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Sammanfattning 
 
 
Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om vilka lässvårigheter pedagoger 

finner hos elever med autismdiagnos i särskilda undervisningsgrupper för barn med autism 

samt vilka metoder de använder för att utveckla elevernas läsförmåga eller kompensera för 

deras lässvårigheter. Studien har en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer 

med elva pedagoger som arbetar i särskilda undervisningsgrupper för barn med autism från 

årskurs ett till nio. Resultatet av studien visar att den mest framträdande lässvårigheten hos 

denna elevgrupp är att läsa mellan raderna. Pedagogerna upplever att eleverna har svårigheter 

med att göra inferenser såväl när de ska koppla samman information från olika delar av texten 

som när de ska koppla kunskap och egna erfarenheter till texten. Svårigheter med avkodning 

och språkförståelse lyfts i mindre utsträckning av pedagogerna men motivation framträder i 

deras svar som en viktig faktor för att eleverna ska ägna sig åt läsning. Pedagogerna använder 

sig av modellering för att utveckla elevernas läsning. De tränar eleverna i att vara aktiva 

läsare och ställa frågor till texten och de berättar att de märker att elevernas läsförståelse 

förbättras av träningen. Bilder är ett framträdande verktyg som pedagogerna använder sig av 

som stöd för elevernas läsning. De upplever att det är verksamt för att ge eleverna en 

förförståelse och för att skapa intresse för texten. Bildstöd används dessutom i form av 

tankekartor eller listor för att skapa struktur åt eleverna. Teorin om The Simple View of 

Reading förefaller inte vara tillräcklig för att förklara lässvårigheter hos elever med autism 

utan behöver utvidgas eller utvecklas. 
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1. Inledning 
 
 
Alltsedan jag tog examen som lärare i svenska och engelska mot grundskolans senare år har 

den största delen av mitt lärarskap ägnats åt att arbeta med elever med autism. Utmaningarna 

har varit många och kommit ofta. Reflektionerna likaså. Hur bör en lärare arbeta för att ge 

elever med autism bästa möjliga förutsättningar att utvecklas i läsning? Hur kan deras 

läsförmåga utvecklas? Vilka sätt kan en lärare använda för att lära sina elever att se att texter 

kan läsas på flera nivåer, både på och mellan raderna? Denna uppsats är en följd av dessa 

frågor och min förhoppning är att jag i slutet av arbetet ska ha bidragit med ökad kunskap 

både för mig själv och för andra som läser uppsatsen om hur pedagoger arbetar med 

läsundervisning i särskilda undervisningsgrupper för barn med autismdiagnos. 

 
 

1.1. Syfte och frågeställningar 
 
 
Mitt syfte med denna studie är att bidra med ökad kunskap om vilka lässvårigheter pedagoger 

finner hos elever med autismdiagnos i särskilda undervisningsgrupper för barn med autism 

samt vilka metoder de använder för att utveckla elevernas läsförmåga eller kompensera för 

deras lässvårigheter. 

 
• Vilka lässvårigheter finner pedagoger hos elever med autismdiagnos? 

• Vilka metoder använder pedagogerna för att utveckla elevernas läsförmåga? 

• Vilka metoder använder pedagogerna för att kompensera för elevernas lässvårigheter? 
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2. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 
 
I delkapitel 2.1 med underrubriker presenteras grundläggande teorier och forskning om 

autism och tre centrala teorier om autism. I delkapitel 2.2. presenteras teorier och tidigare 

forskning om läsning och läsförståelse. Under 2.3. presenteras tidigare forskning om 

läsning i samband med autism och kapitlet avslutas med 2.4. om interventioner som rör 

träning och kompensation. 

 
2.1. Autism 

 
Autism är en utvecklingsrelaterad kognitiv funktionsnedsättning som kännetecknas av 

begränsningar inom två områden: social kommunikation och interaktion samt begränsade, 

repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter (APA, 2013). Begränsningarna i social 

kommunikation och interaktion kan exempelvis visa sig genom svårigheter i att utveckla och 

förstå relationer, avvikelser i ögonkontakt och kroppsspråk och begränsad förmåga att dela 

intressen och känslor med andra personer. Exempel på begränsade, repetitiva beteenden 

intressen och aktiviteter är repetitiva rörelser, oflexibel fixering vid rutiner, fixering vid 

speciella intressen och förhöjd eller förminskad känslighet för sensoriska intryck (APA, 

2013). Sedan 2013 definieras autism i diagnosmanualen DSM-5, utgiven av den amerikanska 

psykiatriska föreningen APA, som ett spektrumtillstånd vilket innebär att diagnosen 

innehåller ett stort antal symtom utan tydliga gränser mellan dem. Nivån på hur nedsatta 

funktionerna är hos individerna med diagnosen varierar dessutom stort. För att autismdiagnos 

ska ställas måste symtomen ha funnits i tidig barndom och svårigheterna ska inte kunna 

förklaras bättre av diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. När diagnosen sätts ska 

svårigheterna inom områdena dessutom graderas. 1-2% av befolkningen i Sverige har en 

autismdiagnos och antalet har ökat kraftigt under de senaste åren (Zander, 2017). I gruppen 

individer med autismdiagnos är pojkar och män överrepresenterade vilket kan bero på att 

flickors och kvinnors symtom inte känns igen lika lätt som pojkars och mäns (Frith, 2003; 

Zander, 2017). Vad som orsakar autism är inte fullständigt klarlagt men det finns en stark 

genetisk komponent (Frith, 2003; Hallmeyer 2011) och forskning pågår för att finna vilka 

gener som är inblandade. Faktorer i miljön, som till exempel virussjukdom hos fostret och 

förlossningsskador, misstänks också kunna påverka hjärnan till att utvecklas avvikande (Frith, 

2003; Hertz-Picciotto, 2011). 
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2.1.1. Theory of mind vid autism 
 
En central teori för att förklara vissa av svårigheterna som personer med autism har är teorin 

om mentalisering, ”theory of mind”. ”Theory of mind” innebär en förmåga att föreställa sig 

vad andra människor tänker och känner och studier har funnit att personer med autism har en 

nedsättning av den förmågan (Baron-Cohen, 2011; Frith, 2003; Gillberg, 1999). En nedsatt 

förmåga att föreställa sig andra människors tankar och känslor, och därmed förmågan att byta 

perspektiv från sitt eget till andras, tros leda till svårigheter med att förstå andra människors 

beteenden vilket gör interaktion med andra människor komplicerad och svår att förutse. ”Att 

inte ha en välutvecklad ”theory of mind” måste leda till extrema svårigheter i ömsesidig social 

interaktion, ifråga om kommunikation och också när det gäller kreativ fantasi.” menar 

Gillberg (s. 98, 1999). Hypotesen att personer med autism har en bristande ”theory of mind” 

är en tänkbar förklaring till att dessa personer har svårigheter med exempelvis sociala regler 

och samtal med andra människor (Frith, 2003), metaforer och ironi (Gillberg, 1999) och den 

pragmatiska sidan av språket som innefattar vilka språkliga uttryck som är lämpliga i vilka 

sammanhang (Baron-Cohen, 2011). 

 
2.1.2. Svag central koherens vid autism 

 
Teorin om svag central koherens kan användas för att förklara andra drag inom 

autismspektrumdiagnosen. Central koherens innebär en förmåga att uppfatta helheter och 

sammanhang och att kunna sätta samman enskilda detaljer till en helhet (Frith, 2003). Frith 

och Happé (1994) beskriver stark central koherens och svag central koherens som ”kognitiva 

stilar” där personer med stark central koherens främst är fokuserade på sammanhanget och det 

grundläggande budskapet medan personer med svag central koherens i större utsträckning är 

detaljfokuserade. En person med stark central koherens kan använda sig av små bitar av 

information för att förstå det sammanhang i vilket hen befinner sig medan en person med svag 

central koherens kan bli förvirrad om en detalj i omgivningen inte är som den brukar vilket 

leder till att personen tolkar situationen som ny och obekant. Enligt Frith och Happé (1994) är 

det dock inte så att personer med autism har en nedsatt förmåga till central koherens utan 

snarare att deras hjärnor har en dragning åt att fokusera på detaljer. De menar att personer 

med autism till exempel kan läsa en text och hitta en djupare mening men att de tydligt måste 

uppmanas att göra det eftersom deras hjärnor hellre fäster sig vid separata delar av texter. Om 

det är så att personer med autism har en svag central koherens kan det förklara de repetitiva 
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beteenden och den oflexibla fixering vid rutiner som är två av diagnoskriterierna för autism 

(Happé, 2011). 
 

2.1.3. Nedsatta exekutiva funktioner vid autism 
 
Att nedsatta exekutiva funktioner mycket ofta förekommer hos personer med autism är väl 

dokumenterat i studier och vetenskaplig litteratur (se till exempel Frith, 2003; Hill, 2004; 

Pennington & Ozonoff, 1996 och Solomon, 2011). Exekutiva funktioner är ett 

samlingsbegrepp för ett flertal kognitiva förmågor som har med målinriktat beteende att göra, 

däribland förmågorna att föreställa sig ett mål och planera hur man ska göra för att ta sig dit, 

impulskontroll, att föreställa sig samband och konsekvenser samt kognitiv flexibilitet (Frith, 

2003; Solomon, 2011). Frith (2003) beskriver nedsatta exekutiva funktioner som en frånvaro 

av ”top-down control”, det vill säga att systemet för översyn är försvagat eller frånvarande i 

en autistisk hjärna. Bristen på översyn leder till svårigheter med att generalisera och att 

använda inlärda nya kunskaper på nya sätt då den kognitiva kontrollen är försvagad. Enligt 

Gillberg (1999) kan hypotesen om nedsatta exekutiva funktioner förklara flera autistiska drag, 

bland andra svårigheten med övergångar från en aktivitet till en annan, svårigheten att planera 

samt fixeringen vid specialintressen. 

 
2.2. Läsning 

 
Att läsa en text är en utmaning för en individs kognitiva förmågor. Det är en aktivitet som 

pågår på flera olika nivåer och som kräver träning för att bemästra. Läsning är dessutom 

något som barn behöver vägledning för att utveckla, läsförmågan är inte något som 

framträder av sig självt. I talat språk, när till exempel två eller fler personer talar med 

varandra, finns i regel en kontext som ger stöd till språket. Sammanhanget ger nycklar till 

förståelse. Dessutom kan de som talar med varandra förstärka och förtydliga sina budskap 

genom mimik och kroppsspråk, och möjligheten finns också att fråga varandra om man 

uppfattat budskapet på ett korrekt sätt. Det talade språket är således kontextualiserat på ett 

sätt som det skrivna språket inte är. Det skrivna språket är snarare dekontextualiserat på så 

vis att det är skrivet vid en annan tidpunkt och en annan plats än där det läses och det är 

mer opersonligt (Cain, 2010; Elbro, 2004). 

 
2.2.1. The Simple View of Reading 

 
Enligt Gough och Tunmer (1986) är läsning (läsförståelse) produkten av avkodning x 

förståelse (språklig förståelse, förståelse av talat språk). Denna modell kallas för The 
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Simple View of Reading (SVR) och framhäver två nyckelkomponenter för att läsaren ska 

förstå en text: avkodning och språklig förståelse. Ingen av dessa två delar går att plocka 

bort om målet är att läsaren ska förstå texten. Om en läsare har god förståelse av talat språk 

men stora brister i avkodningsförmåga kommer hen inte att kunna nå en förståelse av en 

given text genom läsning, och om läsaren är skicklig på avkodning men saknar den 

språkliga förståelsen kommer hen heller inte att förstå den skrivna texten. Det är alltså 

möjligt att ha en god förmåga på den ena komponenten men ha svårigheter på den andra. 

Gough och Tunmer menar att en skicklig avkodare kan läsa ord snabbt, korrekt och tyst, 

och när ordet eller orden är avkodade använder läsaren sedan samma förmåga som för att 

förstå talat språk. 

 
Elbro (2004) menar att det är av avgörande betydelse för läsutvecklingen att barnet uppnår 

en säker och snabb avkodning. Enligt honom aktiveras ljud i huvudet på läsaren när 

bokstäverna och bokstavsföljderna i ord identifieras. Dessa bokstäver och bokstavsföljder, 

och deras ljud som aktiveras under läsningen, kopplas sedan samman med ord som läsaren 

har i sitt mentala lexikon (s. 34). Små barn som ännu inte utvecklat sin läsförmåga har dels 

inte lärt sig att koppla samman bokstäver med ljud och dels inte lärt sig ordbilder ägnar sig 

i början åt pseudoläsning då de låtsas läsa. De vet att tecknen i en text står för ord men kan 

ännu inte identifiera tecknen eller ljuda sig igenom orden. Enligt Höien och Lundberg 

(2013) är detta en del av den avkodningsutveckling som sker där det följande steget är en 

logografisk läsning där barnet känner igen tecken, och till exempel sitt namn, men utan att 

ljuda eller i egentlig mening läsa. Nästa steg i utvecklingen är att barnet använder sig av 

fonologisk läsning då det kopplar samman de bokstäver och bokstavsföljder som finns i 

ordet med deras ljud. När barnet kommit så långt i sin utveckling kan det läsa ord som det 

inte mött förut genom att ljuda fram dem. Det sista steget är när barnet läser ortografiskt, 

det vill säga att barnet identifierar ordet utan att ljuda. Elbro (2004) menar att välkända ord 

finns i läsarens ordförråd som en ”ortografisk identitet” där läsaren identifierar ord efter 

bokstavsföljden i orden och med tiden blir de ortografiska identiteterna mer nyanserade när 

läsaren blir allt säkrare. När avkodningen blivit automatiserad sker den på liknande sätt som 

att knyta skosnören, enligt Elbro, och då kan uppmärksamheten läggas på textens innehåll 

snarare än på att avkoda dess form. 

 
Enligt SVR räcker det sålunda inte enbart med en god avkodningsförmåga för att uppnå 

läsförståelse. Det behövs också en språkförståelse för att ge orden liv. Elbro (2004, s. 27) 
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beskriver språkförståelse som att man kan ”återskapa ett föreställningsinnehåll med 

utgångspunkt i uppfattade ord.” Språkförståelsen är alltså inte en faktor endast när det 

gäller läsning utan också för att förstå det talade språket. Elbro menar att en individs 

ordförråd är den viktigaste faktorn för språkförståelse. En individs vokabulär är följaktligen 

av central betydelse i utvecklingen av hens språkförståelse. Wiklund (2015) beskriver ett 

gott ordförråd som en förutsättning för språkförståelse. Enligt Bråten (2008) lär sig barn 

större delen av sitt ordförråd genom vardagliga aktiviteter som att se på TV eller att prata 

med andra barn också vuxna men han menar att det är av vikt att barn stimuleras av lärare 

att utveckla sitt ordförråd. Två sätt på vilka Bråten menar att en lärare kan stötta sina elever 

i denna utveckling är genom att inte förenkla sitt språk utan att låta eleverna möta ett mer 

moget språk, och genom att lära eleverna hur ord är uppbyggda med prefix, ordstam och 

suffix för att med hjälp av informationen som finns i ordet räkna ut dess betydelse. Genom 

detta kan eleverna utvidga sitt ordförråd, och därigenom utveckla sin språkförståelse. Utan 

ett gott ordförråd brister språkförståelsen vilket sedan negativt påverkar läsförståelsen 

enligt formeln för SVR. 

