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Sammanfattning 
Tack vare Salamancadeklarationen har begreppet inkludering fått stort genomslag i världen. 

Inkludering är idag ett centralt begrepp och inte minst i skolan.  

 

Syftet med översikten var att undersöka vad som kännetecknar forskning om inkluderande 

arbetssätt i läsförståelse. Vi sökte i olika databaser och med hjälp av relevanta sökord 

identifierade vi vårt forskningsområde. Vi avgränsade våra sökningar genom att lägga till olika 

filter vilket slutligen ledde till de åtta artiklar som utgör grunden i vår kunskapsöversikt. Olika 

jämförelsepunkter valdes ut som svarade mot vårt syfte. En kartläggningsmatris användes för 

att få en tydlig och översiktlig bild över artiklarnas innehåll.  

 

Gemensamt för den forskning som vi har identifierat är att många elever ofta saknar strategier 

i att processa text, göra inferenser samt metakognitiva strategier. Det framgår i vår analys att 

undervisning måste individualiseras och anpassas utifrån elevers olika behov. Artiklarna 

beskriver olika svårigheter som elever kan befinna sig i dock i relation till en grupp. Det framgår 

i vårt resultat att undervisning måste anpassas efter alla elevers olika behov för att inkludera 

elever i läsförståelse. Vår kartläggning har visat på framgångsrika, inkluderande lässtrategier 

som främjar läsförståelse. 
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1 INLEDNING  
I vår kunskapsöversikt undersöker vi vad som kännetecknar forskning om hur inkludering kan 

främja läsförståelse. Forskning talar för att det måste erbjudas olika strategier i undervisning. 

När undervisningen anpassas efter alla elevers olika behov ökar möjligheterna till inkludering. 

 

Salamancadeklarationen är en överenskommelse som innebär att  elever i behov av särskilt stöd 

ska ha rätt till en utbildning tillsammans med andra barn i den ordinarie undervisningen. 

Överenskommelsen handlar om hur man på bästa sätt kan anordna undervisning för dessa 

elever. Det var 300 deltagare som representerade 92 regeringar och 25 internationella 

organisationer som deltog och skrev under överenskommelsen. 

 

I Salamancadeklarationen och Salamanca +10. (2006) står det: 

 

“Undervisning av elever med behov av särskilt stöd bygger på den sunda 

pedagogikens välbeprövade principer som kan komma alla barn tillgodo. Den utgår 

från att alla skillnader människor emellan är normala och att inlärningen 

följaktligen måste anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall formas i 

enlighet med i förväg fastställda antaganden om inlärningsprocessens takt och 

natur. En pedagogik som sätter barnet i centrum är till nytta för samtliga elever och, 

följaktligen, för hela samhället.” (Svenska Unescorådet , 2006)  

 

Salamanca hjälper oss att förstå betydelsen av inkludering och det ansvar som skolan har. 

Tidigare har elever behövt anpassa sig efter skolan och dess utformning. Det har lett till att 

många elever har exkluderats eftersom de inte har passat in. Tack vare Salamanca-deklarationen 

har begreppet inkludering fått ett stort genomslag i hela världen.  

 

Begreppet inkludering har sitt ursprung i USA och myntades i samband med att man ville 

förändra synen på hur skolan kan anpassas för att gynna alla elevers olika behov (Nilholm, 

2006, s. 4). Inkludering är idag ett centralt begrepp i samhället och inte minst i skolan där man 

ofta talar om “en skola för alla”. Nilholm (2006) menar att uttrycket  “En skola för alla” kan 

vara något otydligt då det visat sig att verksamma inom skolan tolkar det olika. Han förklarar 

betydelsen, i likhet med Salamanca-deklarationen, genom följande “skolan i sin utformning ska 

utgå från elevers olika förutsättningar” (Nilholm, 2006, s. 4). Salamanca-deklarationen redogör 

för elevers olikheter och vikten av sätta eleven i centrum. Detta måsta lärare ha i beaktande och 

arbeta utifrån då det också står skrivet i skolans värdegrund. I Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) står det att skolan ska “främja alla elevers 

utveckling och lärande” ( s. 7 ) det står också att “undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (s. 8).  

 

Gemensamt för den forskning som vi har identifierat och som också ingår i vår 

kunskapsöversikt är att många elever ofta saknar strategier i att processa text, göra inferenser 

samt metakognitiva strategier. Reichenberg (2014, s. 12) poängterar vikten av läsförståelse 

”God läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och grunden för ett 
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livslångt lärande och ett aktivt liv som samhällsmedborgare”. Vidare menar Roe (2014, s. 33) 

att “Läsförståelse handlar om att skapa mening av det vi läser, och därför är det nyckeln till att 

få kunskap, information och upplevelser i möte med olika texter”. Att ha en god 

läsförståelseförmåga  är alltså grunden till att kunna verka i samhället på lika villkor. Således, 

att kunna läsa är en demokratisk rättighet och ett sätt att motverka att människor hamnar i 

utanförskap. 

 

För att ta reda på vad forskning säger om hur inkludering kan främja läsförståelse har vi 

undersökt hur lässtrategier kan fungera inkluderande. I kursplanen, centralt innehåll årskurs 4-

6 står det att elever ska utveckla “lässtrategier för att förstå och tolka texter utifrån olika medier 

samt för att urskilja texters budskap, både på de uttalade och sådant som står mellan raderna” 

(Lgr 11, s. 254). Reichenberg & Emanuelsson (2014, ss. 1-17) menar dock att det är viktigt att 

inte bara förlita sig till en väl beforskad och beprövad strategi eftersom att alla elever är olika. 

De poängterar alltså i sin forskning att elevers läsförståelse utvecklas när lärare använder olika 

strukturerade läsförståelsestrategier.  
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med vår kunskapsöversikt är att undersöka vad som kännetecknar forskning om hur 

inkludering kan främja läsförståelse för elever som deltar i den ordinarie undervisningen. 

 

Det har visat sig att när lärare undervisar elever i att använda olika lässtrategier så främjar det 

läsförståelsen. Lässtrategier kan förklaras som mentala strategier som en person använder för 

att förstå en text. Till exempel att förutse innehållet i en text, ställa frågor till sig själv, visuella 

föreställningar utifrån sina förkunskaper, försöka klargöra svåra ord/begrepp, dra slutsatser.  

En lässtrategi är alltså ett arbetssätt som används för att främja läsförståelse.  

 

• Hur kan lässtrategier fungera inkluderande? 

• Vilka olika elevgrupper har forskarna undersökt?  
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3 METOD          
    

3.1 Informationssökning och urval 

Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2013 s. 83) redogör för en urvalsprocess i sex olika 

steg med syfte att söka efter forskning;  

 

1. Identifiera intresseområde och definiera sökord. 

2. Bestämma kriterier, t.ex. tidsperiod och geografiskt område. 

3. Genomföra sökningar i lämpliga databaser. (ERIC) 

4. Söka på egen hand efter ej publicerade artiklar för att finna pågående forskning. 

5. Välja relevanta artiklar och läsa abstract, gjöra ett första urval. 

6. Läsa artiklar i sin helhet och kvalitetsvärdera. 

 

De sex stegen blev vår utgångspunkt under hela sökprocessen. Vi började med att sätta oss in i 

forskningsområdet och sökte brett om inkludering, ganska snart insåg vi att begreppet ofta 

förknippas med elever i behov av särskilt stöd och specialpedagogik. Vi identifierade sökorden 

inclusion, reading comprehension och primary school.  

