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Ämnesområdet som studien behandlar är utvecklandet av läsförståelsen hos elever inom 

autismspektrumtillstånd. De övergripande frågeställningarna som studien utgår från är: 

Vilka svårigheter upplever speciallärare och lärare för att främja läsutvecklingen hos elever 

inom autismspektrumtillstånd? Hur arbetar de med läsförståelsen hos elever inom 

autismspektrumtillstånd? Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka hur lärare 

och speciallärare arbetar för att utveckla läsförståelsen för eleverna inom 

autismspektrumtillstånd och jag vill genom studien finna svar på om det finns några 

metoder som är mer gynnsamma för att utveckla läsförståelsen för elever inom 

autismspektrumtillstånd. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och har ett 

specialpedagogiskt ramverk där även det kategoriska, relationella och dilemma perspektivet 

ingår. Studiens resultat har nåtts genom en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer 

utfördes med tre speciallärare och två lärare. I studiens resultat framkom det att det som är 

svårt för elever inom autismspektrumtillstånd är att samtala kring det de har läst. Det här 

kan ställas i relation till hur undervisningen ser ut med läsundervisningen idag då den 

bygger på just samtal kring texter. Det framkom även att det fanns några arbetssätt som var 

bättre för att utveckla deras läsförståelse. Resultatet visar att informanternas beskrivningar 

av sin arbetssituation är mångsidiga och svaren är likartade. Samtliga berättar om hur de 

använder sig av högläsning, integrerar bilder och nyttjar datorer och iPads i undervisningen.  

Däremot fanns det ingen specifik metod som passar alla elever inom 

autismspektrumtillstånd. En slutsats är att alla elever är olika individer och har olika 

förutsättningar därför är en individualiserad undervisning viktig vilket även grundskolans 

läroplan (SKOLFS 2010:37) fastslår.  
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The main purpose of the study is to investigate how teachers and specialist teachers’ work 

to develop the reading comprehension of pupils in autism spectrum. The study seeks to find 

answers to whether there are any methods that are more favorable than others for developing 

reading comprehension for students in autism spectrum.  The questions that form the basis 

of the study are: How do teachers and specialist teachers’ work with reading comprehension 

for students in autism spectrum states? What difficulties do they experience in their work 

to promote reading development of pupils in autism spectrum? The study is qualitative and 

based on a socio-cultural perspective and has a special pedagogical framework that includes 

the categorical, relational and dilemma perspective. The results of the study have been 

achieved through a qualitative method in which semi-structured interviews were conducted 

with three special teachers and two teachers. The results show that what is difficult for 

students in autism spectrum is to talk about what they have read. This can be related to how 

teaching is carries out in school today as it promotes the ability to talk about texts. It also 

emerged that there were some working methods that were better for developing their reading 

comprehension. The results show that the informants' descriptions of their work situation 

are versatile and the answers are very similar. The study shows that informants are reading 

aloud, integrate images and use computers and iPads in the classroom. However, there was 

no specific method that suits all students in autism spectrum. All pupils are different 

individuals and have different conditions, therefore, individualized education is important, 

which also is written in the elementary school curriculum (SKOLFS 2010: 37). 
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Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och skolan har ett särskilt ansvar för elever 

i behov av särskilt stöd (SKOLFS 2010:37). Det fastslås i Salamancadeklarationen 

(Svenska Unescorådet, 2006) att skolan ska vara en plats för alla elever oavsett deras 

fysiska, sociala, emotionella, intellektuella och språkliga förmågor. En av skolans 

viktigaste uppgifter är att se till att alla elever lär sig läsa, förstå och använda texter 

(Lundberg & Herrlin, 2005). Elever inom autismspektrumtillstånd (AST) har ofta inte svårt 

med ordavkodning utan det är läsförståelsen som är det svåra.  (Nghia Nguyen, Leytham, 

Shaefer Whitby & Gelfer, 2015; Randi, Newman & Grigorenko, 2010; Senokossoff, 

2015). Därför anser jag att det är viktigt att undersöka vad det är som är det svåra i 

läsförståelsen och om det finns några metoder som visat sig fungera bättre för att utveckla 

läsförståelsen för eleverna inom AST. 

Jag har valt att fokusera på elever inom autismspektrumtillstånd (AST) och deras 

undervisningssituation i samband med att de ska utveckla sin läsförståelse. Syftet med 

studien är att undersöka hur speciallärare och lärare arbetar för att främja läsförståelsen för 

elever inom AST. För att syftet skulle kunna uppnås var det även viktigt att undersöka 

vilka svårigheterna var i läsutvecklingen. För att aktivt kunna delta i dagens samhälle är 

läsning en viktig grund. Skolan ska vara en trygg plats där alla individer ges tillfälle till att 

lära och det ska vara en individualiserad undervisning (SKOLFS 2010:37). Med hänsyn 

till det som fastlås i läroplanen (SKOLFS 2010:37) kommer även begrepp som inkludering 

att behandlas i studien.  

Intresset för det valda ämnet har jag fått under mina VFU-perioder. Jag har då fått se olika 

arbetssätt med eleverna inom AST men något som blev tydligt var att de ofta hade stora 

svårigheter med läsförståelsen i sin läsutveckling. Det här var något som fångade mitt 

intresse och därför vill jag försöka ta reda på möjliga orsaker till detta och hur man arbetar 

bäst för att utveckla läsförståelsen för elever inom AST. 

I bakgrunden presenteras information som ger en inblick i ämnet och som kan vara 

betydelsefull för förståelsen inom ämnet. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv 

vilket skrivs fram under avsnittet “teoretiska perspektiv”. Under den rubriken förklaras 

även det teoretiska ramverket för studien vilket är de specialpedagogiska perspektiven. I 

metodavsnittet beskrivs heremeneutiken, urval, semistrukturerade intervjuer och 

genomförande. Därefter presenteras resultatet som framkommit genom studiens syfte. I 

diskussionsavsnittet problematiseras metoden och resultatet till litteraturen som 

framfördes i bakgrunden. Studien avslutas med förslag på vidare forskning.  
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka hur speciallärare och lärare arbetar med att främja 

läsförståelsen för elever inom autismspektrumtillstånd.  

De övergripande frågorna som studien utgår ifrån är: 

1. Vilka svårigheter upplever speciallärare och lärare för att främja läsutvecklingen 

hos elever inom autismspektrumtillstånd? 

2. Hur arbetar speciallärare och lärare med läsförståelsen hos elever inom 

autismspektrumtillstånd?  

Bakgrund 

Styrdokument 

I läroplanen för grundskolan (SKOLFS 2010:37) beskrivs skolans uppdrag och 

värdegrund. Alla elever ska ges en likvärdig utbildning samtidigt som deras olika 

erfarenheter, förmågor och egenskaper kräver att undervisning anpassas efter deras 

olikheter (Nilholm, 2003). Det finns flera olika definitioner av ordet inkludering. Ordet 

kommer från engelska ordet inclusion och på svenska betyder det att innesluta och 

innefatta (Nilholm, 2006). Det står även i läroplanen för grundskolan (SKOLFS 2010:37) 

att undervisningen ska anpassas till varje elevs behov och förutsättningar och att det inte 

ska spela någon roll var i Sverige utbildningen ges då den ska vara likvärdig. Här betyder 

inte likvärdig lika för alla utan att det finns olika tillvägagångssätt för att nå 

kunskapskraven och ett särskilt ansvar finns för elever som är i behov av särskilt stöd. 

Skolan ska bidra till att alla elever ska bli aktiva medborgare i samhällslivet. Därför ska 

skolan vara en trygg, levande och social gemenskap där eleverna känner lust till att lära 

(SKOLFS 2010:37). Skollagen (SFS 2010:800) fastslår att elever inom 

 

Inledningsvis presenteras styrdokument som rör inkludering och läsutveckling, efter det 

beskrivs begreppet autismspektrumtillstånd. Därefter ges en översiktlig bild av hur 

läsutveckling kan beskrivas utifrån olika dimensioner. Sedan beskrivs svårigheter i 

läsutveckling för elever inom autismspektrumtillstånd och allmänna strategier för elever 

inom autismspektrumtillstånd. Avslutningsvis beskrivs lässtrategier för elever inom 

autismspektrumtillstånd. 
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autismspektrumtillstånd tillhör grundskolans målgrupp och ska läsa enligt grundskolans 

kursplan (SKOLFS 2010:37) om de inte även har en utvecklingsstörning.  

 

I kursplanen för svenska (SKOLFS 2010:37) står det att eleverna ska ges möjlighet till att 

utveckla sitt språk så att de kan kommunicera på ett varierat och rikt sätt. Tilltron till den 

egna förmågan ska stärkas genom att eleverna får lära sig både om det svenska språkets 

struktur samt hur språket varierar i olika sammanhang. En viktig del av läsutvecklingen 

handlar om läsförståelse och olika läsförståelsestrategier. I kommentarmaterialet för 

svenska (Skolverket, 2011) beskrivs läsförståelse som något som ständigt ska utvecklas 

och undervisas om under hela skolgången. Eleverna ska ges olika läsförståelsestrategier 

som ska hjälpa dem att ta sig an texter samt förstå och tolka dem. Under kunskapskraven 

för årskurs tre (SKOLFS 2010:37) står det att eleverna ska kunna läsa elevnära texter med 

hjälp av olika läsförståelsestrategier vilket visar att läsförståelse är viktigt redan under de 

första skolåren. Undervisningen ska innehålla olika texter samt leda till en förståelse för 

deras uppbyggnad. Det är också viktigt att eleverna får strategier för att minnas och lära 

det som de har läst. Eleverna ska kunna återge vad de har läst för att visa att de har utvecklat 

en fungerande läsförståelse (SKOLFS 2010:37). 

 

En internationell undersökning, Progress in International Reading Literacy Study 

(PIRLS), visar att antalet starka läsare i den svenska skolan har minskat (Mullis, I.V.S, 

Martin, M.O, Foy, P, & Drucker, K.T, 2012; Skolverket, 2012). Skolforskare har många 

olika förklaringar till detta. En orsak kan vara att det inte endast räcker att läsa mycket för 

att bli en god läsare utan att det krävs en tydlig undervisning om läsförståelsestrategier för 

att eleverna ska få en utvecklad läsförståelse (Skolverket, 2011). På så vis är strategierna 

centrala delar som ska behandlas inom ämnet svenska. I vårt samhälle är språket i ständig 

förändring och vi omges av olika sorters texter vilket gör läsförståelsen till en central och 

viktig del i undervisningen (SKOLFS 2010:37). 

Autismspektrumtillstånd 

Autismspektrumtillstånd är en funktionsnedsättning som förkortas AST och är ett 

paraplybegrepp som rymmer många diagnoser. Förut gavs flera olika diagnoser, 

exempelvis Aspersgers syndrom och autism men idag samlas de tidigare diagnoserna 

under autismspektrumtillstånd (AST). Det här leder till att begreppet täcker in många olika 

egenskaper och svårigheter. Mindre än en procent av befolkningen i Sverige beräknas ha 
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någon form av AST och ungefär hälften av de diagnostiserade har även en 

utvecklingsstörning (1177 Vårdguiden, 2014; Gillberg & Peeters, 2001). Gillberg och 

Peeters (2001) beskriver de tre tydligaste svårigheterna för människor inom AST som 

triaden kommunikation, social interaktion och fantasi. Människor inom AST har svårt att 

uppfatta det sociala samspelet och vad som är socialt accepterat (Kadesjö, 2008). En 

avsaknad av empati kan ibland upplevas samt att de tolkar mycket bokstavligt, vilket gör 

att bildspråk och ironi kan vara svårt för människor inom AST. Gillberg & Peeters (2001) 

skriver att de inom AST har svårt att förstå symboler vilket hela samhället är uppbyggt av. 

De har även ofta en sensorisk överkänslighet vilket innebär att exempelvis tickande 

klockor, lysrör och hostningar kan vara sådant som stör dem (Attwood, 2007). Det är 

viktigt med tydlighet och förutsägbarhet i kommunikationen. Instruktionerna som ges får 

inte vara för abstrakta och kan förstärkas med bilder och kroppsspråk (Gillberg och Peeters, 

2001). Människor inom AST fokuserar ofta mycket på ett specialintresse (Kadesjö, 2008). 