 
2.2.2. Dual route- och single route-modellerna 

 
Medan SVR handlar om läsförståelse fokuserar dual route-modellen på avkodning. Enligt 

den modellen finns det två vägar till läsning: den direkta ortografiska vägen och den 

indirekta fonologiska vägen (Bjaalid, Hoien & Lundberg 1997). När läsaren möter ett ord i 

en text startar en process i hjärnan som Cain (2010) beskriver som ett race där båda vägarna 

aktiveras samtidigt och där vägen som vinner racet avgör hur ordet uttalas. Den direkta 

ortografiska vägen innebär att läsaren läser ord genom att hen lärt sig ordbilder. Det skrivna 

ordet på boksidan är bekant för läsaren sedan tidigare och därför kan hen omedelbart göra 

en koppling mellan hur ordet ser ut och dess uttal och mening. Enligt Cain (2010) går 

denna väg snabbare för ord som är bekanta för läsaren men däremot kan påhittade icke-ord 

inte läsas på detta sätt eftersom läsaren inte mött dem tidigare. Den indirekta fonologiska 

vägen innebär att läsaren gör om de bokstäver som ordet består av till ljud till ett uttal av 

ordet. Cain (2010, s. 38) beskriver detta som ett ”assembly of sounds”, det vill säga att 

ljuden i ordet sätts samman. Denna indirekta väg tar längre tid än den direkta eftersom 

bokstäverna i orden här översätts till ljud men för nya och okända ord, och för icke-ord, är 

denna väg mer praktisk. Beroende på vilket ord som läsaren ska läsa sker läsningen på två 

något av dessa sätt, eller vägar. En andra modell för att förklara läsning är den 

konnektionistiska modellen, eller single route. Liksom dual route-modellen är denna 
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fokuserad på avkodning. Enligt denna variant finns det inte två olika vägar för avkodning 

där en är ortografisk och den andra fonologisk utan en enda av kopplingar mellan bokstäver 

och språkljud som bildat ett nätverk i hjärnan (Cain, 2010). Dessa kopplingar förstärks över 

tid genom att läsaren får feedback på hur orden översätts till språkljud, och en inlärning av 

ord och deras uttal sker därigenom. På så sätt lär sig läsaren att läsa ord. Läsning är enligt 

dessa modeller mentala nätverk som genom komplexa samband gör om bokstäver till 

språkljud så att läsaren kan nå ordets betydelse. 

 
2.2.3. Läsförståelse 

 
Läsning är en process som kräver aktivitet av utföraren. En läsare kan inte sätta sig passivt 

med en text och vänta sig att dess budskap automatiskt överförs till hens hjärna. För att 

förståelse av en text ska uppnås krävs att läsaren går in i ett samspel med texten; läsaren 

och texten måste interagera för att skapa mening. Läsaren blir genom läsning en 

medskapare av texten där hen utifrån de ord och meningar som författaren skrivit lägger till 

egna tankar, erfarenheter, kunskap och tolkningar. Två olika läsare kan därför erfara helt 

skilda upplevelser och känslor av mening ur en och samma textmassa. Bråten definierar 

begreppet läsförståelse på följande vis: ”Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när 

man genomsöker skriven text och samspelar med den” (s. 14, 2007). För att läsförståelse 

ska uppnås krävs att ett flertal språkliga komponenter samverkar och fungerar. Enligt SVR, 

som beskrivits i tidigare kapitel, är läsning en produkt av avkodning och språklig förståelse; 

om någon av delarna inte fungerar kommer inte heller läsningen att fungera. 

 
2.2.4. Läsförståelsens olika nivåer 

 
Cain och Oakhill (2007) liksom Kintsch och Rawson (2007) beskriver läsförståelse som en 

process som äger rum på olika nivåer. På ordnivån, skriver Cain och Oakhill (2007), måste 

läsaren avkoda varje enskilt ord och förstå dess mening. Därpå följer meningsnivån där 

läsaren måste förstå den syntaktiska strukturen, det vill säga i vilken ordning orden är 

skrivna och hur de förhåller sig till varandra, och slutligen den mentala modellen av texten 

där läsaren utifrån den mening som hämtats ur orden och meningarna tillsammans med 

egen kunskap och egna erfarenheter skapar en integrerad helhet av texten. Läsaren behöver 

också ha förmågorna att kunna göra inferenser, förstå anaforer som till exempel pronomen 

samt att kontrollera sin förståelse under läsningens gång. Kintsch och Rawson (2007) 

beskriver tre grundläggande nivåer av läsförståelse: den lingvistiska nivån, den semantiska 

analysen och situationsmodellen. På den lingvistiska nivån avkodar läsaren symbolerna i 
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texten, förstår ordens betydelse och analyserar vilken roll de har i meningar och fraser. I 

den semantiska analysen skapar läsaren mening ur texten genom att integrera betydelserna 

av ord och vilken roll och betydelse de har till varandra i texten. Förmågorna att förstå 

anaforer och att göra inferenser är viktig i denna fas. I den semantiska analysen ingår 

dessutom att analysera hur delar av texten förhåller sig till varandra betydelsemässigt. För 

att nå en djupare förståelse av texten måste läsaren sedan skapa en situationsmodell. 

Kintsch och Rawson beskriver den som en mental modell av vad som har beskrivits i den 

lästa texten där läsaren skapar en modell av textens information tillsammans med sin egen 

kunskap, erfarenheter och känslor för att nå en djupare förståelse av texten i fråga. Cain och 

Oakhills och Kintsch och Rawsons beskrivningar av läsförståelse är likartade och tar upp 

komponenter som här bör diskuteras närmare. 

 
2.2.5. Inferenser 

 
För att förstå handlingen och meningen i en text måste läsaren ofta göra inferenser. 

Westlund beskriver inferenser som ”…den förståelse läsaren får av texten som inte uttrycks 

bokstavligen i texten; en slutledningsförmåga” (2009, s. 101). Elbro (2004) ser likaså 

inferenser som en slutledning som är en del av den aktiva process som pågår under läsning 

av en text. Eftersom författare sällan skriver ut i detalj exakt vad som händer i en berättelse 

måste läsaren för att förstå den göra kopplingar mellan informationen som ges i textens 

olika delar och göra slutledningar för att ”fylla i” det som inte står explicit med målet att 

skapa en sammanhängande föreställning av texten. Enligt Westlund (2009) finns det två 

typer av inferenser: modellbaserade och textbaserade. Vid modellbaserade inferenser 

använder sig läsaren av sin egen förhandskunskap för att ”fylla i” tomrummen medan de 

textbaserade inferenserna innebär att läsaren kopplar samman information från olika delar 

av texten. Personer med låg läsförståelse når sämre resultat än kontrollgrupper på tester av 

båda typer av inferenser (Nation, 2007). Två studier av Oakhill (1982, 1984) har visat att 

individer med låg läsförståelse gör färre textbaserade inferenser än de med hög läsförståelse 

och gör i mindre utsträckning modellbaserade inferenser där de kopplar sin 

förhandskunskap till information i texten. 

 
Olika anledningar kan finnas till en bristande inferensförmåga; om läsaren saknar 

nödvändig bakgrundskunskap och förförståelse om det som texten berättar kan det innebära 

att hen inte kan göra den nödvändiga kopplingen för att uppnå förståelse. Som lärare kan 

det därför vara en god idé att inför textläsning aktivera sina elevers förförståelse om ämnet i 
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fråga, till exempel genom att titta på bilder och tillsammans diskutera ämnet. En hypotes 

om bristande inferensförmåga är att den mentala processen för detta är försvagad hos vissa 

personer (Nation, 2007). Enligt Cain och Oakhill (2007) bygger barn med 

läsförståelsesvårigheter inte sammanhängande, korrekta och fullständiga mentala 

representationer av texter de läser. Deras mentala modell av texten som de läst innehåller 

brister på grund av att de exempelvis inte har gjort nödvändiga inferenser, kopplat samman 

delar av texten eller skapat samband mellan textens innehåll och sin egen förhandskunskap. 

Detta leder till att de inte förstår texten på ett djupare plan: de tankar, idéer och den mening 

som ligger bakom orden och meningarna i en text. De når inte längre än till den första av 

Jensens (1999, i Westlund 2009) tre nivåer av läsförståelse som innebär att läsa vad som 

står på raderna. De kommer inte till den andra nivån, läsning mellan raderna, där de är 

aktiva medskapare i tolkningen av texten, till exempel genom att göra inferenser, och inte 

heller till den tredje, läsning bortom raderna, där läsaren kritiskt värderar sin tolkning av 

texten och relaterar den till sin egen kunskap om världen. 

 
2.2.6. Kontroll av förståelse 

 
För att en läsare ska kunna nå en djupare förståelse av en text och i sitt sinne kunna skapa 

en sammanhängande mental bild av texten krävs att hen under läsningens gång kontrollerar 

sin förståelse av den (Cain 2010; Perfetti, Land & Oakhill 2007). Denna kontroll av 

förståelsen beskrivs av Höien och Lundberg (2013) som en metakognitiv förmåga som 

goda läsare använder sig av för att övervaka om tillräcklig förståelse av texten i fråga är 

uppnådd. En läsare med god övervakning av förståelsen är aktiv i sitt läsande: hen 

reflekterar över vad hen just läst, om och hur det hänger ihop med tidigare information i 

texten och vad som uttrycktes i texten. Om hen märker att något inte verkar hänga samman 

kan hen då stanna upp i läsningen och läsa om stycket eller gå tillbaka i texten för att 

korrigera sin förståelse av det som inte verkar stämma. Enligt Oakhill och Cain (2007) är 

det mindre sannolikt att yngre barn märker att de inte förstår och om de ändå märker det så 

vet de inte vad de ska göra åt det men generellt sett är övervakning av förståelse en 

lingvistisk förmåga som utvecklas hos barn när deras övriga språkliga förmågor utvecklas. 

Dock finns det elever som har låg läsförståelse trots att de har god avkodningsförmåga och 

gott läsflyt jämfört med vad som är åldersadekvat. Enligt Cain (2010) kan bristande 

förmåga till övervakning av förståelse vara en anledning till svårigheterna men förmågan 

kan tränas upp. 
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2.3. Läsning och autism 

2.3.1. Avkodning och autism 
 
Ett flertal studier har funnit att avkodningsförmågan hos gruppen skolbarn med autism ligger i 

nivå med den hos skolbarn utan någon diagnos, se till exempel Minshew, Goldstein, Taylor & 

Siegel, 1994; Kjelgaard & Tager-Flusberg, 2001; Nation, Clarke, Wright & Williams, 2006; 

Zuccarello med flera, 2015, även om resultaten inom gruppen i vissa av studierna visar på 

stora variationer. En meta-analys från 2013 av 36 studier där grupper av skolbarn med autism 

jämfördes med kontrollgrupper i tester för avkodning och läsförståelse fann att 

avkodningsförmågan hos skolbarn med autism varierar på ett liknande sätt som den gör i 

kontrollgrupper (Brown, Oram-Cardy & Johnson, 2013). Den tekniska delen av läsningen, 

ordavkodningen, verkar således vara en relativ styrka hos denna grupp. Få svenska studier har 

gjorts för att testa avkodningsförmågan hos skolbarn med autism men i sin avhandling från 

2009 fann Jakob Åsberg ingen signifikant skillnad mellan gruppen med skolbarn med autism 

och kontrollgruppen. 
 

2.3.2. Språkförståelse och autism 
 
För att uppnå läsförståelse enligt Simple View of Reading är det inte tillräckligt att kunna 

tyda de alfabetiska tecken som finns i ett ord och koppla dem, enskilt eller i kombinationer, 

till deras språkljud. Läsaren behöver också förstå ordens innebörd och ha tillgång till en 

mental bild av vad de betyder. Liksom för ordavkodning visar studier att variationen är stor 

inom gruppen skolbarn med autism också vad gäller deras språkliga förståelse, men att 

svårigheter med språkförståelse är vanliga inom gruppen. I en studie fann Nation, Clarke, 

Wright och Williams (2006) att gruppen av barn med autism nådde lägre resultat än 

kontrollgruppen på tester av ordkunskap och muntlig språklig förståelse. Enligt studiens 

författare kan svårigheter på dessa områden antas ligga bakom bristande läsförståelse. Studier 

av Cronin (2014) och Kjelgaard och Tager-Flusberg (2001) har dessutom funnit att grupperna 

med skolbarn med autism visar större svårigheter vad gäller semantik, det vill säga ords 

innebörd och betydelser, och muntlig språklig förståelse än kontrollgrupperna. 

 
2.3.4 Läsförståelse och autism 

 
Enligt Maughan och Carroll (2006) är det mer sannolikt att elever med autism har svårigheter 

med läsförståelse än med avkodning och detta påstående har stöd i vetenskaplig litteratur. Ett 

stort antal studier har funnit att medan ordavkodning ligger i nivå med kontrollgruppen är 
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läsförståelse en svaghet hos gruppen (se till exempel Frith & Snowling, 1983; Nation, Clarke, 

Wright & Williams, 2006; Norbury & Nation, 2011; O`Connor & Klein, 2004; Åsberg, 2009). 

Enligt Nation (1999) är en anledning till denna grupps svårigheter med läsförståelse att 

personer med autism tenderar att fokusera på detaljer och enskilda ord i stället för på helheter 

och sammanhang, i enlighet med teorin om svag central koherens. Dock menar Happé och 

Frith (2006) i en genomgång av ett femtiotal empiriska studier om central koherens att även 

om forskning stöder teorin att personer med autism tenderar att fokusera på detaljer och 

mindre delar av information så finns det också underlag för att hävda att de kan läsa och nå en 

djupare förståelse om de blir ombedda att göra så, vilket är en slutsats som också Randi, 

Newman och Grigorenko (2010) kommer fram till i sin litteraturgenomgång av forskning om 

läsförståelse och autism. 

 
2.3.5. Inferenser och autism 

 
Ett flertal studier har funnit att personer med autism har svårigheter att göra inferenser. 

Jolliffe och Baron-Cohen publicerade 1999 en artikel där de presenterade resultaten från tester 

där de hos vuxna personer med autism jämfört med en kontrollgrupp undersökt förmågan att 

använda sig av information ur sammanhanget för att göra en tolkning. Resultaten visade att 

gruppen personer med autism i mindre utsträckning än kontrollgruppen använde sig av 

informationen i en mening för att uttala homografer, det vill säga ord som stavas likadant men 

som uttalas olika, på ett i sammanhanget korrekt sätt. Gruppen personer med autism 

presterade dessutom sämre än kontrollgruppen på testet att från ett antal alternativ välja den i 

sammanhanget mest lämpliga inferensen till ett scenario. De uppgifter Jolliffe och Baron- 

Cohen ställde testdeltagarna inför var av slaget att till kombinationer av meningar som till 

exempel ”George lät kranen i badkaret rinna.” och ”George torkade upp i badrummet.” 

besvara frågan ”Varför torkade George upp i badrummet?” genom att välja det av tre 

alternativ som de ansåg bäst förklarade vad som hänt. De fann att vissa av deltagarna hade 

mycket stora svårigheter att göra inferenser. 

 
Nation och Norbury (2005) valde i sin studie att undersöka förmågan att göra inferenser hos 

en grupp med 6-10-åriga barn med autism. De använde sig av berättelser som var upp till 150 

ord långa och som var utvalda för att deras innehåll skulle vara bekanta för barn i skolåldern, 

till exempel handlade berättelserna om födelsedagskalas och att åka på semester. Till skillnad 

från Jolliffe och Baron-Cohen gav de inte deltagarna några svarsalternativ. En fråga var till 

exempel av slaget att barnen efter en berättelse om en utflykt till stranden fick frågan om hur 
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personerna i berättelsen tog sig dit. Svaret nämns inte uttryckligen i texten men däremot ord 

som relaterar till pedal och cykel. Resultaten från testet visade att gruppen barn med autism 

nådde sämre resultat än kontrollgruppen men också att variationen inom gruppen var stor. 

