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Abstrakt 

Denna studie syftar till att undersöka lärares uppfattningar om barnlitteratu-

rens roll i grundsärskolans verksamhet samt deras val av barnlitteratur. Tre lä-

rare som är yrkesverksamma i grundsärskolan samt med inriktning tränings-

skola, som är ett ämnesområde inom grundsärskolan, intervjuades från tre 

olika grundsärskolor, för att få en inblick i vad de ansåg om barnlitteraturen i 

verksamheten och dess funktion. Lärarna beskrev hur de valde böckerna, hur 

en lässtund ser ut, hur de upplevde att eleverna valde böcker, hur de arbetade 

med den lästa litteraturen samt vad de ansåg att barnlitteratur och högläsning 

fyller för funktion i verksamheten. I resultatdelen visas att lärarna anser littera-

turen som en viktig del i verksamheten för elevernas språkutveckling, verklig-

hetsuppfattning och samhörighet. Samtliga lärare sade att eleverna gärna väl-

jer samma bok att läsa som t.ex. en elev som alltid valde ”Bockarna Bruse” 

men under intervjuerna fann jag att de tycktes ha olika förklaringar på varför 

detta skedde. Alla tre lärare tryckte på att det är högst individuellt i grund-

särskolans verksamhet kring hur eleverna är mottaglig för vilka typer av 

böcker och att en stor utmaning är att kunna individanpassa. Under alla inter-

vjuer särskilde samtliga lärare på den schemalagda högläsningen samt den 

spontana högläsningen. 
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1 Inledning 

Som blivande lärare så är mitt intresse för litteratur och dess användningsområ-

den stort. Barnlitteratur kan bidra till att väcka fantasi, ökad läsförståelse, ökat 

ordförråd m.m. Jag har ett extra stort intresse för elever i grundsärskolan och 

hur deras skolgång ser ut och hur skolgången kommer att prägla deras vuxna 

liv samt hur de senare verkar i samhället. Enligt Ann-Katrin Swärd och Katarina 

Florin (2014:41) har elever med intellektuell funktionsnedsättning varierade be-

gränsningar i sin begåvning vilket kan göra att de har en begränsad kommuni-

kativ förmåga. Det finns elever i grundsärskolan som av olika anledningar inte 

lär sig läsa, men kanske desto fler elever kan lyssna och ta till sig när andra läser 

för dem. Elvira Ashby (2019:55-56) berättar i sin bok Språkstimulera mera! Att 

stötta barns språkutveckling om barn som behöver stöd i sin språkutveckling, vil-

ket elever i grundsärskolan behöver. Där säger hon att högläsning har en stor 

effekt på barnens ordförråd. Hon menar att högläsning stöttar barn bl.a. för att 

vi i vardagligt tal inte använder oss av ”krångliga” ord, men att ord av det slaget 

dyker upp i böcker. Barn kan antingen dra slutsatser av ordens innebörd medan 

vi läser eller så kan vi välja att pausa och förklara orden för dem. I båda fallen 

hjälper det barnet att bygga på sitt ordförråd. Ashby skriver dessutom att alla 

ord som används när en vuxen läser för barnet och alla tankar som dyker upp 

när de tillsammans tittar på bilderna skapar ett språkutvecklande samtal. 

 

Skolgången i grundsärskolan kan skilja sig en del från grundskolan. Från tiden 

under min andra VFU, Verksamhetsförlagd utbildning, som jag hade i en 

grundsärskola med inriktning träningsskola, sade en lärare till mig att det finns 

inga begränsningar för anpassningar här. Detta har följt med mig och nyfiken-

heten väcktes kring hur lärare i grundsärskolan anpassar och möjliggör högläs-

ning för eleverna. 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare som arbetar i grundsärsko-

lan anpassar och arbetar med högläsning med eleverna. Därför utgår studien 

från intervjuer med lärare som arbetar i grundsärskolan. I uppsatsen analyseras 

och diskuteras intervjusvaren i förhållande till uppsatsens syfte att synliggöra 

hur dessa lärare arbetar med högläsning. Detta kommer förklaras mer under 

metodavsnittet. 
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I denna studie önskar jag besvara:  

- Hur anpassar lärarna i grundsärskolan högläsning till eleverna? 

- Hur kan högläsning stimulera elevers språkutveckling i grundsärskolan? 

- Hur arbetar och använder sig lärarna av högläsning i olika pedagogiska situ-

ationer? 

1.2 Bakgrund och tidigare forskning 

Under detta avsnitt redogör jag för tidigare forskning om mötet med litteratur, 

skillnaden på vad läroplanerna säger inom ämnet svenska, innebörden av intel-

lektuell funktionsnedsättning för elever och även skillnaden på grundskola, 

grundsärskola samt med inriktning träningsområde. Skönlitterär högläsning för 

elever som går i grundsärskolan är outforskat område men det finns forskning 

kring elevernas motivation och erfarenheter av läsning samt språk och kommu-

nikation i grundsärskolan. Detta självständiga arbete kan alltså vara av stort in-

tresse eftersom det inte finns mycket forskning kring detta. 

 

1.2.1 Grundsärskola  

och intellektuell funktionsnedsättning 

Vad innebär det att elever går i en grundsärskola och i grundsärskola med in-

riktning träningsskola? Vad skiljer sig från den ordinära grundskolan? Grund-

särskolan idag är enligt Swärd och Florin (2014:13) en skolform för elever som 

har en intellektuell funktionsnedsättning där det sker en individuellt anpassad 

utbildning. Det är endast elever som har en intellektuell funktionsnedsättning 

som har rätt till att gå i grundsärskolan. Om en elev inte kan tillgodogöra sig 

grundsärskolans ämnen så är grundsärskolan med inriktning träningsområde, 

träningsskola, ett alternativ för den eleven. Elever med intellektuell funktions-

nedsättning kan dock gå i grundskolan. Vad innebär då om en elev har en funkt-

ionsnedsättning? Det är enligt Swärd och Florin (2014:29-31) ett s.k. vitt begrepp. 

Det finns stora variationer i denna grupp av människor. Vad de dock har ge-

mensamt är att de har en hämning i sin intelligens. Om det finns misstankar på 

om ett barn har en intellektuell funktionsnedsättning och har rätt till att gå i 

grundsärskolan, brukar en utredning göras innan barnet fyllt 6 år, där olika yr-

kesutövanden som t.ex. specialpedagog, psykolog, logoped, sjukgymnast, lä-

kare undersöker och utreder barnets utvecklingsnivå.  
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I utredningen fastställs för just det tillfället barnets IQ-intelligenskvot och i Sve-

rige ligger den lägre gränsen på IQ 70, som då räknas som lindrig utvecklings-

störning. Personer med en intellektuell funktionsnedsättning får ofta problem 

med sin kognition som innebär problem med förmågan att tänka, värdera, av-

göra eller förhålla sig till vissa situationer. Exempel som har med just kognition 

att göra är t.ex.: 

- Kort- och långtidsminne 

- Logiskt tänkande 

- Associationer 

- Resonerande 

- Planläggande 

- Initiativförmåga 

- Tidsuppfattning 

- Fantasi 

- Språkfunktioner 

Utvecklingsstörning är ett begrepp för olika tillstånd där det finns en biologisk 

störning i hjärnans funktioner vilket gör att personen får kognitiva svårigheter 

av olika grad. I detta arbete kommer vi att använda oss av begreppet intellektuell 

funktionsnedsättning.  

 

Iréne Johansson, författare och professor som grundat språkträningsmodellen 

Karlstadmodellen som i sin tur är en träningsmodell för personer med språkliga 

svårigheter (1988:7-8), beskriver en behandlingsmodell för språk- och kommu-

nikationsutveckling för barn som har en intellektuell funktionsnedsättning som 

baseras på ett forskningsprojekt kring tidig språkstimulering av elever som hade 

Downs Syndrom. Projektet pågick mellan 1981-1985. Johansson skriver att barn 

som har en intellektuell funktionsnedsättning har ett försenat tal och oftast har 

svårare att kommunicera i vuxen ålder jämfört med personer utan intellektuell 

funktionsnedsättning. Johansson beskrev det som att språk och kommunikation 

utvecklas som en integrerad del i barnets ”totalutveckling”. Hon menar att 

språk- och kommunikationsutvecklingen hos barn med intellektuell funktions-

nedsättning kan påverkas av andra förmågor som barnet besitter och att barnens 

motivation är drivkraften till inlärningen.  

 

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rfattare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Professor
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Å ena sidan är detta en äldre forskning från 1985. Som tidigare nämnt finns det 

lite forskning kring högläsning och läsning i överlag kring barn med intellektu-

ell funktionsnedsättning. Iréne Johansson är den som grundande språktränings-

modellen Karlstadsmodellen som tidigare nämnt är en träningsmodell för per-

soner med språkliga svårigheter. Det är en modell som än idag används och 

rekommenderas av logopeder, specialpedagoger med fler. Under större delen 

av sitt yrkesliv har Johansson fokuserat på frågeställningar kring språket och 

dess betydelse för ett rikt och jämlikt samhälle för alla. Johansson har tillsam-

mans med Anneli Tisell författat och skapat figurerna Babblarna. Babblarna är 

olika figurer för barn, som på ett lätt och roligt sätt ska stödja barn att lära sig 

det svenska språkets ljud, betoningar och prosodi. Med tanke på att Babblarna 

idag är uppskattade hjälpmedel både bland barn och vuxna samt att karlstads-

modellen än idag är aktuell, så är detta en intressant tidigare forskning i detta 

arbete. 

 

1.2.2 Olika läroplaner 

Det är viktigt att förstå att det är grundsärskolans läroplan som diskuteras i 

detta arbete och inte läroplanen för grundskolan. Lärarna i intervjuerna använ-

der sig av grundsärskolans läroplan för att bedöma och utvärdera eleverna. 

Dessa läroplaner är många gånger lika varandra då grundsärskolan ska i den 

mån det går, motsvara den utbildning som ges i grundskolan. Grundsärskolans 

läroplan liknar med andra ord grundskolans läroplan men är reducerad och mer 

anpassad efter elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Dessa 

funktionsnedsättningar med eller utan tilläggsdiagnoser gör att läroplanen be-

höver vara anpassad och individualiserad efter eleverna så att de har en chans 

att bli godkända och utvecklas i samtliga ämnen. Inom grundsärskolan finns det 

en särskild inriktning som kallas för träningsskola och den inriktar sig på de 

elever som inte kan tillgodogöra sig grundsärskolans undervisning. Istället för 

ämnen så omfattar träningsskolan fem ämnesområden som är motorik, vardags-

aktiviteter, estetisk verksamhet, verklighetsuppfattning samt kommunikation. 

Denna inriktning finns i ett eget kapitel i grundsärskolans läroplan. 

 

Den läroplan som grundskolan följer är Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet (2018a) medan läroplanen som grundsärskolan följer är Läro-

plan för grundsärskolan (2018b). Då detta självständiga arbete kommer behandla 

högläsning så ska vi titta på skillnaden inom ämnet svenska mellan dessa läro-

planer. Till en början står det detsamma om att språket är människans främsta 

redskap för att tänka, kommunicera och lära. I syftesdelen blir det skillnad på 

vad läroplanerna syftar till.  
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I grundskolans läroplan (2018a:258) står det: 

 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal 

och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. 

