och genomförande. Här beskrivs även analys och 

bearbetning av data samt de etiska aspekter studien grundar sig på.  

3.1 Metodval 

I denna studie valde jag en kvalitativ ansats som utgångspunkt vilket bygger på att tolka och 

förklara något specifikt eller få en ökad insikt i något fenomen (Fejes & Thornberg, 2015).  

Valet gjordes med utgångspunkt i studiens syfte och forskningsfrågor som skulle belysa 

ungdomarnas syn på sin egen läsning kopplat till delaktighet i en skriftspråklig kultur. Studien 

ska även belysa elevernas positiva upplevelser, möjligheter och begränsningar när det gäller 

deras egen läsning. Bryman (2013) menar att i en kvalitativ ansats ligger fokus på ord snarare 

än kvantifiering vid datainsamling. I min studie valde jag att använda intervju som metod. 

Enligt Bryman (2013) bygger kvalitativa intervjuer på att vara lyhörd för intervjupersonens svar 

och ge dem stort utrymme genom att lyssna in vad de har att säga samt att eventuellt ställa 

följdfrågor. 

3.2 Att Intervjua personer med utvecklingsstörning 

De svårigheter som kan uppstå vid intervjuer av människor med utvecklingsstörning skiljer sig 

inte generellt från andra intervjusituationer däremot är de ofta mer komplexa och ställer krav 

på den som intervjuar att ha god uppmärksamhet och lyhördhet (Szönyi, 2005). Vid intervjuer 

med barn- och ungdomar med utvecklingsstörning är det viktigt att skapa goda förutsättningar 

inför intervjusituationen. Personen som ska bli intervjuad kan känna en anspänning och oro 

inför intervjun och om den som är intervjuare är helt okänd är det positivt att ge tid för att 

bekanta sig med varandra. Likaså är det positivt om intervjuerna sker i en för personen känd 

miljö (Cederborg, Hellner Gumpert & Larsson Abbad, 2012). Vid intervjuerna ska ett enkelt 

språkbruk användas med förenklad grammatik och man bör undvika svåra ord och begrepp. 

Positivt bemötande och respons i form av både verbal och icke verbal återkoppling kan skapa 

en samvaro där intervjupersonen känner sig lyssnad på och kan leda till att vederbörande 

berättar utan att känna sig pressad (Cederborg et al., 2012). Genom att skapa en öppenhet och 

våga vara tyst och lyssna och låta personen tala färdigt är det lättare att skapa en god relation 

till intervjupersonen. Intervjufrågorna ska vara öppna och enkelt formulerade utan att vara 

ledande (Kinge, 2010). Doverborg och Pramling Samuelsson (2015) beskriver att hjälpmedel i 

form av bilder, papper och pennor eller böcker kan användas för att lättare knyta an till ämnet, 

ge stöd för minnet och för att få fram uppfattningar eller tankar om ett visst fenomen. Szönyi 
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(2005) poängterar i sin studie att det finns forskning som visar att utvecklingsstörning inte är 

ett hinder för att delta i intervjustudier. 

3.3 Genomförande  

3.3.1 Urval 

Bryman (2013) beskriver ett målinriktat urval där forskaren gör sitt urval grundat på att det ska 

vara relevant utifrån forskningsfrågan. Det stämmer överens med min forskning eftersom 

kriterierna på deltagarna i denna studie skulle vara att de har en utvecklingsstörning och studerar 

inom gymnasiesärskolans nationella program. Studien har genomförts på tre olika 

gymnasiesärskolor i mellersta Sverige. Urvalet av skolor gjordes utifrån informationssökning 

via internet. Därefter kontaktades de valda skolorna som låg inom ett geografiskt område som 

antogs vara rimligt att besöka. Kriterierna för urvalet var att eleverna kunde läsa men 

omfattning av läsförmågan togs ingen hänsyn till.    

3.3.2 Kontakt 

Jag tog kontakt med lärare på de valda skolorna via email där en beskrivning av tänkt studie 

framgick och ett missivbrev riktat till ungdomarna bifogades (bilaga 1). 

Inför samtliga besök hade undervisande lärare på respektive skola varit behjälpliga. De hade 

förberett mina besök genom att samtala med eleverna. Lärarna hade tillsammans med eleverna 

läst missivbrevet och förklarat studiens syfte samt att det var frivilligt för ungdomarna att delta. 

Lärarna hade även förberett avskilda rum där intervjuerna kunde genomföras. Vid den första 

skolan som besöktes valde jag att närvara hela skoldagen för att ytterligare bekanta mig med 

eleverna och fem intervjuer genomfördes utspridda över hela skoldagen. Det andra skolbesöket 

resulterade endast i en gjord intervju och det berodde på att det endast var en person som ville 

delta. Det besöket varade endast en timme. Vid det tredje skolbesöket var det mer klart i förväg 

vilka fyra som valt att delta och där genomfördes intervjuerna i följd och besöket sträckte sig 

över en halv skoldag. Sammanlagt genomfördes tio intervjuer med ungdomar av manligt kön i 

åldrarna 18-20 år och samtalen varade mellan 15-25 minuter vardera. Att samtliga intervjuade 

var pojkar berodde på att det var de som ville delta, alltså en slump.  

3.3.3 Intervju 

Vid intervjuerna använde jag det Dalen (2013) och Bryman (2013) benämner som en 

semistrukturerad intervju med en intervjuguide som underlag med i förväg formulerade teman 

och öppna frågor vilket innebar att intervjun till viss del var styrd. Dalen (2013) poängterar 

vikten av att prova sin intervjuguide i förväg. Därigenom får man dels en ökad förståelse för 

hur intervjusituationen kan vara och öva på sin egen förmåga som intervjuare, dels får man 



16 

 

även möjlighet att prova den tekniska utrustningen som ska användas. En pilotundersökning 

gjordes inför studien och tre intervjuer genomfördes, vilket resulterade i några omformuleringar 

i intervjuguiden. Vid samtliga intervjuer användes en del visuellt stöd för eleverna. Det var två 

dagstidningar, några ordbilder i form av bio, taxi, ICA, bibliotek, sjukhus, telefon, tidningar, 

bio och fyra olika böcker från mycket lättläst till tjock kapitelbok. Jag gjorde det valet för att 

illustrera vilka typer av texter ungdomarna menar när de refererar till att de läser, men även för 

att ge ett stöd för deras minne. Inför intervjuerna berättade jag för intervjupersonerna att de 

skulle se materialet som ett stöd för dem som de behövde vid samtalet. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av en smartphone.  

3.3.4 transkription 

Jag valde att transkribera intervjuerna i nära anslutning till intervjutillfället. Ljudfilen med de 

inspelade intervjuerna fördes över till en dator. Där kunde hastighet och ljud regleras för att 

underlätta transkriberingen av materialet. Det valde jag för att inte gå miste om nyanser och 

innehåll i intervjuerna. Det stämmer med Dalen (2013) som poängterar vikten av att använda 

sig av tekniska hjälpmedel vid intervjuer för att få ta del av intervjupersonens egna ord. Vid 

transkriptionerna valde jag att inte markera pauser.  