Vissa av barnen hade mycket låga resultat. Ett exempel på ett felaktigt svar i deras studie var 

att barn på frågan om var klockan var, i en berättelse om en utflykt, svarade att den var i 

sovrummet medan det i texten står att klockan var vid piren. Det är rimligt att tänka sig att 

klockor finns i sovrum men i texten står det uttryckligen att klockan var vid piren, medan 

något sovrum inte alls nämns. Norbury och Nation tolkade detta som ett uttryck för en 

svårighet för barn med autism att integrera information som ges genom språket med sin egen 

förkunskap. Barnen gjorde en inferens som var felaktig i förhållande till texten i uppgiften 

men som skulle kunna vara korrekt i många andra fall. Norbury och Nation spekulerar i om 

barnens felaktiga inferens kan vara ett exempel på att de svarar baserat på sin egen kunskap 

och att den information som givits i texten ”hålls tillbaka” i hjärnan, det vill säga att när 

personer med autism hör eller läser ett ord aktiveras erfarenheter och kunskap som inte är 

relevant för sammanhanget och som hindrar ny information att tas in. Detta skulle kunna 

försvåra förståelse av texter. 

 
2.3.6. Texttyper och autism 

 
Det finns studier som visar att vilken typ av text som elever med autism läser påverkar 

resultatet på läsförståelsetest. White, Hill, Happé, och Frith (2009) lät 45 barn med autism och 

27 barn i en kontrollgrupp i åldrarna 7-12 år svara på läsförståelsefrågor om berättelser om 

människor och djur och dessutom berättelser där det krävdes en förståelse för karaktärernas 

avsikter och känslor. I berättelserna om djur och människor utgjorde individer agenter i 

historien. Eleverna med autism presterade lägst resultat i testningen på de berättelser där det 

krävdes en förståelse för avsikter och känslor men också signifikant lägre resultat på de 

berättelser om djur och människor där den förståelsen inte krävdes av dem. Författarnas 

hypotes är att en brist i mentaliseringsförmågan, theory of mind, påverkar elevernas förståelse 

av texter också där det inte tydligt krävs en sådan förmåga utan också av de texter där det 

finns en biologisk agent i form av en människa eller ett djur. I en metaanalys av 36 studier 

som jämfört läsförståelsen hos personer med autism med den hos kontrollgrupper kom 

Brown, Oram-Cardy och Johnson (2012) fram till slutsatsen att personer med autism nådde 

bättre resultat på texter som krävde ett lägre mått av kunskaper om socialt liv jämfört med 

texter som krävde ett högre mått. Enligt författarna försvårar inslag av socialt liv i texterna 

förståelsen av dem för personer med autism. 
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2.4. Interventioner för elever med autism 

2.4.1. Interventioner för läsförståelse 
 
Ett antal studier har visat att elever med autism kan förbättra sin läsförståelse genom träning. 

Åsberg och Dahlgren Sandberg (2010) genomförde under fyra veckor en intervention med 12 

barn i åldrarna 10-15 år med autismdiagnos för att undersöka effekten av läsförståelseträning. 

Elevernas pedagoger fick en kortare utbildning om läsförståelsevårigheter följt av seminarier 

och diskussioner varpå varje elev fick ett häfte med 13 skönlitterära berättelser av olika längd 

med frågor av tre olika typer: frågor vars svar fanns i en och samma mening, frågor vars svar 

krävde inferenser genom att koppla information från olika meningar samt frågor vars svar 

krävde inferenser med hjälp av kunskap om världen. Eleverna skulle dels besvara frågorna 

men också definiera vilken typ frågorna tillhörde. Inledningsvis läste eleverna eller 

pedagogerna berättelserna högt och pedagogerna modellerade strategier för att besvara 

frågorna och för att definiera deras typ. Eleverna fick sedan arbeta enskilt med berättelserna, 

med stöd av pedagogerna, och diskutera sina svar i mindre grupper med andra elever. 

Eleverna arbetade med materialet under två till tre dagar i veckan i pass om 20-30 minuter. 

Tester efter interventionen som jämfördes med tester före visade signifikanta förbättringar av 

läsförståelsen hos eleverna. Flores och Ganz (2007) visade också i en intervention med 

modellering av strategier för inferenser och analogier i skönlitterära texter att läsförståelsen 

stärktes efteråt, i sin studie med tre elever. Likaså visade Whalon och Hanline (2008) i en 

studie med tre elever i åldrarna 7-9 år med autismdiagnos att undervisning i form av 

modellering höjde deras läsförståelse. Modelleringen innehöll bland annat träning i att ställa 

frågor till texten. 

 
Reutebach, El Zein, Kim, Weinberg, och Vaughn (2014) lät elever med autismdiagnos tränas 

i och arbeta med lässtrategier för faktatexter i par med elever utan diagnosen. Pedagogen 

inledde interventionen varje arbetspass med att för paret berätta vad syftet med dagens 

arbetspass var och vilka uppgifter som eleverna skulle besvara. Hen uppmanade sedan 

eleverna att studera rubriken, underrubriker, bilder och tabeller i texten som de skulle arbeta 

med. Därefter introducerade hen två till tre nyckelord ur texten varpå eleverna gavs en bild 

eller ett videoklipp som komplement till texten. Under läsningen fick de i uppgift dels att med 

varandra diskutera delar av texten som de inte förstod och dels att vid vissa platser i texten 

besvara påståenden om textens innehåll. Dessa påståenden skulle de motivera för varandra 

och dokumentera i sin läslogg. Efter att de läst texten besvarade de gemensamt frågor om den, 

identifierade vilka de viktigaste personerna och vad det viktigaste innehållet var, skrev en 
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individuell sammanfattning av texten och besvarade slutligen frågor med flervalsalternativ 

enskilt. Läsförståelsetester efteråt som jämfördes med tester före interventionen visade att 

andelen korrekta svar höjdes. Författarna tolkar resultatet som att tecken på att läsförståelsen 

hos elever med autismdiagnos kan stärkas genom undervisning i lässtrategier och stöd under 

läsningens och arbetets gång. 

 
O´Connor och Klein (2004) undersökte i sin studie vilken effekt frågor som aktiverar 

förförståelse, lucktexter respektive signaler för anaforer har för läsförståelsen. 20 elever med 

autismdiagnos deltog och medelåldern var 15 år. Texterna som eleverna läste var faktatexter 

men innehöll människor som agenter. För effekten av aktivering av förförståelse fick eleverna 

inför läsningen av texten svara på ett antal frågor om ämnet som forskaren ställde. 

Författarnas hypotes var att aktivering av förförståelse skulle öka sannolikheten att eleverna 

gjorde kopplingar mellan textens innehåll och sin egen kunskap i ämnet. För effekten av 

lucktexter instruerades eleverna om att det i texten fanns luckor som de skulle fylla i. 

Författarnas hypotes var att eleverna för att kunna fylla i luckorna skulle bli mer medvetna om 

kontexten och den tidigare informationen i texten. Samtliga elever fick dessutom läsa och 

besvara frågor till en omanipulerad text utan instruktioner. Interventionens resultat visade att 

effekten av frågor för att aktivera förförståelse var liten och inte statistiskt signifikant och 

detsamma gällde effekten för lucktexter. 

 
2.4.2 Interventioner och kompensatoriska hjälpmedel 

 
Betydligt färre studier har genomförts som undersöker vilka kompensatoriska verktyg och 

insatser som kan höja läsförståelsen hos elever med autism men då syftet för denna studie 

bland annat är att bidra med kunskap om vilka kompensatoriska verktyg pedagoger använder 

för den aktuella elevgruppen är tidigare forskning om detta relevant. En studie av Stringfield, 

Luscre och Gast (2011) indikerar att visuellt stöd i form av tankekartor är ett verksamt 

hjälpmedel för att elever med autism ska förstå de texter de läser. Tre elever i åldrarna 8-11 år 

med autismdiagnos ingick i deras studie. Elevernas uppgift var att läsa en berättelse för att 

sedan fylla i en tankekarta, utformad av författarna, där följande delar ingick: karaktärerna i 

berättelsen, den plats och tid då berättelsen utspelar sig samt berättelsens början, mittpunkt 

och slut. Efteråt följde ett antal frågor om de grundläggande delarna av berättelsen. Enligt 

författarna ställde frågorna inga krav på eleverna att de skulle ha nått en djupare förståelse av 

exempelvis konflikter i berättelsen utan frågorna handlade om vad som stod beskrivet på 

raderna. Eleverna var sedan tidigare vana vid att läsa berättelser och svara på innehållsfrågor 
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men det nya inslaget var att de skulle skapa tankekartor till stöd för att besvara 

innehållsfrågorna. Eleverna undervisades i hur tankekartan skulle fyllas i, med exempel på 

vad som kunde skrivas på varje del, och hur den kunde vara till hjälp för att svara på 

innehållsfrågorna. Ett antal berättelser med medföljande innehållsfrågor besvarades av varje 

elev, olika antal för varje elev, för att senare kunna jämföra antal korrekta svar efter 

interventionen. Samtliga elever höjde sina resultat efter interventionen, vilket författarna 

tolkar som att användningen av tankekarta är en effektiv strategi. Författarna menar att en 

tankekarta blir ett stöd för elever med autism såtillvida att de inte behöver vara beroende av 

att ha alla delar av berättelsen i huvudet samtidigt som de ska fundera på hur de hänger ihop. 

Tankekartan blir ett hjälpmedel för att samla och organisera information. En studie av Van 

Riper (2011) där tre elever som en intervention undervisades i användning av visuellt stöd i 

form av tankekarta visar också på en höjning av deras läsförståelse efteråt. 
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3. Metod 
 
I detta kapitel redovisas metodologiska överväganden, etiska aspekter, studiens deltagare och 

arbetet med transkribering och analys. 

 
 

3.1 Kvalitativ eller kvantitativ studie 

 
En fråga jag ställde mig i förhållande till mitt syfte och mina frågeställningar var hur jag på 

bästa sätt kunde samla in de data jag behövde. Enligt Trost och Hultåker (2016) måste 

projektets syfte vara avgörande för vilken metod forskaren använder sig av och i syftet till 

min studie skrev jag att jag vill bidra med kunskap om vilka lässvårigheter pedagoger möter 

hos elever med autismdiagnos och vad de gör för att kompensera för svårigheterna och 

utveckla elevernas läsförmåga. Utifrån detta syfte bestämde jag mig för att det var 

pedagogernas tankar och erfarenheter som jag ville samla in. Som Bryman skriver: ”I en 

kvalitativ undersökning är det deltagarnas perspektiv - vad de uppfattar som viktigt och 

betydelsefullt - som är utgångspunkten” (2011, s. 371). Deltagarnas perspektiv var vad jag 

behövde för att kunna besvara mina frågeställningar och därmed blev min studie av den 

kvalitativa typen. 

3.2 Teoretiskt perspektiv och deduktiv eller induktiv ansats 

 
Min studie är inspirerad av det fenomenologiska perspektivet och fokuserar därmed på mina 

informanters upplevelser och tankar om ämnesområdet. Enligt Szklarski (2015) är 

fenomenologi mycket användbart när forskaren tar sin utgångspunkt i empiri snarare än i en 

teori och det är den utgångspunkten jag vill ha. Fenomenologi innebär att den mänskliga 

upplevelsen av fenomen står i fokus (Allwood & Erikson, 2017; Bryman, 2011) och det 

passar väl för en intervjustudie där deltagarnas beskrivningar utgör empirin. I linje med det är 

frågan om deduktion eller induktion relevant. En deduktiv ansats innebär att forskaren utgår 

från en eller flera teorier eller hypoteser som hen sedan prövar empiriskt (Bryman, 2011; 

Fejes & Thornberg 2015). Forskaren kommer då med sin datainsamling att undersöka om 

teorin håller eller inte. En deduktiv ansats är teoriprövande, teorin styr datainsamlingen. Dess 

motsats är den induktiva ansatsen som i stället utgår från empirin för att dra slutsatser 

(Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 2015). Forskaren använder då sina resultat för att skapa 

en teori. En induktiv ansats är teorigenererande. I min studie kommer jag inte att utgå från en 



19  

särskild teori eller hypotes som jag vill pröva empiriskt eftersom jag vill förhålla mig öppet 

till den information som pedagogerna ger mig. Jag ville dock ha möjligheten att utifrån min 

empiri kunna se mönster för att eventuellt kunna skapa teori. Min studie är därmed att 

betrakta som induktiv. 

 
 

3.3 Val av datainsamlingsmetod 

 
Jag beslutade således att min uppsats skulle vara av kvalitativ art inspirerad av en induktiv 

ansats och ett flertal metoder var då möjliga. 

 
Genom gruppobservationer skulle jag ha kunnat placera mig i klassrummet för att observera 

hur pedagogerna arbetar med läs- och skrivundervisning i den aktuella elevgruppen. Enligt 

Hammar Chiriac och Einarsson (2013) är observation ett lämpligt instrument för att få 

information om händelser i deras naturliga skeende. Teoretiskt sett skulle jag kunna skapa och 

använda ett observationsschema där jag under ett antal tillfällen registrerar vad pedagogerna 

gör och hur de interagerar med eleverna. En fördel med metoden skulle vara att jag då inte 

blir beroende av pedagogernas förmåga att förmedla sina tankar till mig utan att jag då skulle 

fånga upp hur de arbetar och vad de gör, snarare än vad de säger att de gör. I förhållande till 

mitt syfte var dock detta inte den en lämplig metod; jag ville ju ha pedagogernas 

uppfattningar och tankar som min empiri. 

 
Jag hade eventuellt kunna göra en enkät som jag skickade till pedagoger som arbetar med 

denna elevgrupp och ställa ett antal frågor om vad de anser om läs- och skrivsvårigheter och 

framgångsrika strategier. Om jag ville undvika flervalsalternativ och ge dem möjlighet att 

svara fritt skulle jag kunna använda mig av en enkät med öppna svarsalternativ där de får 

svara med egna ord (Bryman, 2011; Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Alla respondenter 

skulle då få samma frågor i samma ordning och jag skulle inte riskera att påverka dem under 

besvarandet av frågorna, den så kallade intervjuareffekten. Dock skulle jag med en enkät inte 

ha möjlighet att ställa följdfrågor till respondenternas svar, vilket jag såg som en stor nackdel. 

Bryman (2011) framhäver också att det är svårt att ställa många frågor i en enkät eftersom 

respondenterna tröttnar. Detta såg jag också som en stor nackdel då jag i min studie ville nå 

fördjupad information om mina frågeställningar och därför kunde komma att behöva ett stort 

antal frågor. Enkät var inte en optimal metod för denna studie. 
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Ytterligare ett alternativ var att göra en fokusgruppsintervju där jag samlade pedagogerna till 

en gemensam intervju där de fick besvara frågor i en gruppsituation (Bryman, 2011; Hammar 

Chiriac & Einarsson, 2013). Pedagogerna skulle då kunna diskutera frågeställningarna 

sinsemellan och jag skulle fungera som en diskussionsledare. Sett till syftet med min studie 

var denna metod mycket tänkbar; det var pedagogernas uppfattningar jag vill samla in och en 

fokusgruppsintervju erbjöd den möjligheten. Dock fanns det nackdelar med denna metod som 

gör att den inte synes vara den mest lämpliga för denna studie. Till exempel lyfter Bryman 

(2011) att det kan uppstå gruppeffekter som gör att respondenterna svarar på ett visst sätt 

eftersom de har kollegor omkring sig. Respondenternas svar kan komma att påverkas av de 

andras närvaro. Dessutom menar Bryman (2011) att denna typ av intervju är svår att 

organisera då den kräver att ett flertal människor finns på samma plats vid ett och samma 

tillfälle. Dessa nackdelar gjorde att jag valde bort denna metod. 

 
Den metod jag kom att använda mig av för att samla in empiri blev den kvalitativa intervjun. 