 

Vi bestämde oss för följande kriterier: Artiklarna skulle vara skrivna efter 2000 och de skulle 

inte handla om elever i särskolan. De skulle vara vetenskapligt granskade. Vi har inte medvetet 

begränsat oss geografiskt dock är den forskning som valts ut för analys gjord i Europa och 

Nordamerika. 

 

Vi sökte efter svenska artiklar i sökmotorn Google Scholar. Först sökte vi med orden 

inkludering och läsförståelse. I Google Scholar blev det 3860 träffar, flera av dem var rapporter, 

kunskapsöversikter, avhandlingar och studentuppsatser. Ett par av de rapporter som vi fann i 

Google Scholar hjälpte oss att ytterligare sätta oss in i forskningsområdet. Med ett så pass stort 

urval fick vi svårt att göra ett urval. Dessutom kunde vi inte se om de var vetenskapligt 

granskade, vi gav därför upp försöken att hitta relevanta artiklar i Google Schoolar.  

 

För att hitta vetenskapligt granskade artiklar sökte vi i sökmotorn ERIC (ProQuest) med 

sökorden; inclusion AND reading comprehension AND primary school vi använde  filtret Peer-

reviewed och avgränsade så att vi enbart fick fram forskning som publicerats efter år 2000. 

Ordet AND används för att sökträffen ska innehålla alla de orden man söker på. Resultatet blev 

då 16 träffar. ERIC är en databas där man kan hitta utbildningsvetenskaplig forskning 

(Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström, 2013 s. 83). Det underlättade mycket att söka i 

ERIC (ProQuest) eftersom vi enkelt kunde se om artiklarna var granskade.  

 

Vi hade för avsikt att finna forskning kring elever som inkluderas i den ordinarie 

undervisningen och då specifikt gällande undervisning i läsförståelse. Dock handlade mycket 

utav den forskningen vi till en början fick i våra sökträffar om elever med grava svårigheter och 

med fokus på hur man kan organisera undervisning i särskilda undervisningsgrupper som till 
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exempel särskola. Vi fann också en del studier som enbart behandlade inkludering generellt 

eller enbart läsförståelse.  

Vi bestämde oss då för att göra ytterligare en sökning i ERIC (ProQuest) med sökorden 

inclusive AND reading comprehension how, sökningen begränsades genom att endast välja 

forskning som publicerats efter år 2000 samt att vi lade till filtret peer-reviewed. Det ledde till 

10 användbara träffar eftersom artiklarna tog upp inkludering i den ordinarie undervisningen 

och gav exempel på läsförståelsestrategier. 

 

En annan metod som användes för att finna fler relevanta artiklar var att söka på referenser i de 

artiklar vi funnit intressanta, så kallad manuell sökning (Eriksson-Barajas, Forsberg och 

Wengström, 2013 s. 83). Den manuella sökningen bidrog till att vi fann relevant forskning och 

som var direkt kopplat till vårt syfte, hur inkludering kan främja läsförståelse. Den manuella 

sökningen gav oss ytterligare 10 träffar. Vi sökte efter pågående forskning utan framgång. 

Sammanlagt hade vi fått ihop 36 artiklar.  

 

Vi påbörjade då arbetet med att läsa abstract för att göra ett första urval. Ganska omgående 

exkluderades 13 av artiklarna eftersom de inte i tillräckligt stor utsträckning kunde kopplas till 

det vi ville undersöka. De artiklar som valdes bort berörde för lite eller inte alls hur inkludering 

kan främja elevers läsförståelse. Av de 23 artiklar som återstod genomlästes samtliga. Vi 

kvalitetsvärderade genom att titta på om artiklarna var granskade och som ett objektivt mått på 

forskningens betydelse tittade vi på hur många gånger de blivit refererade (Nilholm, 2017). Vi 

efterfrågade då artiklar som refererats av andra forskare mint fem gånger. Av de 23 artiklarna 

exkluderades 15 stycken då de refererats för få gånger. Slutligen föll vårt val på de åtta artiklar 

som återstod och som senare kom att ingå i vår kunskapsöversikt. Artiklarna som ligger till 

grund för vår kunskapsöversikt har valts ut eftersom de svarar mot vårt syfte och 

frågeställningar.  

3.2 Metod för kartläggning  

Samtliga artiklar lästes och granskades av oss båda dock gjordes det enskilt utan att vi i förväg 

bestämt någon särskild analysmetod. Det resulterade i att vi valde olika metoder för en första 

kartläggning. Martina valde att göra en “Mind map” för varje artikel och Filippa valde att 

sammanfatta varje artikel i dokument. Vi undersökte artiklarnas syfte/frågeställning, 

urval/metod, och resultat vilket synliggjordes som jämförelsepunkter i en matris (se bilaga 1).  

Därefter valde vi ut ytterligare två jämförelsepunkter, läsförståelsestrategier och elevgrupp  den 

sistnämnda jämförelsepunkten valde vi ut då vi såg att det skilde sig åt beroende på vilka elever 

forskarna hade undersökt. Samtliga jämförelsepunkter har valts ut då vi ansåg de vara relevanta 

för vår översikt.  

3.3 Metod för analys 

För att besvara våra frågeställningar i vår översikt har vi valt att närmare undersöka vad 

forskning säger om hur lässtrategier kan fungera inkluderande. Vi har tittat på vilka elevgrupper 

som forskarna undersökt. För att göra en så noggrann analys som möjligt krävdes flera 

genomläsningar med efterföljande diskussioner mellan oss. De jämförelsepunkter som vi 

redogjort för i vår metod för kartläggning har haft en betydande roll under vår analys eftersom 
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de hjälpt oss synliggöra vad vi vill få fram och att jämföra artiklarna genom att ställa dem emot 

varandra. Vid jämförelse av artiklarna fick vi syn på skillnader och likheter i artiklarnas 

utformning och innehåll. Främst vad gäller vilka lässtrategier de har redogjort för men också 

vilka elever som medverkat i studierna.  

 

Under analysen tittade vi gemensamt på vår matris för att identifiera mönster. Vi gick även 

tillbaka till vår första kartläggning (mind map, sammanfattning i Worddokument se bilaga 2.) 

samt läste artiklarna igen främst när vi översatt och tolkat dem olika. Ett mönster vi identifierade 

var att forskningen redogjort för olika inkluderande stödstrukturer som främjar läsförståelse 

men som uttrycks på olika sätt i artiklarna. Ett annat mönster som framträdde var att forskningen 

talar om elever med olika svårigheter men lyfter ändå det faktum att de olika 

läsförståelsestrategierna är inkluderande och gynnar alla.  
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4 RESULTAT 
Gemensamt för alla artiklar är att de undersöker hur olika lässtrategier främjar elevers 

läsförståelse och samtidigt fungerar inkluderande. 