3.3.5 Analys 

Vid bearbetning av materialet har en tematisk analys använts vilket Braun och Clarke (2006) 

beskriver som en flexibel metod för analys i en kvalitativ studie. Enligt Braun och Clarke (2006) 

ska egna uppfattningar undvikas i analysen och istället ska det empiriska materialet organiseras 

och analyseras för att slutligen utveckla teman. Arbetsordningen vid en tematisk analys följer 

sex faser. Fas ett är att bekanta sig med materialet genom läsning. Därefter görs en första 

kodning av materialet och här lyfts vikten av att vara öppen i sinnet för vad som kan uppstå i 

materialet. Fas tre innebär att sortera och leta efter olika teman. I fas fyra ska avgränsningar i 

teman göras och innehållet förfinas. I fas fem benämns teman som utkristalliserats i materialet 

och en analys av varje tema görs. I fas sex skrivs sedan en rapport (Braun et al., 2006). 

Vid bearbetningen i denna studie läste jag först igenom de transkriberade intervjuerna ett flertal 

gånger för att få en förståelse och känsla av vad intervjupersonen beskrivit. Därefter lästes 

intervjuerna igen och anteckningar fördes parallellt med läsningen och likaså kodades meningar 

och ord som belyste studiens syfte. Därefter skapade jag teman utifrån anteckningar och 

kodningar. Till att börja med fanns ett större antal grupperingar och teman i materialet och 

ytterligare begränsningar vidtogs. Till slut utkristalliserades arbetet i fem olika teman som 

benämndes som drivkraft, positiva upplevelser, begränsningar, strategier och texttyper.  

Därefter placerade jag dessa teman med hjälp av post it lappar på en vågrät linje på en vägg och 



17 

 

meningsbärande enheter klipptes ur materialet och placerades upp under respektive tema. 

Likaså markerade jag framträdande citat som kunde användas för att ytterligare belysa studiens 

syfte. 

 3.3.6 Text 

När den tematiska analysen var genomförd började arbetet med att skriva fram resultatet i 

studien. Det mynnade ut i en ordningsförändring och de fem temana blev tre utifrån ordningen 

texttyper, upplevelser och strategier där upplevelser skrevs fram och innefattar både positiva 

upplevelser och begränsningar. Det blev även tydligt att drivkraft passade bättre under temat 

strategier. Därefter utförde jag ytterligare bearbetning i rapportskrivningen för att tydliggöra 

resultaten. Studiens båda frågeställningar skrevs fram i resultatkapitlet och underrubriker 

skapades utifrån de tre teman som var tydliga vid analysen. Jag gjorde detta för att tydliggöra 

kopplingen till studiens syfte.  

3.4 Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats valdes för att få svar på studiens syfte och frågeställningar. Enligt Fejes och 

Thornberg (2015) är en kvalitativ metod ett bra val när syftet är att tolka och förklara 

människors tankar och åsikter om ett visst fenomen. Ansatsen fungerade väl och likaså att få 

möjlighet att möta eleverna personligen och samtala med dem tilltalade mig vilket bidrog till 

val av metod.  

Den i förväg skapade intervjuguide som Bryman (2013) och Dalen (2013) benämner som 

semistrukturerad med teman och i förväg formulerade öppna frågor användes. De tre 

pilotintervjuer som gjordes bidrog till en förbättring av intervjuguiden eftersom en del 

omformuleringar av frågeställningar gjordes för att tydliggöra och förenkla frågeställningar 

vilket stämmer med Cederberg et al., (2012) och Kinge (2010) tankar om att enkelt språkbruk 

är betydelsefullt vid intervjuer av personer med utvecklingsstörning.  Min upplevelse vid de 

genomförda intervjuerna var att eleverna oftast gav korta enkla svar och kanske intervjuerna 

gett fylligare svar med det Bryman (2013) benämner som djupintervjuer använts istället för 

semistrukturerade intervjuer.  Likaså kan tänkas att användning av fokusgrupper varit ett bättre 

alternativ vilket Bryman (2013) förklarar som användbart när ett visst ämnesområde eller tema 

ska diskuteras. Det kan tänkas att det skulle stärkt eleverna att få stöd och hjälp av varandra för 

att svara på mina frågor.  

Samtliga intervjuer spelades in och vid genomlyssningen av intervjuerna finns anledning till 

viss självkritik då det framkommer tydligt att jag borde ha ställt fler följdfrågor för att få mer 

utförliga svar vid några av intervjuerna. Det stämmer med Szönyi (2005) som menar att det 
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ställs stora krav på den som intervjuar i form av lyhördhet och uppmärksamhet. Stöd i form av 

tidningar, böcker och bilder bedöms varit till bra stöd för de intervjuade ungdomarna under 

samtalen men även för mig som intervjuare då möjlighet fanns att få en djupare förståelse för 

exempelvis synen på sin egen läsförmåga. Ungdomarna hade då möjlighet att visa vad de ansåg 

var lätt respektive svårt att läsa. Likaså stämmer det med Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2015) och deras syn på användandet av bildstöd vid intervjuer där de ser det som ett stöd för 

minnet och hjälp att få fram tankar eller uppfattningar om ett visst fenomen.  Enligt Braun och 

Clarke (2006) är tematisk analys en flexibel metod och i denna studie fungerade den väl att 

använda vid bearbetningen av materialet och passade väl för syfte och frågeställningar. Det var 

inte min avsikt att intervjua elever av manligt kön utan det var de som ville delta som 

intervjuades. Däremot kanske resultatet blivit annorlunda om elever av kvinnligt kön deltagit.   

3.5 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

Fejes och Thornberg (2015) använder sig av begreppet validitet för att beskriva kvalitet i 

forskning och Bryman (2013) beskriver innebörden av validitet i kvalitativ forskning som att 

studien mäter, observerar eller identifierar det som var avsikten. Likaså benämner Bryman 

(2013) extern reliabilitet vilket står för om studien går att upprepa vilket inom kvalitativa studier 

ger svårigheter eftersom det rimligtvis borde vara svårt att återskapa social miljö och andra 

betingelser som fanns vid tidpunkten för mina intervjuer. Där av kan det inte sägas att 

reliabiliteten i denna undersökning är hög.  

Enligt Braun och Clarke (2006) ska egna uppfattningar i en tematisk analys undvikas. Här kan 

tänkas att min erfarenhet av undervisning inom gymnasiesärskolan och mina möten med aktuell 

målgrupp kanske har det påverkat bearbetningen av materialet även om min ambition var att 

förhålla mig neutral.  