 

Medan det i grundsärskolans läroplan (2018b:135) står: 

 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att tala och samtala i olika sammanhang, 

läsa, förstå och reflektera över olika texter. 

 

För ämnesområden i inriktning träningsskola finns ämnesområdet kommuni-

kation där följande står i grundsärskolans läroplan (2018b:165): 

 

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sam-

manfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att samspela med 

andra, tolka olika former av kommunikativa uttryck. 

 

Det tolkas som att i det denna läroplan handlar mer om just kommunikation av 

någon form i grundsärskolans läroplan medan det blir mer specifikt i grundsko-

lans läroplan. I grundskolans läroplan (2018a:258-259) står det i det centrala in-

nehållet i årskurs 1-3: 

 

Berättande texter och sakprosatexter:  

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av 

världen, texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, 

dramatik, sagor och myter, berättade texter som belyser människor upplevelser 

och erfarenheter.  

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text 

kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära 

personbeskrivningar. 

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer. 

 

I grundsärskolans läroplan (2018b:136) står det i det centrala innehållet i årskurs 

1-3: 
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Berättande texter och faktatexter:  

Berättade texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker 

och sagor. 

Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter. 

Instruerande texter, till exempel arbetsbeskrivningar. 

 

I grundsärskolans läroplan (2018b:166) står det i det centrala innehållet i årskurs 

1-3 för elever som läser inom träningsskolan, ämnesområde kommunikation: 

 

Tolka och förstå: 

Bok och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, 

sånger, bilderböcker och sagor. 

Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken och tal. 

Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse. 

Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse. 

 

Här blir det också mer kortfattat i grundsärskolans läroplan. Enligt Marie Nils-

son Nordfors (2019:7) liknar grundsärskolans läroplan grundskolans läroplan. 

Det skiljer sig desto mer i träningsskolans ämnesområden där det står att det är 

utifrån elevens erfarenhet och intresse. Swärd och Florin (2014:19) trycker på att 

det handlar om att lärarna som är yrkesverksamma i grundsärskolan ska ta hän-

syn till elevens behov, förutsättningar och erfarenheter. Många elever i en 

grundsärskola behöver mer stöd och hjälp i det vardagliga. Sådant som elever 

utan intellektuell funktionsnedsättning kan per automatik måste elever med in-

tellektuell funktionsnedsättning få hjälp att lära sig. De behöver alltså lära sig 

annat som är viktigt utöver faktakunskaper. Dessa elever kan behöva hjälp att 

bli motiverade och behålla motivationen mer för att därefter lära sig innehållet 

i undervisningen. Det som samtliga elever har gemensamt, oavsett vilken läro-

plan som följs, är rätten till att kunna kommunicera.  

 

Elever som går i grundsärskolan och träningsskolan har oftast svårare för det 

kommunikativa samspelet än vad exempelvis elever från grundskolan har. En-

ligt Johansson (2016:21) så är talet flyktigt och försvinner lika fort som det sades, 

vilket gör att ”ledtrådarna till talet snabbt är förbiilande och omöjliga att hålla 

kvar i uppmärksamheten”. Därför är det till stor fördel att stödja talet med vi-

suella och taktila hjälpmedel. Grundsärskoleelever har som sagt ett kortare ar-

betsminne vilket gör att de i samtal kan ha svårt att komma ihåg och/eller bear-

beta vad som sagts.  

 



 

7 

 

 

 

Sofia Boo, Karin Forslund Frykedal och Anja Thorsten (2017:62-63) skriver att 

elevernas lärande blir påverkade av lärarens förmåga att kunna anpassa under-

visningen. Många elever får därför i grundsärskola och träningsskola använda 

sig av både bildstöd och tecken som stöd eftersom eleverna då får sina kognitiva 

färdigheter och svårigheter tillgodosedda. 

 

I både Läroplan för grundskolan (2018a:257) och Läroplan för grundsärskolan 

(2018b:135) står det likadant inom ämnet svenska: 

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ge-

nom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och 

förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt språk är betydelsefullt för att 

kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer 

och språk möts. 

 

I grundsärskolans läroplan står det alltså på vissa punkter att det är utifrån ele-

vernas erfarenhet och intresse som styr mycket av undervisningen. Under inter-

vjuerna har dessa lärare alltså tagit hänsyn till elevernas behov, förutsättningar, 

erfarenheter och intressen och därmed svarat därefter. Detta kan tolkas som att 

lärarna arbetar erfarenhetspedagogiskt och kommer att diskuteras under dis-

kussionsavsnittet.  

 

1.2.3 Mötet med litteratur 

Enligt Ann-Marie Körling (2012:29-31) ska lärare ha tolerans för att alla elever 

kan förstå text på olika sätt och att undervisningen i läsning behöver variera och 

utvecklas. Hon skriver att högläsningen är en viktig del för att ge eleverna något 

att lära, tänka och lyssna till och dessutom för att utveckla samspel med och i 

texter. Lärarna behöver planera sin undervisning i svenska för att ge eleverna 

möjlighet att möta skönlitteraturen genom att få läsa, hålla boken, se bilderna, 

lyssna till texten etc. eftersom det hjälper eleverna i sin språkutveckling, läsför-

ståelse, skrivförståelse m.m. I de båda kursplanerna i svenska står det att under-

visningen ska beröra skillnaden mellan tal och skrift, språkliga strategier samt 

hur språk handlar om både tal, lyssnade, skrivande, läsande, gester och mimik. 

Högläsning innehåller precis alla dessa aspekter av språket. Vi kan alltså tolka 

detta som att högläsning är en viktig aspekt för eleverna att ta del av.  

 

Lena Kåreland (2013:11) skriver att mötet med litteratur och kultur samt läs-

ningen av böckerna är förankrat i ett socialt sammanhang. Körling (2012:7) skri-

ver att högläsning handlar om att få dela något tillsammans och om gemenskap.  
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Körling menar att högläsning är meningsfullt och alla som lyssnar får uppleva 

gemenskap, lära, förstå, utveckla ordförråd, skapa läsande förmåga, kreativitet 

samt tänkande. Körling berättar att undersökningar visat att läsförmågan hos 

barn och ungdomar har sjunkit under 2000-talet och att färre barn och ungdo-

mar klarar skolan. Med tanke på allt som läsning och högläsning ger för kun-

skap så är det således viktigt att både vuxna och barn börjar läsa mera.  

 

Maria Heimer, utbildningspedagog (2016:19-ff), skriver att högläsning är en bra 

undervisningsmetod för elever och deras läs- och språkutveckling. Hon skriver 

att eleverna får genom högläsning ta del av ett rikt ordval, språkuppbyggnad 

och förmågan att ”läsa mellan raderna”. Linda Gambrell (2011:172-174) skriver 

att lärare behöver inspirera eleverna till att finna en mening med uppgifter och 

högläsning för att eleverna ska stimuleras till en god läsmotivation. Det sam-

band som finns mellan elevernas egna erfarenheter och högläsning i skolan kan 

främja elevernas motivation då de får en igenkänningsfaktor vilket gör eleverna 

mer engagerade. Deras motivation ökar när de finner ett samband mellan sina 

egna liv samt ”livet” i högläsningsboken. En fråga i detta sammanhang är hur 

undervisningen ska kunna utgå från grundsärskoleelevernas egna erfarenheter. 

Magnus Persson (2000:49) skriver att erfarenhetspedagogik grundar sig i elever-

nas tidigare erfarenheter då metoden utgår från elevernas förutsättningar för att 

eleverna själva ska känna motivation till att lära samtidigt som lärarna utgår 

från elevernas erfarenheter. Denna metod är viktig inom grundsärskola ef-

tersom läroplanen har skrivit tydligt att lärandet ska ske utefter elevernas in-

tressen och tidigare erfarenheter. 

 

1.3 Urval, metod och teori 

Detta avsnitt avser att beskriva hur jag har gjort mitt urval, vilken typ av intervju 

jag har använt, hur jag gått tillväga, hur jag har bearbetat intervjumaterialet samt 

den teoretiska utgångspunkten jag har använt. 

 

1.3.1 Urval 

Jag genomförde tre intervjuer och min önskan var att få intervjua tre olika lärare 

som var yrkesverksamma på olika skolor i mellersta Sverige. Målet var inte att 

jämföra dessa tre yrkesverksamma lärare med varandra, utan för att ta reda på 

hur just dessa tre lärare arbetar med högläsning. Jag kontaktade rektorn på 

samtliga skolor och skickade med mitt missivbrev (se bilaga 1). Jag valde ut de 

tre första skolorna som visade intresse att ställa upp på mina intervjuer.  
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Jag gjorde ett medvetet val att intervjua även en lärare som är yrkesverksam i 

träningsskolan för att få en bredare uppfattning inom högläsning bland elever 

med intellektuell funktionsnedsättning.  

 

1.3.2 Metod 

Den metod som använts till detta självständiga arbete är en kvalitativ metod. 

Mitt forskningsområde rör lärarnas uppfattningar kring litteratur och högläs-

ning och då ansågs intervjuer som adekvat metod. Annika Eliasson (2018:22) 

beskriver att en kvalitativ metod vanligen består av observation och intervju. En 

intervju kan vara mer eller mindre strukturerad beroende på hur jag som inter-

vjuare lägger upp intervjun. Enligt Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne 

(2011:40-ff) finns det en massa olika begrepp inom kvalitativa intervjuer och me-

toder för dessa. De intervjuerna jag gjorde för detta arbete var på förhand förbe-

redda frågor. Under intervjuernas gång tillkom följdfrågor om det var något jag 

ville få förtydligat vilket lärarna gjorde, oftast med exempel från en klassrums-

situation. De tre intervjuerna som gjordes blev inom samma vecka tre dagar i 

rad. Två intervjuer varade i ca 30 minuter medan den tredje varade i ca 45 mi-

nuter. I mitt missivbrev hade jag som önskemål att få spela in intervjun för att 

inte missa viktiga detaljer under intervjun. Jag frågade en gång till väl på plats 

om detta var okej och alla lärare svarade ja.  

 

Jag påminde samtliga lärare om att både lärarna och skolorna var anonymise-

rade i mitt självständiga arbete. Eliasson (2018:24) skriver att vid kvalitativa in-

tervjuundersökningar så samtalar intervjuaren och den intervjuade om frågor 

och ämnen som intervjuaren har bestämt på förhand. Detta gjordes i detta fall. 

Jag hade förberett 16 intervjufrågor och delat upp dessa i tre grupper, så kallade 

uppvärmningsfrågor, frågor kring just högläsning samt frågor kring litteratur i 

verksamheten. Däremellan kom även följdfrågor som ”kan du utveckla mer” 

och sista frågan var om läraren själv ville tillägga något. Samtliga intervjuer gjor-

des i respektive klassrum efter elevernas skoltid så det fanns inga störningsmo-

ment. Eriksson-Zetterquist och Arhne (2011:36-37) skriver att intervjuer är cen-

trala för mycket samhällsvetenskaplig forskning och att genom att fråga andra 

människor som t.ex. yrkesverksamma inom ett visst område om vad de gör eller 

hur de upplever vissa fenomen så kan forskare och jag som student få de nöd-

vändiga kreativa uppslagen till det fortsatta arbetet. Under samtliga intervjuer 

så spelade jag in samtalet med ljudinspelning. Detta var lärarna medvetna om 

och godkände. Direkt efter varje intervju började jag transkribera allt som sades 

under intervjuernas gång. Därefter har jag tagit bort vissa ord som t.ex. mina 

egna svar till den intervjuade som kan ha varit ”mm” eller ”jaha”.  
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Även vissa meningar har formulerats om för att passa bättre i text. I det stora 

hela har jag ändå försökt behålla lärarnas egna ordval eftersom det är lärarnas 

svar som ska tolkas och diskuteras. 

