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Abstract 

To find useful methods of reading instructions for pupils with Cerebral palsy is a complex but 

at the same time very challenging work. The main focus of this research lies in studying the 

pupils work focusing on special adaptation of educational materials and means of assistance 

for pupils with Cerebral palsy. In trying to get a complete picture of the work with the reading 

instruction I don’t think that it can be described only by studying the work, it also demands an 

inside look at the job the working group performs.  My overarching purpose of this research is 

to try out measures to further develop the work with reading instruction for pupils with 

Cerebral palsy. I have with help of the methods of actions research developed the reading 

education for pupils with Cerebral palsy. 

 

During the research it has become out that in the work with the two pupils reading instruction 

one should strive for education with a clear structure. The measure that has been suggested to 

develop the reading education has to a great extent been built on hearing impressions instead 

of visual impressions where the computer has been a well working aid. The specific 

knowledge that the work group had about the pupils has had a positive impact on the research, 

since they knew their own work and knew what would be interesting and possible to develop. 

 

Keywords: Cerebral palsy, Reading education, Reading instruction, Special adaptation, 

Action research 



 

  

Sammanfattning 

Att hitta användbara läsinlärningsmetoder för elever med Cerebral pares är ett komplext men 

samtidigt mycket utmanande arbete. Tyngdpunkten i den här undersökningen ligger i att 

studera elevernas arbetspass med fokus på särskild anpassning av läromedel/hjälpmedel vid 

läsinlärning för elever med Cerebral pares. För att få en så fullständig bild av arbetet kring 

läsinlärningen som möjligt anser jag att det inte enbart kan beskrivas genom att studera 

arbetspassen utan det krävs även en inblick i arbetslagets arbete. Mitt övergripande syfte med 

undersökningen är att pröva åtgärder för att vidareutveckla arbetet kring läsinlärning för 

elever med cerebral pares. Jag har med hjälp av aktionsforskningens metoder utvecklat 

läsundervisningen för två elever med Cerebral pares.  

 

I undersökningen har det framkommit att i arbetet med de två elevernas läsinlärning bör man 

stäva efter en individuellt anpassad läsundervisning med en tydlig struktur. De åtgärder som 

har föreslagits för att utveckla läsundervisningen har i stor utsträckning bygger mer på 

hörselintryck än synintryck där datorn har varit ett väl fungerande hjälpmedel. Den specifika 

kunskap arbetslaget hade omkring eleverna har varit positiv för undersökningen eftersom de 

kände till den egna verksamheten och visste vad som kunde vara intressant och möjligt att 

vidareutveckla.  

 

Nyckelord: Cerebral pares, Läsinlärning, Läsundervisning, Särskild anpassning, 

Aktionsforskning 



 

  

Innehållsförteckning 

Inledning                                                                                                 1 

Syfte                                                                                                        2                                                                                   

Litteraturgenomgång                                                                             3  
Vad är CP                                                                                                                   3 
Skolsituation för elev med CP   4 
Särskild anpassning – särskild grupp 4 
Särskild anpassning - läromedel/hjälpmedel 5 
Särskild anpassning – inlärningssituationen 8 
Läsinlärning 10 
Läsinlärning och CP 11 
IUP och åtgärdsprogram 11 
Metod 14 
Kvalitativ metod 14 
Aktionsforskning 14 
Utvecklingsarbete 15 
Val av undersökningsgrupp 17 
Beskrivning av deltagarna i undersökningen 17 
Tillvägagångssätt 18 
Tillförlitlighet 20 
Etiska ställningstagande 20   
Resultat 22 
Hur är arbetspassen utformade och vad innehåller de vid utvecklingsarbetets  
början                                                                                                                         22   
Hur upplever arbetslaget de arbetsmetoder som används vid arbetspassen 26 
Vilka lämpliga åtgärder kan genomföras för att utveckla arbetspassen                    26                                                                                          
Hur är arbetspassen utformade och vad innehåller de efter två månader                  28                                                                         
Sammanfattande resultat 31 
Diskussion                                                                                                                 33        
Metoddiskussion                                                                                                        33       
Resultatdiskussion                                                                                                      36                   
Slutsats                                                                                                                       38 
Förslag till vidare forskning                                                                                       38 
Referenser                                                                                               39                                        

Bilagor  
Bilaga 1 Förälders godkännande 
Bilaga 2 Beskrivning av Anna och Anders skolsituation 
Bilaga 3 Taktila bokstäver



 

1  

Inledning 

Jag arbetar som specialpedagog i en RH-klass d.v.s. i en klass där elever med olika former av 

rörelsehinder kan få en del av sin undervisning samtidigt som de är inkluderade i en 

grundskolklass. Som specialpedagog tror jag att det är av stor vikt att aldrig se sig själv som 

fullärd. Snarare kanske yrket kräver att man ständigt utvecklar sig och ser sitt eget lärande 

som ett ”livslångt lärande”. Eftersom de elever jag träffar fordrar en väl anpassad 

undervisning möter jag i mitt yrke dagligen nya spännande och utvecklande utmaningar.  

 

En utmaning finns i att utveckla de läsinlärningsmetoder vi i RH-klassen använder oss av i 

undervisningen. Läsinlärningsprocessen är för de flesta elever komplex men oftast finns 

mycket forskning och annan litteratur kring ämnet att ta hjälp av. För de elever med Cerebral 

pares eller andra grava funktionshinder som jag möter är oftast inte bara läsinlärningen som 

process komplex utan varje elev kräver även sina individuella anpassningar vilket gör det 

svårt att finna färdiga metoder för att utveckla elevernas konkreta läsundervisning. Enligt 

Stúkat (refererad i Malmquist, 2001) förekommer rörelsehinder ofta tillsammans med andra 

funktions- nedsättningar vilket gör det svårt att finna lämplig litteratur och kan därmed bidra 

till att göra läsinlärning för elever med Cerebral pares än mer komplex. 

 

När jag nu har fått möjlighet att skriva en C-uppsats tycker jag att det skulle vara givande att 

fördjupa mig i läsinlärning för elever med Cerebral pares. Eftersom det i den klass där jag 

arbetar går två elever som är i början av sin läsinlärningsprocess ser jag det som en fördel att 

genomföra undersökningen i min egen verksamhet. I undersökningen har jag genom att 

dokumentera elevernas arbetspass försökt att hitta lämpliga åtgärder för att vidareutveckla 

elevernas läsinlärning. 
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Syfte  

Tyngdpunkten i undersökningen ligger i att studera elevers arbetspass med fokus på särskild 

anpassning av läromedel/hjälpmedel vid läsinlärning för elever med Cerebral pares. Mitt 

övergripande syfte med undersökningen är att pröva åtgärder för att vidareutveckla arbetet 

kring läsinlärning för elever med Cerebral pares. 
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Litteraturgenomgång 

Enligt Nilholm (2003) kan man studera specialpedagogisk verksamhet ur tre 

forskningsperspektiv, det kompensatoriska, det kritiska och dilemma perspektivet. Inom 

specialpedagogiken har ett kompensatoriskt perspektiv haft, och har fortfarande till stora delar 

en dominerande position. Ett kompensatoriskt perspektiv innebär att man tillskriver eleven ett 

”problem” och skolans uppgift blir då att kompensera eleven för detta ”problem”. Utifrån ett 

kritiskt perspektiv anser man att det inte är elevens egenskaper i sig som är orsaken till ett 

behov av specialpedagogiska insatser, utan behovet av specialpedagogiska insatser har sin 

förklaring i olika social processer. Skolans uppgift blir då att möta varje elev utifrån elevens 

egna förutsättningar utan att segregera eleven. Dilemmaperspektivet betonar skolans 

grundläggande komplexitet när det t.ex. handlar om att fostra och lära alla elever liknande 

saker, samtidigt som skolan ska sortera eleverna utifrån arbetsmarknadens behov. För att 

kunna besvara undersökningens syfte och med tanke på att undersökningen har handlat om en 

avgränsad grupp av elever, elever med CP-skada, har den litteratur jag valt i undersökningen 

huvudsakligen kommit att skildra elever med CP-skada ur ett kompensatoriskt perspektiv.  

 

Vad är CP 

Cerebral pares - CP är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och ungdomar. Det är 

ingen biologisk urskiljbar sjukdomsgrupp utan ett allmänt antaget samlingsbegrepp för en rad 

olika tillstånd av rörelsehinder. Rörelsehindret är en konsekvens av en 

skada/utvecklingsstörning i den omogna hjärnan under dess tidiga utveckling från 

 fosterstadiet till och med två års ålder. I samlingsbegreppet CP ingår skador som inträffat i 

fosterlivet, under förlossningen eller under de första levnadsåren skriver Bille och Olow 

(1999). Ågrenska nyhetsbrev (2002) tar även upp att de hjärnskador barnen får är stationära, 

vilket innebär att de inte blir större, men symtomen ändras. Den vanligaste följden av en CP-

skada är mer eller mindre nedsatt muskelkontroll, men variationen är stor. En del barn har 

bara ett lätt rörelsehinder medan andra barn har en mycket liten viljestyrd motorisk aktivitet. 

 

CP-skador kan delas in i tre huvudgrupper beroende av de neurologiska symtomens karaktär: 

Spasticitet – innebär en förhöjd muskelspänning i hela eller delar av kroppen. Dyskinesi – 

innebär en dålig central styrning av rörelserna, vilket leder till onormala kroppsställningar och 

omotiverade, skruvade rörelser. Ataxi – innebär problem att samordna sina rörelser på ett bra 

sätt. Dessa grupper delas sedan in i följande undergrupper beroende av symtomens 
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lokalisering – var i kroppen skadan sitter. Hemiplegi innebär en spastisk förlamning i ena 

kroppshalvan. Diplegi innebär en spastisk förlamning i alla fyra extremiteterna, men mera 

framträdande i benen än i armarna. Tetraplegi innebär en spastisk förlamning som drabbar 

alla extremiteterna, men här är armarna lika drabbade som benen. Ataktisk diplegi är en 

kombination av spastisk diplegi och ataxi i armar och händer, ofta också i bålen (Bille et al., 

1999). 

 

Förutom CP-skadan är det vanligt förekommande med tilläggsfunktionshinder såsom psykisk 

utvecklingsstörning, inlärningssvårigheter, tal och språkstörning, epilepsi, synnedsättning 

eller hörselnedsättning (Ågrenska nyhetsbrev, 2002). 

 

Skolsituationen för elev med CP 

Ur pedagogisk synpunkt är det inte enbart rörelsehindret som avgör hur eleven lyckas i 

skolan. Konsekvenserna av en motorisk funktionsnedsättning kan idag till stor del 

kompenseras genom tekniska hjälpmedel och tillgång till extratid för skoldagens olika 

moment. När det däremot gäller tilläggsfunktionshinder, inverkar dessa direkt på 

inlärningssituationen och ställer krav på skolan när det gäller dess förmåga till särskild 

anpassning utifrån elevens behov (Bille et al., 1999). 

 

CP-skada är en form av rörelsehinder. Rörelsehinder kan förkortas RH. RH-begreppet har 

tidigare använts näst intill som en ”diagnos”. En ”diagnos” som ger en mycket begränsad 

vägledning för pedagogiskt handlande. Något som är vanligt bland elever med rörelsehinder 

är en förhållandevis långsam arbetstakt i skolarbetet. För att underlätta för eleverna spelar val 

av undervisningsmönster och provutformning en stor roll. Omgivningen har utan tvekan en 

avgörande betydelse för den enskilde elevens lärande genom att stödja och underlätta för 

eleven vid utformande av elevens skolsituation och därigenom även få en inre mental 

utveckling för eleven (Malmqvist, 2001). 