 

Samtliga åtta forskningsartiklar som ligger till grund för vår kunskapsöversikt har använt en 

kvalitativ ansats. Ofta samlas kvalitativa data in genom intervjuer, gruppsamtal, observationer 

och genom textanalys (Christoffersen & Johannessen 2015, s. 17). Fyra av de studier som 

analyserats har använt sig av klassrumsobservationer och intervjuer som metod för 

datainsamling (Ashby, Burns & Boyle 2014, Marino 2009, Whalon & Hart 2011, Gidlund & 

Boström 2017). Övriga studier har genomfört forskningsöversikter Narkon, Drue & Wells 

2013, Schmidt, Rozendal & Greenman 2002, Ferguson 2008, Nind & Wearmouth 2006).  

4.1 Urval 

Vad gäller urvalet i studierna skiljer det sig åt, se figur 1.  

4.1.1 Figur 1. 

 

Ashby, Burns & 

Boyle (2014) 

Narkon, Drue & 

Wells (2013) 

Marino (2009)  Whalon & Hart 

(2011)  

1 skola med  

820 elever 

Åk 1-8 

 

Inget urval 

Flera skolor 

1153 elever 

Åk 4 

50% flickor 50% 

pojkar 

Olika skolor 

Tre elever med 

Autism 

Flicka 5 år 

Pojke 7 år 

Pojke 10 år 

Gidlund & 

Boström (2017)  

Ferguson (2008) Nind & 

Wearmouth 

(2006) 

Schmidt, 

Rozendal & 

Greenman (2002) 

6 skolor med 

elever från olika 

samhällsklasser. 

Åk 4-6  

6 fokusgrupper 4-

6 lärare i varje 

grupp 

 

 

Inget urval 

 

Litteraturstudie  

68 studier 

 

Litteraturstudie 

18 studier som 

handlar om 

elever i 

grundskolan 

 

Enligt figuren ovan kan man se att tre av artiklarna har observerat elever i grundskolan samt 

redogjort för antalet deltagare som har observerats. Endast en artikel har haft lärare som 

respondenter och i den anges antalet respondenter. Fyra av artiklarna har genomfört 

forskningsöversikter dock har endast två av artiklarna redogjord för urvalet det vill säga antalet 

studier som ingått i deras forskning. Två av artiklarna redogör för könsfördelningen. 

4.2 Vilka olika elevgrupper ingår i forskning om inkludering? 

Forskning om inkluderande arbetssätt görs ofta utifrån olika elevgrupper och inte utifrån elever 

i allmänhet. Samtidigt menar forskarna att inkluderande lässtrategier gynnar alla.  
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Två av artiklarna undersöker inte elever utifrån specifika svårigheter. Ferguson (2008, ss.109-

120) belyser vikten att alla ska inkluderas och använder sig av uttrycket “each one and 

everyone”. I likhet med Ashby, Burns & Boyle (2014, s. 98-105) som skriver om “students with 

or without disabilities” och “all kids” fokus i deras forskning är att alla elever med eller utan 

svårigheter ska inkluderas.  

 

Narkon, Drue & Wells (2013, ss. 231-239) skriver om “Students with learning disabilities” 

(LD) alltså elever med inlärningssvårigheter överlag. Samtidigt tar de upp strategier som de 

menar gynnar alla elever, inlärningssvårigheter eller inte. Marino (2009, ss. 88-102) använder 

uttrycket “students with reading difficulties”, han specificerar att det är elever med  

lässvårigheter. Schmidt, Rozendal & Greenman (2002, ss. 130-140) undersöker elever med 

liknande problematik men använder uttrycket “Students with poor reading ability”. Nind & 

Wearmouth (2006, ss. 116-124) diskuterar endast “Children with special educational needs” I 

likhet med de två förstnämnda artiklarna undersöks inte elever utifrån specifika svårigheter utan 

de talar om elever i svårigheter.  

 

Övriga artiklar har undersökt en specifik grupp av elever. Whalon & Hart (2011, ss. 243-255) 

undersöker hur man inkluderar “Children with autism spectrum disorder (ASD)” i den ordinarie 

undervisningen, alltså inte utifrån en specifik diagnos. Gidlund & Boström (2017, ss. 87-99) 

nämner ingen specifik diagnos men pratar om “Student with EBD (emotional and behavioural 

difficulties) som en särskild grupp. 

 

Vi har sett att några av artiklarna undersöker hur elever med specifika svårigheter inkluderas 

och några artiklar kategoriserar inte eleverna utifrån generella svårigheter. Dock framgår det i 

samtliga studier att de inkluderande lässtrategier som används i undervisningen gynnar alla 

elever.  

4.3 Identifierade lässtrategier  

4.3.1 Figur 2. 

 

Ashby, Burns & 

Boyle (2014) 

Narkon, Drue & 

Wells (2013) 

Marino (2009)  Whalon & Hart 

(2011)  

Ordförråd, 

fonetik/ljud, 

läsflyt och 

läsförståelse 

 

Story-mapping, 

metakognitiv 

träning 

Ord och begrepp 

 

Kognitiva 

verktyg 

(Tankekartor och 

begreppskartor) 

bildstöd, 

antonymer, 

synonymer 

Gidlund & 

Boström (2017)  

Ferguson (2008) Nind & 

Wearmouth 

(2006) 

Schmidt, 

Rozendal & 

Greenman (2002 ) 

Visualisera, bryta 

ner i mindre bitar, 

minnesträning 

Ingen specifik 

strategi 

Textsamtal  Metakognitiv 

träning 

 

Tre av artiklarna redogör för att elever måste utveckla ord och begreppsförståelse (Ashby, 

Burns & Boyle 2014, 98-105, Whalon & Hart 2011, ss. 243-255,  Narkon, Drue & Wells 2013, 

ss. 231-239).  Två av artiklarna betonar vikten av att lärarna lägger större fokus på att undervisa 
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i ord och begreppsförståelse innan de fokuserar på att undervisa om texters uppbyggnad och i 

läsförståelse (Whalon & Hart 2011, ss. 243-255, Narkon, Drue & Wells 2013, ss. 231-239). 

Fyra av artiklarna förklarar på ett mer övergripande sätt vikten av kognitiv träning för 

läsförståelse (Marino 2009, ss. 88-102, Narkon, Drue & Wells 2013, ss. 231-239, Schmidt, 

Rozendal & Greenman 2002, s. 131, Gidlund & Boström 2017, ss. 87-99). Nind & Wearmouth 

(2006 ss. 116-124) skriver om textsamtalens positiva inverkan på läsförståelse. Ferguson (2008) 

nämner ingen specifik lässtrategi utan talar allmänt om användningen av inkluderande  

lässtrategier som främjar läsförtåelse. 

4.4 Hur kan lässtrategier fungera inkluderade och främja 

läsförståelse? 