Diagnosen rymmer en bred intelligensskala, i ena änden finns de som har en grav 

funktionsnedsättning och i andra änden befinner sig de med Aspersgers syndrom. De med 

Aspersgers syndrom har ofta en normal, god eller hög intelligensnivå (Gillbers & Peeters, 

2001). 

Läsning 

Läsning bygger på två komponenter, att kunna avkoda ord och läsförståelse (Åsberg, 

Dahlgren och Dahlgren Sandberg, 2008) För människor inom AST har tre tydliga 

svårigheter urskilts inom läsutveckling: svårigheter med avkodning som bidrar till att de 

även får svårt med läsförståelsen trots en normal språkförståelse; svårigheter med 

språkförståelse vilket begränsas läsförståelsen trots en god avkodningsförmåga samt 

svårigheter med både avkodning och läsförståelse. Det här bekräftar att elever inom AST 

ofta har lässvårigheter och framförallt i sin läsförståelse (Åsberg, Dahlgren & Dahlgren 

Sandberg, 2008). 

 

I Sverige har En läsande klass och Läsfixarna slagit igenom stort i skolorna. De här 

metoderna har konkretiserat och visualiserat de olika strategierna som är bra att använda 

sig av när man ska läsa och förstå. En läsande klass består av följande grundläggande 

strategier: att förutspå handlingen, ett exempel är vad boken kommer att handla om. Att 

klargöra otydligheter, då letar man efter svåra ord och begrepp som klassen tillsammans 

reder ut antingen innan, under tiden eller efter läsningen. Att ställa frågor om texten handlar 
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om att kunna läsa på raderna vilket innebär att svaret går att hitta i texten. Mellan raderna 

är ”tänk efter och leta”- frågor och den sista som är att läsa bortom raderna innebär att 

”svaret finns hos mig” och eleverna ska då kunna göra kopplingar till sig själva (Aspeflo, 

2015).  

Läsutveckling 

Enligt Lundberg och Herrlin (2005) är skolans viktigaste uppgift att se till att alla elever 

lär sig läsa, förstå och använda texter. Författarna framför att läsutvecklingen innehåller 

fem dimensioner. Den första innebär att eleverna förstår och kan höra ett språks olika ljud 

och kallas fonologisk medvetenhet. Om en elev är fonologiskt medveten kan hen 

exempelvis höra olika bokstavsljud i ett ord, gruppera ord efter liknande ljud och rimma. 

Andra dimensionen är ordavkodning och innebär att eleven kan ljuda samman skrivna ord 

och koppla samman ljud och bokstav. När avkodningen sedan blir automatiserad får 

eleverna flyt i läsningen, vilket är den tredje dimensionen, som leder till att de kan fokusera 

på läsförståelsen och inte lägga lika mycket energi på avkodningen. Den fjärde 

dimensionen är läsförståelse och innebär att eleverna kan upptäcka en djupare mening i 

texterna samt läsa mellan raderna. Om eleverna får flyt i läsningen och en välutvecklad 

läsförståelse kan eleverna utveckla ett läsintresse, vilket är den femte dimensionen och 

innebär att eleverna självmant läser mycket (Lundberg & Herrlin, 2005).  

Särskilda lässvårigheter för elever inom AST 

Läsning består av flera delar och elever inom AST visar styrkor endast i vissa av delarna. 

Tidigare studier har visar att elever inom AST har lättare för avkodning och svårare för 

läsförståelse. Det förklaras med att läsförståelse är en abstrakt process där delar ska sättas 

samman till helheter, kopplingar ska ske inom texten samt till en större kontext och 

bakgrundskunskaper (Nghia Nguyen, Leytham, Shaefer Whitby & Gelfer, 2015; Randi, 

Newman & Grigorenko, 2010; Senokossoff, 2015). Enligt Randi et al. (2010) kan 

kognitiva undersökningar visa vilka styrkor och svagheter som finns hos elever inom AST. 

Det som har framkommit är att elever inom AST har lättare för syntaktiska processer än 

semantiska vilket kan förklaras med att de oftast fokuserar på detaljer och ord men har 

svårt med helheter. Att koppla samman många meningar till en större helhet är något av 

det svåraste för de inom AST då det kräver en komplex strukturering och mycket 

arbetsminne (Randi et al. 2010). Inom läsningen fokuseras det mycket på kommunikation, 

det som eleverna har läst eller deras tankar om texten ska de kunna förmedla. Inlärningen 
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och sättet att tänka på ser ofta annorlunda ut för människor inom AST då de har ett annat 

sätt att ta emot information på, vilket gör att kommunikation kan vara något som är svårt 

för dem (Ravet, 2012).  

 

Berättelser innehåller känslor och dolda budskap och kräver att eleven kan läsa mellan 

raderna och ta hjälp av kontexten, vilket gör berättelser till något svårt för elever inom 

AST. De har ofta svårt att sätta sig in i karaktärernas tankar och känslor samt att kunna 

förutspå vad som kommer hända. Det här kan kopplas till en av deras tydligaste svårigheter 

vilken är den sociala förmågan att kunna sätta sig in i någon annans upplevelse och 

situation (Nghia Nguyen et al., 2015; Ravet, 2012; Senokossoff, 2015). Ravet (2012) 

framför att faktatexter ofta är enklare då de har en uppräknande struktur och är tydliga då 

det sällan finns sådant som behöver tolkas. Personer inom AST har ett annat sätt att koda 

av och använda minnet. De har även svårt att processa både egna och andras känslor. Nghia 

Nguyen et al. (2015) skriver att de inom AST har svårt att förstå och organisera situationer 

samt att planera ett berättande, vilket visar att berättelsen är svårare än faktatexten. 

 

Allmänna strategier och arbetssätt för elever inom AST 

De allmänna strategierna och arbetssätt som finns för elever inom AST presenteras här då 

de är en grund för att de specifika strategierna ska fungera. 

 

Dagens skola är kommunikativ och instruktioner förmedlas ofta verbalt vilket kan vara en 

svårighet för elever inom AST då de har svårt att läsa av kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

Långa instruktioner som endast ges verbalt har de ofta svårt att ta sig till. Därför är det 

viktigt att använda sig av konkret material som hjälpmedel, exempelvis fysiska ting eller 

visuell förstärkning. Det konkreta materialet kan vara viktigare än språket vid instruktioner 

då verbala stödstrukturer endast får en mening tillsammans med konkret material. Att 

använda sig av ironi kan leda till missuppfattningar, därför är det viktigt att som lärare 

använda sig av väl genomtänkta ord vid kommunikation och instruktioner. Att tänka på 

vilket röstläge och ansiktsuttryck man använder hjälper till för att inte sända ut fel signaler 

(Falkmer, 2009; Randi et al., 2010; Ravet, 2012; Whalon & Hart, 2011). Instruktionerna 

som ges bör inte innehålla överflödig information utan vara korta så att elevernas 

arbetsminne kan hantera det (Ravet, 2012; Senokossoff, 2015).  
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En längre process kan behöva delas upp i mindre delar och det skolarbete som eleven inom 

AST förväntas utföra kan behöva avgränsas (Ravet, 2012). Tidigare forskning har visat att 

elever inom AST kan lära sig att utnyttja sitt sinne för detaljer för att kunna se helheten 

men då krävs det medvetna lärare som vet att eleverna har en annan kognition och löser 

uppgifterna på ett annat sätt än det vi är vana vid. Det har visat sig att sorteringsövningar 

gett gott resultat, övningarna ska då börja i det tydliga för att sedan bli mer abstrakta så att 

eleverna sakta ska kunna utvecklas (Aspeflo, 2015; Randi et al., 2010).  

 

Verksamheten ska genomsyras av en explicit undervisning där läraren modellerar 

aktiviteter och samtal för att stötta och förbereda eleverna. De får då verktyg som de sedan 

kan använda enskilt för att själva utvecklas (Ravet, 2012; Senokossoff, 2015). 

Diskussioner ska ske med stöd av konkret material i alla ämnen för att elever inom AST 

ska inkluderas i undervisningen och kunna utvecklas (Whalon & Hart, 2011). Strategierna 

som eleverna får behöver upprepas kontinuerligt för att de ska kunna bli stödstrukturer och 

något som eleverna använder självmant (Randi et al., 2010).  

 

Att låta elever inom AST arbeta tillsammans med en kamrat har visat sig vara givande men 

svårt eftersom elever inom AST ofta föredrar att arbeta enskilt då de kan ha svårt att 

kommunicera med andra (Falkmer, 2013; Randi et al., 2010). Att låta eleverna arbeta i 

mindre och större grupper samt att ge alla elever möjlighet till att arbeta enskilt medför att 

de inom AST kan välja dessa arbetssätt utan att bli utpekade (Falkmer, 2009). Chandler-

Oclott och Kluth (2009) studie visade att elever inom AST utvecklas bäst i ett inkluderande 

klassrum, de får då uppleva meningsfulla sammanhang där de inte blir åskådare utan 

deltagare i aktiviteterna Gruppaktiviteter tillsammans med elever utan någon diagnos är 

något som leder till att eleverna inom AST utvecklas socialt och kunskapsmässigt i samspel 

med andra (Senokossoff, 2015). Vid gruppaktiviteter är det viktigt att uppgiften som ska 

genomföras är avgränsad och att deltagarnas roller i gruppen tydligt har definierats. 

Läraren bör sätta samman gruppen då det troligtvis är avgörande för uppgiften (Aspeflo, 

2015; Falkmer, 2009).  

 

Nilsson (2014) forskning har visat att elever inom AST behöver en planerad och 

välstrukturerad undervisning där aktiviteterna är väl uttänkta och förberedda i förväg. 

Informationen som ges ska förmedlas på flera olika sätt och det är viktigt att ta hänsyn till 

den sensoriska överkänsligheten. 
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Strategier för läsutveckling 

Elever inom AST behöver stödjas i sina bakgrundskunskaper vilket kan ske genom att ord 

förklaras och att klassen tillsammans förutspår och tittar på bilder innan läsning för att de 

ska utvecklas i sin läsutveckling. På så sätt byggs elevernas bakgrundskunskaper upp och 

de kan lättare ta sig an en text. Tidigare beskrevs hur viktig den explicita undervisningen 

är och det gäller även inom läsförståelsen. Eleverna måste få tydliga instruktioner och att 

läsförståelsestrategier demonstreras, detta för att eleverna inom AST behöver modeller 

som de kan öva på sedan lära sig att använda själva (Aspeflo, 2015; Whalon & Hart, 2011).  

 

Berättelsekartor, som beskriver ett händelseförlopp, är även något som kan stötta eleverna 

inom AST. Efter läsningen bör läraren tillsammans med eleverna skapa sammanfattningar 

av det som de har läst (Nghia Nguyen et al., 2015; Senokossoff, 2015). Nghia Nguyen et 

al., (2015) skriver att strategierna som används innan och under läsningen kan även 

användas när sammanfattningen sker. Eleverna får då tydliga läsförståelsestrategier som 

de kan använda när de sedan arbetar enskilt.  

 

Genom att använda sig av visuellt stöd i samtalen underlättar man för eleverna så att de 

kan framföra sina tankar och upplevelser. Samtalsstrategier med visuellt stöd kan leda till 

att eleverna blir mer delaktiga i sin skolsituation. Ett kunskapskrav i utvecklingen av 

läsförståelse är att eleverna ska kunna reflektera kring begrepp och sammanhang. Falkmers 

(2013) studie visar att reflekterande och öppna frågor kan vara svåra för elever inom AST. 

Hon poängterar därför vikten av att anpassa frågorna så att de till en början är mer 

faktainriktade, genom att börja i det välkända för att sedan kunna utvecklas till mer öppna 

frågor (Falkmer, 2009).  