 

Särskild anpassning - särskild grupp 

Malmqvist (2001) skriver att elever i grundskolan med rörelsehinder kan ha sin undervisning 

förlagd till särskilda undervisningsgrupper, t.ex. RH-klasser. Användning av RH-begrepp kan 

vara administrativt gångbart för styrning av resurser till åtgärder som elever med motoriska 
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funktionshinder har rätt till. Skolverket (1999) tar även upp att i och med att RH-klasserna är 

små kan undervisningen anpassas utifrån varje enskild elevs kunskapsnivå och 

förutsättningar. Det ger större möjligheter att anpassa materialet. Lärarna har tid att 

konkretisera undervisningssituationen vilket ofta är en nödvändighet för elevens inlärning. 

Eleven ges tillfälle att arbeta i egen takt. I den lilla gruppen får eleven en tillhörighet och 

eleverna kan känna igen sig i varandras svårigheter. Detta gör sammantaget att eleven blir 

bättre rustad såväl på det kunskapsmässiga som på det sociala planet. 

 

Nackdelen med särskild undervisningsgrupp kan dock vara att eleven kan bli överbeskyddad, 

få för mycket hjälp och att situationerna blir för tillrättalagda. Det kan medföra att eleven 

hämmas i sin utveckling och får svårare att klara sig självständigt i framtiden. Att eleven 

arbetar enskilt med mycket vuxenstöd ger litet utrymme för samspelssituationer med andra 

elever.  Om verksamheten blir för isolerad kan lärarna få svårt att ställa relevanta krav och 

därmed sänka både sin egen ambitionsnivå såväl som elevernas. Eftersom särskild 

undervisningsgrupp inte alltid finns på den skola som ligger närmast elevens hem kan 

resvägen till skolan bli lång och det är lätt att eleven tappar kontakten med kamrater i 

hemmiljön (Skolverket, 1999).  

 

Skolverket (1999) menar att det är frågan om huruvida särskild undervisningsgrupp, sett ur ett 

nutida samhällsperspektiv kan ses som ett tecken på skolans svårigheter att tillgodose olika 

behov inom ramen för ”en skola för alla”.  Men betonar ändå att ur elevens perspektiv verkar 

de särskilda undervisningsgrupperna fylla en viktig funktion. Granström skriver (refererad i 

Skolverket, 1999) att enbart en minskning av klasstorleken inte har någon positiv effekt på 

elevernas kunskapsutveckling om den inte samtidigt kombineras med förändrade arbetsformer 

i klassen. Den avgörande faktorn för elevernas kunskapsutveckling är läraren och dennes val 

av arbetsformer. 

 

Särskild anpassning - läromedel/hjälpmedel 

Pedagogiskt material 

Bille et al. (1999) menar att utgångspunkten måste vara att även elever med rörelsehinder 

använder vanliga läromedel så långt det är möjligt att tillämpa. Gruppen elever med 

rörelsehinder är inte enhetlig. En mindre del av gruppen behöver speciella läromedelsinsatser 

i så gott som alla skolsituationer eller ämnen. Att utveckla och producera läromedel för elever 
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med rörelsehinder, oavsett rörelsehindrets art och grad, kan ena gången bli insatser för ett 

fåtal elever och nästa gång gälla en hel grupp. I stort sett allt material som man använder i 

undervisningen kan man kalla pedagogiska hjälpmedel eller läromedel. T.o.m. elevens stol 

och bord kan räknas hit. För elever med rörelsehinder finns t.ex. speciella bord som ger 

möjligheter till optimal anpassning i studie- och arbetssituationer. Bordets format är speciellt 

anpassat för rullstol. Skivan är vinkelställbar upp till 80º och belagd med magnetdragande yta 

som möjliggör användning av magneter (http://www.algonet.se/~anna_s/gsab-sv/index.htm, 

060521). 

 

Många anser att laborativt material endera är storleksmässigt för litet, viktmässigt för lätt eller 

av annat skäl omöjligt att hantera för en del elever med rörelsehinder. Materialet kan då 

förstoras eller förses med magneter och användas på t.ex. ett järnplåtunderlag eller utrustas 

med någon form av grepp. Det är viktigt att utformningen av det speciella materialet också tar 

hänsyn till visuella perceptionskrav (Bille et al., 1999). 

 

Kommunikationshjälpmedel 

Ferm (citerad i Nilsson, 2004) förklarar att Alternativ och kompletterande kommunikation – 

AKK är ett samlat begrepp för olika kommunikationssystem som stödjer, kompenserar eller 

ersätter verbal kommunikation. Kommunikation via språk d.v.s. via gemensamma symboler 

kallas verbal kommunikation. AKK används som ett samlingsbegrepp för alla de metoder som 

finns tillgängliga för kommunikationshandikappade individer i syfte att underlätta 

kommunikationen. AKK har olika form men kan till exempel bestå av kroppsspråk, bilder, 

symboler och datorbaserade hjälpmedel med tal. Alla former av AKK har fördelar och 

nackdelar. Vad man väljer för form av AKK beror på barnets individuella förutsättningar, 

problem och intressen.  

 

Ögonpekning som är en form av AKK är en teknik med vilken man exempelvis kan välja ett 

meddelande. Man kan även använda ögonpekning genom att tittar på något föremål man vill 

ha, eller på den bild som föreställer det föremålet. En rullstolsburen elev kan t ex genom att 

stint stirra åt ett visst håll visa att det är dit eleven vill bli körd. Att titta på något speciellt man 

vill ha på matbordet är ett annat exempel (Lindberg, 2004). 

 

Laserpeklampa är ett kommunikationshjälpmedel för personer med funktionshinder som 

saknar möjlighet att kommunicera med tal, skrift eller på annat sätt. Den består av en 



 

7  

laserlampa med batterienhet. Lampan fästs på användarens glasögon, pannband, keps etc. 

Lasern sänder ut en röd ljuspunkt som används för att peka på olika saker i omgivningen som 

texter, bilder och föremål (www.gewa.se, 051101). 

 

Det finns även en rad apparater, mer eller mindre teknologiska som är avsedda att hjälpa en 

person med talet. Det finns pratapparater med tal som läser upp det som ska sägas. Systemet 

bygger på att bara det som talas in, eller programmerats, kan läsas upp. Det finns även 

möjlighet att utnyttja datorn för framställning av tal (Gotthard, 2002). 

 

Dator som pedagogiskt hjälpmedel/kommunikationshjälpmedel 

Både i skolan och på fritiden kan datorn vara ett både nödvändigt och roligt redskap för elever 

med rörelsehinder. Datorn som hjälpmedel ger större möjligheter för elever med rörelsehinder 

att utföra meningsfulla aktiviteter som att skriva, kommunicera och läsa menar Lidström och 

Zachrisson (2005). Kombinerad med exempelvis en digitalkamera kan datorn bli ett 

ovärderligt hjälpmedel när det gäller kommunikationen skriver Gotthard (2002).  

 

Läsförmågan är en avgörande faktor när det gäller i vilken utsträckning vi kan tillgodogöra 

oss datorns möjligheter. Det vanligaste sättet att tolka text är med synen. För den som kan se 

men inte tolka text finns olika bild- och symbolsystem som alternativ till skriftspråket. 

Personer med grav synskada kan få hjälp att läsa med hjälp av punktdisplay och/eller 

talsyntes. Med ett sådant program kan den text som finns på skärmen bli uppläst. Man kan 

även ha bildsymboler och när man klickar på dem så blir ett ord eller en fras uppläst 

(Lidström et al., 2005). 

 

Datorn kan dels vara ett pedagogiskt stöd i undervisningen men även ett skrivhjälpmedel för 

den som inte kan hålla i en penna och dels ett stöd för minnet. Datorn kan anpassas på en rad 

olika sätt vilket gör det möjligt, även för den som har mycket begränsad rörelseförmåga att 

hantera datorn menar Gotthard (2002). För att personer med rörelsehinder ska kunna arbeta 

självständigt med datorn har det utarbetats olika anpassningar för alternativa styrsätt av 

datorn. Ersättare för tangentbord kan exempelvis vara olika typer av kontakter. De finns i 

många olika utföranden och de kan ha en eller flera funktioner (Lidström et al., 2005). 
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Särskild anpassning – inlärningssituation 

Som jag tidigare har tagit upp behöver elever med CP-skada ofta en anpassad skolmiljö, som 

anpassade hjälpmedel och läromedel. Hur elevernas inlärningssituation bör vara uppbyggd 

kan ses ur flera perspektiv.  

 

Trillingsgaard, Dalby och Östergaard (1999) redogör för hur elevens motoriska nedsättningar 

och eventuellt andra funktionsnedsättningar kan påverka eleven i inlärningssituationen. För en 

elev med svår CP gäller det att uppnå de minimikrav som är behövliga för att kunna sitta och 

stå, eventuellt med hjälpmedel. En god sittställning kan minska antalet plötsliga 

muskelspänningar i kroppen och därigenom bidra till en bättre koncentrationsförmåga och 

inlärning hos eleven. Det är viktigt vid inlärningssituationen att tänka på att en del elever med 

måttlig eller svårt motoriskt handikapp kan sakna de möjligheter till upplevelser och 

erfarenhet som andra barn har. Dessutom har många av dessa elever tilläggshandikapp som 

bidrar till att ytterligare komplicera kommunikationen med omvärlden. Dessa faktorer kan 

bidra negativt till elevens möjligheter till begreppsbildning men behöver inte vara uttryck för 

en sänkt intellektuell nivå. Det ställer stora krav på omgivningen eftersom det är både 

nödvändigt och viktigt att eleven stimuleras för att kunna utnyttja sina intellektuella 

utvecklingsmöjligheter på bästa sätt. (Trillingsgaard et al., 1999) 

 

Specialpedagogiska institutet (www.sit.se) ger råd i hur man kan lägga upp undervisningen 

för elever utifrån det perspektivet att de har en grav synskada. De menar att behovet av stöd i 

undervisningen varierar från elev till elev och är beroende av den grad av synskada som 

eleven har men också av elevens personlighet och andra förmågor. Som lärare bör man se det 

som en utmaning att vara beredd på att förändra arbetssätt och metoder för att göra elevens 

lärande så gynnsamt som möjligt. Följande punkter kan vara till hjälp för att kunna erbjuda en 

elev med synskada en god undervisning. 

• Tänka igenom hur arbetsuppgifterna ska genomföras. 

• Förbereda lektionerna i god tid för att hinna anpassa elevens material. Se till att eleven 

har det anpassade materialet samtidigt som övriga elever. 

• Stå nära eleven för att visa bilder eller ge eleven ett liknande föremål att hålla i 

handen. 

• Ordning och reda är viktigt för den som är synskadad och att varje sak har sin plats. 

(www.sit.se, 060421)  
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De flesta elever med rörelsehinder har en individualiserad undervisning anpassad efter deras 

motoriska färdigheter. Vid utformningen av undervisningen är det också viktigt att tänka på 

att även undervisningsmetodik, tidsaspekter, undervisningsmängd, provmetodik och 

svårighetsgrad på stoffet påverkar undervisningen för eleven. Undervisningen måste knyta an 

till de erfarenheter som eleven har. Saknas denna grund måste eleven först ges möjligheter att 

få de erfarenheter som undervisningen utgår ifrån. Det är viktigt att eleven hinner arbeta klart 

med ett avsnitt innan läraren väljer att påbörja nästa avsnitt. Detta för att eleven ska få 

möjlighet att befästa sin kunskap. En risk kan vara att eleven blir passiv betraktare när de 

vuxna arbetar med elevens arbetsuppgifter. Principen måste vara att det är bättre att lösa ett 

fåtal arbetsuppgifter själv än att elevassistenten löser många åt eleven. Positiva men 

realistiska individuella förväntningar ökar med stor sannolikhet elevens motivation vilket 

gynnar inlärningen (Malmquist, 2001). 