I följande stycke redogör vi för hur de identifierade lässtrategierna kan fungera inkluderande 

och samtidigt främja läsförståelse. I en av studierna arbetade hela skolan med en specifik 

klassrumsstruktur där placeringen av elever var viktig. Eleverna satt i olika konstellationer 

ibland i helklass och ibland i mindre grupper. Indelningen bestämdes utifrån elevernas 

kunskaper och förmågor (Ashby, Burns & Boyle 2014, ss. 98-105). Ett resultat vi fått fram är 

att alla elever gynnas av tydliga instruktioner och tydliga strukturer. Vikten av stöttning från 

läraren är också en viktig aspekt. Artiklarna beskriver värdet av samarbete mellan elever, till 

exempel att arbeta i par, grupparbeten och kooperativt lärande. Dessutom förklarar merparten 

av artiklarna för att väl genomtänkta gruppkonstellationer är viktigt och att gruppindelningen 

bör bestämmas utifrån elevernas kunskaper och förmågor. Gidlund & Boström (2017, ss. 87-

99) lyfter ännu en betydelsefull aspekt nämligen att individanpassa undervisning genom att utgå 

från elevers olika behov. I likhet med Ferguson (2008, ss. 109-120) som förklarar att man måste 

välja olika strategier beroende på situation och elev. Det framgick i flera av artiklarna att de 

som har bristande läsförmåga och läsförståelse ofta visar metakognitiva brister, forskarna 

påtalar därför vikten av att elever erbjuds kognitiv strategiträning (Schmidt, Rozendal & 

Greenman 2002, s. 131, Narkon, Drue & Wells 2013, ss. 231-239,  Marino 2009, ss. 88-102, 

Gidlund & Boström 2017, ss. 87-99). Narkon, Drue & Wells (2013, 231-239) tar upp att ett sätt 

att stötta elever är genom att ha korta så kallade minilektioner även Gidlund & Boström (2017, 

ss. 87-99) skriver om att bryta ner i mindre delar och ta korta pauser, detta nämns inte alls i 

övriga artiklar.  

Två av artiklarna beskriver hur universell design för lärande (UDL) kan fungera som ett 

inkluderande arbetssätt som främjar läsförståelse (Narkon, Drue & Wells 2013, ss. 231-239, 

Marino 2009, ss. 88-102). UDL bygger på tre huvudprinciper för att överkomma barriärer i 

lärandet. För det första behöver man tillhandahålla flera representationssätt. Eleverna måste ges 

möjlighet att ta till sig kunskap på olika sätt, till exempel genom film, musik, bilder och text. 

För det andra måste man möjliggöra flera uttrycksformer vilket handlar om hur eleverna visar 

sina kunskaper. För det tredje, olika möjligheter till engagemang som handlar om varför och 

hur man motiverar elever. I övriga sex artiklar nämns inte specifikt UDL men de förklarar olika 

strategier som liknar principerna för UDL, som att ge eleverna olika representationssätt och 

vikten av att motivera genom att utgå från elevernas förkunskaper. 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 

5.1 Metoddiskussion   

Det går alltid att diskutera huruvida man kunnat göra något annorlunda, frågan man måste ställa 

sig är om resultatet då hade blivit annorlunda? Den tid man har på sig att sätta sig in i forskning 

i syfte att göra en kunskapsöversikt tror vi har stor betydelse för utfallet. Det tog mycket tid att 

få en bra bild över forskningsområdet och att därefter få fram tydliga frågeformuleringar och 

identifiera sökord. Vi upplevde att detta skedde under tidspress. Inkludering är ett stort område 

och det finns mycket forskning kring det. När vi sökte på inkludering kopplat till läsförståelse 

blev området betydligt mindre. En konsekvens av det var att det blev svårare att hitta artiklar 

som uppfyllde kriterierna för vårt syfte och frågeställningar. Under arbetets gång fann vi det 

problematiskt att hålla fast vid den röda tråd som ska löpa genom arbetet. En anledning till det 

skulle kunna vara att området är brett och att vi därför fann det svårt att smalna av området men 

också att vi till en början hade något otydliga frågeställningar. Vi har aldrig tidigare skrivit en 

kunskapsöversikt och upplevde därför att vi hade bristande kunskaper i hur en sådan ska 

formuleras och hur dess olika delar ska hänga ihop. Enligt Christoffersen och Johannessen 

(2015, s. 29) bidrar frågeformuleringen till att avgränsa arbetet och ge det en riktning. Vi trodde  

att vi hade klart för oss vad vårt syfte med kunskapsöversikten var och vilket område som skulle  

undersökas. Vi utformade frågorna utifrån vad vi då tyckte stämde bra överens med vårt syfte. 

En bit in i arbetet upplevde vi ändå att våra frågeformuleringar behövde tydliggöras och beslöt 

oss då för att omformulera våra frågor. Att formulera en bra och begränsad frågeställning är en 

process som kräver reflektion (Christoffersen och Johannessen (2015, s. 29).  

 

Vi gjorde ingen avgränsning geografiskt eftersom våra sökord ledde till att vi fick tag i relativt 

få artiklar. Vi valde i stället att avgränsa oss till en viss tidsperiod då vi ville ha uppdaterad och 

ny forskning. Att definiera engelska sökord som stämde överens med forskningsområdet och 

vad vi ville undersöka upplevde vi som svårt. De sökord vi använt oss av kanske hade kunnat 

omformuleras eller om vi hade identifierat synonymer till de sökord vi använt kanske det hade 

resulterat i att vi fått fram andra artiklar inom samma forskningsområde. Vi lade en hel del tid 

på att hitta de artiklar som ligger till grund för vår analys. Trots att vi lade mycket tid i 

sökprocessen lyckades vi ändå inte finna artiklar som ställer sig kritiska till inkludering för 

läsförståelse. Att vi inte funnit artiklar som ställer sig kritiska till inkludering kan bero på att vi 

inte lagt tillräckligt med tid på att finna relevanta sökord. Vi hade också gärna sett ny eller 

pågående forskning kring ämnet men tyvärr var det inget vi i vår sökprocess kunde hitta. I 

efterhand har vi funderat på om vi skulle kunnat utöka vår manuella sökning för att upptäcka 

fler framstående forskare inom området. Det kanske hade lett till att vi funnit pågående 

forskning.  

 

Att sätta sig in i ett så pass omfattande forskningsområde som inkludering är och att dessutom 

försöka hitta en liten del i det som berör läsförståelse krävdes en bra metod. Vår 

kartläggningsmetod för att ringa in området upplevde vi som givande eftersom vi vid jämförelse 

kompletterade varandra. Filippas tillvägagångssätt gav oss en övergripande förståelse för 
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forskningen medan Martinas sätt belyste viktiga delar som vi sedan kunde sätta in i vår 

kartläggningsmatris (se bilaga 1). Det vi genom våra olika tillvägagångssätt kommit fram till 

låg också till grund för bra och fördjupade diskussioner och reflektioner om hur inkludering 

kan främja läsförståelse. Det hade varit av värde att anteckna många av de reflektioner vi haft 

under arbetets gång för att ha som underlag till vår diskussion men tyvärr gjordes det aldrig. 

Det kan ha lett till att vi saknar reflektioner i vår diskussion. Vår kartläggningsmatris har 

fungerat som ett stöd för oss under hela arbetets gång men framförallt under analysprocessen. 

Vid analys av artiklar har syftet och frågeställningarna varit ledstjärnan och vi har ofta fått 

påminna oss om att det är just det vi ska förhålla oss till. Området är stort och intressant och det 

har hänt att vi tappat tråden och börjat fokusera på nya aspekter inom området. Därför har vi 

sett det fördelaktigt att vara två eftersom vi då kunnat påminna varandra om vårt faktiska syfte.  