 

1.3.3 Teori 

Jag kommer att utgå från ett fenomenologiskt förhållningsätt. Fenomenologi är 

en riktning som betonar det subjektiva som inom vetenskapsteorin har sin ut-

gångspunkt i människan själv, hur hen tänker, känner, upplever och erfar så att 

det sker med utgångspunkten i dess medvetande. Det går inte att göra under-

sökningen utan en viss förförståelse för hur högläsning fungerar eller innebör-

den av intellektuell funktionsnedsättning eller grundsärskolans verksamhet. En 

del av min förförståelse kommer från den tidigare delen av min utbildning samt 

personliga erfarenheter. Detta självständiga arbete är inriktat mot en fenomeno-

logisk pedagogik då jag har fokus på lärarnas och till en viss del elevernas erfa-

renheter och livsvärld.  

 

Det viktiga i denna studie bejakar det individuella och detta motiverar mitt val 

av intervjuer som kvalitativ metod. Enligt Ulf Brinkkjær och Marianne Høyen 

(2013:65) och John W. Creswell och J. David Creswell (2018:13) så har mycket av 

det som forskas inom de pedagogiska ämnena med människors, och som i detta 

fall lärarnas, erfarenheter och förståelse av världen att göra samt hur de upple-

ver sig själva och omvärlden ut sitt eget perspektiv. Denna beskrivning kan 

också innehålla en essens av erfarenheter av flera individer som har alla upplevt 

ett visst fenomen. Inom fenomenologi ligger fokus på människans medvetande 

och levda erfarenhet. Jag använder mig av fenomenologi då jag vill få de inter-

vjuade lärarna att tänka på och formulera sina tankar och erfarenheter till mig 

där jag i min tur gör en uppfattning och föreställer mig deras situationer.  Jag 

kopplar då min tolkning av lärarnas erfarenheter utifrån intervjuerna och kopp-

lar dessa tidigare forskning och analyserar därefter helheten i forskningsmateri-

alet men även de enskilda delarnas innebörder.  
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2. Resultat   

Här kommer resultatet av alla de tre intervjuerna som gjordes inför detta själv-

ständiga arbete. Nedan kommer information om de intervjuade lärarna. Inter-

vjufrågorna är indelade i stycken som behandlar just högläsning, litteraturens 

funktion i verksamheten samt slutord från lärarna. 

2.1 Utbildningsbakgrund och yrkesverksamma år  

I resultatdelen kommer jag benämna de tre grundsärskolelärarna som intervju-

ades som lärare 1, lärare 2 och lärare 3. Detta för att det var en lärare per skola 

som intervjuades och för att det var både likheter och skillnader mellan alla tre 

skolor och allra helst på träningsskolan. På grundsärskola 1, som kommer be-

nämnas som lärare 1, intervjuades en lärare med förskollärarutbildning som fick 

sin förskollärarlegitimation 2009. Hen har varit yrkesverksam i förskola och där-

efter på grundsärskolans lågstadium i 5 år. På grundsärskola 2, som kommer 

benämnas som lärare 2, intervjuades en lärare som läste grundskollärare 1-7 och 

som därefter läste till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning och bör-

jade jobba på grundsärskola 2008. Idag är hen lärare till elever i mellanstadiet 

på grundsärskolan. Läraren på den tredje grundsärskolan med inriktning trä-

ningsskola kommer benämnas som lärare 3. Hen fick jag intervjua som var ut-

bildad fritidspedagog och som har varit yrkesverksam i grundskolan i 20 år och 

på grundsärskolan i 12 år. På träningsskola läser elever tillsammans från åk 1-6.  

2.2 Högläsning i grundsärskola och träningsskola 

I ena intervjudelen ställdes frågor kring själva högläsningen. Första frågan 

gällde hur en lässtund ser ut med följdfrågorna kring placering i klassrummet, 

antal elever och hur lässtunden börjar (se bilaga 2). 

2.2.1 Vid högläsningsstunden   

Lärare 1 sade att högläsning sker varje dag på schemat efter lunch. Vid fåtal 

gånger är det högläsning för hela klassen men det är sällan det fungerar då de 

flesta elever behöver stöd vid högläsning så därför delar tre lärare eller elevas-

sistenter upp sig och läser för två till tre elever vid olika läshörnor. Det är åtta 

elever i klassen. Just nu har de ett tema där de behandlar värdegrunden och hur 

man är en bra kompis och då är det viktigt att samtliga pedagoger använder sig 

av detta tema. De använder sig av Bamse som tema och därför roterar de tre 

Bamseböcker i taget.  
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Strategiskt brukar den här läraren placera de elever som behöver mest stöd 

närmast hen själv så det går lättare att få med de eleverna i sagan. 

Lärare 2 sitter med hela klassen vid det stora samlingsbordet under högläsnings-

stunden. Det var samma bord som vi satt vid under intervjun. Det är ett stort 

samlingsbord mitt i klassrummet. Just nu är det sex elever i klassen och de sitter 

alla tillsammans. Läraren berättade att hen sitter vid kortsidan och eleverna på 

långsidorna. Läraren valde att läsa en bok med mycket text och med några bilder 

som hen visade upp efter att sidan blivit läst. Läraren läser kapitelböcker och 

just nu var det Mio min Mio av Astrid Lindgren (1954). De elever som ville fick 

rita eller ha en kudde och mysa medan läraren läste. 

Lärare 3 med inriktning träningsområde berättade att klassen består av tre ele-

ver och det är två elever som lyssnar tillsammans. De sitter i soffan med läraren 

i mitten. Den tredje eleven i klassen får högläsning på egen hand med läraren i 

ett lugnare rum med belysning som fungerar för elevens koncentrationsförmåga. 

Den eleven är på en tidig utvecklingsnivå och är i behov av andra sorters böcker 

än de andra två eleverna som får högläsa i soffan. Det framgick att det var böcker 

som hade ljudeffekter, ”tydlig” bild med starka färger och som kunde innehålla 

små utskurna hål i bilderna som är klädda med tygstycken där eleven kan känna 

på materialet. Olika material brukar förekomma i sådana böcker. 

Alla tre lärare avslutar en lässtund med boksamtal där de pratar om boken både 

lärare och eleverna då de kan ha frågor om vad som hänt. Lärare 1 har just nu 

inga kapitelböcker utan Bamse-böcker som går att läsa från början till slut men 

det är lätt att eleverna pratar om Bamse-boken som lästes tidigare då de känner 

igen figurerna.   

 

Vid frågan om lärarna brukar stanna upp och ställa frågor under läsningen eller 

om det kan störa eleverna sade lärare 1: 

(Lärare 1) Ja det blir både och. Ibland är jag väldigt säker på att det kommer ett 

ord som jag vet att dem inte kan och då måste jag ju fråga om alla vet vad en... 

koffert är. Så att de kan hänga med i berättelsen och sen om ordet är återkom-

mande så måste de ju få veta vad det är... för att förstå vad som händer och varför 

figurerna gör som de gör i boken. 
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Lärare 2 svarade: 

(Lärare 2) Det är en avvägning. Ibland brukar vi ju försöka att läsa på för att det 

ska bli en inlevelse, en upplevelse för eleverna men det kan ju också vara så att 

det dyker upp ord som är svåra och då brukar jag kunna göra en liten paus och 

prata om det ordet. Många gånger funkar det bra att ta det direkt, sen kan man ju 

alltid gå tillbaka. För just dessa elever funkar det bra. 

 

När jag frågade lärare 3 om det stör eleverna att stanna upp mitt i sagan svarade 

hen: 

(Lärare 3) Nej det håller kvar intresset mer. Det är också ett sätt att se om de vet 

vad det är jag läser. Det är samma sak som med eleverna som kan återberätta och 

då hör man ju om de har förstått. Dessa elever med tanke på deras minne... behö-

ver jag fråga under läsningens gång. 

 

Vid frågan hur ofta grundsärskolorna hade högläsning svarade lärare 1 att de 

har schemalagt en gång per dag men att det alltid blir mer. Det tar ca 15-20 

minuter att läsa den bok som läraren väljer som eleverna ska vara med och 

lyssna på. Sen när den är klar och boksamtalet efteråt är slut så kan eleverna ha 

valt böcker från deras bokkorg som finns i klassrummet och då är det frivilligt 

om elever vill sitta kvar eller ha eget val. Lärare 1 fortsatte förklara att den 

spontana läsningen har samtliga lärare blivit duktiga på efter att samtliga lärare 

gått läslyftet. Många elever vill välja en bok som de tidigare har läst och det 

ansåg läraren kan vara bra eftersom det kan vara svårt att greppa handlingen 

och det kan ge eleverna chansen att finna nya detaljer både i vad läraren läste 

och i bilderna. Lärare 2 sade att de har schemalagd högläsning nästan varje dag 

men att den spontana högläsningen däremot skedde dagligen. Böcker från den 

spontana läsningen var inte kapitelböcker utan enklare böcker som kan läsas ut 

från början till slut på en gång och dessa böcker hade många bilder. De har 

läsning ungefär 30 minuter men läraren tillade också att det beror på hur länge 

de orkar och betonade hur individuellt det är. Lärare 2 berättade att hen brukar 

planera och förberedda högläsningstillfällena genom att läsa böckerna innan 

eleverna för att veta vad den handlar om och så att hen kan vara förberedd. 

Konversationen löd: 

(Lärare 2) Nu senast lånade vi böcker med halloween som nyss har varit och då 

hade jag ju koll på vilka böcker och vad som händer. Då kan jag vara förberedd... 

och vara extra med ljudeffekter... om det är en uggla i boken kan jag hoa och om 

det knarrar i trappen kan jag prata med skrovlig röst och låta som om rösten knar-

rar... ja... 
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(Intervjuaren) Är det för att fånga in eleverna? 

 

(Lärare 2) Ja jag kan göra röster och knackningar i bordet om det knackar på dör-

ren så gör jag en större upplevelse och sådär. Det blir spännande. 

 

Lärare 3 berättade att de har högläsning på schemat en gång i veckan men de 

kan läsa på samlingen ca tre dagar i veckan. Under samlingarna kan de använda 

sig av flanosagor. Flanosagor eller flanellografsagor, är en form av saga där man 

sätter upp illustrationer på en filttavla samtidigt som man berättar sagan.  

Flanosagorna är ett multifunktionellt verktyg i kontakten med eleverna då 

sagornas mångsidighet och enkelhet gör att de kan tilltala eleverna på ett direkt 

sätt samtidigt som de över in språkträning, koncentrationsförmåga, m.m. 

Framför allt tilltalar de elevernas fantasi menar lärare 3. Även på träningsskolan 

sker den så kallade spontana högläsningen och den sker varje dag. Lärare 3  

påpekade att på träningsskolan skedde den spontana högläsningen allra helst 

för att främja språkutvecklingen. 