 

Johansson (1996) anser att det är viktigt med struktur i arbetspassen för elever med olika 

former av inlärningssvårigheter, speciellt under den period av inlärningen då inlärningsstoffet 

är nytt och obekant. Detta underlättar inlärningen och reducerar risken att göra fel eftersom 

störande element tas bort och eleven slipper ägna energi åt sådant som ändå inte leder till 

något positivt i situationen. Genom att situationen blir förutsägbar, blir det lättare att se 

tillbaka, att minnas och att se framåt. Genom att bygga in en viss flexibilitet i strukturerna 

inges eleven också upplevelsen av att bestämma över sin träning. Nya övningar bör 

introduceras successivt, vilket betyder att det finns ett rullande förändringsschema i 

strukturen. Vid varje arbetspass bör det högst ingå en ny övning. 

 

Arbetspassen bör även vara kraftigt ritualiserade. Bestämda fraser markerar olika skeenden i 

situationerna t.ex. början och slut på arbetspasset förespråkar. Att ha en bestämd plats i en så 

avskild miljö som möjligt är bra. Läraren som leder arbetspasset sitter som regel mitt emot 

eleven med optimal möjlighet till ögonkontakt. Ibland passar det dock bättre att läraren sitter 

bredvid eleven. Vid vissa tillfällen behöver eleven även ha någon som agerar hjälpjag under 

själva arbetspasset. Hjälpjaget är passiv i allt utom att hjälpa eleven att utföra pågående 

övningar och är reducerad till att enbart vara barnets redskap. Tidsmässigt bör även 

arbetspassen vara inplanerade vid samma tidpunkt varje dag. Arbetspassens varaktighet kan 

variera och anpassas till varje elevs uthållighet (Johansson, 1996). 
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Läsinlärning 

Hur elever lär sig läsa finns det många teorier omkring. Ljudmetoden som följer en 

strukturerad arbetsgång har varit den dominerande metoden under hela 1900-talet med inslag 

då och då från andra metoder. Läsinlärning enligt ljudmetoden bygger på att sätta in barnet i 

det alfabetiska systemets huvudprinciper och öva det, framför allt sambandet mellan ljud i det 

talade språket och alfabetets bokstäver. Ett annat synsätt och arbetssätt som introducerades på 

1970-talet var ”Läsning på talets grund” - LTG. LTG är en läsinlärning som bygger på att 

börja med helheten (texten) och gå till delarna (ord eller ljud) och åter till helheterna. Från 

1970-talet och framåt har det hänt mer än tidigare inom debatt, forskning och utvecklandet av 

nya arbetssätt (Längsjö och Nilsson, 2005). 

 

Höien och Lundberg (1990) menar att de flesta barn behöver planmässig hjälp från vuxna för 

att bli medvetna om ordens uppbyggnad och för att förstå hur det alfabetiska systemet 

fungerar. Genom att regelbundet använda rimlekar, ramsor och andra språklekar, kan man på 

ett roligt sätt förbereda barnet för skolans läsinlärning. 

 

För att sedan kunna läsa behöver eleven kunna översätta bokstäverna till fonem (språkljud) 

och dessa fonem sätts sedan ihop till ord. Även om man kan varje bokstav i ett ord och kan 

ljuda alla bokstäverna, är det ingen garanti för att man kan läsa ordet. Eleven måste först ha 

fått insikten att ord kan delas upp i fonem och alltså kunna ljuda sig fram. Den noggranna 

ljudningen på det här stadiet innebär också att barnet tvingas att vara mer uppmärksamt på 

ordets uppbyggnad och det leder till att barnet efter hand får en allt klarare inre föreställning 

av hur orden stavas. (Höien et al., 1990) 

 

I inlärningssituationen är det viktigt att kombinera ljudmetod med helordsmetod. Anledningen 

är att en läsare anses bearbeta en text både genom att gå från de små delarna (bokstavsljuden) 

till helheterna genom att ljuda sig fram och genom att utgå från helheten (Lidberg, 1993). 

 

Läs- och skrivprocessen hos barn utan funktionshinder under ett stort antal år har studerats av 

många forskare. Lite forskarinsatser har däremot ägnats åt läs- och skrivprocessen hos barn 

som behöver extra anpassning p.g.a. komplexa inlärningsproblem. De beskrivningar och 

förklaringar av hur läs- och skrivinlärning går till hos barn utan funktionshinder kan inte på 

något enkelt sätt antas gälla för barn med t.ex. kognitiva, perceptuella, motoriska eller 

språkliga störningar (Johansson, 1993). 
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Läsinlärning och CP 

Rutter (citerad i Dahlberg-Sandberg, 1996) menar att elever med CP-skada ofta visar många 

komplexa svårigheter i läsinlärningen. Han förklarar de komplexa svårigheterna med att grava 

hjärnskador som inträffar tidigt i livet kan ha en negativ effekt på läsinlärningen utan att den 

generella intelligensen behöver ha blivit påverkad. Andra faktorer som kan påverka 

läsinlärningen för elever med CP-skada är motoriska nedsättningar som gör det svårt att 

skriva eller bläddra i böcker, språkliga svårigheter som avsaknad av tal, begränsat ordförråd 

och språkförståelse, syntaktiska eller fonologiska svårigheter. För elever med CP-skada går 

mycket av deras skoltid åt till andra aktiviteter än traditionellt skolarbete som hygien, 

matsituationen och läkarbesök vilket ytterligare kan försvåra läsinlärningsprocessen 

(Dahlgren-Sandberg, 1996). 

 

Med tanke på elevernas fysiska och kommunikativa förutsättningar rekommenderas en 

läsinlärning med hjälp av Bliss. Bliss är ett system av symboler där ord och begrepp 

representeras med bilder i stället för bokstäver. Blissystemet innehåller symboler och 

grammatiska tecken som gör det möjligt att bilda fullständiga meningar (Dahlgren-Sandberg, 

1996). 

 

Kommunikation och läsinlärning bör ses som en långsiktig process. Det är positivt för 

läsinlärningsutvecklingen om eleverna tidigt kommer igång med språklekar och träning av 

fonologisk medvetenhet. Man har märkt att det gynnar eleverna när de sedan ska börja med 

den formella läsinlärningen. Forskning omkring läsning för elever med CP-skada som saknar 

tal är viktig men det är en liten grupp och därför gynnas inte alltid sådan forskning. Tänkvärt 

är att den möjliga utvecklingen sådan forskning ger även skulle kunna användas vid 

förbättring av läsinlärningsstrategier för elever utan funktionshinder (Dahlgren-Sandberg, 

1996). 

 

IUP och åtgärdsprogram 

Alla elever ska fr.o.m. 060101 ha en individuell utvecklingsplan – IUP. Den upprättas i 

anslutning till utvecklingssamtalet, som ska genomföras en gång per termin. IUP ska utgå från 

var eleven befinner sig i förhållande till läroplanens och kursplanens mål. Den ska innehålla 

realistiska och uppnåbara mål för eleven och beskriva hur eleven ska nå dessa mål. IUP bör 
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innehålla både kortsiktiga och långsiktiga mål och ska utgå från några övergripande 

målområde i läroplanen. Under varje målområde i en IUP beskrivs vad eleven behöver 

utveckla och förbättra och vilka insatser skolan bör göra för att stimulera och stödja elevens 

utveckling. En prioritering och begränsning av antalet mål ger eleven större möjlighet att nå 

framgång än om en IUP omfattar en stor mängd mål. Utvecklingsplanen följs kontinuerligt 

upp och utvärderas i samband med varje utvecklingssamtal (Skolverket, 2005a). 

 
Den samlade och systematiserade kunskapen som skolan får om varje elevs utveckling genom 

IUP kan sedan vara underlag för läraren och arbetslaget vid planering. IUP ger också skolan 

möjlighet att analysera sin verksamhet och synliggöra vilka behov av utveckling som finns på 

grupp-, ämnes-, och individnivå. På så sätt blir IUP en viktig del av skolans ständigt pågående 

kvalitetsarbete. IUP ger även skolans huvudman viktig information genom att visa på vilka 

behov av utvecklingsinsatser som finns. IUP kan därigenom bilda underlag för bl.a. skolans 

resursfördelning och kompetensutveckling (Skolverket, 2005a). 

 

Ett åtgärdsprogram behöver till skillnad från IUP inte upprättas i anslutning till 

utvecklingssamtalet utan kan formuleras när som helst under skolåret. Så snart det har 

framkommit att en elev behöver särskilt stöd ska behovet utredas och ett åtgärdsprogram 

skrivas där skolan beskriver de insatser som ska göras. Åtgärdsprogram ersätter inte IUP. En 

del elever kommer att ha både IUP och åtgärdsprogram (Skolverket, 2005a).  

 

Det krävs betydligt mer genomtänkta strategier för att nå positiva effekter för elever som har 

komplexa funktionsstörningar än för elever med lindrigare problem. Förekomsten av 

åtgärdsprogram underlättar ett väl strukturerat arbete. Om åtgärdsprogram används för att 

diskutera typ av mål och varför dessa sätts kan det också påverka kvaliteten i åtgärdsarbete 

(Skolverket, 2003). 

 

Basen för verksamhetens utveckling är uppföljning och utvärdering av elevernas resultat i 

förhållande till uppsatta mål samt analyser av orsaker till graden av måluppfyllelse. Detta är 

en förutsättning för att kunna planera och genomföra åtgärder som leder till ökad 

måluppfyllelse och därigenom utvecklar kvaliteten i skolans arbete. Skolor, kommuner och 

landsting är skyldiga att årligen upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar som ett led i den 

kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen. Att alla elever ska få det stöd de behöver för 
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att utifrån sina förutsättningar nå målen kan ses som en målsättning att sträva mot och en 

utgångspunkt för skolans fortsatta generella utvecklingsarbete (Skolverket, 2001). 
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Metod 

Kvalitativ metod 

Ett kvalitativt perspektiv kan inte ses som någon enhetlig företeelse. Den forskningsmetodiska 

litteraturen beskriver många olika metoder och det finns ett stort antal vetenskapliga synsätt 

som alla innefattar någon form av kvalitativ metod. Inom forskning är det också vanligt att 

forskare utformar och tillämpar egna varianter och tolkningar av kvalitativ metod. Man kan 

hävda att varje kvalitativt forskningsproblem kräver sin unika variation (Patel et al, 2003). 

 

Aktionsforskning 

Min undersökning sker i den verksamhet där jag vanligtvis arbetar och syftar till att det ska 

ske en vidareutveckling av läsinlärningen för två elever med Cerebral pares. Jag anser därför 

att undersökningen kan beskrivas som en form av aktionsforskning. Rönnerman (1998) menar 

att aktionsforskning kan beskrivas som en forskningsansats som tar sin utgångspunkt i 

verksamheten. Forskningen ska verka för ett samarbete mellan forskare och yrkesverksamma 

lärare och bör resultera i förändring. Aktionsforskning är ett begrepp som ofta återkommer i 

diskussion kring skolforskning, men det används även som ett begrepp för att beteckna en 

forskningsmetod. Aktionsforskning handlar om att utveckla och förändra verksamheten, men 

också om att skaffa sig kunskap om hur denna förändring går till och vad som sker under 

arbetets gång. Det viktiga i aktionsforskning blir att som yrkesverksam ställa frågor till 

verksamheten, iscensätta en handling, följa processen och reflektera över vad som sker. Det 

finns alltså alltid ett samband mellan handlandet och förståelsen av vad som sker. Dessa 

moment leder till att den yrkesverksamme blir delaktig i vad som sker och därmed 

åstadkommer en bättre grund att fortsättningsvis handla utifrån (Rönnerman, 2004).  