5.2 Resultatdiskussion 

Samtliga forskningsartiklar som har analyserats är kvalitativa. Det skulle kunna ses som en 

svaghet att den forskning som analyserats endast är kvalitativ eftersom man då inte kan dra 

några generella slutsatser. Resultaten gäller enbart de personer som ingår i studien och utifrån 

en specifik kontext. Eliasson (2018, s. 30) menar att det kan ses som en fördel att kombinera 

kvantitativa och kvalitativa metoder. Fejes & Thornberg (2015, s. 261) menar att när kvalitativ 

forskning bedrivs måste forskaren inta ett reflexivt och självkritiskt förhållningsätt för att 

garantera kvaliteten. I den forskning vi analyserat har inte forskarna redogjort för svagheter och 

eventuella felkällor. Det vill säga vi saknar ett självkritiskt förhållningssätt. De studier som 

analyserats har tillämpat olika samhällsvetenskapliga metoder för datainsamling till exempel 

observation och intervju (se bilaga 1). När man forskar på sådant som handlar om interaktion 

mellan människor är det väsentligt att samhällsvetenskapliga metoder används (Christoffersen 

& Johannessen 2015, ss. 14-15). Genom att ta del av studier som utgått från verkliga 

sammanhang och händelser i naturliga miljöer kan ses som en styrka och gör forskningen 

trovärdig. Kvalitativa metoder kännetecknas av att man vill samla in mycket information utifrån 

ett begränsat antal informanter. De antal informanter man har med i forskning beror på syfte 

och frågeställning (Christoffersen & Johannessen 2015, s. 53). Urvalen skilde sig åt ganska 

mycket. Till exempel utgick en av studierna endast från tre elever med autism och då med syfte 

att undersöka hur elever med autism tar till sig olika lässtrategier. En annan studie utgick från 

68 andra studier med syftet att belysa vad forskning säger om hur man inkluderar elever med 

särskilda behov i ordinarie klassrum. Det kan anses vara lämpliga urval med tanke på artiklarnas 

syfte och frågeställning. Dessutom kan elever med autism ses som en relativt specifik grupp 

tillskillnad från elever med särskilda behov som kan ses som en mer allmän och ospecificerad 

grupp. Christoffersen & Johannessen (2015, s. 53) menar att färre informanter behövs när 

urvalet är homogent och vise versa.   

 

I artiklarna undersöks olika elevgrupper. Forskning om inkluderande arbetssätt i läsförståelse 

görs oftast utifrån olika elevgrupper med fokus på elever i svårigheter och inte utifrån elever i 

allmänhet. Ett par av artiklarna redogör för elever med specifika diagnoser, några artiklar pratar 

om elever i svårigheter. Två av artiklarna skriver alls om elevers eventuella svårigheter utan 

forskarna beskriver hur alla ska inkluderas. Ett resultat vi fått fram är dock att samtliga talar om 

det faktum att inkluderande lässtrategier gynnar alla. Vad är då meningen med att kategorisera 
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elever utifrån specifika svårigheter? Det kan tänkas vara av vikt att lärare har kunskap om olika 

svårigheter som elever kan befinna sig i. Med vetskapen att alla elever gynnas av att använda 

inkluderande lässtrategier som främjar läsförståelse kanske det är mer relevant att tala om just 

alla och inte ställa elevgrupper mot varandra. Skolan kan inte bortse från att vissa elever 

befinner sig i svårigheter av olika slag. Det behöver dock inte vara så att en elevs svårigheter 

beror på eleven själv. Många gånger kan hens svårigheter bero på att lärmiljön inte är anpassad. 

Det innebär att de miljöanpassningar som görs för att undervisning i läsförståelse ska fungera 

inkluderande kan ha avgörande betydelse för att vissa elever ska klara att nå kunskapsmålen i 

svenskämnet. Flera av artiklarna talade om vikten av metakognitiv träning som en viktig 

lässtrategi för inkludering. Det kan förstås som att elever behöver utveckla sin förmåga att 

reflektera över sitt eget tänkande och lärande. Vi fann det intressant men också förvånande att 

ingen förklarar eller ger konkreta exempel på hur sådan träning kan tillämpas i praktiken. 

 

För att lässtrategier ska fungera inkluderande krävs inkluderande arbetssätt och lärmiljöer.  Det 

innebär bland annat att lärare har tänkt igenom placeringen av eleverna och använder sig av väl 

genomtänkta och sammansatta elevgrupper. Eleverna bör dessutom veta vad som förväntas av 

dem samt känna till mål och syfte med lektionen. Inkluderande arbetssätt innebär också att 

uppgifter anpassas efter elevers kunskaper och förmågor samt att läraren ger stöttande frågor 

och tydliga exempel. Något som blev tydligt i vår analys var att det saknas en mall det vill säga 

ett färdig koncept i hur man inkluderar elever i undervisning. Det behöver inte innebära något 

problem eftersom de anpassningar som görs ska vara individuella. Avsaknaden av mall ställer 

dock höga krav på att den som undervisar har den kompetens som krävs. Lärare kan påverka 

hur elever förstår och tar till sig text genom anpassning. Det krävs då att lärare lägger tid på att 

lära känna eleverna för att få kunskap om deras eventuella svårigheter. Det finns inget färdigt 

koncept i hur man inkluderar elever när man undervisar i läsförståelse. Vi vet av forskningen 

att olika lässtrategier kan fungera inkluderande men lärare måste själva ha den kunskap som 

krävs för att kunna välja ut en specifik strategi som fungerar för olika individer. I den forskning 

som analyserats framgick flera exempel på hur inkluderande arbetssätt som bidrar till elevers 

läsförståelse kan fungera. Det handlar mycket om den stöttning som lärare ger. De måste 

erbjuda en variation av strategier och didaktiska verktyg för att elever lättare ska kunna ta till 

sig och förstå texter. Lärare kan med hjälp av till exempel bilder, tankekartor och andra verktyg 

möjliggöra för elever att ta till sig text. Även kamratstöd och grupparbeten kan bidra till 

inkluderande och produktiva lärmiljöer. Lärare bör då dela in elever i grupper utifrån 

kunskapsnivå. På så sätt kan eleverna komplettera och stötta varandra. Det framgår i vårt 

resultat att inkludering främjar läsförståelse eftersom undervisningen då anpassas och varieras 

utifrån elevers enskilda behov. Det ställer inte bara höga krav på läraren utan även på skolan 

och dess verksamhet som helhet. Att anpassa undervisningen och samtidigt bidra till 

inkluderande lärmiljöer handlar således om att erbjuda flera olika representationssätt och 

uttrycksformer när man undervisar i läsförståelse. Det handlar också om att man måste utgå 

från elevers olika förkunskaper. I en forskningsrapport skriven av Tetler (2015) redogörs för 

visionen om inkluderande skola, man säger då att: 
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“för att uppfylla kraven på att ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt 

möjligt, behöver skolor skapa inkluderande lärmiljöer som tar hänsyn till 

elevers olikheter i till exempel social och kulturell bakgrund och deras olika 

förutsättningar för lärande. Inkluderande lärmiljöer, menar man, främjar 

alla elevers utveckling så väl socialt som kunskapsmässigt, och inkluderande 

lärmiljöer gör det möjligt att se på elevernas olikheter som en tillgång i 

undervisning och lärande.” (Tetler, 2015) 

Lärare behöver anpassa undervisningen och hitta lösningar som möjliggör för alla att utvecklas 

oavsett bakgrund. Det kan låta självklart men ändå visar forskning att det finns stora brister i 

hur elever inkluderas i skolan. Inledningsvis nämndes att många lärare finner begreppet 

inkludering otydligt. För att lärare ska ha en gemensam syn och ett gemensamt förhållningssätt 

kring inkludering kan det tänkas  vara av vikt att skapa tydlighet kring begreppet och dess 

innebörd.  