Enligt Dalen är den kvalitativa intervjun ”speciellt väl lämpad för att ge insikt om 

informantens egna erfarenheter, tankar och känslor” (2015, s. 14) och det överensstämde med 

avsikten med mitt syfte och mina frågeställningar. I en kvalitativ intervju, menar Bryman 

(2011), är intresset riktat mot respondentens tankar. Den är flexibel och följsam, ger möjlighet 

till följdfrågor och forskaren är ute efter fylliga och detaljerade svar. Samtliga av dessa 

egenskaper var mycket attraktiva i förhållande till mitt syfte och ämnesområde. Jag ville nå 

fördjupad kunskap om mitt ämne för studien och behövde då en metod som fångade 

respondenternas uppfattningar samt gav möjlighet till flexibilitet och fyllighet. Den 

kvalitativa intervjun blev mitt val. 

 
Av de olika typerna av intervjuer som finns valde jag den semistrukturerade. En 

semistrukturerad intervju innebär att forskaren har en lista, en intervjuguide, med ämnen och 

frågor som ska tas upp under intervjun och forskaren ges stor flexibilitet att variera ordningen 

på dem efter vilken riktning varje intervju tar (Bryman, 2011; Dalen, 2015). Denna typ såg 

jag som mycket positiv då den dels erbjuder en viss struktur i intervjusituationen, i synnerhet 

till mig som oerfaren forskare, och samtidigt en flexibilitet som gör det möjligt för varje 

respondent att utveckla sina svar i önskad riktning. Intervjuguiden är en central komponent 

vid semistrukturerade intervjuer och Dalen (2015) beskriver utarbetandet av en intervjuguide 

som en arbetskrävande uppgift. Bryman (2011) menar att en intervjuguide kan innebära 
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endast en minneslista över de områden som ska beröras men till min studie skapade jag en 

intervjuguide med en handfull frågor. Då jag bestämt mig för en induktiv ansats valde jag att 

göra frågorna av det öppna slaget och inte så specificerade. Ett frågetecken jag hade om min 

intervjuguide var att antalet frågor var fler i den del som handlade om elevernas lässvårigheter 

jämfört med delen om kompensation och insatser och jag övervägde då att arbeta om den. 

Dock märkte jag när jag genomförde en provintervju att det inte uppstod någon större skillnad 

i hur stor del av tiden som ägnades åt de olika delarna och att de färre frågorna i den andra 

delen verkade räcka för att intervjupersonen, med följdfrågor beroende på vad hen berättade, 

skulle dela med sig av sina erfarenheter och sin kunskap om ämnet. Därför valde jag att 

behålla intervjuguiden så som den såg ut till studiens intervjuer och ett liknande resultat vad 

gäller intervjutid och svar uppstod också under dessa. I guiden, som bifogas denna uppsats 

som bilaga 2, finns frågor som ställdes under intervjuerna men vars svar inte kommer att 

redovisas bland resultaten. Anledningen till det är att de svar som gavs inte var relevanta för 

att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 
 

3.4 Urval 
 
En av svårigheterna med kvalitativ forskning är att bestämma hur många personer som ska 

intervjuas (Bryman, 2011). I min studie ingår elva deltagare. Jag använde mig av det Bryman 

(2011) kallar för ett målinriktat urval vilket innebär att urvalet är strategiskt och innehåller 

personer som är relevanta för frågeställningarna. Ett kriterium för att delta i mitt urval, utifrån 

mitt syfte och mina frågeställningar, blev således att vara en pedagog som bedriver läs- och 

skrivundervisning i en särskild undervisningsgrupp för elever med autism. Vad gällde ålder 

och kön på pedagogerna ansåg jag att det var irrelevant och erfarenhet eller antal år i yrket 

hade jag inte heller som kriterier. Jag strävade heller inte efter en geografisk spridning. Dock 

bestämde jag mig för att inte intervjua pedagoger som undervisade i grundsärskolan även om 

de också kan ha erfarenheter av läsundervisning med barn med autism, jag önskade intervjua 

pedagoger som undervisade i grundskolan från årskurs ett till nio. Att direkt välja att intervjua 

pedagoger i särskilda undervisningsgrupper för elever med autism snarare än pedagoger i 

ordinarie skolor blev en garanti för mig att jag skulle finna personer med relevant kunskap för 

min studie. 

 
Deltagarna hittades på följande sätt. Två studiekamrater hade kontakter i flera särskilda 

undervisningsgrupper i sina kommuner och förmedlade en förfrågan till dem från mig om att 



22  

delta i min studie. Via den vägen fick jag sex deltagare. Jag skickade också ut förfrågningar 

till skolcheferna i Sveriges tio största kommuner där jag berättade om min studie och bad dem 

att vidarebefordra min förfrågan till lämpliga verksamheter i sina kommuner. På det sättet 

kom jag i kontakt med ytterligare fem intervjupersoner för deltagande i min studie. När de 

elva deltagarna i tur och ordning kontaktade mig fick de varsitt missivbrev, bifogat denna 

uppsats som bilaga 1, med ytterligare information om min studie samt kontaktuppgifter och 

jag bad dem att återkomma om de efter att ha läst brevet fortfarande var villiga att delta. Vid 

nästkommande tillfälle bokades en intervjutid och jag skickade dem en kopia av min 

intervjuguide för att vara förberedda på mina frågor. Jag valde att ge dem frågorna i förväg då 

jag ansåg att det inte fanns en vinst med att de skulle ge mig sina spontana svar i stunden utan 

snarare tänkte jag att de genom att vara förberedda skulle ha kunnat reflektera ytterligare över 

ämnet för intervjun. Efter att elva intervjuer var genomförda tyckte jag att det uppstod en 

teoretisk mättnad varefter inga fler intervjuer gjordes. 

3.5. Etik 

 
När det gäller de etiska övervägandena för denna studie använde jag mig av Vetenskapsrådets 

fyra huvudkrav (2010): informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Enligt informationskravet ska informanterna informeras om att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan i studien. Informanterna 

ska vidare få reda på syftet med studien, vilka moment och metoder som ingår och hur 

resultaten kommer att presenteras. Detta krav mötte jag genom ett skriftligt brev från mig till 

deltagarna där denna information ingick. Brevet finns som bilaga till denna uppsats. Enligt 

samtyckeskravet ska forskaren inhämta samtycke från deltagarna i studien. Om deltagarna är 

under 15 år bör samtycke inhämtas från föräldrarna. I min studie deltog endast myndiga 

vuxna och jag mötte kravet genom att informera tänkta informanter om att deltagandet är 

frivilligt, och jag satte inte någon press på dem att delta. Vid intervjutillfället frågade jag 

samtliga deltagare om de godkände att intervjun spelades in och samtliga svarade ja. Enligt 

konfidentialitetskravet ska uppgifter av och om alla personer som ingår i studien behandlas 

med sekretess, samt att uppgifterna inte kan spåras tillbaka till uppgiftslämnarna. Detta krav 

mötte jag genom att förvara all digital information i en dator med lösenord och all känslig 

information på papper i ett låst skåp i mitt hem. Slutligen kräver nyttjandekravet att uppgifter 

som samlats in i studien enbart får användas för det avsedda syftet att utgöra empiri för min 

uppsats och det garanterade jag deltagarna. 
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3.6. Deltagare 
 
Elva personer deltog i min studie. De presenteras här kortfattat och anonymiserade med 

fingerade namn. 

 
Camilla Mellanstadielärare som gick ut lärarhögskolan 1976. Vidareutbildade sig till 

specialpedagog med examen 2001. Har läst kortare kurser om autism. Arbetar i särskild 

undervisningsgrupp för elever med autism i årskurs sju till nio. Undervisar i svenska. 

 
Calle Lärarexamen 2014 mot årskurserna ett till sju. Har läst kortare kurser om autism. Bytte 

arbetsplats strax innan att intervjun gjordes men arbetade tidigare i en särskild 

undervisningsgrupp för elever med autism i årskurs två till fem. Undervisade i svenska. 

 
Paula Lärarexamen 1997 mot årskurserna ett till sju. Har läst 15 högskolepoäng om 

specialpedagogik och autism och andra kortare kurser om autism. Arbetar i en särskild 

undervisningsgrupp för elever med autism i årskurs ett till sex. Undervisar i svenska. 

 
Livia Lärarexamen 2000 mot årskurserna ett till sju. Vidareutbildade sig till speciallärare 

inom matematik med examen 2013. Har läst 15 högskolepoäng om autism och kortare 

utbildningar om tydliggörande pedagogik som kommunen anordnat. Arbetar i en särskild 

undervisningsgrupp för elever med autism i årskurs fyra till nio. Undervisar i svenska. 

 
Katrin Lärarexamen 1995 mot årskurserna ett till sju. Vidareutbildade sig till specialpedagog 

med examen 2013. Har läst kortare utbildningar om funktionsnedsättningar via Attention. 

Arbetar i en särskild undervisningsgrupp för elever med autism och ger dessutom stöd och 

handledning till rektorer och pedagoger i kommunen. Undervisar i svenska. 

 
Marie Lärarexamen 2012 mot årskurserna fyra till nio och gymnasiet i svenska och engelska. 

Har läst kortare kurser om autism och har dessutom anhöriga med autism. Arbetar i en 

särskild undervisningsgrupp för elever med autism i årskurs sju till nio. Undervisar i svenska. 

 
Sofia Lärarexamen 2005 mot årskurserna fyra till nio i svenska och SO. Vidareutbildade sig 

till speciallärare med inriktning läs- och skrivutveckling med examen 2017. Har läst kortare 

kurser om autism. Arbetar i en särskild undervisningsgrupp för elever med autism i årskurs 
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sju till nio. Undervisar i svenska. 
 
 
Elvira Förskollärarexamen 1986. Arbetade tidigare på ett så kallat behandlingshem för barn 

med autism på Östra Sjukhuset i Göteborg vilket sedan blev Barnneuropsykiatriska kliniken, 

BNK, med professor Christoffer Gillberg som chef. Har läst många kurser om autism, både 

via internutbildningar på Östra Sjukhuset och via andra organisationer. Arbetar i en särskild 

undervisningsgrupp för barn med autism i årskurs tre till sex. Undervisar i svenska. 

 
Andreas Lärarexamen 2003 mot årskurserna ett till sju. Har läst högskolekurser i läs- och 

skrivutveckling. Arbetar i en särskild undervisningsgrupp för elever med autism i årskurs ett 

till tre. Undervisar i svenska. 

 
Jonna Lärarexamen 1993 mot årskurserna fyra till nio i svenska och engelska. Har läst 15 

högskolepoäng om autism och andra kortare kurser. Arbetar i en särskild undervisningsgrupp 

för elever med autism i årskurs sju till nio. Undervisar i svenska. 

 
Anna-Karin Lärarexamen 2007 mot årskurserna ett till sju. Har läst kurser om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar via SPSM. Arbetar i en särskild undervisningsgrupp 

för elever med autism i årskurs ett till tre. Undervisar i svenska. 
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3.7. Genomförande av intervjuer 

 
Av de elva intervjuer som ingår i min studie genomfördes nio per telefon på grund av tidsbrist 

och kostnadsskäl för min del. Enligt Bryman (2011) finns det belägg för att skillnaden på de 

svar som ges under en telefonintervju jämfört med en direkt intervju är små och det var en 

viktig faktor till att beslutet togs att göra intervjuer på telefon. Ett antal nackdelar med 

telefonintervjuer var uppenbara: möjligheten att notera intervjupersonernas kroppsspråk 

skulle inte finnas och det skulle kunna uppstå problem på telefonlinjen. Dock var personernas 

kroppsspråk en dimension som skulle kunna avstås i studien och eventuella problem på 

telefonlinjen skulle kunna avhjälpas. Således genomfördes nio av intervjuerna per telefon i 

mitt hem. Varje intervjuperson ringdes upp vid en avtalad tid och studiens syfte och de etiska 

övervägandena förmedlades. Försäkring om att deltagandet var frivilligt gjordes på nytt. 

Högtalarfunktionen på mobiltelefonen och diktafonfunktionen på den andra mobiltelefonen 

användes för att spela in samtalet. Då ingen annan teknisk lösning hittades för att spela in 

telefonsamtal valdes denna enkla variant som testades inför intervjuerna för att se till att 

ljudkvaliteten var tillfredsställande. Som backup fanns en äldre mobiltelefon om någon av de 

två skulle krångla. De nio telefonintervjuerna genomfördes utan större tekniska problem annat 

än att tre intervjupersoner tyckte att ljudet blev något ”burkigt” på grund av 

högtalarfunktionen. Åtta av de nio intervjupersonerna befann sig i en miljö, antingen på 

arbetsplatsen eller i deras hem, där de sade sig vara ostörda. Den nionde intervjupersonen 

befann sig på en buss vid den avtalade tidpunkten. Intervjupersonen tillfrågades om en 

ombokning av intervjun men då hen menade att hen hade ont om ledig tid i sitt liv och ville 

göra intervjun just då genomfördes den vid det tillfället. Om intervjun skulle komma att störas 

alltför mycket skulle ändå en ny tid kunna hittas vid ett senare tillfälle. Intervjun genomfördes 

således och utan andra störningsmoment än att bussen vid två tillfällen åkte genom tunnlar 

varpå intervjupersonen inte kunde höra mig under några sekunder. Vi såg dock båda till att 

återuppta samtalet varifrån det bröts. 

 
För att spela in mina två direkta intervjuer användes diktafonfunktionen på mobiltelefonen 

och en backup i form av en andra mobiltelefon med diktafonfunktion fanns tillgänglig. Båda 

dessa hade testats för att se att inspelningen hade en tillfredsställande ljudkvalitet och 

telefonerna var fulladdade inför intervjuerna. Som en sista utväg fanns penna och papper men 

det behövde inte användas. Båda intervjuerna spelades in utan tekniska problem med 

mobiltelefon och genomfördes på personernas skola. Vid båda tillfällen avbröts dock 
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intervjuerna på grund av yttre faktorer. Vid det ena tillfället ringde personens telefon och 

intervjun pausades under tre minuter för att hen ville svara. Under det andra tillfället 

knackade en kollega till intervjupersonen på dörren och bad att få diskutera ett akut 

elevärende varför intervjun avbröts under fem minuter. Vid båda dessa tillfällen återupptogs 

intervjun där den pausades. 

3.8. Transkribering och analys 

 
Transkriberingen genomfördes på egen hand, vilket Back och Berterö (2006) rekommenderar, 

i stället för att leja ut uppgiften eller skicka den till ett företag för att göra det då det innebar 

en möjlighet att skapa en inblick i materialet. Varje intervju lyssnades igenom två gånger i sin 

helhet, en första gång genom transkriberandet och en andra gång för att kontrollera att 

transkriberingen blivit korrekt. Transkriberingen gjordes ordagrant och pauser och 

hummanden markerades. Dock transkriberades inte skratt eller fniss. Vid de tillfällen då 

intervjupersonen pratade om något som uppenbart inte hade med studien att göra togs beslutet 

att inte transkribera det, i enlighet med Brymans (2011) råd att inte känna sig tvingad att 

transkribera allt material man samlat in och som uppenbarligen inte är användbart. 