 

Utvecklingen i aktionsforskning kan ses ur ett perspektiv som Rönnerman kallar ”bottom-up”- 

perspektiv. Det innebär att det är den yrkesverksamme läraren som med hjälp av egna 

frågeställningar ställer frågor och agerar för att utifrån verksamhetens behov pröva nya 

åtgärder som kan leda till en förändring i verksamheten. I det Rönnerman kallar ”top-down”- 

perspektiv är det någon annan än den yrkesverksamme som beslutar om vad som ska ske i 

verksamheten. I processen i aktionsforskning används olika redskap för att hjälpa praktikern 

att identifiera problem, följa utvecklingsprocessen, reflektera och värdera den nya praktiken i 

relation till den gamla. Aktionsforskningsprocessen är cyklisk och innehåller stegen: planera, 
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agera, observera och reflektera. Men processen slutar inte för att ett projekt är genomfört utan 

reflektionen ger upphov till ny planering etc. (Rönnerman, 2004). I den här undersökningen 

har jag och arbetslaget sett på verksamheten ur ett ”bottom-up”-perpektiv. Det har varit vi 

som vanligtvis arbetar med eleverna som även beslutat om vilka nya åtgärder som vi ska 

prova för att vidareutveckla elevernas läsinlärning.  

 

Ett dilemma i aktionsforskningen kan vara den dubbeltydighet som ligger i att försöka förena 

forskare och yrkesverksamma. Schmid (refererad i Eliasson, 1995) menar att forskare och 

yrkesverksamma har mer eller mindre olika intressen, är underlagda olika rationaliteten och 

kräver olika villkor. Detta dilemma menar Schmid bara kan bara lösas om man separerar de 

två rollerna åt och att båda parter respekterar den arbetsdelning det därmed innebär (Eliasson, 

1995).  

 

I aktionsforskningen blir mötet mellan det generella och det specifika centralt. Det är 

forskaren som har den allmänna kunskapen kring metoder och analysinstrument medan det är 

de yrkesverksamma som har kunskap kring det unika i det specifika sammanhanget. 

Tillsammans kan detta skapa spännande och utvecklande möten som genererar ny kunskap 

(Rönnerman, 2004). 

 

Den som arbetar med utvecklingsarbete kanske inte alltid har ambitionen att producera 

kunskap i form av teorier. Därför kan man säga att aktionsforskning inte är vare sig utpräglat 

deduktivt eller induktivt i vetenskaplig mening. Man kanske tillämpar någon teori som passar 

för det aktuella problemet eller drar slutsatser om enskilda företeelser utan att formulera sig 

teoretiskt (Patel och Davidsson, 2003). 

 

Utvecklingsarbete  

I ett utvecklingsarbete i skolan kan man utgå från aktionsforskningens principer. Som 

utgångspunkt i utvecklingsarbetet formuleras ett problem eller en frågeställning, Utifrån 

problemet planerar och genomför man ett projekt, samlar information kring vad som sker, 

reflekterar kring varför detta sker, dokumenterar och sprider sin kunskap till andra. Eftersom 

utgångspunkten finns i den egna verksamhetens frågor och problem blir utvecklingsarbetet 

viktigt och leder vidare till nya frågeställningar och utmaningar (Rönnerman, 1998). 
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Kan det då finnas några svårigheter med utvecklingsarbete? En svårighet med att som 

yrkesverksam lärare driva utvecklingsarbete är att det är svårt tidsmässigt att hinna med både 

utvecklingsarbetet och själva verksamheten. Några skolor beskriver även att det är svårt att 

hitta rätt metod i utvecklingsarbetet. Begreppsförvirring kring vad utvecklingsarbetet skall 

innehålla kan också leda till felval av exempelvis föreläsningar eller annan 

kompetensutveckling och därmed försvåras utvecklingsarbete (Skolverket, 2005b). 

 

Begreppet utvärdering kan lätt sammankopplas med granskning och kontroll. Även om vi i ett 

decentraliserat samhälle och med en målstyrd läroplan inte kan bortse ifrån myndigheters 

kontrollutövande bör vi även skapa möjligheter för en utvärdering som inte enbart måste vara 

kontrollerande utan även kunna ge underlag för utveckling. Om utvärdering ska vara 

användbar i en utvecklingsprocess måste den yrkesverksamme själv se ett behov av och ges 

möjlighet till utvärdering. Det är också viktigt att bli uppmärksam på skillnaden mellan 

utvärdering som utgår ifrån kontrollbehov och utvärdering som underlag för utveckling 

(Rönnerman, 1998). 

 

Utvärdering som syftar till att vara utgångspunkt för fortsatt skolutveckling har karaktären av 

att kritiskt granska och beskriva den egna verksamheten. Beskrivningen kan sedan i ett 

utvecklingsarbete ligga till grund för vilken utvecklingsinriktning lärarna bestämmer sig för. 

Denna form av utvärdering medför att lärarna är aktiva och deltar i en process där 

utvärderingen tar sin utgångspunkt i frågor som är adekvata för dem. Genom detta förfarande 

reflekterar de över sin egen verksamhet vilket också bildar en utgångspunkt inför kommande 

utveckling (Rönnerman, 1998). 

 

Franke-Wikberg (refererad i Rönnerman, 1998) har utarbetat Umeåmodellen för att visa på 

hur man i utvärdering av ett utvecklingsarbete kan ta andra kollegor till hjälp. Umeåmodellen 

innebär att arbetslaget granskar den egna verksamheten. Både yttre och inre ramar 

uppmärksammas, liksom processen och resultatet av verksamheten. Granskningen 

sammanfattas sedan i en beskrivning, där en probleminventering ingår. Rapporten läses 

därefter av några kollegor på en annan skola som även besöker den aktuella skolan för att 

samla information genom intervjuer och observationer. Sedan sammanfattar de sina åsikter i 

en rapport där de även kommer med förslag på förändringsinriktning. Som ett sista led 

diskuterar arbetslaget fram förändringar som då bygger på de problem som iakttagits i den 

egna verksamheten och som man vill förändra (Rönnerman, 1998). 
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Alexandersson beskriver (refererad i Rönnerman, 1998) reflekterande utvärdering. Med 

reflekterande utvärdering menar Alexandersson en utvärdering som utgår från den egna 

undervisningen och där lärandet sätts i centrum dels för läraren, dels för eleven. Men det är 

läraren som ska ställa frågorna och Alexandersson menar att detta kan leda till att eleven och 

läraren tillsammans med andra lärare kan fördjupa sina kunskaper om undervisning så att en 

medveten inventering av verksamheten används istället för att man tar till generella lösningar 

på problem. 

 

Val av undersökningsgrupp 

Jag valde ut de två eleverna i undersökningen utifrån de kriterier att jag planerade att göra en 

undersökning med elever som går i den verksamhet där jag arbetar och som var i början av sin 

läsinlärningsprocess. För att all personal som arbetar med eleverna skulle ges möjlighet att 

utveckla elevernas läsinlärning och även få samma information om elevernas läsinlärning 

valde jag att ha med arbetslaget som arbetar med eleverna i undersökningen och driva det som 

ett utvecklingsarbete. Även Rönnerman (2004) pekar på att i utvecklingsarbete kan bidrar till 

att det sker ett lärande i yrket och att verksamheten därmed förändras på ett medvetet sätt.  

 

Beskrivning av deltagarna i undersökningen 

Undersökningen genomfördes på en grundskola i Mellansverige. I undersökningen medverkar 

Anna och Anders som är 11 och 12 år. Anna och Anders är fingerade namn. De två eleverna 

har dubbel klasstillhörighet då de dels går i en grundskolklass, skolår 5 och 6, men även i en 

RH-klass. De två eleverna har hela sin skoltid haft dubbel klasstillhörighet och deras skoldag 

är mycket individuellt anpassad. I undersökningen har även det arbetslag där jag arbetar som 

specialpedagog deltagit. I den här undersökningen blir min roll att försöka vara både forskare 

och yrkesverksam. Arbetslaget består förutom av mig även av två elevassistenter och en 

grundskollärare. En elevassistent har arbetat i RH-klassen i fem år, den andra elevassistenten 

har arbetat i två är, grundskolläraren har arbetat i ett år och jag började arbeta i klassen vid 

terminsstart. Bägge eleverna har även flera personliga assistenter som följer dem under deras 

skoldag men även arbetar med eleverna i hemmet. De personliga assistenterna har varit med 

vid arbetspassen som ett hjälpjag men har inte deltagit i utvecklingsarbetets diskussioner. 
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Tillvägagångssätt  

Enligt Rönnerman (1998) är det de yrkesverksammas frågor som leder processen framåt. 

Undersökningen har baserats på mina och det övriga arbetslagets frågor kring 

läsinlärningsprocessen för eleverna. Dessa frågor har på ett naturligt sätt medfört åtgärder till 

förbättring som fört processen framåt. Eftersom undersökningen drevs som ett slags 

utvecklingsarbete för personalen använder jag mig av de moment som Rönnerman (1998) 

menar kännetecknar ett utvecklingsarbete för att förklara tillvägagångssättet i 

undersökningen. De momenten är ”Formulera ett problem eller en frågeställning”, ”Planera 

ett projekt”, ”Genomföra ett projekt/ Reflektera kring vad som sker”, ”Arbeta med 

åtgärderna” (Rönnerman, 1998). 

 

Formulera ett problem eller en frågeställning 

Eftersom arbetslaget inte hade någon möjlighet att planera gemensamt och därmed kunna 

diskutera fram en frågeställning blev det jag som efter att ha läst litteratur valde att inrikta mig 

på att undersöka följande frågeställning: Hur kan den konkreta läsundervisningen för elever 

med CP-skada utvecklas med hjälp av aktionsforskningens metoder? Den frågeställningen 

presenterade jag för det övriga arbetslaget på en rast under ordinarie skoltid. Hur det övriga 

arbetslaget ställde sig till denna frågeställning diskuterade vi inte igenom. 

 

Planera ett projekt 

Arbetslaget har inte haft någon tid avsatt för gemensam planering utan planeringen av 

utvecklingsarbetet har skett på raster under skoltid. Elevassistenterna har i undersökningen 

planerat de arbetspass de leder med eleverna på egen hand. Jag har läst litteratur som jag har 

ansett varit relevant i min undersökning med tanke på mitt syfte. Utifrån den litteratur jag har 

läst har jag försökt förklara och diskutera mitt resultat. I undersökningen valde jag att enbart 

ta upp de läromedel/hjälpmedel som har varit aktuella under de två elevernas arbetspass. 

 

Genomföra ett projekt/Reflektera kring vad som sker 

Kartläggningsarbetet av eleverna började med att jag läste deras individuella 

utvecklingsplaner för att få en helhetsbild av eleverna. För att få ytterligare en inblick i hur 

deras arbetspass var utformade bestämde jag mig för att göra en videoobservation. Att jag 

valde videoobservation berodde på att vi var ett helt arbetslag som skulle arbete med eleverna 

under videofilmningen och jag trodde därför att det kunde bli svårt att komma ihåg och hålla 

isär alla arbetspass. Observationer skulle passa eftersom det enligt Patel och Davidsson (2003) 
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är en metod som till skillnad från intervju och enkät inte är beroende av att deltagarna har en 

tydlig minnesbild av vad som har skett och som de dessutom ska kunna vidarebefordra så att 

den uppfattas rätt. Jag trodde även att det skulle vara bra att ha möjlighet att gå tillbaka och se 

materialet flera gånger. Jag valde att videofilma två arbetspass med varje elev. 

Videofilmningen gjordes i RH-klassens lokaler under ordinarie skoltid. Två arbetspass leddes 

av mig och två av elevassistenter som arbetar i RH-klassen. Det material som de två eleverna 

arbetade med i undersökningen hade de bara arbetat med under några veckor vid 

filmtillfällena.  