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och genom att följa samhällsdebatten kring 

hur det svenska skolsystemet organiseras är vår samlade bild att det finns brister i hur 

inkluderande arbetssätt fungerar i praktiken. En trolig konsekvens av det kan vara att många 

elever inte klarar av att ta till sig kunskaper, nå målen eller ens vara i skolan. Ingen forskning 

som vi har undersökt talar om att det finns några nackdelar med inkluderande arbetssätt för 

lässtrategier, tvärtom talar all den forskning vi har sett enbart om fördelarna. Varför inte alla 

skolor lyckas med uppgiften att inkludera alla i undervisning ställer vi oss frågande till. Behövs 

det mer forskning eller handlar det snarare om att förändra synen på vad inkluderande arbetssätt 

innebär? 

5.3 Vidare forskning 

Utifrån de urval som gjorts lyfts inte lärarens roll och hens påverkan för inkluderande arbetssätt 

i läsförståelse så mycket som vi hade önskat. Vi tänker att läraren är den som arbetar närmast 

eleverna och att hen därför har en betydande roll för att inkluderande arbetssätt i läsförståelse 

ska fungera. Det vore intressant att se vidare forskning kring lärarens roll och hens påverkan 

för inkluderande arbetssätt. Flera av artiklarna i vårt urval nämner vikten av att lärare tränar 

elever i att använda metakognitiva strategier som främjar läsförståelse. Vi saknar dock 

forskning som ger konkreta exempel på hur man kan undervisa elever i att använda 

metakognitiva strategier. Ett annat forskningsområde som skulle kunna bidra med relevant 

kunskap för lärarprofessionen är om diagnostisering påverkar elevers skolsituation och i sådana 

fall hur eller på vilket sätt. Den forskning vi saknar ser vi som viktig för lärarprofessionen men 

också intressant för vår del som blivande lärare. Vi vill kunna erbjuda våra elever en 

inkluderande lärmiljö med allt vad det innebär. Eftersom lärare i allra högsta grad kan påverka 

den miljön är det av stor vikt att vi vet mer konkret hur vi kan gå till väga. 
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7 BILAGA 1. KARTLÄGGNINGSMATRIS 
 

Artikel Syfte/Frågestäl

lningar 

Urval/metod Resultat Strategier Elevgrupp 

1. Ashby, 

Christine; 

Burns Janice; 

Boyle Joan. 

(2014).  

ALL Kids 

Can Be 

Readers: The 

Marriage of 

Reading First 

and Inclusive 

Education 

  

Undersöka om 

projektet 

“Reading first” 

gynnar elever i 

svårigheter. 

Kvalitativ 

  

En skola med 

820 elever. 

Mixade resultat. Visat sig 

fungera på en del skolor. 

Passar inte i alla skolor. 

  

Visar på ett sätt att 

bedriva inkluderande 

undervisning. 

Klassrumsstruktur 

Reading first  

ordförråd, fonetik/ljud, 

flyt, läsförståelse. 

Samlat in data om 

uppnådda kunskaper 

regelbundet. 

120 minuter/dag. 

Skiftade mellan helklass 

och mindre grupper (efter 

kunskaper) 

Spec.lärare, lärare 

litteratur och allmän 

lärare. 

“Students with 

or without 

disabilities”  

 

“All kids” 

Artikel Syfte/Frågeställni

ngar 

Urval/metod Resultat Strategier Elevgrupp 

2. Narkon, 

Drue E; Wells, 

Jenny C. 

(2013)  

Improving 

Reading 

Comprehensi

on for 

Elementary 

Students with 

Learning 

Disabilities: 

UDL 

Enhanced 

Story 

Mapping 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med 

artikeln är att visa 

hur instruktioner 

kan utformas med 

hjälp universell 

design för lärande 

(UDL) 

  

Beskrivande? UDL - nytta för alla 

elever med och utan 

inlärningssvårigheter. 

UDL 

Story mapping  

Metakognitiva strategier  

Ord och begrepp 

Olika 

representationsformer 

Två lektionsformat- 

minilektioner tre steg.  

”Den utökade 

instruktionsläran” 

fungerar som en ram för 

planering  

 

“Students with 

learning 

disabilities” 



 

 

 

 

 

 

Artikel Syfte/Frågeställni

ngar 

Urval/metod/ Resultat Strategier Elevgrupp 

3. Marino, 

Matthew T. 

(2009) 

Understandin

g How 

Adolescents 

with Reading 

Difficulties 

Utilize 

Technology-

Based Tools 

  

Syfte: Undersökte 

hur ungdomar 

med 

lässvårigheter 

utnyttjar kognitiva 

verktyg för att 

förstå text i en 

teknikbaserad 

kurs. 

  

Frågeställning: 

Finns det en 

relation mellan 

elevers 

läsförmåga, 

användning av 

kognitiva verktyg 

och deras 

förståelse av 

begrepp? 

Kvalitativ och 

kvantitativ. 

16 lärare. 

62 lektioner. 

1153 elever 

(N=1153)  varav 

50% flickor och 

50% pojkar. 

Årskurs 4. 

Fyra veckor. 

  

  

Digitala verktyg kan 

förbättra elevernas 

förmåga att läsa, granska 

och få tillgång till 

kompletterande 

information. 

  

Digitala verktyg ger 

elever i svårigheter 

möjligt att skaffa 

information snabbt och 

effektivt. Det är viktigt 

att eleverna vet hur 

verktygen fungerar tex. 

om man inte vet hur man 

söker efter information 

kommer det inte att göra 

någon skillnad. 

De med låg läsförmåga 

gynnades mer av 

interaktiva digitala inslag 

än de skickliga läsarna 

dock krävs då att svaga 

läsare ges tydliga 

instruktioner om hur och 

när man ska använda 

teknikbaserade verktyg. 

  

Standardiserat läsprov. 

Grupper beroende på 

vilken nivå. 

  

Kognitiva verktyg  

 

Universell Design för 

Lärande (UDL 

“Adolescent 

students with 

reading 

difficulties”  

 

Artikel Syfte/Frågeställni

ngar 

Urval/metod Resultat Strategier Elevgrupp 

4. Kelly J. 

Whalon, Juliet 

E. Hart. 

(2011)  

Att undersöka hur 

elever med autism 

använder, av 

lärarna utvalda 

Kvalitativ. 