 

2.2.2 Högläsningsboken 

Dessa frågor ställdes kring själva högläsningsboken: Hur väljer lärarna böck-

erna? Har eleverna något inflytande på valet av bok? Var lånar de böckerna?2 

Alla tre grundsärskolor hade ett eget bibliotek vilket de alla ansåg var väldigt 

förmånligt. Biblioteken finns för hela skolan, inte bara för grundsärskoleele-

verna, utan även för grundskoleeleverna. Biblioteket låg i mitten av skolbygg-

naden på samtliga skolor. Lärare 1 sade att de ser till att varje elev besöker biblio-

teket minst en gång i veckan men att det inte finns en dag där de alla gemensamt 

går och kikar. Eleverna på denna grundsärskola har ännu inte lärt sig läsa 

flerordsmeningar så dessa elever får välja böcker utifrån vad de själva blir ny-

fikna på utseendemässigt. Läraren upplever att många elever har intresse för 

böcker som de läst tidigare och då kan lärarna och elevassistenterna hjälpas åt 

att försöka välja även nya böcker. Lärare 1 berättar att just nu när de har temat 

Bamse med budskapet bra kompis med koppling till värdegrunden är det de 

böckerna lärarna väljer. 

(Lärare 1) Som en elev tyckte mycket om dinosaurier och då blir det oftast mycket 

faktaböcker. Det beror lite på eleverna och sen har vi mycket samarbete med hem-

met och behöver eleverna något som att lära sig att klä på sig kan vi söka böcker 

som handlar om att klä på sig själv och vara självständig. Sen om vi letar ordent-

ligt kanske vi med tur hittar en bok om en dinosaurie... istället för en människa 

då, som ska klä på sig. För att locka. 
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Lärare 2 sade att lärarna följer med eleverna och försöker uppmuntra eleverna 

att hitta en bok som är på deras nivå. Dessa elever kan läsa själva men att samt-

liga elever ligger på en lägre läsnivå än de typiska eleverna i grundskolan i 

samma årskurs. Eleverna får bestämma mycket själva vilka böcker de väljer men 

läraren sade även att eleverna tycker många gånger att det är skönt att få stöd i 

vad de ska låna och läsa.  

(Lärare 2) Om de verkligen vill låna en bok som inte är på deras nivå så brukar vi 

pedagoger läsa den och det är helt okej. Några läser egna böcker och läser då både 

högt och tyst. Det kanske väljs en bok de har läst många gånger. De känner trygg-

het i de böckerna och det är okej att göra så. De får känna att de har flyt och kan 

verkligen höra sagan och meningen då men sen försöker vi även stötta att välja 

en annan bok. Det beror ju mycket på om det ska lyssna när jag läser eller om de 

själva ska läsa. 

 

Lärare 2 berättade att de besöker biblioteket varannan vecka men att det kan ta 

längre tid mellan besöken eftersom det oftast lånas många böcker samtidigt. De 

vill inte att eleverna ska låna bara för att, utan det ska vara viktigt att få ro till 

att läsa och lyssna på varandra. 

Lärare 3 sade att eleverna får välja och ta själva för att öka lusten att få känna 

och bläddra i böcker men att lärarna väljer utifrån vad de vet att eleverna klarar 

av att lyssna på. Sen behöver läraren som har eleverna med inriktning tränings-

område se över illustrationerna i böckerna, då det kan bli rörigt och svårt att 

fokusera om det är många bilder och även hur bilderna är ritade. Läraren berät-

tade att det lånas inga kapitelböcker utan det blir böcker för yngre barn. 

(Lärare 3) Det blir nog böcker för barn i förskoleålder för just de här eleverna. Sen 

fastnar de ju för vissa böcker. Det märker vi eftersom de hämtar samma bok hela 

tiden. 

 

(Intervjuaren) Vilka böcker kan det vara? 

 

(Lärare 3) Ja nu var det Bockarna Bruse. En annan elev väljer alltid Babblarna 

böckerna. Så för denna elev kan vara olika böcker men just Babblarna och inget 

annat. 

 

Lärare 3 berättade även att om vissa böcker inte finns tillgängliga i biblioteket 

så kan de köpas in som läromedel. Lärarna på grundsärskolan med inriktning 

träningsområde behöver alltså se till många aspekter.  
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Dels hur bilderna i böckerna är illustrerade och att det inte ska vara så "klottrigt 

och rörigt" som läraren beskrev det, dels hur lång boken är så eleverna har möj-

ligheten att orka sitta och lyssna från början till slut, dels att orden inte får vara 

på alltför hög nivå. Vid frågan om de även behöver titta på texten när de väljer 

böcker svarade lärare 3 att det gör hen beroende på vilken elev hen läser för. Det 

finns de elever som kan läsa ett eller två ord och då kan läraren välja böcker med 

ett ord per sida eller med en mening per sida. 

(Lärare 3) Det är ju väldigt individuellt. Vi kan välja lättlästa med lite text så det 

ska bli tydligt för dem. Att lyssna och ta in. 

2.3 Litteraturens funktion i verksamheten 

Vid intervjuns sista del talades det om litteraturens funktion i verksamheten.2 

Samtliga lärare ansåg att högläsning är ett väldigt viktigt moment i skolans verk-

samhet. 

 

2.3.1 Litteraturens funktion och pedagogiskt syfte 

Lärare 1 svarade att hen tycker att högläsning fyller en funktion i verksamheten. 

Med högläsning kan de lyfta dilemman och problem, samt att det kan vara en 

väg för både fantasin och ordförrådet. Lärare förklarade det på detta vis: 

(Lärare 1) Och just den här känslan för vi, vi-känslan, att vi gör något tillsammans 

och åker in i sagans värld som en resa. Det är ganska olika många funktioner den 

fyller. Pedagogiskt syfte fyller den ju. Om jag tycker att det finns ett problem så 

kan vi ju läsa om det och lyfta det. Säg att två elever bråkar och det finns en spän-

ning där. Om man då läser om det som en saga, då tar inte eleverna som att det 

är dom men dom kanske får extra verktyg för hur man kan lösa, fast det blir inte 

pekat mot just dom. Ju fler vinklar man lyfter ifrån desto snabbade kan eleverna 

snappa upp det. 

 

Lärare 1 berättade också att böckerna kan stötta elevernas behov.  

(Lärare 1) En elev ville vi försöka locka till att använda och peka på bildstöd. Då 

använde vi pekböcker utan text och vi pratar om vad... apan gör eller vart tror du 

apan är påväg? Den eleven började låtsasläsa själv och hade en viss... prosodi i 

sitt joller. En annan elev kallade allting i lekparken för gunga och då får vi söka 

efter böcker som handlar om lekparker och då är syftet ordförråd. Då fann vi 

böcker med bilder och text. Man lär ju känna eleverna och deras behov och öns-

kemål... En elev har nu snappat upp Jan Lööf och vill nu läsa alla hans böcker. Då 

är ju syftet mer i sagans värld. 
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Lärare 2 ansåg att högläsning absolut fyller en viktig funktion i verksamheten. 

Lärare 2 tycker att sina elever mår bra av högläsning och att hen kan se det.  

(Lärare 1) Vi hör på samma text men kan få olika funderingar, får se bilderna och 

de får mer ordkunskap som de behöver till sitt ordförråd och det här med me-

ningsbyggnad. Vi har ju böcker framme som erbjuds som vi tycker är viktigt. Det 

ska finnas tillgängligt. 

 

Lärare 2 tycker att den egna fantasin är värd att betona. Hen berättar att många 

elever med intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårt att ha en egen fantasi 

och det kan vara svårt att komma på egna sagor. Fantasin kan hjälpa eleverna 

även i verkligheten. Hen fortsätter med att högläsning kan fylla elevernas 

ordförråd. 

(Lärare 2) Jag tror de får mycket och de kan sätta ord och få höra det när man läser 

högt. Men sen också har vi mycket diskussioner. Vi lockar dem till att prata och 

fundera. Man lär dem att tänka tillbaka i sagan. Det fyller många delar. Det är ju 

bra för våra elever att kunna sätta ord. De kanske vet men säger ”jag vet inte”. 

Högläsning kan stötta eleverna med det. Vi kan läsa rimböcker då vi ska hjälpas  

åt att komma på rimmet. Just fantasin är viktig för de får eleverna att hjälpa... med 

verkligheten. Man får ett socialt samspel och kunna prata om att uppleva samma 

text olika. En blev rädd men inte den andra och man kan lära sig att vi upplevde 

texten olika. 

 

Lärare 3 sa också att högläsning är viktig och att det i deras fall handlar mycket 

om språkutveckling. Hen sa att vissa elever med intellektuell 

funktionsnedsättning inte har något verbalt tal och behöver få stöd i att prata, 

lyssna och peka.  

 

2.3.2 Metoder och arbetssätt vid högläsning 

Vid intervjun ställdes frågan om det finns några särskilda metoder eller 

arbetssätt som fungerar bättre än andra när de högläser eller på något sätt pratar 

om den skönlitteratur som de behandlar. Lärare 1 sa att de brukar ibland 

projicera bilderna från böckerna på väggen. Då vill de ha med både bild och text 

på väggen. De väljer olika typer av böcker då antingen med mer eller mindre 

text beroende på eleverna som är med. En bok som de ofta brukar projicera upp 

är boken Knacka på av Anna-Clara Tidholm (1992) med syfte att stötta eleverna 

till inlevelse i sagan då de här får möjlighet att gå fram till väggen och knacka 

när det står i sagan att det knackas på. 
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(Lärare 1) Sen har det hänt med vissa elever som använder bildstöd att det kan 

finnas en bild på… en hund i boken och då har vi skrivit ut bilden på hunden för 

att visa och låta eleverna få hålla i bilden medan vi läser. 

 

(Intervjuaren) Jaha okej. Använder ni tecken som stöd också? 

 

(Lärare 1) Ja visst. Det beror ju återigen på eleven. Men vi kan försöka stötta upp 

boken för att teckna det vi säger eller om vi är två så läser en och den andra teck-

nar. Det beror ju lite på vad vi vill att eleven ska titta på och hur den här eleven 

tar in info bäst. Vi använder alla vägar. 

 

Lärare 2 ansåg att i deras fall så används högläsning överallt hela tiden. 

 

(Lärare 2) Högläsning smyger ju in i alla ämnen, inte bara svenska. Vi har ju även 

i SO och NO och matte. Dessa elever är ju inte läsare på samma sätt som elever på 

grundskola, jag utsätter dem inte för att läsa en text och sen fråga vad var det vi 

läste, utan högläsning lär ju dem i andra ämnen, att det inte låter som en saga utan 

nu är det en faktatext och det kan låta annorlunda. 

 

Vidare anser lärare 2 att det är viktigt att använda sig av rutiner och kontinuitet. 

Det är också viktigt att verkligen ha inlevelse för att få eleverna att sitta kvar och 

lyssna. 

 

Lärare 3 svarade i likhet med lärare 1 och 2 att inlevelse av alla de slag är viktiga 

och att alla hjälpmedel bör utnyttjas. Lärare 3 pratade om flanosagorna som 

ibland används med syfte att lära eleverna att vara delaktiga i sagan utan att de 

nödvändigtvis behöver sitta still, utan eleverna kan få chansen att vara med i 

sagans takt och sätta upp bilderna, precis som lärare 1 berättade om att projicera 

upp bilderna på väggen. Lärare 3 berättade att det kan se annorlunda ut för 

utomstående men att det å andra sidan inte är så annorlunda ändå. 