 

För att utveckla sin läsförståelse bör eleven kunna ställa frågor till texten. Frågestrategier 

har visat sig vara effektiva och måste läras ut till de inom AST. Till en början behöver 

eleverna lära sig hur en frågeställning ser ut och hur de används. När frågor ställs till texten 

ges eleven möjlighet att interagera med texten och andra då det är kommunikativ strategi 

(Whalon & Hart, 2011). Frågor kan inte enbart användas då det blir för komplicerat utan 

olika slags frågor måste demonstreras och förklaras. Eleverna inom AST behöver tränas i 

hur de ska tänka för att kunna svara på olika frågor (Nghia Nguyen et al., 2015). Randi et 

al. (2010) och Senokossoff (2015) lyfter även de fram vikten av tydlighet med frågorna 
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som ska besvaras när eleverna inom AST börjar läsa. De läser då texten och vet vilka frågor 

de ska svara på och har strategier för att leta efter svaren i texten. Frågorna kan sedan 

utvecklas till att bli mer abstrakta och utmanande. Det är viktigt att frågorna är väl 

utformade och ofta behöver de bestå av både text och något visuellt stöd utöver den verbala 

kommunikationen som läraren använder (Senokossoff, 2015).  

Teoretiska perspektiv 

Nedan presenteras de teoretiska ramverken för studien. Först förklaras det sociokulturella 

perspektivet. Därefter beskrivs de specialpedagogiska perspektiven som är dilemma, 

kategoriska och relationella perspektivet. 

Sociokulturellt perspektiv 

Säljöö (2000) skriver att ett sociokulturellt perspektiv innebär att barnet får kunskap om 

och erfarenheter av den kultur och de människor som barnet möter. Kommunikation kan 

ske med hjälp av olika symboler och teckensystem men genom det verbala språket får vi 

mest kunskap och erfarenheter i samspelet med andra. I det sociokulturella perspektivet 

använder man sig av verktyg eller redskap, språkliga och fysiska för att förstå vår omvärld 

och agera i den. För elever inom AST kan det bland annat kopplas till att använda sig av 

ett visuellt stöd genom att använda sig av bilder eller symboler för att göra sig förstådda. 

Berg (2011) beskriver det sociokulturella perspektivet som något som sker i den sociala 

praktiken. Kunskapen utvecklas i samspel med andra och den kunskap som personen tar 

med sig från en situation tar hen därefter med sig i nya situationer och på så vis utvecklas 

kunskapen. Denna kunskap utvecklas som mest när samspelet sker verbalt men kan även 

kommuniceras med exempelvis visuellt stöd. Det är det verbala samspelet mellan läraren 

och eleven som driver utvecklingen framåt. Eleven ska ges det stöd hen behöver för att 

klara av någonting samtidigt som eleven hela tiden ska utmanas. Det här benämns i det 

sociokulturella perspektivet som ”scaffolding” eller stöttning (Berg, 2011; Säljöö, 2000). 

Det här kan kopplas till de specifika arbetssätten för att utveckla läsförståelsen för eleverna 

inom AST, då man ofta utgår från det välkända till att sedan bli mer abstrakt.  

 

Samspelet mellan individer är något som är viktigt, inte allra minst i skolan. För att en elev 

inom AST ska ges möjlighet till utvecklas så mycket som möjligt krävs det att pedagoger 

har ett bra samspel med eleverna. Det sociokulturella perspektivet används i denna studie 

för att elever inom AST ofta behöver stöd från lärare samt specialpedagoger och 
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speciallärare för att utvecklas. Syftet med min studie är att få kunskap om hur lärare och 

speciallärare arbetar för att utveckla elevernas läsförståelse. Jag har därför valt att utgå från 

ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt. 

 

Specialpedagogiska perspektiv 

Då studiens syfte är att undersöka hur speciallärare och lärare arbetar för att utveckla 

läsförståelsen hos elever inom AST behöver de specialpedagogiska perspektiven som finns 

i skolan förklaras.  

 

Skolans uppdrag består i att fostra, utbilda och förbereda eleverna inför samhällets behov. 

Det här samtidigt som eleverna ska ges liknande erfarenheter och en individualiserad 

undervisning. Det leder till att utbildningssystemet får olika dilemman att förhålla sig till. 

Det är viktigt att man har kunskap om hur motsättningar i skolan visar sig i konkreta 

verksamheter. Det finns en risk med de kategoriseringar som finns i specialpedagogisk 

verksamhet. Risken är att man skiljer ut individer med mer behov av stöd än andra. Det 

kan ske genom att man skapar grupper som blir speciella i en negativ bemärkelse. Det är 

därför viktigt att veta på vilka grunder som grupperna skapas. Inom ramen för det 

kategoriska perspektivet ligger fokus på den enskilda eleven och hens egenskaper.  I det 

relationella perspektivet ser man elevers olikheter och tar tillvara på dem snarare än att se 

bristerna hos eleverna. Till skillnad från det kategoriska perspektivet är det inte eleverna 

som ska kompensera för sina brister utan det är miljön som ska förändras för att passa alla 

barns olikheter (Nilholm, 2003).  

Metod 

Den vetenskapliga ansats som studien utgår från är hermeneutik. Nedan förklaras hur 

analys och bearbetning gjordes, därefter behandlas och förklaras begreppen validitet och 

reliabilitet. Efter det beskrivs den metod som studien har utgått ifrån vilket är den 

kvalitativa metoden samt vad semistrukturerade intervjuer innebär. Efter det redogörs det 

hur materialinsamlingen utfördes samt vilka urval som gjordes under studiens gång. 

Därefter presenteras de speciallärare och lärare som deltagit i studien samt hur 

genomförandet av studien gick till. Avslutningsvis beskrivs genomförandet av studien 

samt de etiska övervägande som studien utgår från. 
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Vetenskaplig ansats, hermeneutik 

I min studie har jag valt att utgå från hermeneutiken som vetenskapsteori och analysmetod. 

Metoden innebär en tolkningskonst och handlar om att man ska få en förståelse om det 

ämne som utforskas (Birkler, 2008; Thuren, 2007). I mitt fall betyder det att syftet med 

studien är att få en djupare förståelse kring hur speciallärare och lärare arbetar för att främja 

läsförståelsen för elever inom autismspektrumtillstånd. Det här kan ge studien validitet då 

undersökningen som sker kommer undersöka det som är studiens syfte och frågeställningar 

och inte något annat (Thuren, 2007).  

 

Inom hermeneutiken använder sig forskare av sin förförståelse för att få en djupare 

förståelse. En förförståelse kan bestå av tidigare lärdomar, erfarenheter och kunskaper som 

vi bär med oss. Att vi har en förförståelse inom ämnet menar en hermeneutiker är att vi ser 

det ur vårt eget perspektiv. Detta medför att forskningen inte blir helt objektiv utan att den 

påverkas av vår förförståelse och våra egna tolkningar (Birkler, 2008). Därför är jag 

medveten om att min studie inte leder fram till någon absolut kunskap utan att det kommer 

präglas av mina tolkningar och perspektiv.  

 

Inom forskning och vetenskap som utgår från hermeneutiken är det ingen målsättning att 

nå en absolut förståelse, enligt Birkler (2008). En hermeneutiker strävar istället efter att ta 

del av någon annans förståelse. För min del innebär det att jag är medveten om att jag inte 

kommer uppnå en fullständig förståelse inom ämnet. Syftet är istället att få en förståelse 

för hur speciallärarna och lärarna upplever arbetet med att utveckla läsförståelsen hos 

elever inom AST. För att jag ska uppnå det använder jag mig av intervjuer med 

speciallärare och lärare, då kommunikation och samtal är det viktigaste redskapet för att 

nå en förståelse, enligt Birkler (2008). För att förståelsen ska kunna nås är det viktigt att 

samtalen präglas av en dialog och inte en diskussion. Vid en dialog försöker vi förstå 

varandra genom att ta del av varandras förståelsehorisonter. Målet är inte vad som är sant 

eller falskt, att någon har rätt eller fel utan att vi skapar en ny eller djupare förståelse 

(Birkler, 2008).  

Analys och bearbetning 

Den hermeneutiska textanalysen är en flerstegsprocess som startar i texten som helhet, 

därefter granskas enskildheter i texten, för att sedan återvända till helheten med 

förhoppningsvis en fördjupad förståelse. I den där studiens fall innebär det att jag först 
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bildade mig en uppfattning om all insamlad information jag fått från informanterna (steg 

1). Efter det sökte jag efter teman i varje enskild intervju, till exempel sökte jag efter olika 

arbetssätt och vilka hjälpmedel och verktyg som informanterna uppgav att de använde sig 

av i arbetet med att utveckla läsförståelsen hos elever inom AST. Därefter skapades 

kategorier av dessa, vissa teman slogs samman till en kategori. (steg 2). Informanternas 

svar har varit grunden till de kategorier som presenteras i resultatet och de är: svårigheter 

inom läsutvecklingen för elever inom AST; generella arbetssätt för att utveckla 

läsförståelsen; specifika arbetssätt för att utveckla läsförståelsen; hjälpmedel och verktyg; 

hur har arbetet med läsförståelsen ändrats?; förhållningssätt till eleverna inom AST (steg 

3). Slutligen återvände jag till texterna som helhet med den fördjupade förståelsen jag fått 

för att för se vad mellanstegen hade gett (steg 4). Det här är den hermeneutiska spiralen 

och för att den ska vara fullbordad krävs det att alla steg genomförs. En ny syn på helheten 

kan skapas om man går ett nytt varv med nya jämförelser och tematiseringar (Stensmo, 

2002). 

Validitet och reliabilitet 

Att undersökta det som har avsetts att undersökas beskrivs som validitet och är kärnan i 

studiens giltighet. Något som kan göra att giltigheten blir större är om en person som är 

utbildad inom ämnat granskar intervjufrågorna innan intervjuerna genomförs. I den här 

studien läste handledaren intervjufrågorna och de var tvungna att vara godkända innan 

första intervjun skedde. En dimension på validitet i en kvalitativ studie är 

kommunikationen. Med det menas det att om en utomstående läser min studie ska personen 

förstå det som beskrivits och förstå resultatet (Kihlström, 2007). Detta kan gälla en person 

som inte har någon tidigare kunskap inom ämnet men även de informanter som deltagit i 

studien. Reliabilitet innebär att resultatet i studien ska vara tillförlitligt och kännas 

trovärdigt. Genom att spela in intervjuerna och transkribera dem kan det öka reliabiliteten 

i studier (Kvale & Brinkmann, 2009). Med hjälp av inspelning är det ingen viktig 

information som missas som det kan göra om svaren istället skulle ha skrivits ner 

(Kihlström, 2007). När intervjuerna genomfördes spelades allt in för att viktig information 

inte skulle passera, vilket resulterade i att allt transkriberades för att få med allt 

informanterna uppgav. För att en studie ska uppnå reliabilitet ska det som undersökts kunna 

undersökas vid upprepade tillfällen och man måste få ungefär samma resultat varje gång 

(Stensmo, 2002).  
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Kvalitativ metod 

För att jag skulle kunna få den information som jag sökte efter valde jag att utgå från en 

kvalitativ metod. Kvalitativa undersökningar kan vara av tre olika slag: intervjuer, 

observationer eller analys av texter (Ahrne & Svensson, 2011). I den här studien har 

resultatet nåtts genom intervjuer. Enligt Bryman (2011) innebär en kvalitativ metod att 

man mer går på djupet och undersöker varje ord i tillexempel ett yttrande, medan en 

kvantitativ metod mer studerar tendenser i ett material med hjälp av siffror. I studien har 

informanternas svar analyserats och jämförts med varandra, för att nå en djupare förståelse 

för det som sagts. När man använder sig av en kvalitativ metod ligger intresset på att 

beskriva, tolka och förklara vilket resultatdelen ämnar att göra i studien (Ahrne & 

Svensson, 2011). Vid kvalitativa studier utgår man från att det inte finns någon absolut 

sanning utan att verkligheten kan uppfattas på flera olika sätt. Frågeställningarna som 

ligger till grund för studien har visat sig ge olika svar beroende på informanters erfarenhet 

inom ämnet. En kvalitativ metod används med fördel när man vet väldigt lite i förväg om 

frågeställningen (Malterud, 2009). Vid kvalitativa studier medverkar ofta ett mindre antal 

personer som man istället försöker undersöka desto djupare. I den här studien medverkade 

fem personer vilket är alldeles för få för att vara en kvantitativ metod. Den kvalitativa 

intervjun kräver ofta mycket tid och det är viktigt att vara medveten om att hela bilden 

kanske inte fås genom en intervju. Man kan heller inte generalisera sina resultat på samma 

sätt som vid en kvantitativ undersökning då urvalet är för litet (Grant McCracken, 1998).  