Likaså kan mitt språkbruk vid intervjuerna påverkat elevernas svar även om ambitionen var att 

använda enkelt språk vilket Cederborg et al., (2012) belyser som viktiga komponenter vid 

intervjuer av personer med utvecklingsstörning. För att öka studiens tillförlitlighet gjordes 

intervjuerna på tre olika skolor. Däremot bygger denna studie på intervjuer av totalt tio elever 

inom gymnasiesärskolan. Det är ändå ett litet underlag så det går inte att dra några generella 

slutsatser utifrån studiens resultat. Det säger endast något om vad de tio intervjupersoner på de 

tre skolorna som deltagit i denna studie har för syn på sin egen läsning och läsningens betydelse 

för deras upplevelse av delaktighet i samhällets skriftspråkliga kultur.  
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3.6 Etik 

Studien grundar sig på vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. Det är 

informationskrav som innebär att deltagarna får information om syftet med studien. 

Samtyckeskrav som innebär att deltagandet i studien bygger på frivillighet. 

Konfidentialitetskrav innebär att forskaren behandlar information från deltagarna utifrån 

konfidentialitet. Avslutningsvis innebär nyttjandekravet att det datamaterial som framkommer 

endast kommer användas i aktuell studie (Vetenskapsrådet, 2012).  

I min studie beaktas detta enligt följande: Innebörden av informationskravet uppfylls av det 

missivbrev (bilaga 1) som deltagarna i studien fick ta del av innan intervjuerna genomfördes. 

Likaså informerades de ytterligare en gång muntligt innan intervjuerna startade. Där fick de 

samma information som framkom i missivbrevet vilket innebar syftet men studien. Likaså att 

deltagandet i studien var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan om de så 

önskade. Deltagarna i studien nämns inte vid sina rätta namn utan de är samtliga fingerade.  

Samtyckeskravet innebär att deltagaren har makt över sitt eget deltagande i studien. De har rätt 

att själva bestämma på vilka grunder deltagandet sker. Samtyckeskravet uppfylldes av att det 

både muntligt och skriftligt redogjordes för att deltagandet i studien var frivilligt och 

ungdomarna kunde när de ville avbryta sin medverkan utan någon specifik motivering.  

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i en studie ska ges konfidentialitet. De ska 

avidentifieras så närstående inte har möjlighet att identifiera personer som deltagit i en studie. 

Detta är särskilt betydelsefullt vid etiskt känsliga ämnen. Likaså ska personuppgifter förvaras 

på ett sätt som är säkert för utomstående. Vid denna studie förvaras uppgifter i en dator som har 

kodlås och det material som skrivits ut förvaras i ett låst rum och kommer förstöras när studien 

är genomförd och examinerad.  

Nyttjandekravet innebär att insamlat material från ungdomarna kommer att användas för 

forskningsändamål i denna studie och resultatet kommer endast att presenteras i en vetenskaplig 

rapport och inte till något annat ändamål.  
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4. Resultat 

 

Det bearbetade resultatet kommer belysas utifrån studiens forskningsfrågor och skrivas fram 

och presenteras med hjälp av framträdande citat från intervjupersonerna. I resultatdelen 

benämns samtliga intervjupersoner med beteckningen elev. Först beskrivs hur eleverna såg på 

sin egen delaktighet i ett skriftspråkligt samhälle utifrån vad de ansåg att de behövde kunna läsa 

för informativa texter och vad de själva valde att läsa. Därefter redovisas elevernas tankar om 

de krav som kommer att finnas för dem inom läsning i ett kommande arbetsliv. Därefter 

redogörs för hur eleverna beskrev sin egen läsförmåga, positiva upplevelser och begränsningar 

som de ansåg fanns för dem inom läsning. Slutligen redogörs för vilka strategier de gav utryck 

för att de använde sig av vid läsning.  

4.1 Vad innebär det enligt eleverna att vara delaktig i en skriftspråklig kultur? 

4.1.1 Egen delaktighet i skriftspråklig kultur  

För att beskriva elevernas egen delaktighet i ett skriftspråkligt samhälle belyser denna del 

inledningsvis av vilka olika texttyper som eleverna i gymnasiesärskolan läser. Eleverna beskrev 

att de läste olika typer av texter vid många olika tillfällen under en dag. Vid analysen av 

intervjuerna blev två grupperingar av texter tydliga som eleverna ägnade sig åt och de benämns 

under denna del som informativa texter och egenvalda texter. Därefter beskrivs elevernas tankar 

om vad det fanns för krav på dem för att vara delaktiga i skriftspråkligt sammanhang i 

arbetslivet.  

4.1.1.1 Informativa texter 
De informativa texterna kan bestå av skyltar exempelvis vid buss eller tågstation, i butiker och 

vid olika offentliga platser. Samtliga elever beskrev att de läste sådana skyltar. Ett exempel är 

följande: 

”/.../ och vilken buss jag ska gå på, tåg o så, och vilken karusell jag vill åka då 

brukar jag läsa o vart jag kan gå o köpa sockervadd tillexempel, då läser jag, och 

popcorn, och sockervadd på skylten då läser jag, då vill jag veta dit ska jag gå om 

jag vill ha sockervadd eller popcorn.”  

En annan elev framhöll hur viktigt det är att kunna läsa i mataffär: 

”/.../ när man ska till affären, typ om man ska vet hur pengar är, för att kunna läsa 

o så, veta vad som är i förpackningarna, om det är nåt man inte tål.” 

Ytterligare en elev påpekade att det är bra att kunna läsa när man äter ute:  
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”/…/ läsa på menyn tillexempel på restaurang vad jag vill ha att äta…”  

Flera av eleverna nämnde att läsförmåga är viktig för att kunna orientera sig på olika platser, 

till exempel vid idrottstävlingar:  

”När man ska se på hockey, veta vilken plats man ska sitta på.” 

Vidare beskrev eleverna att de läste eller lyssnade på läroböcker i skolan. En av dem sa således 

att de både läste och lyssnade på olika texter och använde tekniska hjälpmedel i undervisningen:  

”Vanliga böcker vi brukar lyssna från datorn eller ipad då läser jag också eller 

lyssnar.” 

Slutligen framhöll flertalet av eleverna att de läste dagstidningar kontinuerligt antingen i 

telefon, på ipad, dator eller i pappersform för att orientera sig om världshändelser. En av dem 

uttryckte detta så här:  

”Ibland brukar jag läsa corren hemma på morgonen se vad som hänt i världen oså 

aftonbladet brukar jag gå in på datorn här på skolan då – kolla vad som hänt i 

världen.” 

 Merparten av eleverna visade i dagstidningarna som fanns som visuellt stöd vid samtliga 

intervjuer att det främst var rubrikerna i dagstidningarna de läste och ibland kanske ingressen i 

någon artikel eller kanske ett stycke av en text. 

4.1.1.2 Egenvalda texter  
De egenvalda texterna kan bestå av att läsa utifrån intresse och nyfikenhet. Samtliga elever lyfte 

fram digitala texter. De läste och skickade sms, spelade spel och läste textremsor på tv. Ett 

exempel är följande:  

”Jag gillar att läsa ibland, när jag läser saker som typ jag ser på internet och 

dataspel.”  