 

(Lärare 3) Vid högläsningen så kan dessa elever vilja ha något i händerna för att 

kunna koncentrera sig. En elev här ville sitta och bläddra i sin egen bok medan 

man själv läste men hen lyssnade ju. Det kan vara en bok men lika gärna en babb-

larna figur… för eleven som alltid väljer babblarna-böckerna. Att man bara vill ha 

något samtidigt. En del i vanlig grundskola får ju sitta och rita. Här får man ju 

göra flera olika metoder samtidigt. En metod funkar ju för en elev men inte den 

andra och då måste vi ju hitta en metod för den eleven med. Det blir ju så indivi-

dualiserat. 
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2.3.3 Utmaningar vid högläsning  

Lärare 1 berättade att en utmaning kan vara om en ny elev kommer, då det kan 

ta tid att lära sig vad just den eleven vill och föredrar. Lärare 1 sa att allting är 

väldigt individuellt och det är viktigt att göra på det sätt som passar, elev för 

elev.  

 

(Lärare 1) Generellt märker vi att just den här klassen är som mest mottaglig för 

högläsning i smågrupp efter lunch. De har fått träffats, haft andra ämnen, ätit… 

de är mottaglig då. Den spontana läsningen går både före och efter lunch. 

 

Den största utmaningen enligt lärare 1 anses vara när lärarna själva inte kan 

närvara på skolan och det faktum att eleverna behöver en markant 

individanpassning.  

 

(Lärare 1) Timmarna går fort och det är lite tid, vi ska finnas tillgängliga för alla 

elever. Alla elever måste ses individuellt. Vi måste ha löpande dialoger under da-

gen så vi alla har, typ samma info om eleverna, om något hänt eleven under dagen 

som gör att sinnesstämningen förändrats. Även vi måste vabba och blir vi sjuka, 

vi har ont om vikarier… ja där är största utmaningen. 

 

Jag tolkar utifrån intervjun med lärare 1 att det finns lite tid för att hinna indivi-

danpassa eleverna utan stresspåverkan. Många grundsärskoleelever kan vara 

stresskänsliga och bli oroliga av nya händelser och där inräknat ny personal. 

Detta gör att lärarna samt hemmet behöver ha löpande dialoger sinsemellan för 

att stötta eleverna under dagen. Jag förstår hur lärare 1 anser det som en utma-

ning med vikarier eller ny personal. Det upplevs nog som en svår utmaning när 

lärarna själva blir sjuka och inte kan förbereda eleverna på att det kommer ny 

personal under dagen. 

 

Lärare 2 tyckte att en svår utmaning är att lyckas fånga elevernas intresse, hitta 

rätt nivå utan att det läggs för svårt eller för lätt. Hen ansåg att det är viktigt att 

visa eleverna att högläsning är givande och att det är svårt som lärare att vara 

förberedd på att möta alla elever på deras rätta nivå. 

 

Lärare 3 tyckte att en utmaning kan vara att hitta en bok som ligger på rätt nivå 

för eleverna. En annan utmaning kan vara tid för att individanpassa till alla 

elevers utvecklingsnivå.  
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(Lärare 3) Det är viktigt att läsa, det främjar ju språkutveckling. Man kan titta på 

sagor på storbildsskärm, men då måste vi överväga… en del gillar ju inte tecknat 

utan de vill se med verkliga människor. Vi får ju använda alla medel. Bilder utö-

ver bilderna i boken, t.ex. en bil om det är en bil i boken… det finns ju böcker som 

använder tecken. 

 

(Intervjuaren) Ja det gör ju t.ex. Babblarna böckerna. 

 

(Lärare 3) Ja och de använder vi mycket. Det finns tecken… ljud kan man ju ha 

med. 

 

(Intervjuaren) De får använda många sinnen? 

 

(Lärare 3) Ja de får använda… sina sinnen… Sjunga kan ju också stimulera, att 

man sjunger sagor, rim eller ramsor. All AKK använder vi. 

 

Sonja Svensson Höstfält (2011:145) beskriver AKK som står för alternativ och 

kompletterande kommunikation. Det är en samlingsterm för olika insatser som 

ska förbättra människans möjligheter till att kunna kommunicera och innebär 

att man kompletterar eller ersätter talet och språket. Det finns de naturliga AKK-

formerna som avser kroppsspråket och gester (som alla använder naturligt), 

TAKK som står för tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, 

GAKK som menas med grafisk AKK och som innebär användande av bilder, 

fotografier, symboler men också redskap och föremål (2011:111). 

 

Jag tolkar lärare 3 utifrån intervjun som att detta kan vara en utmaning eftersom 

det blir många individanpassningar att rätta sig efter för lärarna. De behöver 

ständigt vara uppmärksam på eleverna så de inte tappar intresset. Den elev som 

läser själv med läraren som nämndes tidigare kan tas som exempel. Det är ab-

solut en metod men samtidigt ser lärare 3 utmaningar med att finna böcker som 

lockar tillräckligt. Hen menar att det kan vara svårt att finna böcker som både 

låter, känns och har starka färger för elevens syns skull. Dock menar lärare 3 på 

att det är vid sådana tillfällen som biblioteket kan beställa böcker åt dem eller 

att de själva ansöker dessa böcker som hjälpmedel. 

 

2.3.4 Slutord från intervjuerna 

Sista frågan i intervjun var om lärarna ville tillägga något som de ansåg var 

viktigt inom högläsning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. 

Lärare 1 ville säga att sagan i boken bör tilltala eleverna. Hen sa att högläsning 

kan vara ett sätt för eleverna att slappna av, gå in i sagans värld-: ”De tänker och 

reflekterar och kopplar utan att de känner den ansträngningen”.  
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Hen menar att läsning kan vara meditativt för dessa elever och samtidigt är det 

viktigt att veta vad syftet med boken som ska läsas är just för det tillfället. 

 

(Lärare 1) Vad vill jag med denna litteratur? Vi har skrivit ut samma bilder som 

bilderna i boken så att eleverna kan hålla i dem. Vi hade en saga där ett barn kliver 

upp med solen, har sina morgonrutiner, går till affären, äter middag och lägger 

sig när månen är uppe på himlen. Här ville vi se om en viss elev kunde ta i bilden  

som vi pratade om eller om vi kunde se ett ögonkast mot den bilden. Vi gjorde 

samma sak när vi läste Bockarna Bruse. Där gick det inte lika bra. Men det är ju 

svårt att veta varför. Är det beroende på vart bilderna låg placerade, bildernas 

storlek, har eleven förstått vad vi ville eller chansade hen, är det för att hen kan 

relatera till dagssagan. 

 

Som avslutningsord ville lärare 1 understryka att läsning ökar elevernas 

förståelse för världen. 

 

(Lärare 1) Jag tänker det gör så mycket. Vi lär oss fungera i samhället, förstå andra 

som kanske inte har precis samma norm som en själv har… jag tänker fantasin 

och sagans värld kan öka medvetenheten för det verkliga livet och lära barnen… 

att vara varsam med boken, den vill berätta något. 

 

Lärare 2 ville säga att det är så bra för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning att kunna sätta ord på vad de menar. Hen sa återigen att 

eleverna kan ha ett svar men säger att de inte vet för de vet inte hur de ska 

förklara. Högläsning kan enligt hen stötta eleverna med detta. Lärare 3 sa att det 

handlar så mycket om språkutveckling för deras del. Hen sa att ett hjälpmedel 

kallat symwriter har hjälpt deras elever förstå meningen med att läsa.  

 

(Lärare 3) Alla vill ju inte ljuda, de har svårt att förstå meningen med det men de 

kan ju få en bild samtidigt som de ser ordet, då blir det ju lite kul att läsa. Det ger 

mening. Vi skriver dagbok varje dag och då får de se via datorn hur bokstäverna 

kommer fram från vilket håll och hur den fortsätter till raden under och fortsätter 

till höger tillsammans med en bild och då får de upprepa och bekräfta vad de har 

gjort idag och kan återberätta hemma. De kan då uttrycka… man hjälper dem att 

uttrycka sig. De kanske inte har talat språk och det handlar ju så mycket om kom-

munikation. 
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3. Analys och diskussion 

I föregående avsnitt presenterades resultatet av lärarintervjuerna. Under inter-

vjuerna lade jag märke till både likheter och skillnader på lärarnas svar. I denna 

del kommer jag analysera och diskutera svaren samt relatera dem till den tidi-

gare forskningen på området.  

3.1 Den schemalagda högläsningen  

och den spontana högläsningen 

Samtliga tre lärare pratade om olika typer av läsning och framförallt nämndes 

den schemalagda högläsningen och den spontana högläsningen. Högläsning 

fanns på elevernas schema, antingen varje dag eller flertal gånger i veckan. 

Boken för högläsningen hade lärarna valt strategiskt av olika skäl. Lärare 1 hade 

vid intervjutillfället tema och valde böcker utifrån det men också utefter vad 

eleverna klarade av att lyssna på, precis som lärare 2 och 3 gjorde. Enligt lärare 

1 så blir det alltid mer än den schemalagda högläsningen som de hade varje dag 

efter lunch. Den spontana högläsningen där eleverna själva kommer med böcker 

till lärarna och vill bli lästa för. Eleverna kunde ha valt egna böcker som de fick 

ge till läraren efter högläsningsboken som läraren valt och då var det frivilligt 

för eleverna att sitta kvar eller inte. Det framgick inte under intervjun om alla, 

många eller få elever satt kvar då. Lärare 3 sade att de hade bildschema till sina 

elever där det fanns en bild på en bok som då stod för högläsningsstund och de 

var noga med att hålla på rutinerna för att lära eleverna att lyssna på sagan.  

 

Boo, Forslund Frykedal och Thorsten (2017:163-164) styrker att rutiner är något 

bra i klassrummet för eleverna. Det är enligt dem en förutsättning för att skapa 

en god lärandemiljö då det skapar ro och förväntningar på varandra och sig själv. 

Dock är det främst läraren som kontinuerligt behöver jobba med att finna och 

bevara en fungerande samvaro. Lärare 2 och 3 nämnde ordet kontinuitet och 

sade att det stärker och stöttar eleverna att förstå vad som förväntas och därmed 

får de lättare att förstå vad som förväntas av dem och deras lärande kan därefter 

utvecklas än mer. Nilsson Nordfors (2019:50) och Johansson (2016:20) menar att 

inlärning och utveckling kräver både energi och fokusering medan det är väl-

digt lätt att tappa detta fokus och det tar mycket energi att komma tillbaka till 

själva uppgiften igen.  
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Elevernas kunskaper är ofta kontextbundna, att lärandet är beroende av att ele-

verna får rätt stöd och kunskapen är beroende av att miljön är anpassar för ele-

verna så de förstår vad som förväntas av dem och därför är det väldigt viktigt 

att lärarna visualiserar och konkretiserar för att möjliggöra elevernas förståelse, 

delaktighet och engagemang. 