Semistrukturerad intervju 

Mitt syfte är att undersökta hur två lärare och tre speciallärare arbetar för att främja 

läsförståelsen för elever inom AST. För att samla in data har jag använt mig av semi-

strukturerade intervjuer där jag intervjuar en person i taget. 

 

Vid en kvalitativ intervju kan intervjuerna vara ostrukturerade eller semi-strukturerade. 

Den ostrukturerade intervjun påminner mer om ett vanligt samtal. Vid en semi-strukturerad 

intervju utgår personen som intervjuar från en intervjuguide vilket innebär att intervjuaren 

utgår från frågeområden som hen vill undersöka genom intervjun. Då intervjun sker med 

relativt öppna frågor får personen som blir intervjuad möjlighet att formulera sina svar på 

ett självständigt sätt (Bryman, 2011). I min studie har jag utgått från en intervjuguide och 
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personerna som jag intervjuat har fått svara på ett antal likadana frågor (se bilaga). Jag har 

även varit tydlig med att det kan komma oväntade följdfrågor under intervjun (Stukát, 

2011). 

Urval 

Vid mitt val av skolor och intervjupersoner så frågade jag under min sista VFU-period 

speciallärare och lärare på den skolan om de var intresserade av att ställa upp. Jag 

kontaktade även en annan skola som inte är kommunal och frågade lärare och speciallärare 

där om de ville ställa upp. Anledningen till att jag valde en privatskola var för att jag tyckte 

det skulle vara intressant att se om det skiljde något i deras svar om olika arbetssätt. Av de 

jag frågade fick jag snabbt svar och de flesta var villiga att ställa upp, vilket underlättade 

det fortsatta arbetet med studien väsentligt. De speciallärare som jag valde att intervjua 

arbetar på grundskolan, årskurs 1-7 och lärarna arbetar i årskurs F-3. Alla deltagare är 

behöriga lärare som har erfarenhet av läsförståelse för elever inom 

autismspektrumtillstånd.  

Presentation av speciallärare och lärare: 

Speciallärare 1: Hon arbetar på skola som ligger i en förort i en mellanstor kommun. Hon 

är utbildad mellanstadielärare men har arbetat på samtliga stadier. Hon har varit verksam i 

skolan i 30 år och arbetat som speciallärare sedan 2009.  

Speciallärare 2: Hon arbetar på en privatskola som ligger centralt i en mellanstor 

kommun. Färdig 1-7 lärare 1996. Utbildad montessori-lärare och har arbetat som 

klasslärare fram till 2011. 2011 blev hon klar med speciallärare-utbildningen och har sedan 

dess arbetat som det.  

Speciallärare 3: Hon arbetar på en skola som ligger i utkanten av en mellanstor kommun. 

1979 var hon färdigutbildad som förskollärare och arbetade som det fram till år 2002 då 

hon istället läste till ämnena som behövdes för att bli behörig lärare. Därefter började hon 

arbeta på något som hette heldagsskola, där fanns det olika grupper, från årskurs 1 till 7, 

som hade det svårt att vara i stor grupp och ordinarie klassen. Utbildad speciallärare sedan 

2006. 

 

Lärare 1: Hon arbetar på en skola som ligger i utkanten av en mellanstor kommun. Hon 

är utbildad 1-7 lärare sedan 1998 och förstelärare inom svenska.  
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Lärare 2: Hon arbetar på en privatskola som ligger centralt i en mellanstor kommun. Hon 

är utbildad 1-3 lärare sedan 1988.  

Genomförande 

I början av studien fokuserade jag på att läsa litteratur för att få en djupare inblick i ämnet. 

Jag har tidigare skrivit en B-uppsats (Lindh & Svensson, 2016) inom läsutveckling och 

autismspektrumtillstånd vilket gjorde att jag kunde hitta relevant litteratur där. Efter att jag 

studerat litteraturen gjorde jag en intervjuguide med frågeområden. Speciallärarna och 

lärarna tog jag först kontakt med för att se om de var intresserade av att ställa upp, vilket 

de var. Alla intervjuerna skedde på skolorna som de arbetade och var verksamma vid, det 

här för att det skulle vara en autentisk och trygg miljö. Enligt Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) är det viktigt att när två personer möts är det betydande för utfallet av 

intervjun att personen som intervjuas känner sig trygg under samtalet (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne, 2011). Det här framför även Stukát (2011) som viktigt då han skriver att platsen 

där intervjun sker ska vara en välkänd plats för att den som blir intervjuad ska känna sig 

lugn och ohotad.  

 

Intervjuerna varade i 30-50 minuter där alla frågor blev besvarade, inklusive följdfrågorna. 

Jag upplevde att vi hade god tid när intervjuerna skedde då jag hade bokat in en timme för 

intervjuerna. Vid något tillfälle märkte jag att vi kom in på sidospår vilket jag fick påpeka 

på grund av tidsbrist för mig då transkribering är något som tar lång tid (Stukát, 2011). Jag 

förde anteckningar under intervjuernas gång på sådant som jag tyckte var extra intressant 

samt om de visade något med gester eller material som inte kan redovisas genom 

inspelning. När intervjuerna var genomförda avslutade jag med att fråga om de hade något 

ytterligare som de ville tillägga. Jag spelade in intervjuerna med min mobiltelefon och 

transkriberade sedan innehållet i intervjuerna. Mina transkriptioner är något tillrättalagda 

på så vis att upprepningar och avbrott har utelämnats.  

Etiska aspekter 

Vid en intervjustudie är det viktigt att ta hänsyn till de individer som ska intervjuas. Det 

finns fyra etiska huvudkrav som man måste beaktas (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa fyra 

huvudkrav informerade jag samtliga informanter om. Det första är informationskravet 

vilket innebär att jag måste informera dem jag ska intervjua om studiens syfte och betona 

att deltagandet är frivilligt. De som deltar ska ha fått en tydlig beskrivning av vad deras 
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roll i min studie kommer att innebära. Det andra huvudkravet är samtyckeskravet som 

innebär att forskaren ska erhålla sig intervjupersonernas samtycke. Om de som skulle 

deltagit hade varit under 15 år hade man behövt målsmans samtycke, men då alla som 

deltog i min studie var myndiga var det inget som behövdes. Det tredje huvudkravet är 

konfidentialitetskravet som går ut på de medverkande förblir anonyma genom att det 

insamlade materialet behandlas konfidentiellt. I min studie benämns ingen med namn utan 

antingen lärare eller speciallärare vilket informanterna blev informerade om. Det fjärde 

och sista kravet är nyttjandekravet och det innebär att materialet som har samlats in från 

de medverkande endast får användas för forskningsändamålet. I den här studiens fall 

innebär det att materialet som samlats in endast får användas för den här studien (Stukát, 

2011; Vetenskapsrådet, 2002). 

Resultat 

Nedan kommer begreppet ”en-till-en” undervisning att nämnas av flera informanter. Dock 

finns det ingen direkt definition av vad en-till-en innebär i Sveriges skolor (Fleischer, 

2013). Men i den här studiens fall syftar den till en undervisning där en lärare arbetar 

enskilt med en elev. Till en början presenteras de svårigheter som framkom för elever inom 

AST i deras läsutveckling. Därefter lyfts generella och specifika arbetssätt som 

informanterna upplevt som särskilt goda. Efter det beskrivs vilka hjälpmedel och verktyg 

som kan användas i arbetet med att utveckla en god läsförståelse för elever inom AST. 

Slutligen beskrivs hur arbetet med läsförståelsen har förändrats samt förhållningssättet till 

elever inom AST. 

Svårigheter inom läsutvecklingen för elever inom AST 

Som tidigare beskrivits i bakgrunden är det sällan ordavkodningen som är det komplexa 

utan läsförståelsen som är det svåra för elever inom AST. Det här nämnde även samtliga 

fem informanterna då de beskrev att läsförståelsen är det som de behöver lägga ner mest 

energi och tid på. Lärare 1 beskrev sina erfarenheter så här: 

 

Det är ofta läsförståelsen som är det svåra för eleverna och inte avkodningen. Eleverna 

som jag har haft har ofta läst texter med ett relativt bra flyt när de börjar i ettan. Det är 

först när man börjar fråga om handlingen och om de kan koppla texten till egna 

erfarenheter som man märker av att det blir svårt. 
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Andra informanter framhöll dock att ordavkodningen kan vara svårt för elever inom AST 

men då är det om de har ytterligare diagnoser. Speciallärare 2 förklarade det så här: 

 

Oftast om de har fler diagnoser än autism så har de svårare med avkodningen också. Om 

de till exempel har ADHD kan koncentrationssvårigheten bidra till att de inte kan ta sig 

tid till att arbeta med avkodningen. De blir för rastlösa för att kunna knäcka koden. 

 

Speciallärare 1 förklarade svårigheterna som eleverna inom AST har i sin läsutveckling är 

att de ofta tolkar allt bokstavligt. Det här kan leda till att eleverna har svårt att läsa mellan 

raderna i berättelser vilket gör att läsförståelsen blir lidande. Även den här informanten 

framhöll att berättelser är svårare än faktatexter för elever inom AST då svaren inte alltid 

går att finna i texten och egna tolkningar behövs göras. Hon förklarade det så här: 

 

En svårighet i läsförståelsen är att de tolkar att bokstavligt. Man måste kunna förstå 

verkligheten först för att kunna läsa mellan raderna. Själva läsförståelsen, när det är 

konkret, är ju oftast inga konstigheter. Läsa på raden har de ofta inga problem med. 

Faktatexter eller när svaren går att hitta i texten är ofta inte så svårt. Det som är svårt är 

när man ska läsa mellan raderna, dra kopplingar till sig själv eller andra texter.. det är ju 

det som är det svåra. 

 

Informanterna var samstämmiga i att berättelser är något som är svårare än faktatexter för 

eleverna. Det här då det i berättelser finns många tolkningsfrågor som ska besvaras och att 

svaren ofta inte går att hitta på raderna. I berättelser krävs det ibland en viss fantasi och att 

man ska kunna tänka utanför ramarna vilket gör det svårare för eleverna inom AST. Det 

framkom även att om det är berättelser som ska bearbetas så är det viktigt att eleverna kan 

knyta an till dem. Om de består av för mycket fantasi har eleverna svårt att kunna koppla, 

reflektera och tolka det som de har läst då det inte blir verkligt för dem. Speciallärare 2 

framförde det så här: 

 

Eleverna inom spektrumet är mycket mer smalspåriga helt enkelt och de har svårt med 

fantasi. De måste kunna knyta an det till verkligenheten och med fantasi kan de inte knyta 

an till verkligheten och då hänger de inte med. Faktaböcker är oftast lättare då de är på 

riktigt. Eller böcker som handlar om verkliga barn och personer, som gör verkliga saker. 

Inte fantasi och sagor – det är inte lika lätt för dem.  
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Generella arbetssätt för att utveckla läsförståelsen 

Innan man kan börja arbeta med läsförståelsen förklarade alla att det finns flera olika 

faktorer som måste fungera innan eleverna kan koncentrera sig på själva lärandet. En av 

dessa faktorer menade de var att det fanns en tydlig och bra struktur kring undervisningen. 

Eleverna måste veta vad det är de ska göra, när det ska göras och varför. Speciallärare 2 

sa: 

  

Det viktiga är att det ska vara struktur på undervisningen, är det inte det kan man inte 

förvänta sig att de ska kunna utveckla sin läsförståelse. Det ska vara en klar struktur på 

undervisning där informationen är tydlig, vilket förhoppningsvis leder till att eleverna 

känner sig trygga. 