Klassrumsobser

vation 

 

Styrkor och 

svagheter/utmaningar 

kopplat till läsförståelse. 

Ju äldre elever blir desto 

Scaffolding, bildstöd, 

bilder, antonymer och 

synonymer 

sammankopplade ord. 

“Children with 

autism spectrum 

disorder (ASD)”  



 

 

 

Children 

With Autism 

Spectrum 

Disorder and 

Literacy 

Instruction: 

An 

Exploratory 

Study of 

Elementary 

Inclusive 

Settings. 

specifika  

lässtrategier som 

främjar 

läsförståelse. 

Flicka, F-klass 

fem åring. 

  

Pojke, Åk 2, sju 

åring 

  

Pojke, Åk 5, tio 

åring 

  

svårare eftersom som 

man går från det konkreta 

till det mer abstrakta i 

läsförståelse. Alla tre är 

bra på att avkoda text 

med förstår inte 

innebörden av det lästa, 

framförallt när det gäller 

att kunna ”läsa bortom 

och mellan raderna”. När 

lärarna använder olika 

strategier för att 

tydliggöra underlättar det 

för elever och framförallt 

elever med autism. Det är 

en utmaning för lärare att 

stötta elever med autism 

Tydliggjorde rutiner och 

strukturer. Stöttande 

frågor. 

  



 

 

 

Artikel Syfte/Frågeställni

ngar 

Urval/metod Resultat Strategier Elevgrupp 

5. Dianne L. 

Ferguson. 

(2008) 

International 

trends in 

inclusive 

education: 

the 

continuing 

challenge to 

teach each 

one and 

everyone. 

  

att informera om 

“varför 

inkludering” och 

“internationella 

trender inom 

inkludering”  

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

Litteraturstudie 

Inkluderande 

undervisning förbättrar 

skolresultatet för elever. 

 

Fortfarande inkluderas 

inte alla.  

Projekt och 

problembaserad 

undervisning.  

ämnesövergripande 

undervisning. 

Kooperativtlärande. 

Produktiva miljöer. 

Individualisera. 

Samarbeter med 

hemmet/föräldrar. 

 

 

 

 

 “Each one and 

everyone” 

Artikel Syfte/Frågeställni

ngar 

Urval/metod Resultat Strategier Elevgrupp 

6. Gidlund, U. 

& Boström, L. 

(2017). What 

Is Inclusive 

Didactics? 

Teachers' 

Understandin

g of Inclusive 

Didactics for 

Students with 

EBD in 

Swedish 

Mainstream 

Schools.  

Undersöka hur 

lärare uppfattar 

tanken med 

inkluderande 

didaktik för elever 

med EBD  

(emotional and 

behavioural 

disorders) 

  

  

Kvalitativ 

innehållsanalys  

 6 

fokusgruppsinter

vjuer med 4-8 

deltagare i varje 

grupp därefter 

genomfördes 37 

individuella 

uppföljningsinte

rvjuer med 

lärarna. Sex 

olika skolor med 

olika 

bakgrundåk 4-6. 

 

 

 

I artikeln framhävs att 

lärare ofta känner sig 

frustrerade och 

otillräckliga, och 

klandrar sig själva för 

elevens brister och 

misslyckande. 

  

Lärarna har olika syn på 

begreppet inkludering 

(tolkningsbart). 

Visualisera, bryta ner i 

mindre bitar, korta 

pauser, minimera 

distraktion, erbjuda olika 

representationsformer, 

positiva förväntningar, 

tydlighet vad gäller vad 

som ska hända och 

tydliga instruktioner, 

arbeta i par.  

 

Mnemonics 

(minnesträning), att träna 

på olika arbetstekniker 

t.ex. studieteknik, prov, 

strukturering.  Mycket 

experiment och konkreta 

exempel, visualisera och 

modellera 

Students with 

EBD (emotional 

and behavioral 

difficulties) 

  



 

 

 

Artikel Syfte/Frågeställni

ngar 

Urval/metod Resultat Strategier Elevgrupp 

7. Nind M. & 

Wearmouth J. 

(2006) 

Including 

Children with 

Special 

Educational 

Needs in 

Mainstream 

Classrooms: 

Implications 

for Pedagogy 

from a 

Systematic 

Review 

  

Belysa forskning 

(framgångsfaktore

r) gällande 

inkludering för 

elever med 

särskilda behov i 

vanliga klassrum 

med målet att göra 

forskningen mer 

tillgänglig för 

lärare. 

  

  

Kvalitativ 

  

Litteraturstudie 

utifrån 68 

studier. 

  

Två forskare 

sitter 

individuellt och 

screenar aktuell 

forskning inom 

området. 

   

Det finns ingen 

nyckelfärdig lösning på 

hur man inkluderar EIS. 

Forskning talar dock om 

att det finns många olika 

framgångsrika metoder 

för inkludering. 

Anpassa målen, 

grupparbeten där 

genomtänkta 

elevkonstellationer ligger 

till grund. Tydliga 

instruktioner och 

arbetsfördelningar ställer 

krav på lärares 

kompetens.  

  

”The case of stark” – 

bokklubb (textsamtal i 

grupp 

 “Children with 

special 

educational 

needs” 

Artikel Syfte/Frågeställni

ngar 

Urval/metod Resultat Strategier Elevgrupp 

8. Schmidt, 

Raquel J., 

Rozendal, 

Mary S., 

Greenman 

Gretchen G. 

(2002).  

Reading 

instruction in 

the inclusion 

classroom: 

Research-

based 

practices 

  

Identifiera 

forskningsbaserad

e lässtrategier och 

instruktionsmetod

er som främjar 

läsning och 

läsförståelse för 

elever  med 

inlärningssvårighe

ter i inkluderande 

klassrum.  

  

  

Kvalitativ 

litteraturstudie 

18 studier 

Elever i 

grundskolan 

 

De granskade 

enbart studier 

som publicerats 

under de senaste 

15 åren 

 

Undervisningen 

gällde 

lässtrategier 

 

Kodningssystem  

 

Lässtrategiundervisning 

hjälper elever med 

inlärningssvårigheter och 

elever i svårigheter. 

Samarbete och 

grupparbete mellan 

elever där en stödjande 

lärare finns nära leder till 

förbättrade resultat för 

alla elever. 

 

De som har bristande 

läsförmåga visar 

metakognitiva strategiska 

brister. 

 

Vilka strategier som är 

effektiva stöds inte alltid 

av forskning. 

  

Kooperativ inlärning för 

att effektivt öka 

framgång för studenter 

med funktionshinder  

  

Lärarens tro och 

uppfattningar om 

användningen av 

lässtrategier påverkar hur 

elever med 

inlärningssvårigheter 

Individualisering, 

kooperativt lärande, 

samarbetsmetoder 

(PALS), läsprojekt i tidig 

ålder, metakognitiv 

strategiundervisning, 

lärarens attityd och tro på 

att alla kan, kollegialt 

samarbete och samarbete 

mellan elever och lärare. 

  

“Students with 

poor reading 

ability”   



 

 

 

stöds i den allmänna 

utbildningen.  