 

Efter att filmningen var klar analyserade jag filmerna. De övriga i arbetslaget hade inte 

möjlighet att se filmerna. Peterson (1994) menar att det är viktigt vid analys av videofilmer att 

titta förutsättningslöst och titta på en sak i taget och sedan beskriva – skriva ned vad som 

hände. Därför såg jag först igenom alla videofilmerna och valde sedan ut sekvenser som 

kunde beskriva innehållet i arbetspassen men också utifrån vad den litteratur jag läst tagit upp, 

elevernas intresse och utvecklingsnivå verkade meningsfulla för dem att vidareutveckla Vid 

nedskrivningen beskrev jag vad pedagogen/elevassistenten och eleven sa och gjorde under 

sekvensen.  

 
Därefter hade arbetslaget ett samtal, som jag spelade in på band, om min filmanalys där vi 

tillsammans diskuterade de olika arbetspassens arbetsmetoder och även kom fram till förslag 

på lämpliga åtgärder för att vidareutveckla de två elevernas arbetspass. Därefter lyssnade jag 

igenom hela bandupptagningen av samtalet och skrev sedan ned samtalet. Utifrån den 

utskriften sammanfattade jag hela samtalet utifrån frågeställningarna: Hur upplever 

arbetslaget de arbetsmetoder som används vid arbetspassen? Vad fungerade bra/dåligt under 

arbetspassen? Vilka lämpliga åtgärder kan genomföras för att utveckla arbetspassen? 

 

Arbeta med åtgärderna 

De åtgärder som var möjliga att genomföra introducerade vi sedan stegvis i elevernas 

ordinarie undervisning under två månader. Efter två månader upprepade jag filmningen av 

arbetspassen för de två eleverna. För att få veta vad som hänt med de åtgärder som föreslogs 

men inte fanns med på de nya videofilmerna ställde jag även frågor till personalen. Vid det 

samtalet hade endast två av personalen möjlighet att vara med. Svaren på frågorna skrev jag 

ned under samtalets gång och använde vid utvärderingen av de nya åtgärderna.  
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Tillförlitlighet 

Zeichner & Noffke skriver (refererad i Rönnerman, 2004) att aktionsforskningen kritiseras för 

att den kunskap som genereras är alltför bunden till den egna verksamheten och därför inte 

äger särskilt stor giltighet utanför den egna verksamheten. Rönnerman (2004) tar upp att ett 

kriterium för forskning är att kunna använda sig av ett systematiskt förfaringssätt. Pedagoger 

som samlar in iakttagelser från den egna verksamhet har svårt att systematisera kunskaper, 

systematiskt reflektera etc. Hon menar även att många anser att kunskap skall vara objektiv 

och värderingsfri och att kunskap som fås genom aktionsforskning inte uppfyller de kraven. 

 

Jag är medveten om att dessa åsikter är ett dilemma när det gäller att bedöma tillförlitligheten 

i mitt arbete och jag förstår att tillförlitligheten och generaliserbarheten i mitt arbete kan 

ifrågasättas eftersom studien grundar sig på ett så litet urval personer, observationstillfällen 

och att jag undersöker min egna arbetsplats. Jag anser ändå att aktionsforskning är viktig och 

att man därför när det gäller tillförlitlighetsfrågan bör tillämpa det synsätt som Rönnerman 

(2004) beskriver. I aktionsforskning är det mottagaren som avgör trovärdigheten. Lincoln och 

Guba (refererad i Rönnerman, 2004) menar att det är de potentiella forskningsanvändarna som 

själva måste bestämma om deras egen kontext är överensstämmande med den kontext som 

forskningen genomfördes i. Forskarna överlämnar alltså validitetsfrågan till den som tar del 

av resultatet. Zeichner & Noffke (refererad i Rönnerman, 2004) menar att trovärdighet är ett 

begrepp som bättre än tillförlitlighet beskriver vad det innebär för den yrkesverksamme 

läraren ”att veta” sett i relation till den kunskap forskningen resulterar i.  

 

Etiska ställningstaganden  

Enligt Vetenskapsrådets (2005) rekommendationer informerade jag de elever, deras föräldrar 

och det arbetslag som deltar i min undersökning, både muntligt och skriftligt om vad mitt 

arbete skulle handla om, vad syftet med arbetet är att deltagandet i detta arbete är frivilligt, att 

de när som helst har rätt att avbryta deltagandet och att deras identitet inte ska röjas. Det 

innebär att alla uppgifter om identifieringsbara personer ska antecknas, lagras och användas i 

arbetet på ett sådant sätt att enskilda personer inte kan identifieras av utomstående. De 

videofilmade arbetspassen kommer att förstöras när arbetet är slut. Uppgifterna kommer inte 

att användas eller utlånas för andra syften än vad de är avsedda för. Arbetslaget och elevernas 

föräldrar har även haft möjlighet att korrekturläsa rapporten.  
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Eftersom aktionsforskning kräver att man är en del i processen kan det vara svårt att kritiskt 

granska och förhålla sig till resultatet. Man har ofta en nära relation till deltagarna vilket kan 

medföra att man ställs inför etiska dilemman skriver Rönnerman (2004). Även i den här 

undersökningen har det funnits tillfällen där jag av hänsyn till deltagarna varit tveksam till hur 

vissa formuleringar kan tolkas och jag är medveten om att den färdiga uppsatsen till stor del 

skildrar processen utifrån mitt perspektiv.  
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Resultat 

För att förenkla för läsaren och därmed göra resultatet mer överskådligt presenterar jag 

resultatet utifrån följande frågeställningar: Hur är arbetspassen utformade och vad innehåller 

de vid utvecklingsarbetets början? Hur upplever arbetslaget de arbetsmetoder som används 

vid arbetspassen? Vilka lämpliga åtgärder kan genomföras för att utveckla arbetspassen? Hur 

är arbetspassen utformade och vad innehåller de efter två månader?  

 

Hur är arbetspassen utformade och vad innehåller de vid utvecklingsarbetets början 

Den här frågan besvarar jag utifrån Anna och Anders videofilmade arbetspass. Anna har gjort 

läsinlärningslekarna tidigare och de ingår i hennes dagliga rutiner. Det är inte alltid samma 

personal som leder arbetspassen. Arbetspassen pågår i ungefär 45 minuter. Anna  arbetar i ett 

stängt rum och de andra eleverna finns inte med i rummet.  

 

Annas arbetspass  

• Läsinlärningslek 1 

Elevassistenten visar Anna två magnetbokstäver. 

Elevassistenten sätter upp magnetbokstäverna på ett synbord. 

Anna ska lista ut vilket ord där är – det är ordet ko.  

Elevassistenten sätter upp ytterligare ett ord – bil. 

Elevassistenten tar sedan fram en leksaksko. 

Elevassistenten frågar Anna var det står ko. 

Anna visar med hjälp av ögonpekning var det står ko. 

På det här sättet arbetar Anna och elevassistenten med orden bok – orm, bil – orm, häst – bil 

och apa – ko. 

 

På videofilmen kan man se att Anna när elevassistenten sätter upp bokstäver vänder huvudet 

dit elevassistenten placerar bokstäverna. Eftersom Annas arbetspass är filmade lite från sidan, 

för att få plats med både pedagogen och Anna i bild, syns inte Annas ögonpekning på 

videofilmerna och man kan i efterhand inte se om Anna ögonpekar på rätt föremål. Däremot 

tolkar elevassistenten att Anna efter lite betänketid ögonpekar på rätt föremål vid de flesta 

försöken. Tolkar elevassistenten att Anna pekar på fel föremål ber hon Anna att försöka igen.   
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• Läsinlärningslek 2 

Pedagogen sätter upp magnetbokstäver på synbordet – det bli ordet katt. 

Pedagogen ber Anna att hon ska ljuda bokstäverna.  

Pedagogen säger K-A-T-T och Anna härmar A.  

Pedagogen frågar Anna om hon vet vilket ord hon har ljudat. 

För att Anna ska få möjlighet att svara visar pedagogen två olika saker för Anna – en 

leksakskatt och en leksaksbil. 

Pedagogen ber Anna att visa vad det är för ord hon har läst genom att Anna tar rätt föremål 

med handen. 

Anna arbetar på samma sätt med apa, orm och glas. 

 

Med hjälp av Annas huvudrörelser kan man se att Anna när pedagogen sätter upp bokstäver 

följer med i vad pedagogen gör. När pedagogen ber Anna att ljuda bokstäverna kan Anna på 

pedagogens uppmaning härma A. Anna har även fler vokalljud men dem använder hon mer 

slumpmässigt. Anna har under det här arbetspasset inga konsonantljud. När Anna ska ta rätt 

föremål med handen tar hon rätt föremål varje gång. 

 

Anders arbetspass 

På samma sätt som ovan introducera arbetspasset. Anders har gjort läsinlärningslekarna 

tidigare och de ingår i hans dagliga rutiner. Det är inte alltid samma personal som leder 

arbetspassen. Arbetspassen pågår i ungefär 45 minuter. Anders  arbetar i ett stängt rum och de 

andra eleverna finns inte med i rummet.  

 

• Trumlek 1 

Pedagogen ber Anders trumma till en bokstav genom att räkna upp alfabetet och stoppa när 

han kommer till den uppgjorda bokstaven.  

Ett slag på trumman motsvarar en bokstav. 

Anders slår ett slag på trumman och för varje slag Anders slår på trumman säger hjälpjaget A, 

B, C o.s.v.  

När Anders kommer till rätt bokstav ska han sluta trumma. 

På det här sättet arbetar Anders dels med att ”rabbla” hela alfabetet men även trumma fram 

till bokstäverna A, D, E, R, S och Ö. 
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Anders slår medvetet på trumman. Han kan vid några tillfällen stanna på rätt bokstav.  

 

• Trumlek 2 

Leken är uppbyggd på samma sätt som den föregående trumleken men nu är det ramsor som 

Anders trummar. 

Anders slår ett slag på trumman och för varje slag som Anders slår på trumman säger 

hjälpjaget ett ord eller en stavelse i ramsan.  

På det sättet arbetade Anders med fem olika ramsor. 

 

Anders slår medvetet på trumman. Men han väntar inte alltid in att hjälpjaget har sagt klart 

utan slår på trumman ändå. 

 

• Läsinlärningslek 

Pedagogen sätter upp magnetbokstäver på ett synbord – det är ordet bil. 

Pedagogen ljudar ihop bokstäverna b, i, l och ber Anders att han också ska härma 

bokstavsljuden. 

Anders använder sig av ljuden ä, ö när han ska ljuda bokstäverna.  

Hjälpjaget är tyst. 

Pedagogen frågar Anders om han vet vilket ord han har ljudat. 

För att Anders ska få möjlighet att svara visar pedagogen två olika saker för Anders – en 

leksaksbil och en sko. 

Pedagogen ber Anders att visa vad det är för något ord de har ljudat genom att Anders tar rätt 

föremål med handen. 

På det här sättet arbetar Anders även med orden ko, orm, sko och bok. 

 

Anders ser på föremålen när han ska välja. Man kan se vilket föremål Anders med hjälp av 

blicken väljer. Anders tar sedan vid de flesta tillfällena det föremål som han tittar på. Ibland 

blir han spänd i handen och få därför tag i fel föremål. Vid något tillfälle väljer Anders det 

föremål som passar ihop med det ord pedagogen har stavat till. Tar han fel ber pedagogen att 

han ska försöka en gång till, men Anders tar ändå samma föremål igen. Pedagogen tar då 

Anders hand för att hjälpa honom att ta rätt föremål men Anders stretar emot och vill ändå ta 

det föremål som han valde först.  
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Anpassning av läromedel/hjälpmedel i arbetspassen 

Under arbetspassen med Anna och Anders kan man se att bägge eleverna har särskild 

anpassning av både stol och bord. Eleverna använder under arbetspassen även laborativt 

material i form av stora magnetbokstäver och konkreta förmål. 

 

Kommunikationssätt i arbetspassen 

Både Anna och Anders kommunicerar genom handgripliga rörelser, gester blick och miner. 