 

Lärare 3 förklarade att det även är viktigt att läsundervisningen är tydlig och avgränsad. 

Kraven som sätts måste vara rimliga för vad eleven faktiskt kan uppnå under arbetspassets 

gång. Alla informanter betonade även hur viktigt det är att frågorna som ställs till texten är 

väl genomtänkta och att man inte heller där har för höga krav på eleverna inom AST. 

Speciallärare 1 berättade att det är viktigt att veta när du ska arbeta med läsförståelsen med 

eleven. Det krävs att övriga förutsättningar är uppfyllda. Hon påpekade att om elev inom 

AST har haft en morgon där något har förändrats drastiskt eller att eleven inte har sovit bra 

är förutsättningarna för att arbeta med läsförståelsen inte de bästa. Hon förklarade det så 

här: 

 

Sen är det viktigt att tänka på vilket tillfälle man arbetar med läsförståelsen. Eleverna ska 

vara på bra humör, att det är lagom med krav så att man inte börjar fråga för mycket när 

det inte går för då låser det sig bara. Svaren man kan få kan ju vara som så: det kan ju 

inte jag veta och hur ska jag veta det.  

 

Hon utvecklade det och lyfte även aspekten av att utgå från elevernas egna erfarenheter i 

arbetet. För att eleverna ska kunna tolka och läsa mellan raderna krävs det att de ser en 

sorts verklighet i det de läser. På så sätt menade hon att eleverna har lättare att svara på 

frågor som är mellan och bortom raderna. Speciallärare 1 uttryckte sig så här: 
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När sådana svar kommer är det viktigt att koppla till egna erfarenheter hos eleven. Om de 

har de något husdjur, använd dig av det i undervisningen och samtalen. Om de inte kan 

sätta sig in i hur Pelle i boken känner sig vid en viss situation, använd dig av husdjuret 

istället och fråga frågor som: Hur tror du din katt skulle känt då?” Jag har stundtals 

upplevt att eleverna inom AST har lättare för att läsa av djur än människor. 

 

Ytterligare en aspekt som framkom genom informanternas svar var vikten av ett bra 

klassrumsklimat. Det ska vara lugnt och tryggt för att de ska komma till ro och kunna ta 

till sig en text. Lärare 2 förklarade det så här: 

 

Om det inte är lugnt arbetsklimat kan inte eleverna fokusera på det som de behöver 

fokusera på. Eleverna inom AST har redan så mycket annat som vi inte kan styra som stör 

dem, som att någon hostar eller nyser. Det är oundvikligt. Men sådant som vi kan jobba 

med, att man räcker upp handen, att det är tyst när det ska vara tyst. Sådant är viktigt för 

att eleverna ska kunna komma till ro och ta sig an en text.  

 

Vikten av att undervisningen är tydlig och strukturerad, till exempel med fasta scheman 

och bilder till vad som ska göras under dagen, framhöll samtliga informanter. De 

utvecklade detta och förklarade att det är lika viktigt under momentet när läsförståelsen 

ska utvecklas. Speciallärare 3 sa: 

 

Instruktionerna som ges ska vara tydliga och det får gärna finnas bildstöd vid de olika 

momenten inom arbetspasset för läsning också. Jag kan även använda mig av stödtecken, 

vilket innebär att man förstärker ordet med tecken samt bilder till vad det är vi ska göra. 

Ska vi sammanfatta har jag en bild även till den instruktionen. 

 

Samtliga speciallärare som medverkade i studien tog även upp att det är viktigt att 

arbetspassen inte är för långa. Hellre flera korta arbetspass och att de sedan får göra något 

helt annat än ett långt arbetspass som leder till att eleverna inom AST inte orkar mer resten 

av dagen. Speciallärare 1 beskrev det så här: 

 

Något som jag har upptäckt är viktigt är korta arbetspass. För orken finns inte riktigt på 

samma sätt som för elever som inte är inom AST. Det kan vara så ansträngande för de här 
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eleverna inom AST att förstå instruktionerna att de inte har orken att fokusera på mer än 

en uppgift sedan. 

 

Speciallärare 1 arbetade med eleverna utanför den ordinarie klassrumsundervisningen. De 

hade en egen liten verksamhet dit eleverna fick komma på fasta dagar och tider varje vecka. 

Även den här specialläraren poängterade hur viktig den övriga miljön är för eleverna inom 

AST för att de ska kunna fokusera på att utveckla sin läsförståelse. Hon lyfte även att de 

arbetade med visuellt stöd till texter och att repetition är viktigt: 

 

Våra elever på skolan som är inom AST är ju med i den ordinarie undervisningen så långt 

som det går. Men ibland kan de behöva komma ifrån och läsa lite extra och det är sådant 

vi jobbar med här. Det som är viktigt här är strukturen, att det är en lugn miljö. Vi arbetar 

mycket med bilder till texterna och repetition av samma texter.   

 

Att repetera samma texter flera gånger var något som alla informanter i studien betonade 

som viktigt. Detta då eleven tillslut känner igen det hen har läst. En av lärarna sa: 

 

När de läser texter så har de fått läsa samma text så många gånger så att de förstår och 

vet handlingen. Upprepning och repetering är a och o för att nå en läsförståelse hon elever 

inom AST. 

Specifika arbetssätt för att utveckla läsförståelsen 

Samtliga informanter framhöll att specifikt för läsning och läsförståelse, och då inte minst 

hos elever inom AST, är de individuella skillnaderna mellan eleverna. Detta blev även 

tydligt i deras svar då alla betonade hur viktigt det är att arbeta individuellt med eleverna, 

på samma sätt som man gör med elever utan diagnos. Speciallärare 2 sa så här:   

 

Jag vet ingen speciell eller generell metod som passar för alla elever inom AST utan det 

är väldigt individuellt för varje elev. Det är precis som för alla andra, det finns inte en 

metod eller strategi som fungerar för alla. Vi lär oss alla på olika sätt. 

 

Informanterna förklarade att de däremot har märkt att vissa arbetssätt har fungerat bättre 

överlag än andra för elever inom AST. Gemensamt för alla var att de utgick från En läsande 

klass och Läsfixarna på skolorna när de arbetade med läsundervisning i klassrummen. 
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Lärare 2 problematiserade arbetssättet och tyckte att det inte alltid fungerade bra för 

eleverna inom AST, hon uttryckte sig så här: 

 

Vi arbetar med en läsande klass och läsfixarna i den ordinarie undervisningen. Eleverna 

inom AST är inte alltid mottagliga för det här, utan det blir mycket samtal kring texter 

istället. 

 

Lärare 1 ansåg att en läsande klass fungerar i viss utsträckning för elever inom AST men 

att det inte är det bästa arbetssättet. Hon utvecklade det genom att säga att det hon har 

upplevt fungerat som bäst är det traditionella arbetet med läsförståelsen, låta eleverna läsa 

två meningar och sedan svara på frågor som går att hitta i texten. Det här var något som 

hon tyckte var problematiskt då hon påpekade att även fast att det är ett fungerande 

arbetssätt för eleverna inom AST så håller det inte om de ska lyckas uppnå kunskapskraven 

i svenska då det handlar om att kunna tolka och argumentera för det de har läst. Det 

förklarade hon så här: 

 

Jag tror att läsfixarna fungerar hyffsat för elever inom AST. Men egentligen så är det nog 

mer ”läs två meningar och svara på frågan” som är bäst för dessa barn, där det blir den 

direkta återkopplingen. När det blir att de ska koppla till sig själva och ska svara på om 

de har varit med om det själva blir det svårt. På raderna är helt klart enklast för dem. Där 

finns svaren i texten istället för att de ska gissa sig fram vad det kan betyda. Det är för 

abstrakt och overkligt för dem. 

 

Samtliga informanter pratade om hur viktigt det är med ”en till en” undervisning för 

eleverna inom AST. Det här för att samtal kring texter ska kunna ske på ett naturligt sätt 

för dem och för att man ska få en chans att bearbeta texten tillsammans. Läraren får då 

möjlighet att förklara begrepp så att eleven förstår, förstärka uttryck med kroppsspråk och 

ansiktsuttryck samt föra en direkt dialog med eleverna. Speciallärare 2 sa så här: 

 

Jag sitter med vid läsning och visar hur man kan bearbeta en text eller genre på olika sätt. 

Att jag läser högt är vanligt, då kan jag stanna upp i texten och fråga dem om de har 

upplevt något liknande och hur de skulle känna sig i den situationen i sådana fall. Det är 

mycket samtal kring texterna och att vi har en dialog kring dem. 
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Lärare 1 förklarade att en ”en till en” undervisning är viktigt för att en diskussion kring 

texten ska kunna ske i ett naturligt sammanhang. Hon berättade att det även är vid en sådan 

undervisning som det är lättast att motivera, fånga elevens uppmärksamhet och arbeta med 

visuellt stöd. Hon uttryckte sig så här: 

 

Det som är viktigt när man arbetar med läsförståelse är att man måste sitta en till en och 

föra en diskussion med eleven för att fånga uppmärksamheten och kunna visa med 

kroppsspråk och förklara känslor och vad som händer i texten. 

 

Speciallärare 2 berättade att hon använde sig av bildstöd för att föra samtal om texterna 

med eleverna. Det gör hon för att det ska bli mer konkret för eleverna inom AST. Hon 

berättade att hon började i delarna för att sedan gå till helheten och det mer abstrakta. Hon 

förklarade hur hon gick till väga så här: 

 

Vi brukar låta eleverna se en bild, då är det kanske ett hus i ena änden, en flicka som 

gungar i andra änden, något träd och fåglar som flyger. Därefter ber jag barnet 

återberätta bilden. Då kan det vara att de säger ”jag såg en sko” men att de inte ser 

helheten. Då ställer jag frågor som ”flickan som har skon, ser hon ut att tycka det är roligt 

att gunga? Och sedan för vi ett samtal om varför han eller hon tycker så. Ibland kan 

självklart svaret bli ”hur ska jag veta det”. Då är det viktigt att jag som lärare ger dem 

strategier för hur de ska kunna tolka bilden till texten. Detaljrikedomen kan vara bra. 

Innan vi börjar med läsförståelsen tar jag även reda på deras intressen. 

 

Lärare 2 berättade att hon alltid har med sig block och penna när hon arbetar med eleverna 

inom AST läsförståelse. Det har hon för att texten ibland kan vara för abstrakt och då kan 

hon samtidigt rita till och exempelvis försöka visa på ett humör genom en bild. Hon sa: 

 

Jag har alltid ett block och en penna bredvid vid läsningen, så att vi kan rita till det vi 

läser. Jag har upplevt att eleverna inom AST lättare förstår det som står mellan raderna 

om vi arbetar så med läsförståelsen.  

 

Tidigare i studien nämndes det att berättelser är svårare än faktatexter för elever inom AST. 

Det samtliga informanter tog upp som avgörande för om en elev inom AST ska kunna 

utveckla sin läsförståelse med hjälp av berättelser är att det de läser har en koppling till 
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deras egna intressen. Lärare 2 förklarade att eleverna ofta har ett eller några 

specialintressen och det är viktigt att som lärare ta tillvara på dessa i läsundervisningen. 

Bortser man från det ansåg hon att det blev mycket svårare att få eleverna till att utveckla 

lässtrategier för läsförståelsen. Hon uttryckte sig så här: 

 

När de ska utveckla sin läsförståelse handlar det mycket om att det ska vara lustfyllt då 

eleverna inom AST ofta är luststyrda. För att inlärning och förståelse ska ske måste det 

vara något som intresserar dem. Det går inte bara att ta vad som helst utan det måste utgå 

från deras intressen. Ofta har de ett specialintresse och då får läsningen utgå från dessa. 

Om de till exempel är intresserade av fåglar då får texterna handla om sådant för att 

motivera och hålla kvar elevens lust. Om vi skulle välja något som inte är av intresse, till 

exempel lastbilar, då är det kört. Det krävs mycket anpassningar utifrån lusten. 