 
Under den kvalitativa dataanalysens process ”…arbetar forskaren aktivt med sina data, 

organiserar dem, bryter ner dem till hanterbara enheter, kodar dem, gör synteser av dem och 

söker efter mönster” (Fejes & Thornberg 2015, s. 35). Med tanke på studiens syfte, 

frågeställningar och val av metod valdes tematisk analys för att organisera och hitta mönster i 

materialet. Tematisk analys är enligt Van Manen (2014) ett verktyg som lämpar sig väl för att 

identifiera teman ur transkriberade intervjuer och fungerar väl med en fenomenologisk ansats 

där personliga upplevelser och beskrivningar är i centrum. Ett tema, menar Braun och Clarke 

(2006), är ett mönster som finns i insamlade data och som berättar något viktigt i förhållande 

till frågeställningen. Den tematiska analysen består enligt Braun och Clarke (2006) av sex 

steg; bekanta sig med materialet, leta efter koder i materialet, leta efter teman i materialet, se 

till att varje tema har ett innehåll som hänger ihop, definiera och namnge temana samt 

slutligen att producera en rapport. Denna arbetsgång följdes under arbetet med analysen och 

materialet organiserades genom att skapa etiketter och koder, och bildade större grupper av 

koder som hörde ihop, för att på detta sätt lyfta upp teman som framträder i materialet utifrån 

studiens frågeställningar. 
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Till en början lästes transkriptionen igenom ett flertal gånger för att skapa en tydlig 

uppfattning om vad materialet innehöll. Eftersom transkriberingen genomförts personligen 

fanns redan en bekantskap med materialet och i detta första skede var arbetsredskapet en 

penna med vilken ord i sidornas marginal skrevs ned som en grund för nästa steg i analysen. I 

nästa steg var det dags att koda materialet. Mitt arbetsredskap i kodningen var 

överstrykningspennor i olika färger för att med varje färg markera att olika koder som hittades 

hörde samman. Varje färg fick alltså representera en etikett som sattes på ord och uttryck som 

verkade likna varandra i materialet och på det sättet började data organiseras. I det följande 

steget sorterades koderna i olika grupper, teman, för att se om de passade ihop. För detta 

användes post-it-lappar med koder som flyttades och kombinerades för att se om de bildade 

ett tema varpå en översyn gjordes för att se att varje tema hade ett innehåll som hängde ihop. 

De skilda temana gavs sedan ett namn. 

 
 

3.9. Reliabilitet och validitet 
 
Ambitionen har varit att genomföra en studie med god reliabilitet och validitet, det vill säga 

att undersökningen genomförs på ett tillförlitligt sätt och att den verkligen undersöker det den 

var avsedd att undersöka (Bryman, 2011). I detta kapitel har redovisats, på ett för läsaren 

förhoppningsvis transparent sätt, valet av ansats och metod utifrån hur på ett lämpligt sätt 

empiri skulle kunna samlas för att besvara frågeställningarna. Resonemanget kring olika 

metoders för- och nackdelar är presenterade, liksom varför intervjun valdes som mitt verktyg. 

Arbetet med intervjuguiden är redovisat, där målet var att skapa öppna frågor som inte skulle 

vara ledande, för att på så sätt ge deltagarna stort utrymme att besvara frågorna utan att färgas 

av mina erfarenheter och uppfattningar. Mina frågetecken kring dess första utformning lyfts 

fram och varför den till slut valdes för användning till studiens intervjuer. Kriterierna för att 

delta i studien är redovisade samt hur deltagarna kontaktades och informerades om syftet med 

min studie. De elva intervjuer som ingår genomfördes under förhållanden som presenteras för 

läsaren och dessutom hur avbrott eller faktorer som påverkade vissa intervjuer hanterades. 

Samtliga intervjuer spelades in för att kunna lyssna på dem flera gånger med ambitionen att i 

så hög grad som möjligt vara säker på att intervjupersonernas uttalanden blir korrekt 

återgivna. Alla intervjuer genomlyssnades två gånger i sin helhet, en gång vid transkribering 

och en efterföljande gång för eventuella korrigeringar. Arbetet med transkribering och 

tillvägagångssättet vid analysen är redovisade. 
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4. Resultat och analys 
 
I detta kapitel redovisas resultatet av de elva genomförda intervjuerna med pedagoger som 

undervisar elever med autismdiagnos i särskild undervisningsgrupp i läsning. Intervjuerna 

analyserades med hjälp av tematisk analys, vilken finns beskriven i tidigare kapitel, och fyra 

teman framträdde då: ”Det finns ju inte i texten, så kan man väl inte fråga!”; Motivation som 

tillägg till Simple View of Reading; Modellering som verktyg för läsundervisning och En bild 

säger mer än tusen ord. Dessa kommer här att presenteras i varsitt delkapitel. 

 
 

4.1. ”Det finns ju inte i texten, så kan man väl inte fråga!” 
 
”Jag frågade en av mina elever en gång något som innebar att hen behövde dra en slutsats av 

texten och hen svarade ´Det finns ju inte i texten, så kan man väl inte fråga!´. Våra elever 

missar sammanhanget, de missar budskapet och det där som vi kallar för att läsa mellan 

raderna.” Så beskriver pedagogen Camilla en svårighet som lyfts i intervjuerna. Två 

pedagoger uttrycker att bristande förmåga att läsa mellan raderna inte är något de stöter på i 

barnens läsning, Andreas och Anna-Karin som båda arbetar med yngre barn, i årskurs 1-3. 

Andreas menar att barnen i den åldern oavsett diagnos är alldeles för unga för att kunna läsa 

mellan raderna varför det inte är en förmåga han väntar sig av dem medan Anna-Karin tycker 

att de av eleverna som kan läsa har en okej läsförståelse för sin ålder. Hennes uppfattning är 

att om de läser kortare texter på några rader och sedan till dem får frågor om innehåll och 

sådant som de kan behöva lista ut så klarar de det. Övriga pedagoger anser att svårigheter att 

läsa mellan raderna är framträdande hos denna elevgrupp. Jonna ger ett exempel på hur det 

märks: ”Det märks ju ganska så snabbt när man läser en text. Saker som kan vara självklara 

för mig att man förstår, till exempel att det är vinter ute, det förstår inte de för det står inte att 

det är vinter i texten. Det kan stå att det är kallt och att snön faller men det står inte att det är 

vinter och då drar de inte den slutsatsen.” Pedagogen Paula menar att dessa elever inte 

generaliserar och drar slutsatser och att det då blir svårt för dem att förstå innebörden i en text. 

Livia säger följande: ”Det jag ser är att även de som har lärt sig att läsa…de har ju svårt med 

läsförståelse. Det abstrakta, att kunna tolka mellan raderna och såna saker. Det ingår ju lite 

grann i deras problematik att de har svårt att förstå att allting inte är som det låter och då blir 

det svårt att tolka texter. Det tycker jag är gemensamt för dem allihopa, att läsförståelsen är 

svår.” 
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Svårigheter att göra inferenser framträder i intervjuerna med pedagogerna som en central 

faktor som påverkar elevernas läsförståelse och de svåraste inferenserna för eleverna verkar 

vara de som kräver att information från olika delar av texten sätts samman. Jonna gör följande 

reflektion: ”Det är svårt för den här gruppen av elever att använda sig av ledtrådar i texten för 

att komma fram till ett svar. Man kan ställa frågor om delar i texten som kan användas som 

ledtrådar men att de sedan ska kunna koppla ihop och använda sig av flera ledtrådar för att 

komma fram till vad som sägs mellan raderna, det är svårt. Om man tänker på det här med 

autistiska barns detaljseende och att det kan vara svårt att få ihop delar till en helhet så kan ju 

läsförståelse bli ett problem.” Pedagogen Marie menar att ”Det är svårt att få dem att sätta 

ihop olika delar med varandra. Den här, så att säga, logiska slutledningsförmågan som kanske 

görs automatiskt hos andra är det lite svårare med hos de här barnen oftast för att de läser 

saker väldigt bokstavligt och var för sig.” Pedagogerna lyfter fram denna typ av inferens som 

svår för eleverna men det finns också en annan typ av inferens i pedagogernas svar, den som 

kräver att eleverna gör kopplingar till sina egna erfarenheter och kunskap. Pedagogerna är inte 

eniga om vilken typ som är svårast för eleverna. Till exempel menar Elvira att det är lättare 

för eleverna att sätta ihop delar av texter än att koppla texter till egna erfarenheter. ”Det är 

svårare för dem att använda sina egna liv för att förstå texter”, säger hon, medan Marie anser 

att det ”absolut är lättare att koppla en text till sina egna kunskaper och erfarenheter.” För 

Paula som menar att hennes elever har svårt med båda typer av inferenser men att det verkar 

vara lättare för dem att koppla till sin egen verklighet är det en faktor hon tar hänsyn till i 

valet av de texter som hon ger till eleverna: ”Jag känner att det är lättare för dem att förstå, att 

nå fram, med böcker och texter som handlar om till ämnen och saker som eleven själv kan 

relatera till. Det är lättare att koppla utifrån sin egen verklighet. Det kan vara väldigt svårt för 

dem att koppla ihop saker i en text.” 

 
I anslutning till pedagogernas reflektioner om elevgruppens svårigheter att göra inferenser 

kommer flera av de in på de olika utmaningar som skilda texttyper innebär, till exempel säger 

Katrin följande: ”Oftast tycker jag att det är lättare för eleverna att ta till sig och förstå 

faktatexter. De kan vara mer illustrerade med bilder så att bild och text länkar samman plus 

att det naturligtvis är konkreta fenomen och konkreta artefakter i texterna som de vet finns. 

Den skönlitterära texten kan ju vara fantasier vilket kan vara svårt att relatera till. När det är 

faktatexter så handlar det inte om människor på det sättet, det handlar inte om att förstå något 

mellanmänskligt eller så.” Andra pedagoger uttrycker liknande tankar. Sanna, Andreas och 

Elvira menar att det är svårare för elever med autism att förstå skönlitterära texter på grund av 
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att det krävs inlevelseförmåga för att förstå de val som personer i boken gör och att sätta sig in 

i andra personers liv är något som gruppen har svårt för. Marie anser att det i skönlitteratur för 

tonåringar ofta är små skillnader i personers känslor och utveckling som läsaren behöver 

uppfatta för att förstå en bok. Hon menar att dessa elever har svårt för ”det psykologiska”. 

Pedagogen Livia säger att ”Det är inte så himla enkelt det som står i skönlitterära böcker, det 

står mycket bakom. Vad menar man egentligen? Det står inte rent ut vad man menar utan det 

blir mycket mellan raderna som man ska tolka.” Samtliga ovan nämnda pedagoger anser alltså 

att elever med autism som grupp har lättare att förstå faktatexter än skönlitterära texter tack 

vare att de inte innehåller en psykologisk dimension och samspel mellan människor. Dock 

menar Anna-Karin, en av pedagogerna som arbetar med yngre barn, i årskurs 1-3, att hon 

tycker sig se att hennes elever har lättare att förstå de skönlitterära texterna för att de 

berättelserna oftast är ”lite roliga” och att eleverna då blir mer intresserade. 

 
Ett mindre framträdande drag i intervjuerna är avkodningsförmågan. Anna-Karin och 

Andreas, förklarar att de arbetar med små barn och att flera av dem ännu inte har lärt sig läsa, 

och att avkodning därför kan vara ett hinder för dem. Dessa två pedagoger arbetar i årskurs 1- 

3 och gör ingen koppling mellan bristande avkodningsförmåga och gruppen elever med 

autism. Katrin arbetar i årskurs 1-6 och säger följande om sina erfarenheter om avkodning och 

denna grupp av elever: ”De flesta av eleverna jag mött och möter avkodar väldigt väl men de 

får inte med sig förståelsen. De kan lära sig att läsa tekniskt men får inte med sig förståelsen.” 

och Calle som arbetar i årskurs 2-5 menar att ”Avkodning är inget stort problem, så långt har 

eleverna kommit. De flesta av de här eleverna kan ju avkoda och har en läshastighet men det 

är förståelsen som är det stora problemet, skulle jag säga.” Pedagogen Camilla som arbetar i 

en grupp elever i årskurs 7-9 ser ingen skillnad i avkodningsförmågan hos elever med autism 

jämfört med elever utan diagnosen: ”Det är sällan jag stöter på elever med 

avkodningsproblem men det kan finnas elever som också har dyslexi och de eleverna har ju 

avkodningsproblem. Jag har svårt att se någon skillnad när det gäller avkodningen, när jag 

tänker på den tekniska läsningen. Där finns det egentligen ingen skillnad, tycker jag, mellan 

elever med autismdiagnos eller utan diagnos utan där är nog spannet likadant, skulle jag vilja 

säga. Men om man sedan går till läsförståelsen hos våra autistiska elever, där är det ju en 

avsevärd skillnad för våra elever.” 

 
Språkförståelse nämns i liten utsträckning av pedagogerna som en faktor som påverkar 

elevernas läsning och läsförståelse. Anna-Karin säger att ”Jag tycker nog att våra barn har en 
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ganska bra ordförståelse för sin ålder men det finns ju exempel på att ord som de inte förstår 

gör att de inte hänger med i läsning eller i aktiviteter. Till exempel när vi sa till en elev att vi 

skulle åka på bio och så var det först när han fick se popcorn och den stora filmduken som 

han förstod att han skulle få se på film. Han visste ju inte vad bio var.” Pedagogerna Calle och 

Elvira berättar att de ser en varierande nivå av språkförståelse hos barnen de mött och möter. 

De menar att vissa av barnen har ett gott ordförråd och en god förståelse av vad orden innebär 

men att andra har ett mindre ordförråd och att det skapar svårigheter vid läsning. Jonna och 

Calle kopplar ett litet ordförråd och en bristande språkförståelse till att barn med autism lever 

ett begränsat liv, till exempel säger Jonna följande: ”Sedan har vissa av dem en väldigt snäv 

livstillvaro där de bara träffar familjen och oss på skolan. Om man inte har varit på bio så vet 

man inte vilka ord som hör ihop med biograf och vad det innebär. Och om man aldrig är ute 

med ungdomar i övrigt så vet man inte vad de pratar om och det leder till en ordbrist också.” 

 
 

4.2. Motivation som tillägg till Simple View of Reading 
 
The Simple View of Reading-teorin har beskrivits i kapitlet om tidigare forskning och enligt 

den är läsförståelse produkten av avkodning x språklig förståelse. Om antingen avkodningen 

eller den språkliga förståelsen fallerar kommer således också läsförståelsen att göra det, enligt 

teorin. Resultatet av intervjuerna i denna studie pekar på att ytterligare en faktor har betydelse 

då de intervjuade pedagogerna samtliga lyfter fram motivationens betydelse vad gäller läsning 

för elevgruppen i fråga. Ett framträdande drag i intervjuerna är att den största utmaningen 

med den här elevgruppen är att få dem motiverade till att läsa. Pedagogen Sofia säger att 

”Tycker de att en text är totalt ointressant så blir det jättesvårt att få dem att läsa. Och det blir 

svårare att komma in i en text om det inte finns något som kan locka in dem i den, som 

motiverar dem.” Pedagogerna Anna-Karin och Elvira säger uttryckligen i sina intervjuer att 

det är svårt att få eleverna i den här gruppen att läsa överhuvudtaget medan Marie menar att 

hon märkt att det finns en variation inom gruppen: ”Det är svårt att få dem att läsa. Men sedan 

är det några av mina elever som tycker om att läsa men då läser de det som de själva vill läsa 

och då är de vana med sättet det skrivs på. Dels så kan de snöa in på en och samma författare 

och läsa allt som han eller hon har gjort om och om igen eller så är det faktatexter som 

handlar om en och samma sak om och om igen.” Pedagogen Andreas uttrycker en liknande 

erfarenhet: ”Barnen tycker inte om att läsa. Men det är klart att det finns de som tycker om att 

plöja böcker också och som till exempel är väldigt fascinerade av dinosaurier och vill veta allt 

och läser.” 
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Samtliga pedagoger kopplar elevernas motivation för läsning till deras intresse av innehållet i 

texten. En av dem, Livia, uttrycker följande: ”Motivationen är ju jätteviktig och det är väldigt 

lätt att så fort det blir lite motstånd, att det blir lite svårt, att de slutar läsa men läser man 

nånting som man är intresserad av så är det lättare att faktiskt genomlida det och kämpa på för 

att komma igenom en text och förstå den, absolut.” Pedagogen Elvira beskriver en tydlig länk 

mellan intresse och motivation till att läsa: ”Jag hade en elev för några år sedan som var helt 

intresserad av Harry Potter och när det hade kommit en ny Harry Potter-bok så gick han hem 

på lunchen en dag för att läsa den. Då fick jag gå hem till honom och hämta tillbaka honom 

till skolan.” De intervjuade pedagogerna ger alla uttryck för vikten av att hitta vad eleverna är 

intresserade av för att använda det i samband med läsning. De ger exempel på områden och 

figurer som djur, Pippi Långstrump och mysterier som områden som intresserar eleverna och 

som motiverar till läsning. 