Likaså uttryckte de flesta av eleverna att de läste skönlitteratur såsom olika genrer exempelvis 

fantasy, spänning och romantik vilket en elev beskrev enligt följande:  

”Så då läser jag en bok den handlar om kärlek, romantik, hopp, skräck ja allt 

möjligt. Jag kommer inte ihåg vad den hette – tror – kärlek över allt.”  
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Samtliga elever tog hjälp av det visuella materialet som fanns som stöd vid samtalen för att visa 

vilka böcker som var rimliga för dem att läsa utifrån tjocklek, textmängd och typsnitt. Det var 

de enkla lättlästa böcker med liten textmängd på varje sida som samtliga elever förespråkade.  

Flera av eleverna framhöll sagoböcker och barntidningar med rikliga illustrationer som en 

betydelsefull genre. En av dem uttryckte detta så här: 

 ”Jag läser bamse – o Pippi o tipp tapp o tomtar.” 

Slutligen berättade eleverna att de läste både tyst för sig själva och högt tillsammans med andra. 

De använde läsning som en sysselsättning. En av dem uttryckte detta så här:  

”/…/ hemma ibland tidningar när jag inte har något annat att göra.”  

4.1.2 Krav på delaktighet i skriftspråket för arbetslivet 

De flesta av eleverna hade tankar om läsning i ett delaktighetsperspektiv, såsom vad som 

kommer krävas av dem inför arbetslivet. Det framkom tydligt att de i dag inte ansåg att de läste 

den typen av texter i så stor utsträckning och att de kände oro för att inte ha kapacitet att klara 

den typen av läsning för att vara en självständig individ i framtiden.  En av dem uttryckte detta 

så här:  

”Om man får jobb och kunna läsa det dom säger till - när man ska åka iväg o flyga 

och så, det är alltid svårt att veta vilken sal flygplats ligger o gå till liksom.”  

En annan elev framhöll läsningens betydelse på detta vis:  

”Då får jag se om jag kan läsa ett schema då, se vilka dagar jag jobbar – vilka 

dagar jag har ledigt.”                  

Vidare berättade eleverna att kunskaper inom läsning kommer att krävas för att kunna förstå 

texter som kommer från myndigheter och för att exempelvis göra bankärenden eller handla mat. 

Ett exempel är följande:  

”/…/ om du får papper från kommunen så du inte kan läsa. Vad ska du göra då, 

det är det - kanske du måste förstå vad det handlar om pappret du fick från 

kommunen. Inte bara säga jag förstår inte - brev från kommunen, kanske från 

tandläkare, kanske betala hus o hyra maten och allt.”  

En annan elev ansåg att läsning var viktigt för att inte hamna i obehagliga situationer när han 

var ute i samhället:  
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”/…/ för då kan man läsa många varningsskyltar o såna saker – så man inte åker 

ner i trubbel i onödan.”  

Slutligen framhöll flera av eleverna att läsning kommer krävas av dem för att i större 

utsträckning vara en del av samhället annars skulle det bli svårt. Ett exempel är följande:  

”Då har man svårt att komma in samhälle - o bli accepterad - man måste kunna 

läsa o skriva o sånt o hålla kontakt o förstå vad man skriver för den delen.”  

4.2 Vilka positiva upplevelser, möjligheter och begränsningar beskriver 
eleverna när det gäller den egna läsningen?  

Denna del kommer att belysa forskningsfrågan om elevernas upplevelser av möjligheter och 

begränsningar i sin egen läsning. Inledningsvis redogörs för elevernas tankar om sin egen 

läsförmåga och vilka positiva upplevelser läsförmågan gav dem. Därefter beskrivs elevernas 

tankar om vilka begränsningar de uppfattade fanns inom läsning för dem. Avslutningsvis 

beskrivs vilka strategier eleverna uppgav att de använde sig av vid olika situationer som kunde 

uppstå för dem.  

4.2.1 Positiva upplevelser  

Flertalet av eleverna framhöll en positiv uppfattning av sin egen läsförmåga. Ett exempel är 

följande: 

 ”Jag tycker – den är bra – tycker jag.”  

En annan elev gav ett något mer utvecklat svar där en viss insikt blev synlig:  

”Det går bra faktiskt, jättebra, jag försöker alltså lära mig nya ord.”  

Vidare berättade merparten av eleverna att det främst var rubriker och enkla lättlästa böcker 

med liten textmängd på varje sida som de läste. Likaså beskrev de att läsning ibland gav dem 

positiva upplevelser:  

/…/ ja vill läsa de jag tycker är roligt.   

En annan elev framhöll att intresse och motivation var betydelsefullt vid läsning:  

”När man är intresserad av det man läser, då är det lättare att läsa – annars 

svårare.” 

En elev berättade att läsning hade betydelse för att känna gemenskap och samhörighet. Han 

uttryckte det så här: 
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”Det känns bra, det känns som man – som man är ett med samhället när man kan 

läsa – man känner sig inte utanför och så.” 

Slutligen framhöll flertalet av eleverna att läsningen var en källa till avkoppling och 

välbefinnande. Ett exempel är följande:  

”/…/ Jag somnar lättare när jag läst. Jag blir mer trött. Kroppen blir utmattad. Jag 

lägger mej ner tänder lampan läser kanske två kapitel sen somnar jag.”  

4.2.2 Begränsningar  

Eleverna berättade i intervjuerna att det fanns många situationer när det var svårt att läsa och 

där de upplevde begränsningar. Det hade ibland med koncentration att göra. Ett exempel är 

följande:  

”/…/ ibland tröttnar man när man läst - jag gillar inte att göra samma sak 

jättelänge.” 

De flesta av eleverna upplevde begränsningar som hade med ordförståelse att göra: 

”/…/ när det är något så där jättesvårt ord så kan det ju va så att vad tusan betyder 

det där det svenska ordet har jag aldrig hört eller sett då blir det ju lite såhär svårt.”  

Flera av eleverna beskrev begränsningar i sin läsförmåga. De beskrev svårigheter i att förstå 

innehållet om texten var omfattande. En av dem uttryckte detta så här:  

”Lång text så man hinner till mitten kanske men inte resten, långa meningar o så.” 

Vidare berättade eleverna att begränsningar vid läsning hade med förståelse att göra:  

”Jag kommer inte ihåg vad jag läst.”  

En annan elev påpekade svårigheter att förstå brev som kom från myndigheter. I detta fall 

information från banken:  

”Jag skulle aldrig förstå sånt när dom håller på o skickar papper.”  

Flertalet av eleverna hade svårt att beskriva vad som var begränsningar för dem när de läste. 

Ett exempel är följande:  

”Det är svårt, jag vet inte…”  

En annan elev påpekade begränsningar av sin läsförmåga:  
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”Kass - det är svårt -  jag vet inte.”  