 

Att arbeta muntligt med eleverna när de ska utveckla sin läsförståelse är något som alla 

informanter anser är viktigt. Dels för att eleverna inom AST ska vara engagerade men även 

för att om eleverna ska lyckas läsa mellan raderna behöver de till en början stöttning i form 

av frågor och att man läser ihop. Speciallärare 3 uttryckte sig så här: 

 

Det är viktigt med en dialog, det brukar de tycka är intressant. När de läser ensamma 

upplever jag att de fort tappar fokus om de inte får rätt utmaning i form av frågor och 

diskussion med mig. 

 

Speciallärare 2 förklarade varför man ska jobba muntligt så här: 

 

Man får jobba väldigt muntligt. Samtala om texten och ställa frågor som inte är konstiga 

utan korta frågor som man vet att de kan förstå och ge ett svar på. Det ska vara klart, rakt 

och konkret. Eftersom läsa mellan raderna är oerhört svårt för dem då det hänger ihop 

med att kunna dra slutsatser krävs det stöttning av en pedagog. Många gånger kanske de 

inte kan återberätta texten utan då får man hjälpa till med stödord och förklara ihop. 

Texter där man ska sätta sig in i hur andra känner eller tänker, där de får använda sin 

fantasi, det är inte så lätt när man har autism. Viss humor och skämt som är svåra att 

förstå, som ironi, det är svårt. Det måste de få förklarat för sig. 
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Att eleverna har svårt att förstå lexikaliserade fraser, ironi och humor lyfte flera av 

informanterna. De förklarade att det hänger samman med att de ofta tar allt väldigt 

bokstavligt. Ett ord som kan betyda flera saker är inte rimligt för dem sa en informant. En 

annan lärare menade att andra meningar som ”släng ett öga på..” kan ställa till det väldigt 

mycket för en elev inom AST. De andra eleverna förstår att de inte ska slänga ett öga 

medan eleverna inom AST fastnar vid sådana uttryck och förstår inte innebörden. 

Informanterna påpekade att berättelser ofta består av just sådant som lexikaliserade fraser 

och humor vilket är en bidragen faktor till att berättelser blir svårt för eleverna inom AST. 

Lärare 1 sa så här: 

 

Jag som lärare måste hela tiden tänka på vad jag visar för kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

Om det uppstår en situation så kan man visa med ansiktet att man ser arg och förklara hur 

man kan se ut då, det skapar en förståelse för dem. För det hör ju ihop med läsförståelsen 

och att kunna läsa mellan raderna. Det är samma om vi läser en text tillsammans där det 

kan finnas en lexikaliserad fras, då kan man visa visuellt vad som menas eller med 

ansiktsuttryck. 

 

Lärare 2 pratade även hon om hur viktigt det att uttryck och begrepp blir förklarade under 

läsningens gång för att eleverna ska kunna utveckla sin läsförståelse. Hon menade att om 

sådant inte sker innan eller under läsningens gång är det inte läsförståelsen man arbetar 

med utan avkodning av orden och/eller flyt i läsningen. Hon framhöll att det här är något 

som kräver mycket tid då varje lektion måste vara genomtänkt till minsta grad. Det krävs 

planering och ett gott förarbete men att allt det här är sådant som lönar sig i längden. Hon 

sa: 

 

Man får tänka extra mycket på att förklara ord och vissa uttryck som till exempel: han 

hoppade på bussen. Det betyder inte att någon hoppade jämfota upp på bussen utan man 

får förklara vad som menas i det här sammanhanget i texten. För de här barnen kan lätt 

fastna på orden. Det är extremt viktigt att tänka innan man säger och hur man uttrycker 

sig. Vad kan vara svårt? Vad kan behöva förklaras? Vad kan missuppfattas? Det krävs en 

stor medvetenhet och planering av dig som lärare. 
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I undervisningen använder sig många som tidigare nämnts av visuellt stöd men även av 

ordbilder. Det gör de för att hjälpa eleverna att bygga ord och läsa ut och förklara vad som 

menas med dem. Speciallärare 2 uppgav: 

 

Ordbilder använder jag mig mycket av när jag arbetar med läsförståelsen hos elever inom 

AST. Då får de bygga ord med bokstäver och läsa ut och förklara vad ordet betyder. 

Hjälpmedel och verktyg 

För att eleverna inom AST ska utveckla en god läsförståelse räcker det inte med goda 

strategier utan samtliga informanter pekade på att andra hjälpmedel och stöd måste finnas 

med. Alla informanter sa att om det skulle finnas tillräckligt med verktyg så skulle det 

underlätta arbetet med att uppnå en god läsförståelse hos eleverna inom spektrumet. 

Samtliga informanter uppgav att de ofta arbetade med dator eller iPad när de ska utveckla 

läsförståelsen hos elever inom AST. Lärare 2 sa: 

  

Dator använder vi mycket. Ibland kan eleven få se på en film istället för att läsa boken som 

de övriga i klassen gör. Då sker samtal efter att de har sett filmen med samma frågor som 

om det hade varit en skriven text. Det här för att hitta ett annat sätt att lära sig samma sak 

på. Det blir lite mer lustfyllt och eleverna behöver inte lägga sin energi på läsningen när 

det är läsförståelsen vi vill mäta. 

 

Samtliga informanter uppgav att de även lät eleverna lyssna på berättelser istället för att 

läsa. Det är av samma anledning som de låter eleverna se på film. De poängterade ofta att 

läsförståelse kan nås och mätas utan att eleven alltid måste läsa en text. Speciallärare 1 

uttryckte sig så här: 

 

Så här är det, hade man velat mäta om de kan avkoda eller har flyt i läsningen så kan vi 

ju inte låta de se på filmer vid de momenten. Men när det är en utökad läsförståelse vi vill 

uppnå kan vi lika gärna låta dem lyssna eller se på något istället, så länge samtalet finns 

där både innan och efteråt. 

 

Lärare 1 tog upp samma sak och förklarade hur hon tänkte. Än en gång var fokus på att det 

skulle vara lustfyllt men även att eftersom arbetsminnet inte är lika stort och orken då inte 

finns där på samma sätt som för en elev som inte är inom AST så tar man bort ett jobbigt 
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moment för dem. Hon utvecklade det genom att förklara att det som är viktigt när man 

arbetar med elever inom AST är att man måste veta exakt vad man vill ha ut vid varje 

lektionstillfälle och att det är då den biten som man ska fokusera på och inte annat 

runtomkring. Alltså när läsförståelsen ska utvecklas så ska inte tyngden samtidigt ligga på 

att de ska utveckla flyt i läsningen. Hon framförde att det blir för många moment för eleven 

och att de då istället tappar fokus på det som verkligen är det som de ska lära sig vid det 

tillfället. Lärare 1 förklarade det så här: 

 

Läsförståelse och kommunikation kan nås genom andra sätt än att läsa en bok, det kan ske 

genom film och spel. Jag som lärare måste hela tiden tänka på vad syftet med arbetspasset 

är, det är där fokus ska ligga och inte på något annat. Märker jag att en elev inom AST 

inte både orkar läsa och sedan tolka, samtala och svara på frågor då utesluter jag 

läsningen för dem för att uppnå läsförståelsen, för det var ju inte läsflytet som var syftet. 

 

Andra verktyg som lyftes fram var sådana som gör det lättare för eleven att komma undan 

och få lugn och ro. Det här var något som det fanns tillgång till i alla klassrum. Samtliga 

lärare betonade vikten av att elever inom AST har ett lugnt klimat runt omkring sig för att 

de ska kunna fokusera. Speciallärare 3 förklarade det så här: 

 

Vi vet ju att elever inom AST har en sensorisk överkänslighet vilket innebär att de störs av 

sådant som vi andra inte tänker på. Det kan vara en tickande klocka eller någon som andas 

högt. Därför är det viktigt att vi har verktyg som hörselkåpor, skärmar eller låter de sitta 

i ett annat rum om det behövs. Störs de av något ljud så kommer de ändå inte att kunna 

koncentrera sig på att utveckla, i det här fallet, sin läsförståelse. Men annars gäller det ju 

generellt i alla ämnen. 

 

Lärare 2 upplevde samma sak men kände att det fanns en brist av resurser för att kunna 

arbeta så, även om hon upplevde det som det mest gynnsamma. Hon berättade att de hade 

tillgång till hörselkåpor och skärmar men att det inte fanns något annat rum som eleverna 

kunde sätta sig i om de behövde. Hon fortsatte att problematisera det och förklara att även 

om det hade funnits ett sådant rum hade det inte fungerat då det sällan finns tillräckligt 

med resurser i klassen för att man ska kunna arbeta så. Hon uttryckte sig så här: 
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Som det ser ut på vår skola nu har vi svårt eller omöjligt att låta eleverna arbeta i avskilda 

rum då det inte finns. Samtidigt vet jag inte om det hade hjälpt om det hade funnits för då 

hade det varit resurserna som varit för få. Ofta kanske en resurs har ansvar om fler än ett 

barn. 

 

Möjligheterna till att använda hjälpmedel visade sig vara olika på de olika skolorna genom 

informanternas svar. Lärare 2 som arbetar på en privatskola upplevde att de lätt kunde 

komma undan och arbeta enskilt och att de hade en resurspedagog till de eleverna som 

behövde det: 

 

Vi har många små rum så de kan gå ifrån och få sitta avskilt. Då följer oftast resursen med 

och jag håller i den ordinarieundervisningen. För att det här ska bli meningsfullt krävs det 

att resursen vet vad de ska jobba med och om det då är läsförståelsen så att de arbetar på 

det sättet som gynnar eleven. Syftet ska med att de går undan och arbetar ska inte vara för 

att de ska leka eller liknande. 

Hur har arbetet med läsförståelsen ändrats? 

På frågan om speciallärarna och lärarna har upplevt att arbetet med läsförståelsen har 

ändrats de senaste åren svarade samtliga ja. Lärare 2 upplevde att innan var frågorna till 

det som eleverna hade läst sådana som gick att hitta i texten, alltså på raderna men att det 

inte är där fokus ligger nu: 

 

Innan var det läs ett stycke och svara på frågan. Nu är det mycket mer komplext. Läsfixarna 

gjorde att jag fick tänka om. Innan var jag inte så medveten om att man läser på olika sätt. 

 

Lärare 1 pratade även hon om att det är djupare frågor och resonemang som krävs nu. Hon 

tycker att nu ligger fokus på att faktiskt förstå och kunna generalisera det man har läst 

medan innan var det nästintill obefintligt. Det viktiga då var att läsningen gavs tid men 

sedan fanns det varken något för- eller efterarbete. Hon sa: 

 

Det har blivit mer medvetet och lyfts de senaste åren hur viktigt det är med läsförståelsen. 

Nu är det mer mellan raderna och bortom raderna som är i fokus. Läsning har getts mycket 

tid men man följde inte upp den innan. Det har ju också ändrats mycket sen senaste 
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läroplanen kom, det har ju blivit mycket mer i kriterierna att man ska kunna analysera, 

argumentera och dra slutsatser. 

 

Lärare 2 förklarade att förändringen kan ha mycket att göra med den nya läroplanen och 

att det inte endast är positivt med förändringarna för eleverna inom AST. Den nuvarande 

läroplanen fokuserar mycket på att eleverna ska kunna argumentera, resonera och 

analysera. Hon menar att det ställer till stora svårigheter för eleverna inom AST att nå 

målen då det är sådana kvalitéer som de har svårt för. Hon sa:  

 

För jag tänker att har man svårt för det så faller du rakt igenom i alla ämnen för du ska 

analysera i allt. Och kan du inte prata, diskutera och det här runt omkring, då är det 

jättesvårt. Högstadiet vette sjutton om de har en chans att klara det. Ska allting falla bara 

för att du inte kan det? Du är ju inte särskolemässig bara för att du inte kan analysera, 

ska man få behöva gå efter en annan läroplan för att man inte kan läsa mellan raderna till 

exempel? Det är jättetufft. Är de dessutom inte uppväxta i en miljö där man pratar och 

diskuterar, då är det kört. Det hänger mycket på hur samtalen går hemma vid köksbordet. 

Inte bara här i skolan. 