3.2 Olika strategier och metoder 

Det finns flera olika strategier och tillvägagångssätt som lärarna använder sig 

av för att locka och utveckla eleverna genom högläsning av litteratur. Något som 

alla tre skolor gjorde var att prata med eleverna under tiden de läste, om t.ex. en 

bild eller om ett ord eller en händelse. Som lärare 3 sade så behåller det intresset 

när eleverna får veta vad exempelvis ett ord innebär.  

 

Lärare 1 och 3 sade att de väljer att ha de elever som är svårast att nå eller som 

har svårast sitta still, närmast sig. Detta var en strategi för att lättare hålla ord-

ning i gruppen. Lärare 3 hade endast två elever med vid högläsningen och 

kunde därför naturligt sätta sig i mitten i soffan med en elev på vardera sida.  

Lärare 2 läste böckerna innan hen läste för eleverna som förberedelse. Lärare 2 

förklarade att det är ett väldigt bra sätt att motivera och intressera eleverna mer 

för bokens handling och gav exempel på böcker där det knackade på dörren och 

då kunde hen knacka i bordet för att ta med sig sagan in i rummet. Lärare 2 sade 

även att tillgjorda röster och sådan form av dramatik skapar en större upplevelse 

och spänning.  

 

Lärare 3 sade att de hade flanosagor under vissa av sina samlingar vilket kan 

vara ett roligt och inlevelsefullt högläsningstillfälle. Flanosagor eller flanellog-

rafsagor är som tidigare nämnt en form av saga där man sätter upp illustrationer 

på en filttavla samtidigt som man berättar sagan. Här kan det göras olika bero-

ende på dagsformen. Läraren kan både läsa och sätta upp bilderna eller så kan 

det också vara ett sätt att locka eleverna till inlevelse och deltagande genom att 

de får sätta upp bilderna. Det kan också locka eleverna att uttrycka sig verbalt 

eller använda sig av tecken som stöd eller bildstöd om det är en saga som lästs 

många gånger och läraren misstänker att eleverna kan denna saga. 

 

Något som alla lärare lät eleverna göra var att välja böcker själva. Många elever 

tycktes ha en tendens till att välja samma bok gång på gång vilket lärarna ansåg 

var bra och utvecklande. Mer om detta kommer att diskuteras i ett eget stycke.  
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Lärarna försökte dock i olika utsträckning att locka eleverna till att välja även 

nya och/eller liknande böcker. Lärarna själva valde också högläsningsböcker be-

roende på tema eller om det fanns något som eleverna behövde arbeta mer med 

som t.ex. en elev som lärare 1 berättade om, som var i behov av att lära sig fler  

ord för utomhusaktiviteter i en lekpark. Lärare 1 sade att det alltid är viktigt att 

ha med syftet kring val av böcker. Lärare 3 sa också att hen strategiskt fick titta 

mycket på illustrationerna då eleverna lätt kunde bli förvirrad om det var ”för 

mycket” på sidorna, eller hur starka färgerna var etc. Strategiskt behöver lärarna 

hela tiden se till text, bild, handling, format och intresse från eleverna vid val av 

böcker.  

 

Som tidigare nämnt är rutiner och kontinuitet en viktig strategi för att fånga ele-

vernas motivation och lära dem förstå deras roll och vad som förväntas av dem. 

Lärare 2 och 3 sa att med rutiner så skapas det en kontinuitet och en trygghet för 

eleverna att de vet vad som väntas. 

 

Lärare 1 och 3 kunde använda sig av datorn för att projicera upp bokens bilder 

på väggen. Detta var ett sätt att få eleverna mer delaktiga i sagan och för att 

använda inte bara synen och hörseln utan hela kroppen. Lärare 1 sade att de 

hade t.ex. boken Knacka på av Anna-Clara Tidholm (1992) vilket gör eleverna 

fysiskt delaktiga då de får gå fram till väggen och knacka på ”dörren”.  

 

De yrkesverksamma lärarna använder sig av all form av AKK för att stötta ele-

verna i sitt lärande. Lärare 2 och 3 sade att eleverna kan många gånger ha svårt 

att uttrycka sig och hur högläsning kan locka eleverna att prata och hjälpa dem 

att sätta ord på sina tankar. Lärare 2 sade att eleverna kanske har svaret i huvu-

det men säger att de inte vet, men att den verkliga anledningen kan vara att de 

inte vet hur de ska förklara sig. Nilsson Nordfors (2019:32), Johansson (2016:21) 

och Swärd och Florin (2014:121) skriver att ord far iväg så fort, talet är något 

abstrakt och för en person med ett kort arbetsminne så kan orden glömmas bort 

väldigt snabbt. Bilder och föremål är bestående, de är konkreta även efter me-

ningen är sagd och hjälper eleverna som behöver tänka lite extra att förstå. Det 

hjälper även eleverna att hålla kvar och minnas vad som blir sagt eller vad som 

blir läst. Detta kan även stötta eleverna i senare sammanhang tänker jag. Lärare 

1 sa att de gärna projicerar upp bilderna på väggen för att låta eleverna vara med 

fysiskt genom att få knacka på dörren som projicerats upp på vägen och få vara 

delaktiga i boken. Elever med intellektuell funktionsnedsättning behöver 

mycket social hjälp för att lära sig leva och verka i samhället.  
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Att högläsa på detta vis kan hjälpa eleverna att koppla till verkligheten och 

kunna knacka på dörren när de ska på besök, vilket inte är så självklart för dessa 

elever alla gånger. Det kan också stötta eleverna i skolan och vardagen genom 

att t.ex. känna igen bildstöd från schemat. De kan känna igen bilden för ”lunch” 

och på så vis stödjs deras arbetsminne vad den bilden betyder och de kan där-

med koppla ord, bild och handling.  

 

Ashby (2019:26) och Nilsson Nordfors (2019:104) skriver också att TAKK, tecken 

som stöd, är ett effektivt hjälpmedel. Händerna har man ju alltid med sig så det 

är ett hjälpmedel man verkligen bär med sig. Tecken som stöd är inte tecken-

språk som har sin egen grammatik och där varje ord tecknas, utan det är lånade 

tecken från det svenska teckenspråket och där tecknas det endast de viktigaste 

orden i meningen. Läraren kan säga till eleven ”Nu ska vi gå och äta lunch” så 

kan det räcka med att teckna och därmed förstärka endast ”nu” och ”äta”. Vad 

som händer utan att vi tänker på det när vi använder tecken som stöd är att vi 

talar långsammare och oftast tydligare, tecken stannar kvar längre än ord och vi 

kan både se och höra ordet.  

 

Med tanke på alla dessa hjälpmedel så funderar jag över teorin om det kanske 

kan vara en till anledning till att eleverna gärna väljer samma böcker. De känner 

igen sagan och bilderna, kommer ihåg handlingen och känner sig självsäker och 

får självförtroende på så vis. Nilsson Nordfors (2019:54) skriver att: ”Vi borde 

bli bättre på att använda oss av AKK, alternativ och kompletterande kommuni-

kation, så att alla ges förutsättningar att tänka.”  

 

Detta styrks då även Ashby (2019:26) skriver att kommunikation med kropps-

språk och gester görs naturligt genom hela livet och det kan vara något så sim-

pelt som att peka. TAKK, tecken som stöd, stöttar kommunikationen och det är 

väldigt logiska tecken och liknar ofta det som symboliseras vilket kan stötta ele-

verna att förstå ordet bättre (2019, s.29) t.ex. tecknet för bok görs genom att sätta 

ihop handflatorna och sedan öppna dem som en bok vilket kan tolkas som en 

bok som öppnas. Detta kommunikationssätt kan vara en bra start eller ett bra 

stöd för eleverna att förstå ordet för bok bättre än det skrivna ordet b-o-k.  
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3.3 Väljer samma bok 

Alla tre skolor sa att eleverna gärna väljer samma böcker. En lärare gav exempel 

på en elev som alltid ville läsa ”Bockarna Bruse” och var eleven på biblioteket 

så valde den eleven alltid ”Bockarna Bruse”. Skolorna svarade något olika när 

jag frågade varför de tror att eleverna väljer samma böcker.  

En möjlig anledning till varför de svarat olika kan ju bero på sammanhang och 

hur de jobbar med eleverna. Lärare 1 hade elever i lågstadiet som ännu inte lärt 

sig läsa hela meningar. Hen hade elever som kunde läsa tvåordsmeningar, ett 

ord i taget eller inte kunde läsa alls utan bara kände igen vissa bokstäver. Som 

tidigare nämnt ansåg hen att det kunde vara bra ibland att låta eleverna välja 

samma bok så de får grepp om handlingen ännu en gång och får chansen att 

finna nya detaljer eller bekräftelse. Lärare 2 hade elever i mellanstadiet som alla 

kunde läsa helordsmeningar, dock i olika takt, olika texttyper m.m. Enligt den 

läraren trodde hen att eleverna valde samma böcker för att känna tryggheten i 

igenkänningen i boken. De får självförtroende av att läsa med flyt. Lärare 3 ut-

tryckte sig som så att eleverna kunde fastna för vissa böcker och vill läsa om 

samma flera gånger. En specifik elev valde mellan olika Babblarna böcker, så 

den eleven klarade alltså av att välja olika böcker men med villkoret att det är 

samma figurer och samma ”tema”. Alltså att texten att skriven på ett liknande 

sätt och att bilderna är illustrerade på ett likadant sätt.  

 

Lärare 1 har alltså lågstadieelever, lärare 2 har mellanstadieelever och lärare 3 

har elever som befinner sig i en tidig utvecklingsnivå. Detta kan ju påverka lä-

rarnas svar och tolkningar i frågan kring val av samma sorts böcker. Även ar-

betserfarenhet eller det faktum att det är så individuellt och att lärarna ser till 

just dessa elever just nu, kan påverka svaret. Lärarna har arbetat visst olika länge 

med grundsärskoleelever och kan på så vis ha olika synsätt kring hur eleverna 

bör utmanas bl.a. Lärare 2 uttryckte det som en trygghet för eleverna att välja 

samma bok. Kan det vara en egen strategi som eleverna gör, medvetet eller 

omedvetet? Jag kan tänka mig att det är väldigt individuellt beroende på hur 

eleverna tänker. Att läsa en och samma bok flera gånger behöver ju inte vara 

något negativt. Som lärare 1 sa så kan det ge eleverna en chans att finna nya 

detaljer i boken, öka ordförrådet, få bekräftelse på sina tankar och känslor kring 

handlingen och rollerna m.m.  
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3.4 Likheten är att alla är olika 

Samtliga tre skolorna har individen i fokus vilket syntes märkbart under alla tre 

intervjuer: 

 

"För just dessa elever funkar det bra." 

”Dessa elever med tanke på…” 

”Just de här eleverna.” 

”Det är ju väldigt individuellt.”  

”Det blir väldigt individualiserat.” 

”Allting är väldigt individuellt.” 

”Individanpassa till alla elevers utvecklingsnivå.” 