Flera av eleverna berättade om svårigheter att lära sig läsa. Ett exempel är följande:  

”Jag hade väldigt svårt att lära mig läsa när jag var liten – så jag började läsa när 

jag gick i åttan typ för min lärare sa att du måste träna din läsning. Jag hade inte 

bra betyg då, då bytte jag till särskolan för det var enklare.”  

Ytterligare en elev framhöll vad som hjälpt honom att vilja läsa:  

Det var rätt så svårt…..för jag gick första året här på gymnasiet så fanns det en 

lärare som gick runt med elever och läste en bok o försökte få dom att fatta att 

läsa är viktigt o att man ska ha teori o måste kunna läsa frågorna i böcker o det 

var svårt när jag började här. Det var svårt men när jag började läsa med läraren 

vart det rätt så bra. Jag blev mer intresserad……för jag kan inte läsa tillexempel 

om jag ska läsa en bok så långa o svåra ord såna böcker vill jag inte ha.”  

En annan elev beskrev det på detta vis: 

”Jag tyckte inte skolan hjälpte mig så där jättebra…..jag tycker inte det var så 

många lektioner som var till för att läsa så jag fick typ lära mig själv….”   

Vidare berättade eleverna att typsnitt på texten hade betydelse för dem och ibland hade flera av 

dem upplevt att läroböcker innehöll för litet typsnitt:  

”/…/o det är svårt att läsa, dom skriver så smått, jag ser ju inte vad det står.” 

4.3 Strategier 

Under denna del redogörs för vilka metakognitiva strategier som eleverna gav uttryck för att de 

använde sig av inom läsning. Eleverna redogjorde för strategier både inom avkodning och 

förståelse av de lästa texterna för att klara av olika situationer som kunde uppstå för dem. 

Flera av eleverna berättade att de använde internet som ett sökverktyg för att skapa förståelse 

av en text. En av dem uttryckte detta så här:  

”/…/ då skippar man det ordet eller söker upp på google vad betyder det här 

ordet.”  

Vidare berättade eleverna att de använde sig av en avkodningsstrategi för att läsa en text. Ett 

exempel är följande: 
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”/…/ jag läser en bokstav i taget o så försöker jag lägga till dom, liksom hålla för 

o sen försöka sätta ihop ordet /…/ att man tar ett ord i taget.”  

En annan elev framhöll en minnesstrategi för läsning inför kommande arbete: 

”Man kan ta kort på telefon o ha schemat där o se vilka dagar jag jobbar o inte så 

har jag det på bild. Jag har ju telefon så jag kan ta kort på allt så har jag ju det där 

på bild.”  

Flera av eleverna berättade att inläst text i form av ljudböcker var en strategi. Det underlättade 

avkodningen för dem och bidrog till ökad läsförståelse:  

”Böcker som man kan lyssna också med skiva som man kan lyssna och dom läser 

in för mig. Det har jag också testat o det är lättare för då är det bara att hänga med 

i boken.”  

Vidare berättade eleverna att de lyssnade mycket på musik och spelade olika dataspel, vilket 

bidrog till att de lärde sig nya ord: 

”Jag lyssnar mycket på musik, engelska och spel /…/ sen brukar jag gå över o 

prata svengelska /…/ då kommer man ihåg bägge språken.”  

Merparten av eleverna berättade att de valde lättlästa böcker med korta meningar och såg det 

som en strategi de antog vid läsning. En av dem uttryckte detta så här:  

”Böcker som inte är så tjocka, med mindre text inte så mycket på varje sida.”  

Vidare berättade eleverna att en strategi var att be om hjälp. De frågade ofta någon 

familjemedlem om hjälp i olika situationer men även andra människor när det behövdes. Ett 

exempel är följande:  

”Det är likadant på ICA Maxi när jag är där det står ju på en vara. Det är ju 

prislappar som bara den ju, men då kan jag hålla för och läsa o ibland frågar jag 

morsan, är det här nåt gott o äta till middag kanske eller nåt annat. Fikabröd 

tillexempel då kan jag fråga.”  

Slutligen framhöll en annan elev att det fanns ett språk som alla människor kunde som han 

använde som strategi i olika situationer när det var svårt att förstå eller förklara något:  

”Men då har man nåt som heter kroppsspråk som alla kan.”  
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5. Resultatdiskussion  

 

I resultatdiskussionen finns inledningsvis en sammanfattning av resultatet. Därefter analyseras 

och diskuteras detta utifrån den forskningsöversikt som presenterats under 

litteraturgenomgången, med fokus på frågorna om delaktighet och läsningens betydelse för 

delaktighet i samhället. För att tydliggöra för läsaren har en uppdelning utifrån 

frågeställningarna gjorts. Frågeställningen som berör elevers delaktighet kommer att belysas 

utifrån Szönyis och Söderqvist Dunkers (2015) modell för delaktighet. Diskussionen kring 

frågeställningen som berör elevernas upplevelser av läsningens positiva och negativa sidor 

struktureras med hjälp av Tarricones (2011) ramverk över metakognition. 

5.1 Sammanfattning av resultat 

Vid intervjuerna framkom att elevernas syn på delaktighet i ett skriftspråkligt samhälle innebar 

att kunna läsa informativa texter såsom olika typer av skyltar i för dem betydelsefulla 

situationer. Vidare beskrev eleverna att det var betydelsefullt att ta del av nyheter. I skolmiljön 

både läste de och lyssnade på inläst material. De använde sig av telefon, ipad och datorer i olika 

situationer för att hålla kontakt med vänner, använda som stöd för minnet, söka information och 

lyssna på olika typer av texter. De uppskattade att läsa enkla lättlästa skönlitterära böcker för 

avkoppling eller sysselsättning. Eleverna kände en oro över att inte ha kapacitet att klara av att 

läsa olika texter som de kommer möta i sitt vuxenliv exempelvis från myndigheter, bank, 

sjukhusbesök och sådana som är kopplade till kommande arbete.  

Elevernas metakognitiva färdigheter vid läsning kom till uttryck genom deras beskrivning av 

sin egen läsförmåga, vilken de flesta ansåg var bra utifrån den kontext de befann sig i med 

lättlästa böcker, anpassat läromedel och tekniska hjälpmedel. Vidare hade eleverna svårt att 

beskriva vad som var svårt med läsning. Svaren var korta och de uttryckte att läsning skulle 

vara lustfylld och de ansåg att intresse och motivation hade betydelse. Begränsningar de 

upplevde vid läsning var kopplade till koncentration, bristande ordförståelse och läsförmåga. 

De beskrev strategier för avkodning och förståelse av texter. Likaså kom metakognitiva 

färdigheter till uttryck när de beskrev sina minnesstrategier och nivåanpassade strategier och 

hur de ibland tog hjälp av andra.   
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5.2 Elevernas beskrivningar av delaktighet i det skriftspråkliga samhället 

Diskussionen har sin utgångspunkt i fyra av de sex delaktighetsaspekter som Szönyi och 

Söderqvist Dunkers (2015) benämner: tillgänglighet, erkännande, engagemang och autonomi.  