 

Att tid är något som det inte finns tillräckligt till i skolan kan handla om olika saker. 

Informanterna pratade om det bland annat vid individualisering och vid ”en till en” 

undervisning. Speciallärare 2 lyfte även bristen av tid i ett annat läge. Hon sa att hon ibland 

upplevde att vi inte har tid till att lyssna på svaren som eleverna förväntas kunna ge. Hon 

uttryckte sig så här: 

 

Sen är en tid något som vi ger för lite av i skolan. Vi är så snabba på att tillrättalägga 

svaren samtidigt som vi vill ha de här analyserade och tolkande svaren. Hur tror vi att det 

ska gå ihop? Det gör det inte, särskilt inte för elever inom AST. Om de ska ha någon chans 

att läsa mellan raderna och tolka måste vi ge dem tid. 

Förhållningssätt till eleverna inom AST 

Informanterna lyfte att det är mycket som har ändrats i skolan de senaste åren och pekade 

framförallt på att förhållningssättet gentemot diagnoser har blivit mer accepterat. De sa 

också att det är något som varit nödvändigt. Lärare 1 förklarade det så här: 
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Jag kan uppleva att förr tyckte många att eleverna inom ett spektrum skulle få undervisning 

någon annanstans. Att de mer sågs som ett problem än en tillgång. Om jag skulle se på det 

på det sättet skulle jag aldrig lyckas med att eleverna skulle utveckla sin läsförståelse eller 

något annat. Det krävs att man har en förståelse och intresse för dessa elever för att nå 

dit.  

 

Speciallärare 3 sa något liknande och menade på att för att det ens ska vara möjligt att nå 

en läsförståelse, som det i det här fallet handlar om, behöver man vara intresserad av nya 

metoder och arbetssätt. Hon framhöll att om man skulle arbetat som förr, då det mer var 

traditionellt och ett arbetssätt skulle vi aldrig ens ge eleverna inom AST en chans till att 

utveckla sin läsförståelse. Hon förklarade det så här: 

 

Nu förstår vi mer vad det handlar om att vara inom AST än förr. Vi har fått en större 

kunskap om diagnosen. Barnen har egentligen alltid funnits men inte kunskapen om 

svårigheterna på samma sätt som nu. Vi lever i ett mycket snabbare samhälle nu än då. 

Du ska till exempel kunna diskutera, argumentera och redovisa. Det här är sådant som är 

svårt för eleverna inom AST och därför syns de tydligare. Vi har en större förståelse för 

eleven och att de inte kan ha samma undervisning hela tiden, utan att vi måste 

tillrättalägga för eleven. 

 

Speciallärare 1 poängterade att det har skett mycket i förhållningssättet till eleverna inom 

AST men att det krävs mer. Hon sa att hon fortfarande kunde se att lärare arbetade med 

sådana metoder som inte är de bästa för eleverna inom AST. Exempel på det här kunde 

vara att eleverna inom AST fick läsa samma texter som övriga klassen, sitta med i stora 

grupper och diskutera sådant som står mellan raderna. Hon framhöll då, som tidigare 

nämnts i studien, att sådant inte fungerar för eleverna inom AST då de behöver mer 

stöttning, någon som ställer väl genomtänka frågor och att texterna som de läser ska utgå 

från deras egna intressen. Hon efterlyste även mer utbildning för lärare och på 

lärarutbildningarna: 

 

Man har fått en helt annan förståelse för diagnosen överlag. Men det behövs ännu mer på 

utbildningarna och i skolan, men visst har det blivit bättre. För att få ett bra 

förhållningssätt gentemot barnen krävs det ett genuint intresse, har jag inte det så når jag 

inte i kommunikationen. Jag tror inte att någon lärare använder sig av arbetssätt som de 
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vet inte är gynnsamma för elever inom AST för att de inte vill att det ska utveckla sin 

läsförståelse. Jag tror det handlar om att kunskapen inte finns där. 

Diskussion 

Inledningsvis i avsnittet behandlas metoddiskussionen. Därefter diskuteras studiens 

resultat och hur det kan relateras till styrdokumenten, forskning och de teoretiska 

perspektiven.  

Metoddiskussion 

Jag har upplevt att semistrukturerade intervjuer har fungerat bra för att få information till 

studiens syfte. Informanterna som deltog tyckte jag var väl insatta i ämnet och kunde bidra 

med mycket information för att kunna uppnå studiens syfte och frågeställningar. Något jag 

ser som både positivt och negativt var att de svarade liknande på de flesta frågorna. Positivt 

då det gör att informationen kändes pålitlig och negativt då svaren informanterna gav inte 

kunde ställas mot varandra och problematiseras. Jag har däremot kunnat problematisera 

resultatet i förhållande till tidigare forskning och teorier. Under intervjuerna ställde jag 

många följdfrågor, men då informanternas svar ofta var liknande så blev även följdfrågorna 

det. Bryman (2011) poängterar att ett syfte med semistrukturerade intervjuer är att 

följdfrågor får ställas till skillnad från vid strukturerade intervjuer där det inte är tillåtet. 

Att ställa följdfrågor är något som jag upplevde som viktigt till den här studien då det 

handlar om deras erfarenheter och upplevelser och det var genom många följdfrågor som 

jag fick ut betydelsefull information. Intervjuerna tog olika lång tid, den kortaste varade i 

30 minuter och den längsta 50 minuter. Jag kände ändå att jag fick ut lika mycket stoff ur 

båda som berör studiens syfte och frågeställning. Skillnaden var att i den längre intervjun 

berördes många sidämnen. Dessa var även de intressanta men bidrog inte till att studiens 

syfte och resultat skulle uppnås så därför har mycket av den informationen lagts åt sidan. 

Dock är det intressant information som kan leda in på vidare forskning.   

 

I två av intervjuerna anser jag att miljön som de skedde i inte var den bästa. Det var ett rum 

precis intill matsalen så det var mycket ljud och rörelse. Det här kan ha påverkat 

intervjuerna så dessa var de som var de kortare. Ahrne och Svensson (2011) skriver att det 

är viktigt att platsen där intervjuerna sker är genomtänkta och att deltagaren känner sig 

trygg. Jag fick intrycket av att deltagarna kände sig trygga då alla intervjuer skedde i en 

autentisk miljö, antingen i informanternas arbetsrum eller i klassrummen. Det som jag ser 
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som kritiskt var ljudnivån som jag upplevde som ett störmoment vilket kan ha lett till att 

fokus tappades på och ibland tappade informanten bort sig. I efterhand kan jag tycka att 

det hade varit intressant att filma informanterna då många visade material, hur de arbetade 

med bilder samtidigt som de läste en text och förstärkte sådant de tyckte var extra viktigt 

genom att gestikulera. Materialet som de visade har jag heller inte kunnat ta med i mitt 

arbete på grund av copyright-lagen.   

 

Om jag hade valt att observera istället för att använda mig av semi-strukturerade intervjuer 

tror att jag hade behövt mer tid för att genomföra studien. I synnerhet vad gäller lärarna 

som själva uppgav att de inte alltid kunde arbeta så som de önskade, med en ”en-till-en” 

undervisning för eleverna inom AST. Alternativet hade varit att vid bestämda tillfällen 

observerat när de arbetade specifikt med läsförståelsen med elever inom AST. Med hänsyn 

till det här tror jag att semistrukturerade intervjuer gett mig mest stoff till studiens resultat.   

 

Den vetenskapliga ansatsen i studien är hermeneutik vilket är en form av tolkningslära där 

man använder sig av sin förförståelse. Med förförståelse menas det att man ser det ur sitt 

egna perspektiv (Birkler, 2008).  Då det här är en kvalitativ studie som bygger på 

informationen jag fick av semistrukturerade intervjuer med tre speciallärare och två lärare 

är det svårt att säga om den är generaliserbar. Jag har gått in med min förförståelse i ämnet 

vilket har lett till att frågorna har blivit utformade därefter. Min förförståelse har även 

påverkat följdfrågorna som uppkom. Om studien skulle utföras igen, med samma frågor 

men av en person med en annan förförståelse kan man inte försäkra att resultatet skulle bli 

exakt detsamma. Det gör att det är svårt att säga att det finns en reliabilitet i studien. Jag 

har även gjort ett bekvämlighetsurval vilket även det påverkar studiens resultat och 

generaliserbarhet. För att uppnå en tydligare validitet och reliabilitet skulle det vara bra att 

inte endast ha genomfört semistrukturerade intervjuer utan även observerat och gjort 

enkätfrågor (Stensmo, 2002). Jag anser att hermeneutiken har fungerat bra som 

vetenskaplig ansats då jag ville tolka informationen som jag fick. Däremot tror jag att 

fenomenologi även hade kunnat lämpa sig till studiens syfte, då det innebär att man 

fokuserar på människors upplevelser, uppfattningar och erfarande (Stensmo, 2002). 

Resultatdiskussion 

Nedan kommer resultatet att diskuteras i förhållande till tidigare forskning, styrdokument 

och de teoretiska perspektiven. Kategorier har skapats utifrån vad som kom fram under 
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resultatdelen och dessa är: läsförståelse och generella arbetssätt; läsförståelse och specifika 

arbetssätt; läsförståelse och kunskapskraven för eleverna inom AST; hjälpmedel och 

verktyg. Därefter kommer en avslutade diskussion och avslutningsvis lyfts förslag på 

vidare forskning.  

Läsförståelse och generella arbetssätt 
Syftet med studien var att undersöka hur speciallärare och lärare arbetar med att utveckla 

läsförståelsen för elever inom autismspektrumtillstånd. Frågeställningarna jag ville ha 

besvarade utgick från syftet och var hur de arbetade för att utveckla en läsförståelse hos 

eleverna inom AST samt vilka svårigheter de upplevde i arbetet med det.  

 

I intervjuerna med informanterna framkom det att det ofta inte var avkodningen som var 

de svåra för eleverna inom AST utan läsförståelsen. Det här stämmer överens med det 

Åsberg, Dahlgren och Dahlgren Sandberg (2008) skriver om att läsning bygger på två 

komponenter, nämligen att kunna avkoda ord och läsförståelse. Eftersom berättelser 

innehåller känslor och dolda budskap behöver eleven kunna läsa mellan raderna. Eleverna 

inom AST har ofta svårt att sätta sig in i andras känslor och tankar samt att kunna förutspå 

vilket kan kopplas till bristen på den sociala förmågan (Nghia Nguyen et al., 2015; Ravet, 

2012; Senokossoff, 2015). I intervjuerna med informanterna framkom det att det som var 

det svåra i läsförståelsen för eleverna inom AST var att kunna läsa mellan raderna, 

förutspå, tolka, analysera och argumentera. För att eleverna skulle klara av det här sa 

samtliga informanter att det krävdes en ”en till en” undervisning där en pedagog satt med 

hela tiden. De framhöll att de på så vis kunde ge eleverna strategier för läsförståelse, ställa 

de rätta frågorna och samtala om texterna på sådant sätt som gör det förståeligt för eleverna 

inom AST. I läroplanen för grundskolan (SKOLFS 2010:37) står det att skolan ska vara 

inkluderande vilket man kan ställa sig frågade till om en ”en-till-en” undervisning bidrar 

till. Informanterna framhöll att det var en sådan undervisning som de har sett bäst resultat 

i utvecklandet av läsförståelsen men även att det bidrar till att eleverna i vissa fall blir 

exkluderade i den vanliga undervisningen. Speciallärare 2 arbetade alltid med eleverna 

inom AST i ett eget klassrum vilket gör att eleverna inte är med i den ordinarie 

undervisningen. Det här gör att eleven snarare är integrerad i skolundervisningen än 

inkluderad (Nilholm, 2003).  I läroplanen för grundskolan (SKOLFS 2010:37) står det att 

alla elever ska känna en gemenskap i skolan vilket jag anser det finns en risk för inte 

uppfylls när eleverna får frångå den ordinarie undervisningen.  
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Läsförståelse och specifika arbetssätt  
I studiens resultat framkom det att informanterna inte tyckte att det fanns en metod som 

passade alla elever inom AST. De uppgav däremot att det finns vissa specifika arbetssätt 

som fungerar bättre än andra. Informanterna berättade att de ofta arbetar med bilder när de 

vill utveckla läsförståelsestrategier. Detta då eleverna inom AST ofta fokuserar på 

detaljerna istället för helheten. Med hjälp av bilder samtalar de om vad det är som händer 

i bilden, de börjar då i det tydliga i bilden för att sedan bli mer abstrakta och diskutera 

helheten. Det här framkom även i forskningen som studien vilar på då det sår att 

övningarna ska börja i det tydliga för att sedan bli mer abstrakta för att eleverna sakta ska 

kunna utvecklas och få lässtrategier (Aspeflo, 2015; Randi et al., 2010). 