Ingen av eleverna har något tal men både Anna och Anders gör olika ljud när de exempelvis 

ska ljuda bokstäverna. Anna använder sig av ögonpekning som ett kommunikationssätt. 

Anders använder sig av trumman och sitt hjälpjag som hjälpmedel för kommunikation. I 

filmerna kan jag se att hjälpjaget agerar på två olika sätt. Dels sitter hjälpjaget för det mesta 

med under arbetspasset men deltar inte aktivt i lektionen utan hjälper Anders med det som han 

inte kan klara själv. Det är Anders som ska ta initiativen i kommunikationen men hjälpjaget 

tolkar och förtydligar vad Anders vill om det behövs. Hjälpjaget agerar även genom att själv 

vara aktiv och den som tar initiativ i stället för Anders. Det händer vid något tillfälle när 

Anders dröjer med att svara.  

 

Inlärningssituation i arbetspassen  

Arbetspassen sker i ett rum där eleven kan arbeta ostört. Arbetspassens innehåll bygger på 

ord, begrepp och material som Anna och Anders känner väl till sedan tidigare. Arbetspassen 

har tydliga början och slut. Den som leder arbetspasset väntar även ut att eleven ska ha svarat 

innan nästa fråga ställs. I Annas arbetspass är det särskilt tydligt att Anna behöver mycket tid 

på sig innan hon svarar. 

 

Läsinlärningsmetod i arbetspassen 

Arbetspassen bygger på en läsmetodik enligt ljudmetoden. Anna arbetar med att lära in hur 

bokstäverna i alfabetet låter och har även börjat med att sätta ihop bokstäverna till ord. Anders 

arbetar med att lära in hur bokstäverna i alfabetet låter och har även börjat med att sätta ihop 

bokstäverna till ord och arbetar även mycket med språklekar i form av ramsor med hjälp av 

trumma eller dator.  
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Hur upplever arbetslaget de arbetsmetoder som används vid arbetspassen 

Vad fungerar bra under arbetspassen? 

Arbetslaget svarar att Anna tycker att det är roligt att arbeta med bokstäver och att Annas 

personliga assistenter säger att Anna har lärt sig att läsa över sommaren. Arbetslaget märker 

också under arbetspassen att Anna är mycket intresserad av bokstäver. Anna hade tidigare 

arbetat med läsinlärning som bygger på att lära sig ordbilder men det uppfattade arbetslaget 

att Anna inte tyckte var lika roligt som att arbeta med ljudmetoden. Anders tycker att det är 

mycket roligt att arbeta med trumman. Anders kan trumma alfabetet hur länge som helst. Det 

skulle vara bra att ta vara på hans stora intresse för att trumma alfabetet. Arbetslaget tror 

också att ljudmetoden är en bra läsinlärningsmetod för bägge eleverna. Arbetslaget tycker 

även att det är bra att man i stor utsträckning kan använda samma material till bägge eleverna. 

 

Vad har varit svårt under arbetspassen? 

Arbetslaget uppger att det är svårt att veta om man tolkar eleven rätt vid exempelvis 

ögonpekning. Det svåra vid ögonpekning är att se vilken bokstav Anna pekar/tittar på. Är 

arbetslaget osäker måste de be den personlige assistenten om hjälp för att kunna tolka Anna. 

Personalen vill införa någon metod som gör att de själva kan tolka Anna lättare. Arbetslaget 

tycker även att det är svårt att kunna bedöma var i läsutvecklingen eleverna befinner sig 

eftersom eleverna inte har något tal. I en del arbetspass när eleverna får frågor som de ska 

svarar på är personalen osäker på om de tolkar eleverna rätt och tror att det ibland kan handla 

om övertolkning från arbetslagets sida. Men arbetslaget säger att det inte behöver vara fel att 

övertolka elevernas initiativ i alla situationer.   

Vilka lämpliga åtgärder kan genomföras för att utveckla arbetspassen? 

I det har samtalet har jag både varit samtalsledare och deltagit i diskussionerna. Under 

samtalet kom arbetslaget fram till följande förslag på åtgärder för att förändra Anna och 

Anders arbetspass: 

 

Åtgärder för Anna 

• Laserpeklampa på glasögon. 

Arbetslagets motivering: Med hjälp av laserpeklampa skulle Anna kunna peka på exempelvis 

bokstäverna och på så sätt sätta ihop egna ord. Laserpeklampan skulle kunna bli ett tydligare 

komplement till Annas ögonpekning.  
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• Skriva egna ord med hjälp av dator.  

Arbetslagets motivering: Med hjälp av dator och talsyntes skulle Anna kunna skriva bokstäver 

och samtidigt få bokstäverna upplästa. På det sättet skulle Anna kunna använda datorn för att 

lära in alfabetet men även för att sätta ihop egna ord. Man kan även använda alfabetet i datorn 

för att be Anna att leta upp en viss bokstav för att på så sätt ta reda på om Anna kan alla 

bokstäverna i alfabetet.  

 

Åtgärder för Anders 

• Alfabetstrumning  

Arbetslagets motivering: När Anders trummar alfabetet säger inte hjälpjaget högt vilken 

bokstav som Anders trummar. Anders trummar på samma sätt som tidigare men hjälpjaget är 

tyst. Det är bra att ta vara på Anders stora intresse för att arbeta med trumman och 

vidareutveckla de moment i arbetspassen som fungerar bra. 

 

• Större bokstavskort  

Arbetslagets motivering: De ska användas på samma sätt som tidigare. Förslagsvis i A4 

format. Det är svårt för Anders att se nuvarande bokstavskort men det är bra för Anders att 

arbeta med bokstäverna även genom synintryck. 

 

• Taktila bokstäver 

Arbetslagets motivering: Lek med taktila bokstäver i textil. I början kan Anders använda 

bokstäverna mest till lek men så småningom kan Anders använda bokstäverna för att sätta 

ihop ord. Det är svårt för Anders att se nuvarande bokstavskort men de taktila bokstäverna 

kanske det skulle fungera bättre. 

 

• Arbeta med hjälp av pratapparater 

Arbetslagets motivering: Pedagogen kan exempelvis läsa en text och utelämna ord som 

Anders kan fylla i med hjälp av en pratapparat. Man kan exempelvis ha texter som Anders 

kan träna rim med. Anders tycker att det är roligt att det är roligt och kan hantera olika 

kontakter. Med en pratapparat kan han trycka på kontakten och träna exempelvis rim eller 

lyssna/läsa korta böcker. 

 

• Arbeta med datorn 
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Arbetslagets motivering: Med hjälp av dator och talsyntes kan Anders skriva bokstäver i 

datorn och samtidigt få bokstaven uppläst. På det sättet kan Anders använda datorn för att lära 

in alla bokstäver i alfabetet men även för att sätta ihop bokstäverna till ord.  

 

Hur är arbetspassen utformade och vad innehåller de efter två månader 

Utvärderingen av vad arbetspassen innehåller har jag gjort genom att videofilma arbetspassen. 

 

Annas arbetspass 

Av det innehåll som fanns med för två månader sedan framgår det på filmen att Anna 

fortfarande arbetar med de två läsinlärningslekarna. Anna följer fortfarande pedagogens 

rörelser när denne sätter upp bokstäverna. När Anna ögonpekar är det svårt även i de här 

filmsekvenserna att se exakt vad hon ögonpekar på och Anna håller huvudet nedåtvinklat när 

hon ser på bokstäverna vilket ytterligare försvårar om man vill se Annas ögonrörelser. Anna 

tittar mycket snabbt från föremål till föremål men när pedagogen ber henne att ögonpeka en 

gång till för att bli helt säker på att Anna pekar på rätt föremål vill inte Anna det utan skrattar 

och skakar på huvudet istället. Peklampan är ännu inte införd. Anna är med och försöker att 

ljuda alla bokstäverna. Fortfarande uttrycker hon vokalljud men inga konsonantljud. 

 

Anders arbetspass 

I Anders filmade arbetspass kan man se att han fortfarande arbetar med trumlekarna men inte 

med magnetbokstäverna. Han har även fått två nya moment inlagda i arbetspassen. 

 

Nya moment i Anders arbetspass. 

• Datorlek  

Anders har ett program i datorn som ger honom möjlighet att med hjälp av en kontakt välja 

mellan sex bokstäver. Datorns talsyntes läser upp bokstavsljudet. Den bokstav han väljer 

genom att trycka på en andra kontakt skriver datorn. Anders har även möjlighet att med hjälp 

av en tredje kontakt välja att datorn läser upp det som är skrivet. Anders lyssnar när datorn 

läser upp bokstavsljudet. Bokstavsljuden roar honom och han skrattar när han hör 

bokstavsljuden. Vid några tillfällen trycker han på den andra kontakten för att skriva. Anders 

behöver hjälp för att trycka på den tredje kontakten och få det han skrivit uppläst. 

 

• Alfabetslek med pratapparat 
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Pedagogen ber Anders att trycka fram bokstaven K. Med hjälp av pratapparaten trycker 

Anders fram rätt bokstav. På samma sätt arbetade Anders med bokstäverna R, M, D och A. 

Anders stannar vid ett tillfälle på rätt bokstav. Annars trycker han vidare och ville inte alls 

sluta. 

 

Anpassning av läromedel/hjälpmedel i arbetspassen 

Anna arbetade med samma material som för två månader sedan. Den förändring som jag 

kunde se på filmen beträffande anpassade läromedel var att Anders använde sig nu även av 

dator och en pratapparat under arbetspassen. Däremot arbetade inte Anders med 

magnetbokstäverna längre.  

 

Kommunikationssätt i arbetspassen 

Anna kommunicerar med likadana rörelser, gester, miner och ljud som vid de tidigare 

arbetspassen och använder sig fortfarande av ögonpekning som ett 

kommunikationshjälpmedel. Anders kommunicerar med likadana rörelser, gester, miner och 

ljud som vid de tidigare arbetspassen. Som hjälpmedel för kommunikationen arbetar Anders 

med trumman och sitt hjälpjag men även med pratapparat och dator. 

 

Inlärningssituationen i arbetspassen 

Inlärningssituationen är strukturerad på samma sätt som för två månader sedan. Bägge 

eleverna är fortfarande beroende av att arbeta i en lugn och avskild miljö. Vid ett arbetspass 

arbetade Anders i ett annat rum.  

 

Läsinlärningsmetod i arbetspassen 

Eleverna arbetar fortfarande med läsinlärning som bygger på ljudningsmetoden. De nya 

momenten i Anders arbetspass är en variation och utveckling av de alfabetslekar som fanns 

med i arbetspassen för två månader sedan. 

 

Med de nya åtgärderna som föreslogs vid förra samtalet har det gått så här: 

Den här utvärderingen av de föreslagna åtgärderna har jag gjort genom att ställa frågor till 

personalen. 

 

Åtgärder för Anna 

• Laserpeklampa på glasögonen 
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Laserpeklampa på glasögonen har inte införts ännu. Arbetslaget har varit i kontakt med 

landstingets habilitering som är de som ska ordna kommunikationshjälpmedel. 

 

• Skriva egna ord med hjälp av dator 

Arbetslagets utvärdering: Anna har jobbat med att skriva egna ord med hjälp av datorn vid 

några tillfällen. Anna tycker att det är roligt att arbeta med bokstäver. Med hjälp av sina två 

kontakter styr hon en dator där hon har hela alfabetet inlagt och klickar fram den bokstav hon 

vill välja. När bokstaven kommer fram hörs även bokstavsljudet. Med hjälp av detta styrsätt 

kan Anna skriva enkla ord när hon arbetar vid datorn.  

 

Åtgärder för Anders 

• Alfabetstrumning utan hjälpjag 

Arbetslagets utvärdering: Anders har provat alfabetstrumning utan hjälpjag någon gång. 

Anders behöver ha ett hjälpjag som säger högt vilken bokstav han har trummat. Om inte 

hjälpjaget säger högt vilken bokstav Anders trummar stannar han på fel bokstav.  