5.2.1 Tillgänglighet 

Eleverna berättade att de läste och lyssnade på böcker i skolan vilket tydligen innebar en känsla 

av delaktighet i form av tillgänglighet. Att det kunde bli så tolkar jag som att anpassningar 

gjorts av läromedel för att eleverna oavsett läsförmåga skulle känna sig delaktiga. Likaså kan 

det tyda på att pedagogerna tagit hänsyn att elever lär på olika vis och att de gjorde anpassningar 

till enskilda elevers förutsättningar och behov.  

Enligt Skolverket (2013) syftar gymnasiesärskolans utbildning till att eleverna ska få en god 

grund för aktivt deltagande i samhällslivet. Flera av eleverna berättade att de läste ordbilder och 

enklare texter som hade betydelse för dem i vardagen, till exempel skyltar utanför butiker, vid 

buss eller tågstationer och vid hockeyrinken. De berättade att dessa var lätta att läsa och förstå. 

De flesta av de intervjuade eleverna beskrev också att de läste dagstidningar både i pappersform 

och via telefon, ipad eller dator. 

Mitt intryck är att dessa former av läsning bidrog till att ge eleverna en känsla av 

meningssammanhang som är en av delaktighetens innebörder enligt Szönyi och Söderqvist 

Dunkers (2015). 

Vidare framkom i intervjuerna läsningens betydelse när eleverna berättade om att de skulle 

delta i olika aktiviteter. Detta belyser Molins (2004) uppfattning att delaktighet är något som 

kan innebära att utföra något själv men också tillsammans med andra. 

Flertalet av eleverna tycks ha kommit till en nivå där ortografisk läsning är möjlig. (Taube 

2007a). Säkert hade både lästräning och erfarenhet av att se ord som visuella bilder bidragit till 

att dessa lagrats i långtidsminnet. De kunde därför direktläsa utan att behöva anstränga sig för 

att ljuda samman ord, de började att få flyt i sin läsning. Detta överensstämmer även med Ratz 

och Lenhard (2013) studie där det framkom att ortografisk läsning är vanlig hos elever med 

lindrig utvecklingsstörning.  

Eleverna beskrev vidare att de hade ett behov av att läsa för att kunna tillägna sig information 

från myndigheter och därmed känna delaktighet i samhället. Även om flera av dem kunde 

berätta att de klarade av sådan om den var enkelt utformad, oroade de sig för att läsförmåga 

skulle vara otillräcklig för att klara vuxenlivets olika krav.  
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Det framkommer också i intervjuerna att elevernas motivation och tilltro till sin egen förmåga 

för läsning i hög grad bidrog till att stimulera deras läsintresse och läsförmåga, något som ligger 

i linje med Taubes forskningsresultat (2007a). Att kunna läsa och förstå ordbilder och enkla 

texter genererade tydligen positiva spiraler utvecklats. Jag tror att detta i sin tur kan leda till en 

känsla av ökad delaktighet utifrån meningsbärande sammanhang.  

5.2.2 Erkännande  

Ungdomarna i Szönyis och Söderqvist Dunkers (2013) rapport ansåg att hög grad av 

erkännande ledde till större förutsättningar att lyckas kunskapsmässigt. Eleverna i min 

undersökning säger dock just inget om att de fått erkännande för sin läsförmåga eller att de 

genom denna kunnat känna att de betytt något för andra. Det verkar därför som de inte fått 

uppleva denna sida av delaktighet. Några av eleverna är medvetna om problemet. En av dem 

framhöll till exempel att det krävs läsförmåga för att komma in i samhället och bli accepterad. 

Det är möjligt att jag fått en mer nyanserad bild om jag ställt mer specifika frågor kring just 

detta. Kanske de då åtminstone hade berättat att lärarna ibland gav dem erkännande för deras 

läsning i klassrummet?  

Jacobsson och Nilsson (2011) poängterar att ungdomar i dagens moderna samhälle ägnar 

mycket av sin vardag till att använda telefoner, datorer och annan teknisk utrustning. Detta 

gäller också dem som har en utvecklingsstörning. Troligen kan det stärka deras känsla av att 

vara lika andra ungdomar. Att de sedan oftast endast läser rubriker eller korta delar av en text 

kanske är sekundärt när det gäller just känslan av delaktighet och gemenskap. De ingår ju ändå 

i den skara av människor som använder teknisk utrustning för kommunikation.  

Dessutom kan ungdomar med utvecklingsstörning genom den elektroniska kommunikationen 

hålla kontakt med andra. Det kan tänkas att den ger dem en inre upplevelse av delaktighet i 

form av erkännande från den nära vänkretsen, familjemedlemmar och andra närstående.   

Ändå är det troligen så att många av gymnasiesärskolans elever upplever hinder när det gäller 

att få erkännande på grund av otillräcklig läsförmåga och därmed bristande kapacitet att delta 

på lika villkor som andra ungdomar. Lundberg (2010) beskriver vikten av att utveckla flyt i 

läsningen och att ha läsförståelse för att kunna lära både i skolan och i övriga samhället. Här 

har särskolans elever större eller mindre begränsningar. Detta kan också leda till att de upplever 

ett bristande meningssammanhang.  
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5.2.3 Engagemang  

Engagemang står för hur man själv upplever sin delaktighet. Det som verkligen engagerade de 

deltagande eleverna var oron för att inte kunna vara delaktig i samhällslivet som vuxna. De 

bekymrade sig för att hamna utanför på grund av svårigheterna att läsa tillräckligt bra. Det 

gällde sådant som att förstå brev från myndigheter, scheman och anvisningar på arbetsplatsen 

och att beställa och genomföra längre resor. 

Här kan tänkas att dagens moderna samhälle bidrar till exkludering för elever som har bristfällig 

läsförmåga eftersom det enligt Lundberg (2010) har rationaliserat bort många mänskliga möten 

som tidigare var naturliga. Som jag ser det är sådana ofta avgörande för att personer med 

utvecklingsstörning ska få adekvat stöd.  

För att ett personligt engagemang ska väckas hos ungdomar med utvecklingsstörning är det ofta 

en förutsättning att andra människor ökar tillgängligheten till olika aktiviteter i samhället men 

också motiverar dem att delta i dessa. Som lärare i en gymnasiesärskola upplever jag detta 

dagligen. Jag tror att de elever jag intervjuade skulle ha kunnat bekräfta detta om vi kommit in 

mer på den aspekten. 

Till slut vill jag dock understryka att ungdomarna i undersökningen ändå tycktes uppleva ett 

visst engagemang när de tänkte på den läsning de ändå klarade av. 