 

Dessa meningar var återkommande bland samtliga tre skolor, individuellt och 

att individanpassa. Vad menas med detta? Johansson (2016:19) förklarar det väl-

digt bra och säger att varje barn är unikt och att deras erfarenheter, intressen, 

lärstil, behov och motiv är olika. Sociala miljöer vad gäller både familjen, försko-

lan, skolan eller andra sociala arenor utanför hemmet ser olika ut. Den största 

likheten mellan barn är att de är olika. Vid intervju av lärare 3 pratade vi om en 

elev som tyckte mycket om att bli läst för. En elev där ville sitta och bläddra i en 

egen bok samtidigt som läraren läste för hen. Det kan för utomstående se ut som 

att eleven inte lyssnar utan håller på och bläddrar och tittar i sin egen bok men 

eleven lyssnade faktiskt och det vet läraren av erfarenhet men också för att ele-

ven bevisade det genom att sluta bläddra i sin bok när läraren slutade läsa och 

kunde börja teckna och peka på lärarens bok. Lärare 3 beskrev detta som att alla 

elever oavsett om de går på grundsärskola eller grundskola kan vilja ha något i 

händerna för att det är lättare att koncentrera sig då. Den här eleven ville bläddra 

i en bok men det kunde lika gärna vara en babblarna figur, en stressboll eller 

som i en vanlig grundskola där många elever får ha fruktstund eller rita samti-

digt.  

 

Med den förklaringen som lärare 3 gav så tycker jag att grundsärskoleeleverna 

inte skiljer sig mot för grundskoleeleverna på biten angående att få ha något i 

händerna, som eleverna ovan, vid högläsningsstunden. Det är samma sak som 

med elever i grundskolan fast med en liten skillnad som kan se mer olikt ut än 

vad det egentligen är. För grundskoleelever kan det räcka med att rita en teck-

ning medan en träningsskoleelev behöver läsa och bläddra i en bok själ. Samma 

sak tänker jag på att få eleverna delaktiga i boken.  
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För elever i grundskolan kan det ofta räcka med ett boksamtal efteråt medan 

elever i en grundsärskola och/eller med inriktning träningsskola kan behöva 

tydligare delaktighet som att peka på bilderna under och efter läsningen, eller 

låtsaskittla babblarna figurerna när det står så i boken o.s.v. Viveka Ljungström 

och Catharina Hansson (2006:20) skriver att ju fler sinnen som går att använda 

vid högläsning desto bättre. Ett leksaksdjur, som t.ex. en babblarna figur, kan 

med fördel användas tillsammans vid högläsning. Här ser vi återigen alla hjälp-

medel som används i en grundsärskola för att möta alla elever. Lärarna säger att 

de använder alla vägar, all AKK för att nå elevernas utvecklingsnivå och utmana 

dem till nästa nivå. I pedagogisk betydelse menas detta att lärarens uppgift är 

att se till barnets möjligheter att använda sin kreativitet och utmana elevernas 

problemlösningsförmåga på en för dem lagom nivå vilket kräver att läraren lär 

känna eleverna på olika sätt och håller sig uppdaterad kring deras aktuella livs-

situation.  

 

Detta bekräftar lärare 3 som nämner under intervjun att de skriver dagbok med 

eleverna om vad de gjort under skoldagen. I denna bok kan även föräldrar 

skriva meddelande tillbaka som är av vikt för skolan att veta. Nilsson Nordfors 

(2019:56) skriver att som lärare måste du ha tillgång till elevernas hjärta innan 

du får tillgång till deras hjärna. Det kan tolkas som att du som lärare måste skapa 

en relation, ett förtroende mellan dig och eleven innan du på riktigt kan under-

visa. Eleverna måste känna sig bekväma och känslomässigt tillfredsställda och 

det är inte förrän när eleverna känner sig trygga med en som lärare som det 

verkliga lärandet kan ta form (Nilsson Nordfors, 2019:56). Lärare 1 sade att den 

spontana högläsningen sker dagligen både på initiativ av lärare och elever. 

Samtliga lärare sa att det är viktigt att ta tillvara på elevernas intresse och därför 

måste de även läsa de böcker som eleverna själva väljer också.  

3.5 Elevernas behov, intresse och motivation 

Ashby (2019:97) menar att det inte går att tvinga någon till att uttrycka sig ver-

balt men att det kan gå att skapa situationer som skapar motivation och som kan 

locka eleverna att faktiskt försöka ljuda. Detta kan relateras till exemplet som 

lärare 1 beskrev, där en elev hade ett stort intresse för dinosaurier och därför 

kunde de läsa mycket om dinosaurier och olika situationer och teman. Det kan 

ju locka eleven att vilja peka, teckna eller tala verbalt om en bild eller händelse i 

sagan. Eller eleven från träningsskolan som alltid ville läsa Babblarna-böckerna.  
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Lärare 3 sade att hen ofta ber eleverna peka på bilderna om hen frågar vart t.ex. 

hunden är o.s.v. och det är ju ett sätt att kommunicera. Enligt lärare 3 så handlar 

det väldigt mycket om språkutveckling i deras fall. Nilsson Nordfors (2019:90) 

och Svensson Höstfält (2011:49) menar att eleverna har ofta lättare att lära sig 

något om de är motiverade till det. Vi vet att positiva känslor är en viktig aspekt 

i lärandet och att det stöttar eleverna att behålla sin uppmärksamhet. I grund-

särskolans läroplan (2018b:166) står det i det centrala innehållet att eleverna ska 

få tolka och förstå utifrån elevens erfarenhet och intresse. Detta är något som 

skiljer sig från grundskolans läroplan. Självklart ska alla elever oavsett skolform 

lära sig utifrån sin erfarenhet men i grundsärskolans läroplan står det erfarenhet 

och intresse nedskrivet vilket gör att de yrkesverksamma lärarna på dessa sko-

lor behöver beakta detta noga och varsamt. Lärare 3 gav ett exempel på detta då 

hen berättade att en elev i klassen fick högläsning ensam i ett lugnt rum med 

belysning som tillgodosåg elevens behov och koncentrationsförmåga och lära-

ren förklarade att den eleven var på en tidigare utvecklingsnivå än de andra och 

var i behov av lättare böcker och andra typer av böcker som t.ex. hade mjuka 

tyger i sig eller starka färger. Här kan jag se hur lärare 3 har sett till just den 

elevens behov och intresse, precis som Johansson (2016:17) säger angående att 

det är viktigt att vara lyhörd inför elevernas erfarenheter och intressen och finna 

elevens motivation samt var grundsärskolans läroplan säger.  

 

Boo, Forslund Frykedal och Thorsten (2017:62) skriver att elevernas lärande 

även påverkas i hög grad av lärarens förmåga att anpassa undervisningen till 

deras bakgrund, kunskaper och intressen men också till deras sociala förmåga. 

En viktig punkt som tas med här är att läraren måste tro på sina elever och på 

deras förmågor. Det kan anses som självklart att läraren ska tro på sina elever 

men det kan vara extra viktigt att komma ihåg i en grundsärskola där elever 

med olika funktionsvariationer går då det fortfarande finns gammal stigma kvar 

bland personer som har en intellektuell funktionsvariation, som t.ex elever från 

grundsärskolan. Det kan skapas problem för läraren och hur hen ska förhålla sig 

till att eleverna ligger på olika utvecklingsnivåer. Läraren kan arbeta på flera 

olika sätt som t.ex. att se till elevernas likheter och organisera undervisningen 

så att eleverna kan använda samma material, eller att se till varje elev individu-

ellt och därefter skapa olika material för olika elever. Som jag har tolkat det så 

använder sig samtliga tre grundsärskolor sig av båda arbetssätten, dock mer åt 

det individuella hållet vilket oftast tycks vara det mest framgångsrika (Boo, 

Forslund Frykedal och Thorsten, 2017:191-192).  
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Lärare 3 sa vid intervjutillfället att när det kommer till högläsning får de an-

vända flera olika metoder samtidigt eftersom en metod fungerar för en elev men 

inte för den andra och då gäller det för lärarna att finna en metod för den eleven 

med. Det handlar som sagt om att individualisera. 

3.6 Läsning ska ge mening 

Ashby (2016:17) menar att eleverna söker mål och mening och att det är en viktig 

del i deras lärande. Sagan kan hjälpa eleverna med verkligheten. Körling 

(2012:45) säger att högläsning bidrar till något meningsfullt bl.a. för att kontak-

ten mellan eleverna ökar och samhörigheten i klassrummet förstärks. Eleverna 

och läraren lyssnar ihop och är i berättelsen tillsammans. Detta är något som alla 

tre lärare har sagt. Lärare 1 och 2 säger att det skapar diskussioner mellan ele-

verna och det lär eleverna att relatera till andra än sig själv, då de hör samma 

text men kan uppleva den olika. Det skapar samtidigt ett socialt samspel och en 

vi-känsla vilket kan bekräfta elevernas känslor och tänkande. Lärare 2 menar 

också att högläsning finns även i alla ämnen på något sätt. Då kanske det inte 

handlar just om litteratur, utan det kan handla om en informationstext i mate-

matikboken eller en faktatext från SO-boken men hen poängterade att dessa ele-

ver inte är läsare på samma sätt som elever i grundskolan och därför är även 

denna form av högläsning av vikt. Det kan bekräfta eleverna och ge dem själv-

förtroende om de uppfattat en sådan text korrekt. Lärare 2 arbetar alltså även 

med ämnesöverskridande högläsning. Kåreland (2013:91) och Körling (2012:21) 

menar att högläsning skapar möjligheter att förstå vad litteratur är och vad den 

kan göra för att förstå sig själv och sin omvärld och dela upplevelser precis som 

lärare från lärare 2 talade. Här ser läraren 2 från ett erfarenhetspedagogiskt syn-

sätt.  

 

Lärare 1 fortsätter med högläsningens meningsfullhet genom att förklara hur 

högläsning kan lyfta dilemman som kan bli svåra att ta i en diskussion med ele-

verna. Hen ger exempel på om två elever har bråkat kan det vara lättare att läsa 

i en bok om två andra barn som bråkat. Det kan påminna eleverna om deras eget 

dilemma utan att det blir riktat mot dem. Här tycker jag att det syns tydligt hur 

lärare 1 utnyttjar högläsning på fler plan än endast språkutveckling. På detta vis 

kopplar ju hen samman elevernas verklighet och sagans verklighet något ge-

mensamt. Lärare 1 bearbetar problem med hjälp av sagan.  
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Lärare 3 sa att t.ex. högläsning med flanosagor är ett sätt att få eleverna delaktiga 

i sagan och delvis få bestämma sagans takt genom att själva sätta upp bilder på 

tavlan. Andra sätt att låta eleverna vara delaktiga och ”inne” i sagans värld var 

att projicera upp bilderna från boken på klassrummets vägg som tidigare nämnt.  

 

Lärare 3 påtalade många gånger att högläsning är en del av deras språkutveckl-

ing som är ett av deras främsta mål i undervisningen. En fungerade kommuni-

kation för att lättare kunna leva och verka i samhället. Högläsning var enligt 

lärare 3 en väldigt viktig del i det arbetet då det fyller ordförrådet. Även lärare 

2 berättade att klassen kunde ha många diskussioner efter en högläsningsstund. 

Hen berättar att eleverna kan ha mycket i huvudet men säger att de inte vet 

svaret eller inte vill säga vad de tänker för de inte vet hur det ska säga det, vilka 

ord som ska användas, men att högläsning lockar eleverna att prata och ger nya 

ord.  