 

• Större bokstavskort 

Arbetslagets utvärdering: Har inte införts ännu. Arbetslaget är osäker på om magnetbokstäver 

passar Anders med tanke på hans syn. 

 

• Taktila bokstäver 

Arbetslagets utvärdering: Anders använder taktila bokstäver vid något arbetspass i veckan. 

Arbetslaget upplever att Anders ser taktila bokstäver bättre än magnetbokstäverna eftersom 

Anders kan följa de taktila bokstäverna med blicken. 

 

• Arbeta med hjälp av pratapparater 

Arbetslagets utvärdering: Anders arbetar med alfabetet med hjälp av pratapparat vid flera 

arbetspass i veckan. Anders tycker att det är mycket roligt att trycka på kontakten till 

pratapparaten. I arbetspassen kan Anders även bläddra fram till en på förhand bestämd 

bokstav.  

 

• Arbeta med dator 
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Arbetslagets utvärdering: Anders har arbetet med bokstäver och talsyntes vid något enstaka 

arbetspass. Eftersom det program som Anders arbetar med bokstäverna i var helt nytt för 

honom tar det ett tag innan Anders har lärt sig programmet. Att arbeta med inlärning av 

bokstäverna har alltså Anders inte riktigt hunnit med än. 

 

Sammanfattande resultat 

Hur är arbetspassen utformade och vad innehåller de vid utvecklingsarbetets början 

Annas arbetspass 

Anna arbetar med två olika läsinlärningslekar tillsammans med en pedagog eller elevassistent 

som leder arbetspassen. Under arbetspassen ska Anna ljuda ihop bokstäver till ord och sedan 

ögonpeka eller ta rätt föremål med handen. Anna har några vokalljud men inga konsonantljud. 

Arbetspassen innehåller ord, begrepp och material som Anna känner väl till sedan tidigare. 

Den som leder arbetspassen markerar tydligt arbetspassets början och slut. 

 

Anders arbetspass 

Anders arbetar med två olika trumlekar och en läsinlärningslek tillsammans med en pedagog 

eller elevassistent som leder arbetspassen. Under trumleken trummar Anders ramsor eller 

alfabetet. Anders ska även ljuda ihop bokstäver till ord och sedan ta rätt föremål med handen. 

Arbetspassen innehåller ord, begrepp och material som Anders känner väl till sedan tidigare. 

Den som leder arbetspasset markerar tydligt arbetspassets början och slut. 

 

Hur upplever arbetslaget de arbetsmetoder som används vid arbetspassen 

Arbetslaget utgår ifrån vad de uppfattar att eleverna tycker är roligt när de utvärderar de 

arbetsmetoder som används under arbetspassen. Arbetslaget tror också att ljudmetoden är en 

bra läsinlärningsmetod för bägge eleverna. Arbetslaget tycker att en svårighet under 

arbetspassen är att tolka eleverna rätt och vill införa olika hjälpmedel som gör det lättare för 

dem att tolka eleverna. I en del arbetspass är arbetslaget osäker på om de tolkar elevernas svar 

rätt och tror att det ibland kan handla om övertolkning av elevernas svar 

 

Vilka lämpliga åtgärder kan genomföras för att utveckla arbetspassen 

Åtgärder för Anna 

• Laserpeklampa 

• Skriva egna ord med hjälp av dator 
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Åtgärder för Anders  

• Vidareutveckla alfabetstrumningen 

• Större bokstavskort 

• Taktila bokstäver 

• Arbeta med pratapparat 

• Arbeta med dator 

 

Hur är arbetspassen utformade och vad innehåller de efter två månader 

Annas arbetspass 

Av det innehåll som fanns för två månader sedan arbetar Anna fortfarande med de två 

läsinlärningslekarna. Av de två nya åtgärderna som föreslogs till Annas arbetspass var arbete 

vid datorn införd efter två månader.  

 

Anders arbetspass 

Anders arbetar fortfarande med trumlekar, men inte med magnetbokstäver. Av de fem nya 

åtgärderna som Anders skulle arbeta med var vidareutvecklingen av trumleken, taktila 

bokstäver, arbete med pratapparat och arbete vid datorn införda efter två månader.  

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

33  

Diskussion 

Metoddiskussion 

I den här undersökningen valde jag aktionsforskning som forskningsansats. Rönnerman 

(1998) beskriver aktionsforskning som en forskningsansats som har sin utgångspunkt i 

verksamheten. Fördelen med att använda aktionsforskning som metod i den här 

undersökningen anser jag är att yrkesverksamma känner till den egna verksamheten och vet 

vad som kan vara intressant och möjligt att vidareutveckla. Eftersom aktionsforskning utgår 

från verksamhetens frågor medför det ofta att de yrkesverksamma känner ett personligt 

engagemang i undersökningen. Aktionsforskningen kan även ses som en del i det ”livslånga 

lärandet”.  

 

Rönnerman (2004) tar upp att ett kriterium för forskning är att kunna använda sig av ett 

systematiskt förfaringssätt. Pedagoger som samlar in iakttagelser från den egna verksamheten 

har svårt att systematisera kunskaper. Hon menar även att många anser att kunskap ska vara 

objektiv och värderingsfri och att kunskap som fås genom aktionsforskning inte uppfyller de 

kraven. Svårigheter med aktionsforskning som metod i den här undersökningen tror jag kan 

vara att det är svårt att se kritiskt på den egna verksamheten och att man lätt kan ta eventuella 

brister som ett personligt misslyckande. Omedvetet är det lätt att man vinklar och tolkar 

resultat så att det gynnar det synsätt man själv tror på och argumenterar för. Eftersom 

aktionsforskning handlar om att kritiskt granska verksamheten är det även viktigt att se till att 

inte forskningen bidrar till att skapa konflikter i arbetslaget. Även Rönnerman (2004) tar upp 

att eftersom aktionsforskning kräver att man är en del i processen kan det vara svårt att 

kritiskt granska och förhålla sig till resultatet. Man har ofta en nära relation till deltagarna 

vilket kan medföra att man ställs inför etiska ställningstagande.  

 

Ett dilemma i aktionsforskningen kan även vara den dubbeltydighet som ligger i att försöka 

förena forskare och yrkesverksamma. Detta dilemma menar Schmidt (refererad i Eliasson, 

1995) bara kan lösas om man separerar de två rollerna åt och att båda parter sedan respekterar 

den arbetsdelning det därmed innebär. För att kunna agera i en ”forskarroll” i sitt eget 

arbetslag, som varit min ambition, krävs att alla i arbetslaget är införstådda med den 

arbetsfördelningen och ser det som en tillgång i det egna arbetet. För att detta ska kunna 

uppnås behöver hela arbetslaget se behovet av utveckling. Jag tror även att det kan vara lättare 
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att kritiskt granska den egna verksamheten om man agerar i en forskarroll. Det är annars 

mycket lätt att man tar saker för självklara när man ska utvärdera och kritiskt granska sin egen 

verksamhet.  

 

Motsvarande dilemma uppstår om hela arbetslaget i aktionsforskning ser på verksamheten ur 

det som Rönnerman (2004) kallar ”bottom”-up-perspektiv. Även där kanske det hade varit 

positivt för undersökningens kvalitet om jag mer tydligt hållit isär de två rollerna som 

forskare och yrkesverksam och i alla fall stundtals sett på verksamheten ur ett ”top-down”-

perspektiv för att kunna gå in med frågor som kanske ytterligare kunde leda processen framåt. 

 

Aktionsforskningsprocessen kännetecknas enligt Rönnerman (2004) av att gå från det kända, 

prova det okända och därefter relatera den nya kunskapen till de egna erfarenheterna. 

Forskaren i projektet kan utifrån sitt kunskapsfält bidra i diskussionerna. I aktionsforskning 

blir mötet mellan det generella och det specifika det centrala. Jag kan nu i efterhand se att jag 

inte var nog uppmärksam på att jag även skulle agera i en ”forskarroll”. Jag skulle ha behövt 

klargöra min roll i undersökningen, när jag skulle agera som forskare eller yrkesverksam. Jag 

kan se att jag i stor utsträckning har agerat som yrkesverksam. Hade jag agerat mer i en 

forskarroll är det lättare att kritiskt granska den egna verksamheten. Nu har arbetslaget i stor 

utsträckning sett elevernas läsinlärning utifrån den specifika kunskap vi hade vid 

utvecklingsarbetets början. 

 

Då arbetslaget inte haft möjlighet till gruppsamtal för hela arbetslaget vid mer än ett tillfälle 

har utvecklingsarbetet inte blivit som jag först planerat. Aktionsforskning handlar om att 

utveckla och förändra verksamheten men också om att skaffa sig kunskap om hur denna 

förändring går till och vad som sker under arbetets gång skriver Rönnerman (2004). Eftersom 

hela arbetslaget inte haft gruppsamtal vid mer än ett tillfälle har det inte heller varit möjligt att 

skildra arbetslagets utvecklingsprocess. Skolverket (2005) skriver att en svårighet med att 

som yrkesverksam lärare driva utvecklingsarbete är att det är svårt tidsmässigt att både hinna 

med utvecklingsarbetet och själva verksamheten. Det hindret fanns med för arbetslaget under 

hela undersökningen. Mer gemensam planeringstid hade behövt för att kunna driva ett 

utvecklingsarbete i arbetslaget. 

 

Eftersom man i aktionsforskning genomför studierna i den egna verksamheten blir verktygen 

viktiga för att hålla distans till det som är bekant enligt Rönnerman (2004). De verktyg jag har 
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använt mig av i aktionsforskningen är observation och samtal. De observationer jag har gjort 

har varit de videofilmade arbetspassen. Vid analys av videofilmerna har jag har haft stor nytta 

av min specifika kunskap om elevernas tidigare läsinlärning och kommunikation eftersom de 

inte har något talat språk. När arbetslaget införde och arbetade med de nya åtgärderna i 

elevernas arbetspass anser jag att det har det varit positivt att arbetslaget och eleverna kände 

varandra mycket väl sedan tidigare. Johansson (1996) menar att det är viktigt att bara föra in 

ett moment i taget vid nyinlärning och med tanke på det kan två månader ha varit en kort tid 

för att kunna se några mätbara förändringar av arbetspassens innehåll. Rönnerman (2004) 

menar att utvecklingen i aktionsforskning kan man se ur ett ”bottom-up”-perspektiv. Där det 

är den yrkesverksamme som med hjälp av egna frågeställningar ställer frågor och agerar efter 

verksamhetens behov. Det kriteriet har blivit uppfyllt i undersökningen eftersom det har varit 

verksamhetens behov som har styrt processen. Min uppfattning är att arbetslaget hade ett stort 

behov av att få diskutera verksamheten på sina villkor. Utan att någon samtalsledare går in 

och styr samtalet. 