 

Tydligt blev det att alla informanterna tyckte att en ”en-till-en” undervisning är vad som 

fungerar bäst för eleverna inom AST. De framhöll att det är vad de har sett som mest 

utvecklande i deras läsförståelse. Informanterna arbetade då enskilt med eleverna, ställde 

genomtänkta frågor till texten, fokuserade på detaljer till helheten, undersökte bilder och 

samtalade om texten. Ingen av informanterna sa att de hade sett att det här fungerade lika 

bra i helklass eller med övriga elever. Det här kan ställas mot det som framkom under 

studiens bakgrund där det står att lärarna ska arbeta med eleverna men att det kan och ska 

ske i den ordinarie undervisningen. Det står att eleverna inom AST ska få stöd i att utveckla 

sin läsutveckling genom att stödjas i sina bakgrundskunskaper. Det här sker genom att 

klassen tillsammans tittar på bilder och förutspår innan läsning. Det här gör att elevernas 

bakgrundskunskaper byggs upp och leder till att eleverna lättare kan ta sig an en text enskilt 

sedan (Nghia Nguuyen et al, 2015; Senokosoff, 2015).  

 

I läroplanen (SKOLFS 2010:37) står det att eleverna ska lära sig i samspel med andra vilket 

jag anser är en underton av det sociokulturella perspektivet. Det som blir extra intressant 

här är att efter informanternas svar se att det är sällan är så det går till i verkligheten för 

eleverna inom AST. Det här kan även kopplas till de olika perspektiven. Jag anser att 

litteraturen som presenteras i bakgrunden utgår från det relationella perspektivet som 

innebär att man ser elevernas olikheter som en tillgång snarare än tvärtom. Utifrån det som 

informanterna uppgav anser jag att de har hamnat i dilemma perspektivet. De ser inte 

eleverna som problembärare men de anser heller inte att undervisningen för dem alltid är 

bäst i klassrummet tillsammans med andra utan eleverna inom AST får extra stöd i 

läsundervisningen utanför klassrummet. Det här leder till en exkluderande undervisning 
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där eleverna får arbeta enskilt eller tillsammans med andra med samma svårigheter. Två 

av de tre speciallärarna som intervjuades hade ett mindre klassrum där de dagligen hade 

samma elever, vid bestämde tidpunkter. Eleverna fick ibland arbeta enskilt med 

speciallärarna i det här klassrummet men ibland tillsammans med andra med samma 

svårigheter. Det här kopplar jag till det kategoriska perspektivet då undervisningen inte 

sker i ett inkluderande klassrum utan eleven blir den som ska anpassa sig och inte tvärtom 

(Nilholm, 2003). 

Läsförståelse och kunskapskraven för eleverna inom AST 
Det som blir tydligt då är att en inkluderande undervisning inte alltid fungerar. Det här 

lyfte även informanterna när de sa att det bästa för att utveckla deras läsförståelse är att 

sitta avskilt och arbeta med dem enskilt. Det här kan ställas mot det som står i läroplanen 

(SKOLFS 2010:37) där det står att alla elever ska inkluderas i undervisningen. Något som 

flera av informanterna även nämnde var att läroplanen (SKOLFS 2010:37) inte är optimal 

för eleverna inom AST. De sa att sedan senaste läroplanen (SKOLFS 2010:37) blev 

utgiven har det blivit mycket mer att eleverna ska kunna samtala, tolka och argumentera. 

Det här menade de var förödande för eleverna inom AST då det kunde göra så att de inte 

nådde upp till målen. De tyckte att dessa krav inte skulle ligga som grund till om du klarade 

av att nå målen inom något ämne då det i princip blir omöjligt för eleverna inom AST att 

uppnå de målen. De framhöll att även om en elev till exempel inte kan läsa mellan raderna 

ska det inte göra så att eleverna inom AST inte får läsa enligt grundskolans läroplan 

(SKOLFS 2010:37) då även detta är något som kan leda till ett utanförskap för eleverna. 

Lärare 2 framhöll att läroplanen för grundskolan (SKOLFS 2010:37) ofta är exkluderande 

för eleverna inom AST när fokus ligger på att exempelvis tolka och samtala kring texter. 

Hon menade att det inte är det som ska avgöra om eleven inte når upp till målen i svenska 

och inte kan läsa enligt grundskolans läroplan (SKOLFS 2010:37).  

Hjälpmedel och verktyg 
Det framkom av informanterna att de ofta använder sig av bilder i sin läsundervisning. Det 

var något som samtliga informanterna såg som något som gynnade läsutvecklingen för 

elever inom AST. Det visade sig också att många använde sig av datorer och iPads när de 

arbetade med att utveckla läsförståelsen hos elever inom AST. Det som kan ses som 

problematiskt är att några av informanterna upplevde att de inte hade tillräckligt med 

resurser för att låta eleverna arbeta så. De som upplevde att de inte hade tillräckligt med 

resurser i form av elevassistenter och iPads/datorer var de lärare och speciallärare som 
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arbetade på kommunala skolor. Lärare 2 som arbetar på en privat skola uppgav att hon fick 

de resurser hon behövde, både vad det gäller elevassistenter och iPads/datorer. Att skolan 

ska vara likvärdig vart du än bor i landet eller oavsett vilken skola du går på fastslås i 

grundskolans läroplan (SKOLFS 2010:37). I studien framkom det tydligt att eleverna som 

gick på privatskolan hade betydligt bättre tillgång till digitala verktyg men även 

lärartätheten var högre vilket gör att man kan ställa sig frågande till om skolan alltid är 

likvärdig. Samtliga informanter uppgav att de skulle vilja ha mer fortbildning för att bli 

ännu bättre på att använda sig av rätt hjälpmedel och verktyg i skolan. Det här skriver 

Aspeflo (2015) om då hon lyfter hur viktigt det är med digitala verktyg i skolan. Hon 

skriver att ofta utesluter lärarna det för att det är något som de ser som främmande eller 

något som de inte har tillräcklig kunskap om. Informanterna uppgav även att resurser i 

skolan är ett stort hjälpmedel. Även det här var något som de ansåg kunde vara svårt att få 

tillräckligt med stöd i. Några av informanterna lyfte även det faktum att resurserna ofta är 

outbildade vilket inte är rättvist. De berättade att det ofta är unga människor som inte har 

så stor erfarenhet av diagnosen. Det här menade de kunde leda till problem då det 

egentligen är eleverna inom AST som behöver någon som är väl insatta i deras 

förutsättningar, behov och arbetssätt som passar dem. 

Avslutande diskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur lärare och speciallärare arbetar för att utveckla 

läsförståelsen hon elever inom AST. Frågeställningarna var vilka svårigheter speciallärare 

och lärare upplevde med arbetet för att främja läsutvecklingen hos elever inom AST samt 

hur de arbetar med läsförståelsen hos eleverna inom AST. Tydligt blev det att 

informanterna tyckte att det svåra var läsförståelsen, där eleverna måste kunna läsa mellan 

och bortom raderna. Informanterna uppgav att eleverna inom AST ofta har svårt att samtala 

kring texter och tolka budskap. För att utveckla det här hos eleverna framkom det av svaren 

av informanterna att en ”en till en” undervisning är det bästa där en direkt kommunikation 

sker med eleverna. Lärarna ställer då genomtänka frågor och man bearbetar texterna 

tillsammans för att ge eleverna tydliga strategier. Det framkom även att det är viktigt att 

utgå från elevernas intressen och att arbeta både auditivt och visuellt för att de ska utvecklas 

i sin läsförståelse. Av det informanterna har uppgett har inte heller någon skillnad kunnat 

utläsas beroende på om informanten var lärare eller speciallärare utan de tycks ha liknande 

uppfattningar och erfarenheter.  
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Jag anser mig ha fått ut värdefull information för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar men det blev även tydligt att det inte finns någon särskild strategi eller 

metod som är till specifikt för elever inom AST. Innan intervjuerna var genomförda trodde 

jag att det skulle finnas mer material och specifika arbetssätt för att utveckla läsförståelsen 

hos eleverna inom AST då det är en välkänd svårighet. Avslutningsvis anser jag att det 

som framkommit i studien som goda arbetssätt inte endast är sådant som gynnar eleverna 

inom AST utan alla elever. Därför anser jag att det bör gå att arbeta mer inkluderande med 

eleverna inom AST och deras läsförståelse. 

Förslag på vidare forskning 
Det som tidigt framkom vid litteraturläsning och av informanternas svar, var att det inte är 

avkodningen utan läsförståelsen som ofta är det svåra för eleverna inom AST. Däremot 

uppgav samtliga informanter att det här stämde om eleven endast var inom AST. Hade 

eleven ytterligare diagnoser som ADHD brukade även avkodningen vara svårt för dem då 

de tappade fokus och koncentrationen. Något jag skulle tycka vara intressant är att 

undersöka hur lärare och speciallärare arbetar med läsutvecklingen för eleverna som har 

fler diagnoser än AST och hur arbetet skiljer sig åt beroende på om de har fler diagnoser. 

Det här då flera av informanterna uppgav att de arbetade på annat sätt om eleven 

exempelvis även hade en ADHD-diagnos. Jag upplever att det finns många elever som har 

flera olika diagnoser och skulle därför vilja få en djupare kunskap i hur man arbetar med 

dessa elever på bästa sätt. 

 

Något som även blev tydligt i studiens resultat var att informanterna ofta arbetade 

exkluderande med läsförståelsen hos eleverna inom AST. Jag tycker att det skulle vara 

intressant att undersöka hur vanligt det här är och jämföra resultatet mot de som jobbade 

inkluderande med eleverna inom AST i deras läsförståelse. Det här anser jag är viktigt då 

vi ska förhålla oss till läroplanen (SKOLF 2010:37) där det står att alla elever ska 

inkluderas i klassrummet samt att det är sådant som jag upplever mig ha fått erfarenhet av 

i min lärarutbildning på Jönköpings University.
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Bilagor 

Intervjuguide  

  

Neutrala frågor:  

  

 Hur länge har du arbetat med elever med autism?  

 Vad har du för utbildning och har du någon särskild inriktning?  

 Vad är din nuvarande befattning?  

  

 Huvudfrågor:  

  

 Berätta hur du arbetar med läsförståelse hos elever med autism? Vad är viktigt att 

tänka på?  

  Hur skiljer sig ditt arbete åt när det gäller läsförståelse beroende på om eleverna 

har autism eller inte?  

 Var i ligger svårigheterna i läsförståelseundervisningen, tycker du?  

 Finns det någon läsförståelsemetod som du anser passar bättre att använda i 

arbetet med elever med autism? Varför är den bättre? Hur använder du dig av 

den? 

 Hur tror du eleverna uppfattar arbetet med läsförståelse?  

 Var i ligger svårigheterna för eleverna gällande läsförståelse?  

  Hur har arbetet med läsförståelse förändrats under den tiden du har arbetat med 

det? 

 Vad har eleverna tillgång till för hjälpmedel? Hur används dessa?  

 Saknar du något stöd, som borde finnas?  

 Hur ser det gemensamma arbetssättet på skolan gällande läsförståelse ut?  

 Styrs arbetet av några styrdokument? I sådana fall vilka och på vilket sätt? 

 Hur kan man utveckla arbetet med läsförståelse hos barn med autism? Nya 

hjälpmedel? Annorlunda utformad undervisning? Annorlunda förhållningssätt till 

diagnosen? 

 