 
Några av pedagogerna uttrycker att de anser att motivationen för läsning har samband med 

elevernas läsförståelse, till exempel säger Elvira följande: ”Att de inte är motiverade gör ju att 

de inte uppfattar vad det är man frågar efter eller vad det är de ska göra. Bristande motivation 

är ett stort, stort hinder. När det är något som intresserar dem blir det så mycket lättare och då 

kan de ganska så lätt svara på det man ber dem att svara på. Jag tror absolut att motivation har 

en påverkan på läsförståelse.” Pedagogen Marie menar att ”Om ämnet de läser inte är 

intressant för dem så är det svårare också att komma ihåg det de har läst, det är svårare att 

kunna relatera till det. Det är väldigt ofta jag får höra att de inte bryr sig om det här de läser 

och då kan det bli svårare att förstå texten och ta till sig information om den också.” En 

konsekvens av det pedagogerna uttrycker är att när det gäller bedömning i form av tester av 

denna elevgrupps läsförståelse så skulle resultaten kunna bli olika beroende på vilket innehåll 

texterna de ges i uppgift att läsa och arbeta med har, något pedagogen Camilla ger uttryck för: 

”Autistiska elever skulle kunna visa upp en högre läsförståelse om de läste texter som de var 

intresserade av, det tror jag att jag törs säga. Läsförståelsen ligger lägre hos de eleverna där 

motivationen inte finns.” 

 
 

4.3. Modellering som verktyg för läsundervisning 
 
Ett framträdande drag i intervjuerna är att pedagogerna modellerar för sina elever. Samtliga 

pedagoger nämner modellering under intervjun men två av dem, Andreas och Anna-Karin 
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som arbetar med barn i årskurs 1-3, säger att det är en metod de inte använder sig av. Andreas 

menar att hans elever skulle bli förvirrade om han stannade upp i läsningen och tänkte högt 

för sig själv: ”Jag tror att några av de eleverna jag har skulle fundera på vad det egentligen är 

som pågår om jag skulle modellera. De skulle nog tänka att det där är inte jag, sådan är inte 

jag. Nu är det något som inte stämmer. Jag tror att det blir för abstrakt, att man spelar en roll 

för dem.” Övriga pedagoger ser dock modellering som ett användbart verktyg för att utveckla 

elevernas läsförståelse. 

 
I kapitlet 4.2. redovisades de svårigheter med att läsa mellan raderna som de intervjuade 

pedagogerna möter i denna elevgrupp och flera av pedagogerna tar upp vikten av lära 

eleverna nya sätt att tänka under läsningen av en text. Bland annat berättar Livia följande: 

”När man läser en text tillsammans med dem och så står det en viss sak i ett stycke så får man 

liksom stanna upp och ställa frågor eller använda tavlan. Man får säga högt: Vad tyder det här 

på? För då visar man att det finns någonting bakom texten på papperet och om man gör det så 

har de möjlighet att lära sig det.” Pedagogen Paula nämner liksom Livia att hon visar eleverna 

att det finns något utöver det som står i bokstavsform och som det är möjligt att lista ut: ”Man 

måste träna eleverna i att se att det finns olika nivåer i en text, att ge dem förutsättningar att 

göra det genom att vara en modell för dem. Med träning och med stöd går det men vi måste 

visa dem att man kan läsa mer på ytan och mer på djupet och växla.” Ett första steg i arbetet 

med att träna eleverna i att läsa mellan raderna verkar alltså vara att visa dem att det finns 

något där att leta efter. 

 
”När det gäller läsförståelse så måste man ju som lärare undervisa, det går inte att lämna 

eleverna ensamma med texter och låta dem arbeta individuellt.” Så beskriver Camilla 

anledningen till varför hon modellerar med sina elever. Hon berättar att hon ägnar två av 

lektionspassen i svenska åt läsning och läsförståelse och ett av passen kallar hon för sina 

”mellan raderna-lektioner”. Under de tillfällena lyssnar hennes grupp på en bok tillsammans 

och skriver sedan en gemensam bokredovisning: ”Då får vi ett samtal där jag får möjlighet att 

lära och visa dem hur man ska tänka och det tycker jag har fungerat bra. Jag modellerar för 

dem genom att jag ställer frågor till mig själv och texten. De lär sig och jag märker att de 

sedan kan använda sig av det här på egen hand.” Under det andra av de två passen använder 

hon sig av tryckta texter: ”Den lektionen är tillägnad öppna frågor där jag har texter som jag 

har hittat på olika ställen och så ställer jag öppna frågor till dem där det finns ledtrådar i 

texten och så stannar jag upp och frågar och visar. Att resonera kring öppna frågor är viktigt.” 
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Pedagogen Laila stannar också upp i läsning för att visa hur man kan tänka: ”Man måste 

verkligen undervisa om detta, att visa på många olika sätt hur texter hänger ihop. Att man hela 

tiden när man läser texter gör kopplingar så att eleverna blir medvetna om att de här 

kopplingarna finns. Jag läser högt och stannar och ställer frågor till mig och dem för att de ska 

se hur man kan göra.” Övriga pedagoger ger liknande berättelser om hur de arbetar. Calle, till 

exempel, använder sig av högläsning och textsamtal varje dag med frågor om ”vad det är som 

händer i handlingen, egentligen. En viktig del av läsningen är att man kan prata tillsammans 

om vad man läser. Jag stannar upp och funderar högt över hur saker hänger ihop.” Pedagogen 

Jonna berättar att hon under högläsning gör pauser och säger ”När jag läser den här meningen 

så tänker jag så här…” för att modellera för sina elever. 

 
Flera av de intervjuade pedagogerna nämner att modellering inte är ett verktyg specifikt för 

barn med autism utan att det kan vara bra att använda i alla åldrar, oavsett funktionsvariation. 

Pedagogen Katrin som arbetar i årskurs 1-6 och också fungerar som stöd och handledare till 

skolor i sin kommun menar att ”Det sitter liksom i ryggmärgen när man jobbar med yngre 

barn att det är väldigt mycket modellering i lärandet och där tycker jag att elever med autism i 

ordinarie skolor hänger med bra i årskurs 1-3 för att det är mycket modellerande där men att 

man kanske släpper det på mellanstadiet och då kan det bli svårigheter för den här 

elevgruppen för de får inte det stöd de behöver. De ska bli mer självgående och får inte 

modellerna.” Hon menar att modellering tveklöst är till stöd för denna elevgrupp. Pedagogen 

Jonna har märkt, liksom de övriga åtta intervjuade som använder sig av modellering, att det 

förbättrar elevernas läsförståelse men att det krävs tid och mycket träning: ”Jag märker att en 

del av dem förstår eller börjar att förstå hur man ska tänka och att de blir bättre på att läsa 

mellan raderna men de förstår det inte automatiskt som många av oss andra gör. Man får 

liksom lära in det mekaniskt med dem och verkligen hålla på med det” och Livia berättar att 

eleverna genom modellering blir medvetna om hur man kan tänka på olika nivåer i en text 

men att ”Man måste verkligen medvetet jobba med det och inte ge upp.” 

 
 

4.4. En bild säger mer än tusen ord 
 
Ett annat framträdande drag i intervjuerna är vikten av bilder i läsundervisningen för denna 

elevgrupp och pedagogernas användning av visuellt stöd ingår i flera moment. Andreas menar 

att barn med autism blir mer intresserade av en text om det finns bilder till den: ”De här 

barnen blir ofta mer fascinerade om det finns bilder för de ser detaljer i dem. De här barnen 
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kan ju fastna i en bild och titta länge och väl på den, på en detalj till exempel, som vi inte ser. 

Om det inte finns några bilder så blir de inte engagerade på något vis. De tycker att det blir 

tråkigt.” 

 
Alla pedagoger använder bilder som en del av introduktionen av en ny bok eller text. 

Pedagogen Jonna använder bildstöd genomgående under och inför det gemensamma arbetet 

med en bok i sin grupp: ”Jag använder bildspel på PowerPoint inför varje nytt kapitel vi läser 

tillsammans och som repetition av det föregående. Och som förförståelse. Det är jätteviktigt 

för dem att få en förförståelse och att få en bild för att hjälpa dem att skapa de här bilderna i 

huvudet. Det är så himla viktigt. För till exempel om vi läser en bok som utspelar sig på ett 

kollo så är det ingen av eleverna som har varit på ett kollo och vet hur det ser ut där och 

många av mina elever vet inte ens hur det ser ut på landet för de har inte varit på landet och då 

måste jag ge dem en miljöbild så att de i alla fall kan försöka att föreställa sig det. Det hjälper 

dem att förstå texten.” Pedagogerna Camilla, Anna-Karin och Marie berättar också att de 

använder sig av PowerPoint eller Smartboard för att ge eleverna bilder från till exempel den 

tid och miljö då berättelsen utspelar sig. De visar också korta filmer om tiden och miljön. 

Andreas, Calle, Livia och Paula säger att de när de ska introducera en ny bok utgår från bilden 

på framsidan av den för att tillsammans med eleverna skapa en uppfattning om vad boken 

handlar om och för att aktivera deras förförståelse. Livia förklarar: ”Jag jobbar mycket med 

att titta på bilderna på framsidan av boken och i den. Jag ställer frågor om bilderna, om vad de 

tror att boken handlar om och om vilka boken handlar om, med mera. Bilder är absolut 

nödvändiga. En bild förstärker väldigt mycket.” 

 
Pedagogerna berättar att de också använder sig av bilder för att tydliggöra ord i texterna de 

läser med sina elever, som Katrin: ”Jag försöker alltid ha bildstöd så mycket som möjligt och 

förståelsen kan bli klurig om man inte utgår från bildstöd. För att jag ska vara säker på att vi 

pratar om samma sak så måste jag ju nästan använda en bild för att vi ska vara överens om att 

det är samma sak som vi pratar om. Annars bygger du din bild i ditt huvud och jag bygger 

min bild i mitt huvud och vi tror att vi pratar om samma sak men det kan skilja sig ganska 

rejält.” Pedagogerna Jonna och Elvira berättar att de gör listor med förklaringar och bilder till 

ord och begrepp som de tror kan vara nya eller svårförståeliga för sina elever i texter de ska 

läsa. ”Jag tror att det är viktigt för vissa om man ska upprätthålla förståelsen och intresset” 

menar Elvira. Visuellt stöd används i denna form som ett medel för ord- och 

begreppsförståelse. 
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Visuellt stöd i form av tankekartor lyfts av samtliga pedagoger som ett tänkbart verktyg men 

användningen av det är splittrad bland de intervjuade. Marie är en av de som använder det: 

”Jag använder tankekartor ganska mycket i min undervisning och ganska ofta är det i början 

av ett område som vi ska arbeta med. Vi skriver upp allting vi känner till om just det område 

vi ska prata om och jag kan skriva upp teman på tavlan också så får alla säga vad det skulle 

kunna vara för nånting. Jag gillar att göra tankekartor och ofta tycker jag att de hjälper för att 

de ska skapa en förståelse och få syn på det.” Pedagogen Paula framhäver beständigheten i 

tankekartor som en fördel: ”De blir ett visuellt stöd för dem. De finns kvar, det är inte bara 

något som sagts för det vi säger blir ju flyktigt, det försvinner, men har man skrivit ner det så 

vet man att det finns kvar där. De här barnen behöver bildstöd och struktur.” Just strukturen 

som tankekartor ger poängterar också Katrin och Livia som använder dem för att stötta 

eleverna med att ordna sina tankar. Majoriteten av de intervjuade pedagogerna använder sig 

dock inte av tankekartor och anledningarna skiljer sig åt. Anna-Karin och Andreas som 

arbetar i grupper för yngre barn i årskurs 1-3 menar båda att de elever de undervisar är för 

små för att tankekartor ska vara ett användbart verktyg. Andreas säger att barnen är ”för små 

utvecklingsmässigt”. Andra pedagoger berättar att anledningen till att de inte använder sig av 

tankekartor är att många av deras elever inte tycker om modellen. Elvira berättar följande: 

”Flera stycken av de eleverna som jag har jobbat med gillar inte den modellen. Det har verkat 

som att det stör deras sätt att ta sig an det de ska göra och de tycker att det är jobbigt att göra 

tankekartor även om man gör det tillsammans. Då har jag plockat bort det för mina elever. 

Frågan är om de känner att det ställs ytterligare ett krav på dem, att det är ytterligare en sak 

som de ska göra eller att de tycker att det rör till det mer än det ger hjälp. Man måste ju närma 

sig deras eget sätt att ta till sig undervisningen.” Pedagogerna Calle, Camilla och Sofia säger 

också att deras elever har tyckt att det har varit svårt och rörigt att arbeta med tankekartor och 

att de därför avstått. Däremot berättar de att de i stället gör listor tillsammans med eleverna 

med punkter under vartannat och att det då fungerar bättre för dem, och att eleverna på så sätt 

ändå kan få en form av visuellt stöd. 



37  

5. Diskussion 
 
 
Detta kapitel består av fem delar. I 5.1. diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare 

forskning och frågeställningarna besvaras. Den följande delen utgörs av en metoddiskussion. 

Därefter redovisas slutsatser och i delen efter ges förslag till fortsatt forskning. I 5.5. lyfts 

slutligen studiens relevans för kommande yrkesroll. 

 
 

5.1. Resultatdiskussion 

 
Kapitlet är uppbyggt på följande sätt: i 5.1.1. besvaras frågeställningen om vilka 

lässvårigheter pedagogerna finner hos elever med autismdiagnos utifrån temana ”Det finns ju 

inte i texten, så kan man väl inte fråga!” och Motivation som tillägg till Simple view of 

reading. I 5.1.2. besvaras frågeställningen om vilka metoder pedagogerna använder för att 

utvecklas elevernas läsförmåga utifrån temat Modellering som verktyg för läsundervisning 

och i 5.1.3. besvaras frågeställningen om vilka metoder pedagogerna använder för att 

kompensera för elevernas lässvårigheter utifrån temat En bild säger mer än tusen ord. 

 
 

5.1.1. Vilka lässvårigheter finner pedagoger hos elever med autismdiagnos? 
 
Andreas och Anna-Karin som båda arbetar i årskurs 1-3 lyfter avkodning men då i samband 

med att de barn de möter är så unga att de ännu inte lärt sig att läsa, varför deras 

avkodningsförmåga ännu är osäker. De gör ingen koppling mellan svårigheter med avkodning 

och att eleverna har en autismdiagnos. Inte heller gör de andra pedagogerna det. Katrin, till 

exempel, som arbetar i årskurs 1-6 tycker att de flesta eleverna med autismdiagnos hon träffar 

avkodar ”väldigt väl” och Calle som arbetar i årskurs 2-5 tycker att avkodning inte är ett stort 

problem. En av pedagogerna, Camilla som arbetar i årskurs 7-9, jämför sina erfarenheter av 

avkodningsförmågan hos elever med och utan autismdiagnos: ”Jag har svårt att se någon 

skillnad när det gäller avkodningen, när jag tänker på den tekniska läsningen. Där finns det 

egentligen ingen skillnad, tycker jag, mellan elever med autismdiagnos eller utan diagnos utan 

där är nog spannet likadant, skulle jag vilja säga.” Enligt tidigare forskning verkar 

avkodningsförmågan vara en relativ styrka hos gruppen elever med autismdiagnos. Studier av 

till exempel Minshew, Goldstein, Taylor, och Siegel (1994) och Nation, Clarke, Wright, och 

Williams, 2006, liksom den svenska studien av Åsberg (2009) fann ingen signifikant skillnad 



38  

mellan gruppen skolbarn med autism och kontrollgruppen även om resultaten inom gruppen 

visade på stora variationer. Den bild som framträder i tidigare forskning av att 

avkodningsförmågan inte skiljer sig hos elever med autism som grupp jämfört med elever 

utan diagnosen framträder också i pedagogernas svar i min studie. Problem med avkodning 

var inte ett framträdande tema i deltagarnas svar i denna studie. 