 

Det aktionsforskning som metod har tillfört i den här undersökningen är ett nära samspel 

mellan teori och praktik och att jag har kunnat dra slutsatser om elevernas läsundervisning 

utan att i först hand behöva ta hänsyn till tillförlitligheten. Jag anser att man i 

aktionsforskning bör tillämpa Lincoln och Gubas synsätt där det är mottagaren som avgör 

tillförlitligheten. Enligt Rönnerman (1998) är det de yrkesverksammas frågor som leder 

processen framåt. Den här undersökningen har baserats på mina och det övriga arbetslagets 

frågor kring läsinlärningsprocessen för eleverna. Dessa frågor har medfört åtgärder till 

förbättring som fört processen framåt. Det arbete som arbetslaget utfört i undersökningen och 

som skiljer sig från det arbete arbetslaget brukar göra är att en metodisk kartläggning av 

eleverna för att se vilka åtgärder som var möjliga att införa. Den tidigare forskningen kring 

elever med CP-skada som jag har tagit upp i den här undersökningen har tillfört en generell 

kunskap om CP-skador till arbetslaget. Efter utvecklingsarbetets slut har jag även systematiskt 

sammanställt resultatet. Den dokumentationen anser jag har förtydligat den process som både 

elever och personal har deltagit i. I undersökningen saknas utvärdering av arbetslagets 

erfarenheter av processen. Eftersom inte den delen är med kan processen inte ses som helt 

fullbordad men trots det tror jag att undersökningen kan bli en bra start för en fortsatt 

utveckling av elevernas läsinlärning och jag anser att undersökningen kan ses som en 

introduktion i ett forskande förhållningssätt i arbetslagets vardagsarbete.  
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Resultatdiskussion 

I undersökningen har det framkommit att Anna under sina arbetspass i stor utsträckning 

arbetar med att sätta ihop bokstäver till ord. Anders arbetar mycket under sina arbetspass med 

bokstavsinlärning och ramsor. Dahlgren-Sandberg (1996) menar att både kommunikation och 

läsinlärning bör ses som långsiktiga processer för elever med CP-skada som saknar tal. Med 

tanke på arbetspassens innehåll bedömer jag att eleverna är på en tidig nivå i läsinlärningen 

och att arbetspassen innehåller både läsinlärnings- och kommunikationsträning. Att pröva 

olika kommunikationssätt för att utveckla en så självständig kommunikation som möjligt för 

bägge eleverna, anser jag är lika viktig som att utveckla läsinlärningsmetoder. För att utveckla 

elevernas kommunikation diskuterade arbetslaget vilka kommunikationshjälpmedel som 

skulle kunna vara mest lämpliga för eleverna. Gotthard (2002) menar att hjälpmedel för 

kommunikation ger ökad erfarenhet och därmed stimuleras utvecklingen ytterligare.  

 

I en del arbetspass är arbetslaget inte säker på om de tolkar elevernas svar rätt och de tror att 

de ibland kanske övertolkar eleverna eftersom den som leder arbetspasset vet svaret. 

Johansson (1996) uppmanar till medvetna intolkningar och övertolkningar i barnets signaler 

och uttryck som ett led i att utveckla barnets kommunikation. Samtidigt tror jag att man bör 

vara uppmärksam på vad syftet med övertolkningarna är. Det kan annars finnas en risk i att 

personalen uttolkar glädjebesked som egentligen inte finns för att t.ex. planeringen och det 

övriga arbetet ska föras framåt. 

 

Elevernas kommunikation och motorik spelar även en stor roll när det gäller att bedöma deras 

läsförmåga. Det är möjligt att Annas synbegränsningar påverkade hennes förmåga att 

ögonpeka. När Anders ska ljuda och ta föremål uppfattar jag det som att han många gånger 

väljer föremål efter vilket han tycker bäst om istället för att läsa ordet och ta motsvarande 

föremål. Anders gillar även att trycka på pratapparaten och tycker att det är så kul att trycka 

att han inte alltid klarar att stanna på rätt bokstav. I de situationerna tror jag att Anders 

svårigheter med att viljemässigt kontrollera sina rörelser påverkar resultatet. Ju roligare han 

tycker att det är desto svårare blir det för honom att stanna på rätt bokstav. Rissanen-Nilsson 

(1997) skriver om de dilemman som kan uppstå när man ska testa elever med grava CP-

skador och hon menar att det ännu inte finns någon teori som gör skillnad på den intelligens 

som går att mäta och den inneboende intelligens eleven har som inte går att mäta. Trots 

svårigheter med att utarbeta lämpliga testmetoder för elever med CP-skada, tror jag med tanke 

på att personalen ansåg att det var svårt att tolka elevernas kommunikation, ändå att det är 
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angeläget att lägga ned mer tid på kartläggningar av vart eleverna befinner sig i sin  

kommunikations- och läs-utveckling. 

 

Dahlgren-Sandberg påvisar att det är positivt för läsinlärningsprocessen om elever med CP-

skada arbetar med språklekar innan den formella läsinlärningen börjar. Framförallt Anders 

arbetar mycket med ramsor. Eleverna arbetar med en läsinlärning som bygger på 

ljudmetoden. När man läser elevernas IUP kan man se att Anna har arbetat med läsinlärning 

med hjälp av helordsmetoden tidigare. I samtalet sa arbetslaget att de ansåg att det var lättare 

för Anna att lästräna med hjälp av ljudmetoden. Lidberg (1993) menar att det är viktigt att 

kombinera ljudmetoden med helordsmetoden. Med hänsyn till elevernas komplexa situation 

är det möjligt att man inte bör begränsa sig till en metod utan försöka att blanda flera 

befintliga metoder för att på så sätt hitta det arbetssätt som är optimalt för eleven just nu.  

 

Med tanke på elevernas grava synnedsättningar tror jag att det kan vara så att både ordbilder 

och bokstäver är svåra att se för eleverna. Deras läsinlärning anser jag därför bör innehålla 

mycket auditivt stöd som t.ex. när man ljudar bokstäverna, använder pratapparater och arbetar 

med dator. Det är möjligt att det är med hjälp av hörseln som eleverna sätter ihop bokstäverna 

till ord. Framförallt Anders arbetspass bygger på hörselintryck mer än synintryck. 

Läsinlärning med hjälp av Bliss som Dahlgren-Sandberg (1996) rekommenderade bygger 

mycket på synintryck och borde därför bli svår att tillämpa för Anna och Anders.  

 

Undersökningen visar även att arbetslaget ville vidareutveckla de aktiviteter som eleverna 

tyckte var roliga. Att det kan vara angeläget att ta vara på elevernas lust för att lära skriver 

Kullberg (2004) om. Hon menar att det medför att eleven blir engagerad, känner glädje över 

att kunna något och att det även bygger upp och håller kvar elevens självförtroende. Positiva 

men realistiska individuella förväntningar ökar med stor sannolikhet elevens motivation vilket 

gynnar inlärningen skriver Malmquist (2001). 

 

Eleverna har börjat använda datorn som ett led i läsinlärningen. Lidström et al. (2005) skriver 

att för personer med rörelsehinder är datorn ett viktigt hjälpmedel. Eleverna kan arbeta 

självständigt vid datorn och speciellt för Anna kan man se att det är betydligt lättare att tolka 

hennes svar när hon använder datorn jämfört med ögonpekning. Jag tror också att eftersom 

Anna kan göra sig förstådd bättre med hjälp av datorn än med ögonpekning blir hon mer 

angelägen om att kommunicera när hon kan svara med hjälp av datorn. Med tanke på att 
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eleverna kan styra datorn självständigt tror jag att eleverna på sikt kan använda sig av datorn 

som ett hjälpmedel för att läsa, skriva och kommunicera. Däremot tycker jag att det är viktigt 

att tänka på att datorn enbart bör ses som ett komplement till andra inlärningsmetoder. 

 

Slutsats 

Elevernas läsinlärning bör ses som en långsiktig och komplex process. Att utveckla olika sätt 

för självständig kommunikation för eleverna måste ses som lika viktig som att utveckla 

läsinlärningsmetoder. Man bör även sträva efter en individuellt utformad läsundervisning med 

tydlig struktur. De åtgärder som har föreslagits för att utveckla läsundervisningen bygger i 

stor utsträckning mer på hörselintryck än synintryck där datorn har varit ett väl fungerande 

hjälpmedel. Den specifika kunskapen arbetslaget hade omkring eleverna har varit positiv 

eftersom de kände till den egna verksamheten och visste vad som kunde vara intressant och 

möjligt att vidareutveckla. Ett dilemma som har framkommit i undersökningen är att det som 

yrkesverksam lärare är svårt tidsmässigt att både hinna med utvecklingsarbetet, gemensamma 

diskussioner och själva verksamheten. 

 

Förslag till vidare forskning 

Under arbetets gång har nya frågor väckts. Det skulle vara intressant att om något år göra om 

undersökningen och se hur elevernas läsinlärning har utvecklats. Eftersom 

undersökningsgruppen har bestått av få elever, skulle det även vara intressant att samla in 

material från läsinlärning med fler elever med CP-skador och se om man utifrån ett större 

material kan dra några mer generella slutsatser än vad som varit möjligt i den här 

undersökningen. 
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 Bilaga 1  

1  

Förälders godkännande 

 

I min specialpedagogiska utbildning vid Karlstads universitet ska jag avslutningsvis skriva en 
uppsats på C-nivå. Jag har valt att utföra en undersökning om läsinlärning. Syftet med 
undersökningen är att genom kartläggning och analys hitta lämpliga strategier för att 
vidareutveckla läsinlärningen för de två eleverna som ska delta i studien.. 
 

Härmed godkänner jag/vi att mitt/vårt barn ______________________ deltar i Christina 
Danielssons uppsats om läsinlärning under höstterminen 2005. Detta innebär att jag/vi 
godkänner att mitt/vårt barn kommer att videofilmas vid några tillfällen i skolan. 
Videofilmerna kommer inte att visas för andra än den personal som medverkar i 
undersökningen samt handledaren i utbildningen. Filmerna kommer att efter avslutad uppsats 
att förstöras. Jag/vi är medvetna om att deltagandet i denna studie är frivillig och att jag/vi när 
som helst har rätt att avbryta detta deltagande. 
 
 
 

Ort och datum____________ 
 
 
 
_________________________    _________________________ 

Målsmans underskrift 
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Beskrivning av Anna och Anders skolsituation 

 

Underlag för beskrivningarna av eleverna har jag fått genom att läsa deras IUP för läsåret 

2004/2005. 

 

Anna har en CP-skada och en högersidig förlamning. Hon har även begränsningar i höger 

synfält och använder oftast glasögon när hon behöver se bra på nära avstånd. Anna har inget 

talat språk men kommunicerar med hjälp av ljud, gester, bilder, pratapparater och 

ögonpekning. Anna producerar varierande ljud och hon tycker om att låta på olika sätt. 

Eftersom hon inte har något talat språk kan det vara svårt att tolka henne rätt i alla situationer. 

 

Anna är med i sin hemklass år 5 mer än hälften av sin skoltid. I RH-klassen har hon 

undervisning i svenska, matematik, dator- och kommunikationsträning. Hon tycker om att 

lyssna på sagor och berättelser. Anna jobbar mycket med ljud-, bokstavs, och ordlekar under 

arbetspassen i RH-klassen. Anna har under sin skoltid tränat läsinlärning både genom att ljuda 

och att läsa med hjälp av ordbilder. Just nu arbetar Anna mest med läsinlärning genom att 

ljuda. När hon arbetar med läsinlärning arbetar hon oftast enskilt med en pedagog och en 

personlig assistent som ett hjälpjag. Anna kan och tycker också om att arbeta själv vid  

datorn där hon har ett individuellt utformat läsinlärningsprogram. 

 

Anders visar med ljud, kroppsspråk och mimik vad han gillar/inte gillar eller vill/inte vill 

göra. Han har en mycket stark egen vilja. Anders har en grav CP-skada. Anders har bäst 

rörelse i vänster hand. Anders har även en grav synnedsättning. Han har inget talat språk men 

kommunicerar med hjälp av gester och mimik. Eftersom Anders inte har något talat språk kan 

det var svårt att tolka honom rät i alla situationer.  

 

Anders är med i sin hemklass år 6 i bild, slöjd och musik. I RH-klassen arbetar han både 

enskilt men även i mindre grupp och oftast med sin personliga assistent som ett hjälpjag. 

Anders använder trumkommunikation i svenska, matematik och socialt samspel för att räkna, 

slå stavelser eller för att svara på frågor. När han arbetar med läsinlärning arbetar han med 

ramsor och alfabetet. Anders jobbar gärna vid sin dator där han mest använder program som 

är speciellt utformade för honom med mycket ramsor och bokstavslekar.  
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Taktila bokstäver 
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