 

Framförallt tryckte lärare 3 på att de utnyttjar alla hjälpmedel för att nå elevernas 

proximala utvecklingszon och bland alla dessa hjälpmedel kunde de använda 

bilder och figurer under läsningen för att öka förståelsen för vad som blir läst 

och för att koppla till verkligheten. Körling (2012:12) berättar i sin bok om en 

mamma som läste för sitt barn och i sagan dyker en nalle upp. Barnet springer 

iväg och hämtar sin egen nalle och springer därefter tillbaka till boken och mam-

man. Här menar Körling att barnet söker mening och innebörder vilket detta 

barn gjorde genom att koppla bokens nalle till sin egen nalle. Den finns både i 

sagan och i verkligheten. Här har barnet lyssnat och tagit till sig det hen blivit 

läst för och skapat ett intresse. Sagan blir levande. Här tycker jag att kopplingen 

mellan saga och verklighet återigen blir tydligt och jag kan se hur samtliga 

grundsärskolor stöttar elevernas fantasi och verklighetsuppfattning genom att 

använda sig av högläsning. Alla tre skolor sa flertal gånger att sagan bör tilltala 

eleverna så att läsningen känns meningsfull. Lärare 1 berättade om en elev som 

skulle ta i bilderna som tillhörde det som läraren läste om. Det var två sagor, en 

saga om en typisk dag från morgon till kväll och en saga om ”Bockarna Bruse”. 

Lärare 1 berättade här att eleven troligen relaterade till ”vardags-sagan” mer än 

bockarna bruse då hen kunde se och tolka bilderna till den bättre. Jag tycker det 

låter som att eleven kunde förstå sagan och ta den till sig. Vad jag började tänka 

på i efterhand som hade varit intressant att veta, var om eleven hade kunnat 

följa denna saga bokstavligt talat. I detta fall hade kanske läraren kunnat göra 

en saga av schemat, ”det var en gång ett barn som hette **** och som gick på 

****skolan. Idag skulle hen baka kakor på hemkunskapen” o.s.v. Eller kanske 

träningsskolans dagbok fungerar som en saga.  



 

32 

 

 

 

Eleverna fick där skriva om sin dag och därefter återberätta det för hemmet vil-

ket läraren sade att det hjälper eleverna att uttrycka sig och kommunicera. Det 

ger ju även en mening, från verkligt görande, till text, till att läsa något som 

verkligen skett. 
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4. Avslutande diskussion 

Efter dessa intervjuer och efter att ha fördjupat mig i detta ämne kan jag se hur 

all AKK är just ett hjälpmedel och hur det kan underlätta vardagen och skol-

gången. Det är något som görs hela tiden och överallt, inte bara i grundsärskolan. 

Precis som Svensson Höstfält konstaterar (2011:111) så använder alla människor 

bildstöd av något slag. T.ex. vägmärken är bilder och består av symboler eller 

tecken och underlättar våra liv. Det låter då mer logiskt att det även bör använ-

das på både grundsärskolor och grundskolor för att stötta och underlätta varda-

gen. Körling (2012:13) skriver att texter och illustrationer påverkar oss att göra, 

handla, tänka och fantisera vilket lärarna under intervjuerna också påtalade. 

Som lärare 1 sade så är litteraturen viktig eftersom den har något att berätta. Det 

är inte bara med massa bokstäver, utan orden har en mening och vill berätta 

något. 

4.1 Erfarenhetspedagogik som gemensamt fokus 

För elever i grundsärskolan som har en intellektuell funktionsnedsättning tar 

lärandet oftast längre tid än för elever i grundskolan. Annars hade de ju inte haft 

rätt till en plats på grundsärskolan. Lärare 1 framhäver att arbeta efter elevernas 

individuella utvecklingsnivå genomsyrar hela verksamheten och att de gör på 

det sätt som passar elev för elev. Johansson (2016:19) skriver att det tar tid att 

öva och utveckla ”ett verbalt tal” och att det kan ta ännu längre tid för vissa, 

som dessa elever. Det gäller att ha tålamod och förstå att det inte räcker med 

tusen gångers upprepningar utan att det behövs mer. Att läsa böcker är bra för 

elevers språkutveckling. Johansson (2016:19) skriver att Babblarna-böckerna in-

nehar flera språkliga förmågor i fokus vilket gör att barnens tidiga språkutveckl-

ing stimuleras. En intressant tanke är den elev från träningsskolan som hade 

fastnat för Babblarna-böckerna och bara valde dessa böcker om och om igen för 

att läsa. Lärarens teori var att det kändes tryggt för eleven, den ville ha bekräf-

telse på vad den minns från boken, se figurerna i flera olika böcker, få ett sam-

band m.m. Lärare 3 berättade om en elev som alltid valde Babblarna-böckerna. 

Den eleven kunde välja olika böcker fast bara om det var Babblarna. Läraren har 

försökt locka eleven att välja andra böcker men utan framgång. Det kan tänkas 

vara Babblarna-böckernas uppbyggnad som gör att eleven väljer just de böck-

erna flera gånger. De tilltalar hen.  
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Samtliga lärares uppfattningar och erfarenheter följer Johanssons åsikter gäl-

lande att bygga på motivation, individanpassade uppgifter och lektioner, an-

passningar i lärmiljön, lyhördhet från lärarna, lustfyllt lärande m.m. Det är väl-

digt intressant eftersom denna modell som tidigare nämnts utarbetades för över 

30 år sedan och ännu används. Jag kunde även se att samtliga lärare betraktade 

ämnet svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne där elevernas intressen, 

erfarenheter och kunskapsinhämtning står i centrum. Dock går det samtidigt att 

de hur lärarna skilde sig i vissa frågor och beskrivningar kring sina tankar an-

gående högläsning och skönlitteraturen som pedagogisk funktion i verksam-

heten. Lärare 2 och lärare 3 hade även fokus på färdighetsträning som t.ex. när 

lärare 2 berättar att eleverna kan ha svar på något men säger att de inte vet ef-

tersom de inte har orden för det samt när läraren 3 berättar att högläsning kan 

stötta eleverna med sin språkutveckling. Här vill lärarna med högläsning hjälpa 

eleverna att finna ord och locka till att uttrycka sig. Lärare 1 har fokus på inne-

håll vid just detta intervjutillfälle eftersom de denna termin har tema med arbete 

värdegrund. Därav var hen i behov av att arbeta även efter innehållet i arbetet 

men läraren lyfter även fokus på erfarenhetspedagogik när hen beskriver att det 

går att lyfta dilemman med böckernas sagor. Ett exempel på detta är när läraren 

berättar att om två elever bråkar så kan de läsa i en bok om två stycken karaktä-

rer som bråkar för att lyfta detta utan att det blir direkt riktat mot eleverna själva. 

4.2 Skönlitteraturens olika roller 

Samtliga lärare har alltså både delade och olika syner på hur funktionen för 

läsning i verksamheten kan hållas. Dock bör det beaktas att intervjusvaren 

kunde ha varit annorlunda bara en termin senare när t.ex. lärare 1 på sin skola 

inte skulle använda sig av tema. Vid det tillfället kanske svaren hade skilt sig 

och lärare 1 hade möjligen haft mindre fokus på innehåll. Något som var åter-

kommande för samtliga lärare var dock fokus på erfarenhetspedagogik. Jag 

tänker mig att det beror på att grundsärskolans läroplan har det skrivet att lä-

rarna ska arbeta efter just elevernas erfarenheter och intressen, samt tidigare 

forskning kring just det arbetssättet att locka eleverna med deras egna intres-

sen för att bevara motivationen som ett effektivt arbetssätt och deras egna yr-

kesverksamma erfarenhetsår där lärarna ser till individerna och arbetar olika 

för varje elev. 

 

Ashby (2019:129) menar att när det kommer till elevernas språkutveckling och 

alla tips och råd som finns gällande detta, så finns det något som är särskilt åter-

kommande, nämligen att läsa böcker. Oavsett vad man vill hjälpa eleverna med 

när det gäller tal och språk är böcker den bästa hjälpen hävdar Ashby och andra 

forskare.  
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Som tidigare nämnt under både resultatdelen och analysdelen kan högläsning, 

genom att låta eleverna få stiga in i andra världar, lära eleverna att förstå andra 

sin egen omvärld och hur tillvaron fungerar. Körling (2012:23) påminner oss om 

att vi aldrig blir för gamla för högläsning eftersom den knyter oss samman.  
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Bilaga 1. Missiv till intervjupersoner 

Hej alla lärare,  

  

Jag går mitt sista läsår vid lärarutbildningen med inriktning F-3 på Mittuniversitet i 

Sundsvall. Jag har nu påbörjat mitt första examensarbete och jag vore tacksamma för er 

hjälp.   

  

Min uppsats kommer att behandla hur lärarna anpassar högläsning till elever med en kogni-

tiv funktionsvariation samt huruvida högläsning kan stimulera elevernas språkutveckling i 

grundsärskolan. Jag önskar att få intervjua 3 lärare i grundsärskolan. Detta material kommer 

utgöra en stor del av uppsatsen och därför hoppas jag att Du har möjlighet att ställa upp på 

en intervju. Intervjun kommer att ta ca 30 - 60 minuter och jag har ett önskemål om att få an-

vända ljudinspelning för att inte missa viktiga detaljer vid intervjutillfället. Denna ljudinspel-

ning kommer inte att användas eller på något vis göras synlig för utomstående. Dessa inter-

vjusvar kommer endast att användas till denna uppsats. Inga personnamn eller namn på 

skolan kommer att nämnas.  

  

Jag önskar att få utföra intervjuerna så snart som möjligt och är därför tacksam om ni kan 

lämna besked snarast om ni har möjlighet att medverka eller inte medverka. Jag är flexibel 

när det gäller tid och plats. Har ni övriga frågor går det bra att kontakta oss via telefon eller 

mail. Tack på förhand, 

 

Mvh Angelica Löfdahl 

 E-post: anby1602@student.miun.se Telefon: 073-0844500 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2. Intervjufrågor  

1. Vad är din utbildningsbakgrund? 

2. Hur många år har du arbetat inom läraryrket? 

3. Hur länge har du arbetat inom grundsärskolan? 

 

4. Hur ser en lässtund ut? (Placering i klassrummet, antal elever, start av läsningen) 

5. Hur avslutar du ett lästillfälle? Vad gör ni efter lästillfället? 

6. Stannar du upp när du läser för att t.ex. ställa frågor, reflektera eller kan det "störa" ele-

verna? 

7. Brukar ni kontrollera eller följa upp elevernas förståelse av det ni läst? 

8. Skriver ni texter eller ritar ni bilder med koppling till den boken?  

9. Hur ofta har ni högläsning och hur länge? 

10. Hur väljer ni boken? Har eleverna ett inflytande, hur mycket i så fall? 

11. Var lånar ni era böcker? Hur gör ni om det ni söker inte finns tillgängligt? 

 

12.  Vad är litteraturens funktion i verksamheten? Fyller läsningen något pedagogiskt syfte? 

13. Anser du att det finns några metoder eller arbetssätt som fungerar bättre än andra inom 

läsning? 

14. Vad anser du kan vara svåra utmaningar inom läsning för elever? 

15. Något annat du tror kan påverka högläsningen som är viktig att ha med sig i mötet med 

elever som har en intellektuell funktionsnedsättning? 

16. Har du något du vill tilläga? Några andra tankar kring ämnet som är viktigt att ha med? 