 
Vad gäller elevernas språk- och ordförståelse nämns den i mycket begränsad omfattning av 

pedagogerna i denna studie. Calle och Elvira berättar att de ser en varierande nivå av 

språkförståelse där vissa av barnen har ett gott ordförråd och en god förståelse medan andra 

har ett sämre ordförråd och en sämre förståelse. Jonna menar att på grund av att vissa av 

barnen har en ”snäv livstillvaro” med ett umgänge som sträcker sig endast till familjen och 

skolan så utökas inte deras ordförråd så som det skulle göra genom ett umgänge med 

jämnåriga. Jonna gör i detta uttalande en koppling mellan autism och sämre språkförståelse 

genom att den snäva livstillvaro som hon nämner kan komma som en följd av de svårigheter 

med sociala regler och samtal med andra människor som personer med autism ofta har. Ett 

barn med autism som förflyttar sig mellan ett fåtal platser och möter ett fåtal människor och 

som dessutom möter svårigheter i sociala situationer får ju färre möjligheter att utveckla sitt 

språk i sociala situationer än vad barn med andra förutsättningar får. Ingen av pedagogerna i 

denna studie gör dock en koppling mellan sämre språkförståelse och symtom på autism. Till 

skillnad från forskningen om avkodningsförmågan pekar tidigare forskning om barn med 

autism och språkförståelse på att barn med autism som grupp har större svårigheter med 

ordkunskap och muntlig språklig förståelse än vad kontrollgrupperna har (Cronin, 2014; 

Kjelgaard & Tager-Flusberg, 2001; Nation, Clarke, Wright & Williams, 2006). Brister i 

språkförståelse är dock inte framträdande i svaren som pedagogerna i denna studie ger. 

 
En svårighet som samtliga pedagoger utom en lyfter i sina intervjuer rör läsförståelse och 

förmågan att läsa mellan raderna. Det är ett tydligt tema i deras intervjuer. ”Jag frågade en av 

mina elever en gång något som innebar att hen behövde dra en slutsats av texten och hen 

svarade ´Det finns ju inte i texten, så kan man väl inte fråga!´ Våra elever missar 

sammanhanget, de missar budskapet och det där som vi kallar för att läsa mellan raderna.” 

Detta är vad pedagogen Camilla menar är den största svårigheten hon möter hos sina elever 

med autismdiagnos och den åsikten återkommer hos de andra pedagogerna. Svårigheter med 

läsförståelse i gruppen barn med autism är något som ett stort antal tidigare studier har funnit, 

bland andra Norbury och Nation, 2011 och Åsberg, 2009. Enligt Cain och Oakhill (2007) är 
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läsförståelse en komplicerad process på flera nivåer. För en god läsförståelse behöver läsaren 

kunna avkoda varje ord och förstå dess mening för att sedan förstå hur meningarna är 

uppbyggda och vilken relation orden har till varandra. Läsaren behöver dessutom kunna göra 

inferenser och förstå anaforer och fortlöpande kontrollera sin förståelse för att kunna skapa en 

mental modell av texten där mening som hämtats ur texten i samspel med egen kunskap och 

egna erfarenheter bildar en helhet. Det som framträder ur Camillas uttalande är att eleven 

ifråga inte hade uppfattat eller förstått det som krävdes i den aktuella texten för att besvara 

hennes fråga och elevens svar till Camilla tyder på att hon frågade om något som inte stod 

explicit. Hon uttrycker att hennes elever missar sammanhanget och budskapet och inte kan 

läsa mellan raderna och svårigheter att göra inferenser är något som återkommer i 

pedagogernas svar. 

 
Inferenser är enligt Elbro (2004) och Westlund (2009) en form av slutledning som en läsare 

gör för att ”fylla i” det som inte står explicit i texten, till exempel genom att använda egen 

kunskap och egna erfarenheter, så kallade modellbaserade inferenser, eller genom att koppla 

information från delar av texten till varandra, så kallade textbaserade inferenser, för att 

komma fram till en slutsats. Studier av bland annat Jolliffe och Baron-Cohen (1999) och 

Nation och Norbury (2005) har visat att såväl barn som vuxna med autismdiagnos har större 

svårigheter att göra inferenser än kontrollgrupperna. Pedagogerna ger uttryck för att deras 

elever har svårigheter med båda typer av inferenser, till exempel säger Jonna följande: ”Det är 

svårt för den här gruppen av elever att använda sig av ledtrådar i texten för att komma fram 

till ett svar. Man kan ställa frågor om delar i texten som kan användas som ledtrådar men att 

de sedan ska kunna koppla ihop och använda sig av flera ledtrådar för att komma fram till vad 

som sägs mellan raderna, det är svårt. Om man tänker på det här med autistiska barns 

detaljseende och att det kan vara svårt att få ihop delar till en helhet så kan ju läsförståelse bli 

ett problem.” Jonna berättar här om denna elevgrupps svårighet att göra textbaserade 

inferenser och kopplar det till detaljseendet, ett drag som är typiskt för autism och i 

facklitteratur går under benämningen svag central koherens. Enligt Frith och Happé (1994) 

och Frith (2003) innebär teorin om svag central koherens att personer med autism har en 

kognitiv stil som innebär att fokus läggs på detaljer snarare än sammanhang och att deras 

svaga centrala koherens leder till svårigheter att sätta samman enskilda detaljer till en helhet. 

Andra pedagoger är inne på samma linje; till exempel säger Marie att den här elevgruppen 

läser saker ”var för sig” och Paula menar att det kan vara väldigt svårt för dem att ”koppla 

ihop” saker i en text. 
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Pedagogerna lyfter i samband med inferenserna dessutom vilka svårigheter olika texttyper 

innebär för deras elever och flera menar att skönlitterära texter är svårare än faktatexter för 

denna grupp att förstå därför att de innehåller en mellanmänsklig dimension. Pedagogen Livia 

säger till exempel att ”Det är inte så himla enkelt det som står i skönlitterära böcker, det står 

mycket bakom. Vad menar man egentligen?” och Marie säger att hennes elever har svårt för 

”det psykologiska”. Sanna, Andreas och Elvira menar att deras elever har svårt för att sätta sig 

in i andra människors liv, vilket ofta krävs för en djupare förståelse av skönlitterära texter. 

Pedagogernas upplevelse stämmer väl överens med den slutsats som Brown, Oram-Cardy och 

Johnsons (2012) kommer fram till i sin metaanalys av 36 studier som jämfört läsförståelsen 

hos personer med autism med kontrollgruppers där de skriver att inslag av socialt liv i texter 

försvårar förståelsen av dem för personer med autism. En tänkbar förklaring till denna 

svårighet kan finnas i teorin om en nedsatt ”theory of mind” hos personer med autism, det vill 

säga att de har en nedsättning i förmågan att föreställa sig människors tankar och känslor 

(Baron-Cohen, 2011; Frith, 2003; Gillberg, 1999). Om elever med en nedsatt förmåga att leva 

sig in i människors tanke- och känslovärldar läser texter där just den förmågan krävs för att nå 

en djupare förståelse av dem så kan följden bli att de inte uppfattar eller förstår det implicita, 

det som står mellan raderna, varför läsförståelsen blir sämre. 

 
I anslutning till lässvårigheter visade sig motivation vara ett framträdande tema i 

pedagogernas svar. De menar att det är en stor utmaning att få denna elevgrupp att läsa 

överhuvudtaget. En av pedagogerna, Elvira, gör en explicit koppling mellan motivation och 

läsförståelse: ”Att de inte är motiverade gör ju att de inte uppfattar vad det är man frågar efter 

eller vad det är de ska göra. Bristande motivation är ett stort, stort hinder. När det är något 

som intresserar dem blir det så mycket lättare och då kan de ganska så lätt svara på det man 

ber dem svara på. (…) Jag tror absolut att motivation har en påverkan på läsförståelse.” 

Pedagogen Marie anser att de blir svårare för hennes elever att kunna relatera till den text de 

läser om inte ämnet är intressant för dem och det kan bli svårare att ta till sig texten och förstå 

den och Camilla gör liksom kollegan Elvira en tydlig koppling mellan motivation och 

läsförståelse: ”Autistiska elever skulle kunna visa upp en högre läsförståelse om de läste 

texter som de var intresserad av, det tror jag att jag törs säga. Läsförståelsen ligger lägre hos 

de eleverna där motivationen inte finns.” I Gough och Tunmers (1986) modell av läsning, The 

Simple View of Reading, är läsförståelse produkten av avkodning multiplicerat med språklig 

förståelse. Om någon av de två komponenterna fallerar kommer också läsförståelsen att göra 
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det. När det gäller gruppen elever med autism, med tanke på dels pedagogernas uttalanden om 

elevernas svårigheter att sätta sig in i karaktärers tankar och känslor i skönlitterära texter och 

dels vikten av motivation för att läsning överhuvudtaget ske och den koppling till läsförståelse 

de gör, så förefaller The Simple View of Reading vara otillräcklig eller i behov av utökning. 

Komponenten motivation skulle kunna läggas till i modellen, som Dalby, Elbro, Jansen och 

Krogh (1992) föreslagit, så att läsförståelse blir produkten av avkodning multiplicerat med 

språkförståelse och motivation för att på så sätt få med en faktor som påverkar läsförståelsen 

hos denna elevgrupp. Frågan är hur modellen skulle kunna modifieras för att också inkludera 

elevernas kognitiva stil med en svag central koherens och en nedsatt ”theory of mind”. Det 

kanske inte ens är möjligt men kan vara ett förslag till framtida forskning. 

 
 

5.1.2. Vilka metoder använder pedagogerna för att utveckla dessa elevers 
läsförmåga? 

 
Den metod som framträder i pedagogernas beskrivningar av hur de arbetar för att utveckla 

elevernas läsförmåga är modellering, det vill säga att pedagogerna använder sig själva som 

exempel på hur man kan läsa aktivt. Pedagogen Paula säger följande: ”Man måste träna 

eleverna i att se att det finns olika nivåer i en text, att ge dem förutsättningar att göra det 

genom att vara en modell för dem. Med träning och med stöd går det men vi måste visa dem 

att man kan läsa mer på ytan och mer på djupet och växla.” och hennes kollega Livia berättar 

under sin intervju hur hon tänker likadant: ”Man får säga högt: Vad tyder det här på? För då 

visar man att det finns någonting bakom texten på papperet och om man gör det så har de 

möjlighet att lära sig det.” Båda dessa uttalanden ger uttryck för att det finns olika sätt att läsa 

en text och att det är något som behöver synliggöras för eleverna. Livia säger dessutom att det 

finns något ”bakom texten på papperet”, det vill säga något som man som läsare inte når 

enbart genom att avkoda och förstå de enskilda orden utan där det krävs ett annat sätt att läsa 

och arbeta med texten. 

 
Pedagogerna berättar hur de i samtal om texter och böcker stannar upp i läsningen för att 

ställa frågor och tänka högt, som till exempel Laila: ”Man måste verkligen undervisa om 

detta, att visa på många olika sätt hur texter hänger ihop. Att man hela tiden när man läser 

texter gör kopplingar så att eleverna blir medvetna om att de här kopplingarna finns. Jag läser 

högt och stannar och ställer frågor till mig och dem för att de ska se hur man kan göra.” 
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Pedagogen Calle säger att han använder sig av högläsning och textsamtal varje dag där han 

stannar upp och funderar högt över hur saker hänger ihop och kollegan Jonna beskriver hur 

hon under högläsning stannar upp och säger ”När jag läser den här meningen så tänker jag 

såhär…” Att läsa tillsammans med eleverna och att visa att man reflekterar och ställer frågor 

till sig själv under läsningens gång tycks således vara hur lärarnas modellering i praktiken ser 

ut även om det också finns variationer på det. Camilla, till exempel, lyssnar på en bok 

tillsammans med sin grupp för att sedan skriva en gemensam bokredovisning genom ett 

samtal med eleverna då hon ställer frågor till sig själv och texten för att ge dem exempel på 

hur man kan arbeta. Studier av Flores och Ganz (2007) och Whalon och Hanline (2008) har 

visat att läsförståelsen förbättrats genom interventioner med modellering. 

 
Pedagogen Camilla säger att hon märker att hennes elever lär sig och sedan använder sig av 

det de har arbetat med tillsammans på egen hand och kollegan Jonna ser hur hennes elevers 

läsförståelse förbättras av arbetet med modellering, men att det tar tid: ”Jag märker att en del 

av dem förstår eller börjar att förstå hur man ska tänka och att de blir bättre på att läsa mellan 

raderna men de förstår det inte automatiskt som många av oss andra gör. Man får liksom lära 

in det mekaniskt med dem och verkligen hålla på med det.” Katrin menar att modellering 

tveklöst är till stöd för denna elevgrupp och Livia berättar att hennes elever genom 

modellering blir medvetna om hur man kan tänka på olika nivåer i en text. Pedagogernas 

uppfattning att läsförståelsen hos elever med autism förbättras genom modellering har stöd i 

tidigare forskning. En svensk studie av Åsberg och Dahlgren Sandberg (2010) där 

modellering av strategier för att besvara frågor som kräver förmåga att göra inferenser ingick 

som en del visade också signifikanta förbättringar av läsförståelsen hos eleverna. Baserat på 

pedagogernas upplevelser av förbättring av deras elevers läsförståelse och resultaten av de 

studier som finns på området tycks modellering vara en användbar och verksam metod för att 

träna elever med autism i att läsa på olika nivåer och skaffa sig verktyg för att vara en aktiv 

läsare och ställa frågor till texten. 

 
 

5.1.3. Vilka metoder använder pedagogerna för att kompensera för elevernas 
lässvårigheter? 

 
Ett verktyg som samtliga intervjuade pedagoger använder sig av i sitt arbete är visuellt stöd. I 

intervjuerna framkommer att de använder bilder för att skapa intresse och förförståelse och 



43  

som ett verktyg för struktur i form av tankekartor. Interventionsstudier av Stringfield, Luscre 

och Gast (2011) och Van Riper (2011) ger stöd för att visuellt stöd i form av tankekartor kan 

vara ett verksamt verktyg för att elever med autism ska förbättra sin läsförståelse men bland 

pedagogerna i denna studie går åsikterna isär. Marie är en av pedagogerna som framhäver 

fördelarna med tankekartor och menar att de hjälper till att skapa en förståelse för eleverna. 