5.2.4 Autonomi 

Som jag just nämnt förstod flera av eleverna att det kommer krävas kunskaper inom läsning 

för att klara av olika delar av vuxenlivet. Det blev här tydligt att de insåg att deras 

självbestämmande påverkades negativt av svårigheterna att läsa, att de skulle behöva förlita 

sig på vuxna i deras närhet. Jacobsson och Nilsson (2011), Lundberg (2010) och Taube 

(2007b) belyser samtliga problematiken med att samhället är uppbyggt på att den enskilde har 

goda kunskaper inom läsning och skrivning - kognitiva förmågor skattas högt i dag. 

5.3 Elevernas beskrivning av läsningens positiva sidor, möjligheter och 
begränsningar 

Diskussionen tar sin utgångspunkt i Tarricone (2011) och hennes taxonomi där begreppen 

personlig reflektion, kontext och strategier är centrala begrepp.  

5.3.1 Personlig reflektion 

Elevernas positiva syn på läsning och sin egen läsförmåga som kommit fram i mina intervjuer 

stämmer överens med de samtal Lundberg och Reichenberg (2009) haft med ungdomar med 

lindrig utvecklingsstörning. Det var endast en elev i min studie som hade en negativ syn på sin 

läsförmåga och tyckte den var dålig. 
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Det som även visade sig tydligt var elevernas svårigheter att vidare beskriva vad som var bra 

eller dåligt med läsning vilket jag kopplar till deras nedsatta förmåga att reflektera över sitt eget 

lärande. Denna kanske beror på att de inte utvecklat kunskap om sig själva, vilket begränsar 

deras möjlighet att se sitt eget agerande (Tarricone 2011). För elever med utvecklingsstörning 

innebär det även svårigheter att ta in, bearbeta och tillämpa kunskap på grund av begränsad 

minneskapacitet (Granlund & Göransson, 2012).  

De flesta av eleverna som jag intervjuade upplevde svårigheter att förstå svåra ord och 

innehållet i det lästa om texterna var omfattande. Detta bekräftar det Chanell et al., (2012) och 

Lundberg och Reichenberg (2009) tidigare visat då personer med utvecklingsstörning har 

nedsättning i arbetsminnet som gör det svårt att utveckla läsförmåga på ett tillfredsställande vis. 

Mitt resultat ger även stöd åt Alnahdis (2015) uppfattning att läsning är en svår process som 

kräver intensiv träning över tid för utvecklas. Det förefaller även som om mina intervjupersoner 

har begränsningar när det gäller att sätta in texten de läser i ett sammanhang. De använder inte 

sin förförståelse och livserfarenhet för att reflektera som Reichenberg och Lundberg (2011) 

belyser att de aktiva läsarna gör när de använder metakognitiva färdigheter.  

5.3.2 Kontext 

En kontext som eleverna beskrev att de läste i var att läsa hemma dels för avkoppling men även 

för sysselsättning. Här kan tänkas att eleverna anpassade svårighetsnivån utifrån sin egen 

förmåga. De är inte styrda av omgivningens krav och förväntningar som exempelvis i skolan. I 

denna kontext är de fria att utforska läsning utifrån motivation och intresse och det bidrar till 

att stärka deras tro på sin förmåga (Taube, 2007a). Det har enligt Tarricone (2011) betydelse 

för att reflektera över situationen och i förlängningen kunna göra bedömning av vilka strategier 

som kan behöva användas.  

I skolan beskrev eleverna att de läste och lyssnade på böcker i olika sammanhang och de 

upplevde begränsningar att förstå innehållet i långa och svåra texter. Det kanske även är 

sammanhanget som texten läses i som inte är helt klart för dem. Tarricone (2011) menar att 

kunskap om uppgift eller ämne behövs för att sammanhanget ska vara tydligt för läsaren. 

Kanske elevernas oro inför kommande arbetsliv och dess utmaningar förstärks av att 

sammanhanget inte är tydligt. Det har säkert också betydelse att elever med utvecklingsstörning 

har svårigheter med att bygga upp och tillämpa kunskaper (Granlund & Göransson, 2012).   

5.3.3. Strategier 

Även om flertalet av eleverna hade begränsningar i att uttrycka vad som var svårt så beskrev de 

olika strategier de använde för att kompensera svårigheterna. Det tyder på till en viss del 
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utvecklade metakognitiva färdigheter. Avkodningsstrategi i form av att läsa en bokstav i taget 

och sätta samman bokstäverna och bilda ord var en strategi flertalet av eleverna använde. Det 

var även framträdande i Ratz och Lenhard (2013) studie där läsning bokstav för bokstav var ett 

synligt tillvägagångsätt. I den kontext eleverna i studien befann sig med läsning av ordbilder 

och enkla lättlästa texter så kan det tänkas att det är en fungerande strategi. Därmed inte sagt 

att det nödvändigtvis är en hållbar strategi i alla sammanhang eftersom det enligt Lundberg och 

Herrlin (2007) krävs tillräcklig minneskapacitet för att kunna tillägna sig innehållet för längre 

och svårare ord.  

Ljudböcker och inlästa läromedel var en strategi som eleverna använde, vilket var ett stöd för 

att underlätta för dem vid avkodning. Likaså borde läsförståelsen öka om de klarar att 

koncentrera sig och lyssna till den inlästa texten och följa med i boken. Flertalet av eleverna 

uppgav att bristande koncentration annars var ett hinder för dem vid läsning och att de hade 

svårt att hålla fokus.  Det kan kanske vara så att detta beror på att eleverna är passiva läsare 

och har svårt att uppfatta vad som är betydelsebärande i en text. Reichenberg och Lundberg 

(2011) anser att det är vanligt förekommande bland barn och ungdomar med 

utvecklingsstörning. Det kanske även berodde på att elevernas motivation och självbild inte 

var så stark i skolkontexten och att eleverna inte upplevde de övningstillfällen som gavs som 

intressanta. Just betydelsen av intresse poängteras av Häggström (2010). Det är möjligt att 

detta var större för eleverna när de läste egenvalda texter i hemmiljön.  

Ytterligare en strategi som eleverna använde var att helt enkelt välja bort svåra böcker och 

texter och välja de mer anpassade lättlästa böckerna och tidningar med bilder. Att be andra 

människor om hjälp var också en strategi som blev synlig vid analysen av resultatet. Det är 

positivt att de vågar fråga och ta hjälp, menar jag. Det kan ses som att de utvecklat en god 

självkänsla vilket Taube (2007a) poängterar som en viktig förutsättning för att eleven ska 

lyckas. Ur ett metakognitivt synsätt är detta exempel på att eleverna i min studie har insett att 

de behöver en strategi för att reda ut situationen. Men det är också tydligt att eleverna blir 

beroende av andra människor och inte blir självständiga i så stor utsträckning (Taube 2007b).  