Pedagogerna Katrin, Livia och Paula använder också tankekartor som ett sätt att skapa 

struktur på tankar. Paula framhäver tankekartors betydelse som ett sätt att skapa struktur åt 

eleverna och fördelen med att det skrivna ordet är mer beständigt än det talade. Tankekartor 

blir ur detta perspektiv ett visuellt stöd. Ändå använder de flesta av pedagogerna i denna 

studie sig inte av tankekartor och skälen till det varierar. De två pedagoger som arbetar med 

de yngsta barnen, i årskurs 1-3, menar att deras elever är för små för det men Elvira, Calle, 

Camilla och Sofia anser att deras elever tycker att tankekartor är röriga. Elvira säger som 

exempel: ”Flera stycken av de eleverna som jag har jobbat med gillar inte den modellen. Det 

har verkat som att det stör deras sätt att ta sig an det de ska göra och de tycker att det är 

jobbigt att göra tankekartor även om man gör det tillsammans. Då har jag plockat bort det för 

mina elever.” Frågan är hur tankekartorna i deras fall har varit utformade. Det är tänkbart att 

exempelvis en tankekarta med ett tema i mitten omgivet av tankar eller fakta upplevs som 

rörig av elever med autism. Hur vet de till exempel åt vilket håll de ska läsa det som står där, 

och har de olika delarna någon inbördes relation? Om tankekartorna har varit av den typen 

kan det sannolikt vara så att eleverna har upplevt dem som röriga. Den misstanken bekräftas 

till viss del av att Calle, Camilla och Sofia berättar att de i stället för tankekartor gör listor 

med punkter under varandra tillsammans med eleverna och att den varianten fungerar bättre 

för dem. Det är lätt att föreställa sig att en lista med punkter ger en tydligare struktur för hur 

den ska läsas än en cirkel. För användning av tankekartor som visuellt stöd bör pedagogen 

reflektera över hur de är utformade. 

 
Pedagogen Andreas använder bilder som ett sätt att skapa intresse för texter och böcker: ”De 

här barnen blir ofta mer fascinerade av en text om det finns bilder för de ser detaljer i dem. De 

här barnen kan ju fastna i en bild och titta länge och väl på den, på en detalj till exempel, som 

vi inte ser. Om det inte finns några bilder så blir de inte engagerade på något vis.” Alla 

intervjuade pedagoger introducerar en ny text eller bok med bilder av olika slag. Jonna, 

Camilla, Anna-Karin och Marie använder sig av PowerPoint eller SmartBoard för att ge 

eleverna bilder från den tid eller miljö där berättelsen utspelar sig för att ge en förförståelse 

till texten. Jonna menar att det är mycket viktigt att ge eleverna bilder från miljöer som är 
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okända för dem, till exempel kollo och hon tangerar i sitt uttalande det hon berättar i ett citat 

som återges och diskuteras i kapitel 5.1.1. om att elever med autism som hon träffar har en 

”snäv livstillvaro” till följd av svårigheter med sociala regler och samspel med andra. Det är 

långt ifrån säkert att en elev med autism har upplevt en miljö som ett kollo innebär varför 

bilden eller bilderna som hon visar då blir ett verktyg med vilket eleven får en miljö i huvudet 

att placera textens berättelse i. 

5.2. Metoddiskussion 
 
Målet vid val av metod och datainsamlingsverktyg var att hitta ett sätt med vilket jag skulle 

kunna besvara mina frågeställningar och med facit i hand anser jag att kvalitativ metod och 

intervju fungerade väl. De elva pedagogerna i studien fick möjlighet att utveckla sina tankar 

och intervjuerna gav underlag för analys, tematisering och diskussion. Det finns ändå skäl att 

lyfta några reflektioner om metodval och genomförande av denna studie. 

 
En anmärkning är att jag endast använde mig av ett verktyg för insamling av data. För att 

stärka studiens resultat hade så kallad triangulering varit ett alternativ, det vill säga att jag 

kompletterat intervjuerna med något ytterligare verktyg som till exempel observationer av 

lärarnas arbete i praktiken. Det är en möjlighet som jag ska överväga till eventuella 

kommande studier. Vad gäller genomförandet av intervjuerna bör valet av telefonintervjuer 

diskuteras, majoriteten av intervjuerna i denna studie gjordes per telefon av tidsmässiga och 

ekonomiska skäl. Såväl den kroppsliga som förmodligen också den mentala distansen mellan 

intervjuare och intervjuperson blev då större än vad den hade blivit vid en intervju öga mot 

öga. Frågan är dock om detta påverkade deras svar. Det är svårt att veta men möjligen hade 

jag utifrån deras kroppsspråk eller mimik kunnat reagera på eller avläsa något som skulle ha 

lett till en uppföljande fråga från min sida. 

 
Att flertalet intervjuer genomfördes över telefon innebar också att två skilda miljöer, 

intervjuarens och intervjupersonens, kunde drabbas av störande moment som kunde påverka 

intervjun. Jag genomförde intervjuerna från mitt hem men intervjupersonernas miljö 

varierade, från deras hem eller arbetsplats till, i ett fall, en buss i rörelse. Jag frågade 

intervjupersonen i det sistnämnda fallet om hen önskade omboka intervjun men då hen ville 

genomföra den just då blev det också så. Min bedömning är att kvaliteten på den intervjun 

inte påverkades av miljön annat än att kontakten bröts vid ett fåtal tillfällen då bussen 

passerade genom en tunnel. Den tekniska lösningen för att spela in telefonintervjuerna bör 
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också nämnas. Jag använde mig av två telefoner där den ena användes för samtalet och den 

andra spelade in med hjälp av diktafonfunktionen. Några av intervjupersonerna upplevde att 

ljudet var något burkigt men det var den enda märkbara negativa effekten, kvaliteten på 

ljudupptagningen var god. Dock var detta en enkel variant och vid eventuella kommande 

telefonintervjuer bör jag ytterligare utforska möjligheten att med hjälp av en applikation eller 

liknande spela in samtalen. 

 
Transkriberingen genomfördes på egen hand, snarare än att leja ut uppdraget till en betaltjänst 

eller liknande, och trots den stora tidsåtgång som det ledde till anser jag ändå att det var till 

fördel då det innebar ännu ett tillfälle att lära känna mitt material. Arbetet med att finna teman 

i materialet som besvarade uppsatsens frågeställningar och där deltagarnas upplevelser av 

ämnet i fråga blev tydliga var också en central del av processen där min uppfattning är att 

valet av en fenomenologisk ansats med tematisk analys var lämpligt. 

 
Slutligen bör också möjligheten att generalisera utifrån denna studie lyftas. Elva pedagoger 

som undervisar i särskilda undervisningsgrupper för elever med autism deltog i denna studie 

och det var utifrån deras intervjusvar möjligt att hitta teman trots att de undervisar i skilda 

åldersgrupper och i olika delar av landet. Dock fanns det i studiens design ingen ambition att 

hitta ett representativt urval eller att resultaten skulle kunna möjliggöra generaliseringar om 

hur pedagoger arbetar med läsning med elever med autism varför sådana slutsatser inte dras. 

Denna studie ger en bild av hur ett antal pedagoger arbetar med läsundervisning med den 

specifika elevgruppen men bör inte användas för generaliseringar. 

 
 

5.3. Slutsatser 
 
Syfte med denna studie var att bidra med ökad kunskap om vilka lässvårigheter pedagoger 

finner hos elever med autismdiagnos i särskilda undervisningsgrupper för barn med autism 

samt vilka metoder de använder för att utveckla elevernas läsförmåga eller kompensera för 

deras lässvårigheter. 

 
Deltagarna i denna studie ser inte avkodning som en stor svårighet i denna elevgrupp med 

undantag för de två som arbetar med grundskolans yngsta barn, i årskurs 1-3, och inte heller 

lyfter de elevernas språkliga förståelse i särskilt stor utsträckning. Resultatet av denna studie 

pekar på att läsförståelsen är den mest framträdande svårigheten hos gruppen elever med 
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autism. Pedagogerna menar i intervjusvaren att eleverna har svårt att läsa mellan raderna och 

missar sammanhang och budskap för att de läser saker i texten ”var för sig”. Att göra 

inferenser är en svårighet som flera pedagoger lyfter och deras bild av elevernas svårigheter 

stämmer väl överens med vad tidigare forskning har visat. Motivation till att läsa 

överhuvudtaget förefaller också vara en tydlig svårighet hos denna elevgrupp. Mot bakgrund 

av pedagogernas svar är Gough och Tunmers (1986) modell av läsning, The Simple View of 

Reading, intressant och en diskussion om dess relevans i förhållande till elever med autism 

påbörjades i kapitel 5.1.1. Enligt modellen är läsförståelse produkten av avkodning 

multiplicerat med språklig förståelse och om någon av komponenterna avkodning eller 

språklig förståelse brister så brister också läsförståelsen. Men utifrån pedagogernas svar blir 

en slutsats av denna studie att The Simple View of Reading är otillräcklig för att förklara 

denna elevgrupps bristande läsförståelse. Skälen till att elever med autism som grupp har en 

bristande läsförståelse tycks snarare ha att göra med motivation och förmågan att läsa mellan 

raderna och göra inferenser än med avkodning eller bristande språklig förståelse. Modellen 

skulle kunna modifieras genom att motivation läggs till som en komponent tillsammans med 

avkodning och språklig förståelse men är det möjligt för den att också inrymma den kognitiva 

stil som är ett kännetecken för autism? Svaret på den frågan går utanför ramarna för denna 

studie. För att träna sina elever i läsning använder pedagogerna sig av modellering. De 

berättar hur de oftast läser högt och då och då stannar upp för att ställa frågor till sig själva 

och texten för att ge eleverna en explicit bild av hur det går till att som läsare göra kopplingar 

och arbeta aktivt med en text. I intervjusvaren framkommer det att de märker hur eleverna 

utvecklas genom detta arbetssätt men att det tar tid. Modellering förefaller utifrån denna 

studie vara en verksam metod för att höja elevernas läsförståelse. Pedagogerna använder sig 

också av visuellt stöd i form av bilder och tankekartor i läsundervisningen. Bilder används för 

att väcka intresse och också för att ge eleverna ”bilder i huvudet” av miljöer som annars kan 

vara okända för dem. Vad gäller tankekartor råder delade meningar om användbarheten och 

ett antal pedagoger berättar att de i stället använder sig av listor med punkter efter varandra 

och tycker att det fungerar bättre. Det är rimligt att tro att tydligheten är större i ett visuellt 

stöd i form av en lista snarare än en karta med information eller delar av ett sammanhang utan 

en klar ordning vilket innebär att tankekartor således kan vara användbara men att 

utformningen av dem är viktig. 
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5.4. Förslag till vidare forskning 
 
Denna studie ger en bild av hur ett antal pedagoger arbetar med läsning med elever i olika 

åldrar i särskilda undervisningsgrupper för barn med autism. Ett förslag till vidare forskning 

är att rikta in sin studie mot specifika åldersgrupper, till exempel i de yngre åren och på 

gymnasiet. Hur arbetar pedagoger med avkodning, läsning och läsförståelse när de undervisar 

yngre barn med autism? Vilka metoder använder lärare på gymnasienivå för att träna 

förmågan att läsa på olika nivåer i en text tillsammans med äldre tonåringar med autism? Ett 

annat förslag till vidare forskning är att göra interventionsstudier om läsning och läsförståelse 

med elever med autism vilka det har gjorts få av i Sverige. Forskare skulle i dessa kunna mäta 

effekten av interventioner med till exempel användning av läsförståelsestrategier för att läsa 

mellan raderna och göra inferenser, och användning av tankekartor. Ytterligare ett förslag är 

att göra intervjustudier utifrån elevernas perspektiv för att få en bild av hur barn med autism 

ser på läsning och läsförståelse. Vad upplever de själva som svårigheter, fungerande träning 

och kompenserande verktyg? Och vad säger de själva om att läsa på och mellan raderna i 

texter av olika slag? Läsning och barn med autism specifikt är relativt outforskat. 

 
 

5.5. Studiens relevans för kommande yrkesroll 
 
Denna studie tillför kunskap om vilka lässvårigheter elva pedagoger som arbetar med 

läsundervisning i särskilda undervisningsgrupper för elever med autism möter, och vilka 

metoder och verktyg de använder för att utveckla deras läsförmåga och kompensera för deras 

svårigheter. I min framtida yrkesroll kommer jag att möta elever med autismdiagnos i 

undervisningssituationer där läsning är ett inslag och jag är därför i behov av metoder och 

verktyg för att kunna utveckla elevernas läsning. Med fördjupad kunskap i läsinlärning samt 

med insikt i var svårigheterna kan finnas specifikt hos elever med autism kan jag såväl 

fungera som ett stöd för lärare i diskussioner om läsutveckling som undervisa elever själv 

enskilt eller i mindre grupper. Arbetet med denna studie har gett mig en starkare grund att stå 

på för att uppfylla den rollen. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 
 
 
Hej! 

 
 

Jag heter Daniel Johansson och studerar på speciallärarutbildningen med inriktning mot läs- 

och skrivutveckling vid Linköpings Universitet. Under den avslutande terminen kommer jag 

att skriva ett examensarbete med syftet att undersöka vilka svårigheter pedagoger möter hos 

elever med autism vad gäller läsning och vilka metoder de använder i sin undervisning för att 

träna eleverna och möta svårigheter. 

 
Mitt examensarbete kommer att vara en intervjustudie och därför undrar jag om du vill ställa 

upp på en intervju om detta ämne? Jag kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer vilket innebär att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst har möjlighet 

att avbryta din medverkan. Uppgifter om dig och andra personer som ingår eller nämns i 

studien kommer att anonymiseras. De genomförda intervjuerna med pedagogerna i studien 

utgör den empiri som jag sedan kommer att analysera och presentera i det färdiga 

examensarbetet och de insamlade uppgifterna kommer endast att användas för detta ändamål. 

 
Intervjun beräknas ta cirka 1 timme och jag kommer att skicka min intervjuguide till dig före 

intervjutillfället så att du har möjlighet att reflektera över frågorna i förväg. Intervjun kommer 

att genomföras med diktafon. 

 
Om du har tid och möjlighet att delta i min studie är jag tacksam om du meddelar mig 

antingen via mail på daniel.johansson@edu.boras.se eller via telefon 0732-08 65 16. 

 
Min handledare på Linköpings Universitet är biträdande professor Stefan Gustafson som nås 

på stefan.gustafson@liu.se eller 013-28 58 96. 

 
Tack på förhand! 

Hälsningar 

Daniel Johansson 

mailto:daniel.johansson@edu.boras.se
mailto:stefan.gustafson@liu.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
 
 
Bakgrund - pedagog 

 
 
Vilken utbildning har du? 

 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 

Har du någon utbildning om autism? 

Hur länge har du arbetat i en särskild undervisningsgrupp? 

Vilka ämnen undervisar du i? 

 
 
 
 
Bakgrund - verksamhet 

 
 
Berätta om den verksamhet där du arbetar nu. 

Hur gamla är eleverna i den? 

Vad krävs för att få en plats i den? 
 
 
 
 
 
 
Elevernas läsförmåga 

 
 
Vilka bedömningar har gjorts eller görs av elevernas läsförmåga? Kvantitativa eller 

kvalitativa? 
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Finns det gemensamma drag vad gäller läsning hos elever med autism, som du ser det? 

(avkodning, språklig förståelse, läsförståelse…) 

 
Skiljer sig elever med autism från neurotypiska elever på något sätt vad gäller läsning, som du 

ser det? Styrkor/svagheter? 

 
Vilka lässvårigheter möter du hos den här gruppen av elever? 

(avkodning, språklig förståelse, läsförståelse…) 

 
Märker du någon skillnad i elevernas läsförståelse vad gäller skönlitteratur jämfört med 

faktatexter? 

 
Hur mäter du om eleverna har utvecklat sin läsförmåga? 

 
 
Träning och kompensation 

 
 
Vilka metoder använder du för att utveckla läsförmågan hos de elever du arbetar med? 

(träning, kompensation…) 

 
Hur tänker du kring val av texter och läromedel för denna elevgrupp? 

 
 
 
 
 
 
Vill du tillägga något? 
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