Eleverna uppgav att de använde sig av minnesstrategier, exempelvis läste de gärna lättlästa 

böcker och tidningar där visuella bilder fanns. Likaså användes telefonen att fotografera objekt 

som sedan var ett stöd för minnet. De hade även tankar om att vid kommande arbete fotografera 

viktiga saker och förvara detta i telefonen. Detta är ytterligare ett exempel på en metakognitiv 

insikt som Lundberg (2010) diskuterar: att ha vetskap om när man förstår och när man inte 

förstår.  
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Vidare menar Tarricone (2011) att personer med utvecklade kunskaper om metakognition kan 

överföra olika strategier till nya kontexter och pröva dem där. Här kan tänkas att elever med 

utvecklingsstörning kan få svårigheter och tänka att de kan använda och tillämpa samma 

strategier vid olika tillfällen. Det stämmer i så fall med Granlund och Göransson (2012) och 

deras tankar om att personer med utvecklingsstörning har svårigheter med att bearbeta och 

tillämpa kunskap. Vidare kan tänkas att elevernas läsundervisning fokuserats mycket på 

avkodning och visuellt stöd och läsförståelsen inte blivit lika uppmärksammad. Det har 

Wingerden et al. (2016) sett i sin holländska studie där det framkom att större fokus på 

avkodning och visuella hjälpmedel än på förståelse och lässtrategier blev framträdande för 

elever med utvecklingsstörning. Visuellt stöd i form av konkret material och bilder är 

betydelsefullt för elever med utvecklingsstörning, något som Kylen (2012) beskriver i sin 

stadieindelning. Därmed inte sagt att det ena behöver utesluta det andra utan en samverkan för 

utvecklande av elevers avkodning och läsförståelseförmåga är att föredra.  

Sammanfattningsvis ger min undersökning stöd för tidigare studier om läsningen hos elever 

med utvecklingsstörning eller svag läsutveckling. Eleverna framhåller således att det är viktigt 

att ha läsförmåga både under skoltiden och i vuxenlivet och att den kan medföra positiva 

erfarenheter. Men de beskriver också att de ofta tycker att det är svårt att läsa, tolka och förstå 

skriven text. Ändå framgår det tydligt att de ofta tycks hitta sätt att hantera sina svårigheter och 

att begränsa deras negativa konsekvenser. Jag menar att de i detta visar en medvetenhet och en 

metakognitiv kompetens som är lite överraskande med tanke på deras funktionshinder. 

5.4 Pedagogiska implikationer och slutsatser  

De pedagogiska implikationer som denna studie har gett är ökad kunskap om elevernas egen 

syn på läsning. Likaså vad de säger om läsningens betydelse för deras upplevelse av delaktighet 

i den skriftspråkliga kulturen.  Speciallärare i gymnasiesärskolan kan tillämpa denna kunskap 

genom att ta till sig elevernas syn på läsning och skapa goda förutsättningar för läsning, ökad 

delaktighet och sträva efter att höja elevernas metakognitiva förmåga.   

Min studie visar att eleverna har en positiv syn på läsning samtidigt som de är medvetna om 

sina begränsningar inom avkodning- och läsförståelse även om de har svårt att beskriva dem 

ingående. Detta har sannolikt med deras nedsatta metakognitiva förmåga att göra.  Men studien 

visar också att de upplever att det i den kända kontexten hemma och i vissa fall i skolan finns 

möjlighet för dem att finna lämpliga strategier för öka sin förståelse. Detta ökar också deras 

motivation att öva upp sin läsförmåga.  
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Studien visar emellertid också att eleverna känner osäkerhet inför kommande arbetsliv. Även 

om de beskriver strategier de kan använda sig av för att hantera svårigheter. Eleverna uttrycker 

en oro för att inte ha kapacitet att klara av att läsa scheman, instruktioner eller information som 

förekommer i arbetslivet. De uttrycker även en oro över att inte heller förstå texter från olika 

myndigheter som de kan behöva ta del av för att klara sig självständigt. De bekymrar sig för att 

detta i sin tur kan leda till ett utanförskap i samhället.  

5.5 Förslag på vidare forskning  

Arbetet med studien, intervjuer av elever inom gymnasiesärskolan och litteraturgenomgång 

pekar mot att det inte finns så mycket forskning om vad elever inom gymnasiesärskolan själva 

anser om sin läsning. Det finns en del forskning om avkodningsförmåga och 

läsförståelseförmåga och framgångsrika arbetsmodeller för det. Däremot finns knappt någon 

forskning som belyser elevernas egen syn på sin läsförmåga. Det vore därför intressant att 

intervjua ett större antal elever och därmed få fördjupad kunskap på området.  

Likaså fann jag mycket forskning om metakognition men inte riktat mot målgruppen elever 

med utvecklingsstörning. Det skulle vara intressant att forska vidare om och nå en djupare insikt 

i detta. Det vore även intressant att följa upp elevernas oro över sin läsförmåga inför kommande 

arbetsliv och intervjua vuxna personer med utvecklingsstörning om deras upplever av 

delaktighet i samhället, inte minst utifrån att det moderna samhället ställer höga krav på 

människors läsförmåga.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Namn: 

Ålder:  

Skolgång: 

Utbildning: 

Inledande frågor 

Vad betyder läsning för dig?  

Vad tycker du om din förmåga att läsa? 

Varför är det bra att kunna läsa? 

Kan du berätta om hur det var när du lärde dig läsa? 

Vad brukar du läsa?  

Berätta när du brukar läsa? 

Vad brukar du läsa i skolan/fritiden? 

Positiva upplevelser av läsning: 

Berätta vad som kan vara lätt att läsa? 

Kan du beskriva hur det känns att kunna läsa? 

När tycker du att det är roligt att kunna läsa? 

Kan du berätta om hur det är att förstå en text? 

Negativa upplevelser av läsning: 

Berätta vad som kan vara svårt att läsa? 

Kan du berätta om hur det är att inte förstå en text? 

När tycker du att det är tråkigt att läsa? 

Vad är det som blir svårt om man inte kan läsa? 
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     Bilaga 2 

                                                                                                              Linköping 2017 02 20 

 

Hej!  

 

Jag heter Karin Söderlund och arbetar vid en gymnasiesärskola i Linköping samtidigt som jag 

studerar till speciallärare vid Linköpings universitet. Jag läser nu min sista termin och har valt 

att skriva mitt examensarbete om hur ungdomar i gymnasiesärskolan uppfattar sig själva som 

läsare.  

Min tanke är att träffa några ungdomar som går på nationellt program inom 

gymnasiesärskolan och samtala med dem om sina erfarenheter av läsning. Intervjun kommer 

att ta ungefär 20 minuter och jag kommer spela in samtalet via min smartphone och skriva ut 

den i efterhand.  

Informationen från intervjuerna kommer endast att användas i examensarbetet och när arbetet 

är klart kommer all insamlad data att förstöras. Allt material behandlas anonymt och du deltar 

frivilligt och har möjlighet att när som helst avbryta intervjun och därmed ditt deltagande.  

Hoppas du vill vara med i min studie för jag är nyfiken och intresserad av vad du tycker om 

läsning och om du har några frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig.  

Med vänliga hälsningar  

Karin Söderlund  

Mailadress xxxxxxxxxTelefon 070-xxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 