 

 

8 BILAGA 2, SAMMANFATTNING AV ARTIKLARNA. 
Ashby, C., Burns, J., & Boyle, J. (2014) redogör för ett projekt som heter Reading first. Tanken 

om att alla ska gynnas och alla ska inkluderas är central för projektet. Hela skolan arbetade med 

en specifik klassrumsstruktur där placeringen av elever var viktig. Eleverna satt i olika 

konstellationer ibland i helklass och ibland i mindre grupper. Indelningen bestämdes utifrån 

elevernas kunskaper och förmågor. Eleverna hade 120 min per dag då de fokuserade på 

ordförråd, fonetik, läsflyt och läsförståelse. Specifikt för detta projekt var också att fler lärare 

var engagerade i klassrummet. Lärarna hade olika kompetenser som specialpedagog, lärare i 

litteratur och allmän lärare. Viktigt för projektet var att kontinuerligt samla in 

data/bedömningsunderlag över elevers uppnådda kunskaper. Projektet har fått mixade resultat. 

Det visade sig fungera på en del skolor men inte på alla vilket inte förvånade forskarna. Hur väl 

utfallet blev berodde framförallt på skolans förutsättningar. Vissa kritiker menar att projektet 

reading first fokuserar för mycket på ord, begrepp och fonetik på bekostnad av läsförståelse.  

Narkon, Drue E. & Wells, J. (2013) redogjorde för hur universell design för lärande (UDL) 

skulle förbättra läsförståelse hos elever med inlärningssvårigheter. Grundläggande för UDL är 

att lärare ska möta sina elever där de befinner sig, det är viktigt att läraren känner till elevernas 

intressen och deras egenskaper för lärande. Undervisningsmiljön har också en betydande roll. 

UDL bygger på tre huvudprinciper för att överkomma barriärer i lärandet, för det första behöver 

man tillhandahålla flera representationssätt det vill säga VAD och hur eleverna ska lära sig. För 



 

 

 

det andra måste man möjliggöra flera uttryckningsformer/sätt vilket handlar om HUR eleverna 

visar sina kunskaper. För det tredje, olika möjligheter till engagemang som handlar om 

VARFÖR, hur man motiverar elever. Utgångspunkten för denna artikel är så kallad “story-

mapping”. Story-mapping användes som en strategi och var ett sätt att visualisera för eleven, 

där man utgick från en mall med sex punkter, titel, karaktär, miljö, problem, handling och 

lösning. Med hjälp av Story-mapping synliggjorde man texters olika egenskaper. Eleverna fick 

också stöttning i form av olika steg som innefattade att man först aktiverade elevernas 

förkunskaper inom området, därefter gick man igenom viktiga begrepp och ord, därefter 

modellerade läraren, sedan fick eleven pröva tillsammans med stöd av läraren, till sist prövade 

eleven självständigt. Ett annat sätt att stötta elever var genom olika lektionsformat, 

minilektioner var ett sådant. Lektionerna var 20 minuter och fokuserade på olika steg i 

läsningen, före läsning, under läsning och efter läsning. UDL har visat sig vara till nytta för alla 

elever med och utan inlärningssvårigheter. 

I Matthew T. Marinos (2009) studie undersökte hur ungdomar med lässvårigheter utnyttjade 

kognitiva verktyg för att förstå text i en teknik baserad kurs. De använde sig av digitala verktyg 

för att läsa text eleverna kunde då klicka på ord som de inte förstod och direkt få en förklaring 

genom illustrationer, bilder, animationer, videoklipp och grafiska bilder. Eleverna delas in i 

grupper efter kunskap. Artikeln belyser tre positiva trender som främjar inlärning UDL, ökad 

inkludering i klassrum, ökad användning av digitala verktyg. Matthew T. Marino (2009) 

redogör för att digitala verktyg kan förbättra elevernas förmåga att läsa, granska och få tillgång 

till kompletterande information. De såg också att digitala verktyg gav eleverna möjlighet att 

skaffa information snabbt och effektivt. Eleverna kunde istället för att försöka förstå enskilda 

ord och få sammanhang i texten lägga energi på uppgiften vilket ökade motivationen hos dem. 

Det är viktigt att eleverna vet hur verktygen fungerar till ex. om man inte vet hur man söker 

efter information kommer det inte att göra någon skillnad. De med svag läsförmåga gynnades 

mer av de interaktiva digitala inslagen än de skickliga läsarna. Förutsatt att svaga läsare gavs 

tydliga instruktioner om hur och när man skulle använda de digitala verktygen. 

Kelly J. Whalon & Juliet E. Hart (2011) menar att för elever med autism är det viktigt med 

tydliga rutiner och strukturer. Begreppet scaffolding används vilket betyder stöttning eller att 

bistå barn i deras lärande. Lärarna arbetade med bildstöd, bilder, antonymer och synonymer 

sammankopplade ord och stöttande frågor. Kelly J. Whalon & Juliet E. Hart (2011) 

identifierade i deras forskning både styrkor och utmaningar kopplat till läsförståelse. Ju äldre 

eleverna blev desto högre krav ställdes på dem och texterna blev svårare. Alla tre eleverna som 

forskarna följt var bra på att avkoda text men förstod inte alltid innebörden av det lästa, 

framförallt när det gällde att kunna ”läsa bortom och mellan raderna”. När lärarna använde olika 

strategier för att tydliggöra underlättade det för eleverna och framförallt för eleverna med 

autism.  

Dianne L. Ferguson (2008) redogör i sin artikel för hur kooperativt lärande och produktiva 

miljöer kan fungera inkluderande. Hon lyfter vikten av att individualisera och att ha ett gott 

samarbete med hemmet/föräldrar. Dianne L. Ferguson (2008) menar att inkluderande 

undervisning förbättrar skolresultatet för elever. Hon såg dock att elever från utsatta områden 

inte alltid inkluderas. För att helt lyckas med inkludering behöver normer och strukturer 

förändras i skolan man kan inte ha kvar tanken att “one size fits all”. Hon menar också att man 

ska sluta fokusera på diagnoser och annan problematik eftersom man då flyttar ansvaret från 

eleven till skolan. Det är skolan som måste anpassas efter elevers olika behov.  

Gidlund, U. & Boström, L (2017) skriver i deras artikel om olika framgångsrika metoder för 

elever. Det redogör för att lärare måste erbjuda olika representationsformer, visualisera, bryta 



 

 

 

ner i mindre bitar, låta elever ta korta pauser, minimera distraktion, som lärare ha positiva 

förväntningar, vara tydlig när det gäller vad som ska hända och ge tydliga instruktioner, elever 

ska ges möjligheter att arbeta i par och grupp. De pratar också om mnemonics (minnesträning), 

att träna på olika arbetstekniker t.ex. studieteknik, prov, strukturering.  Mycket experiment och 

konkreta exempel, visualisera och modellera. Forskarna menar att lärare har olika syn på 

begreppet inkludering och att de tolkar begreppet på olika sätt. I artikeln framhävs att lärare 

ofta känner sig frustrerade och otillräckliga, och klandrar sig för elevens brister och 

misslyckande forskarna menar därför att mer forskning om inkludering behövs.  

  

Nind, M. & Wearmouth, J. (2006) lyfter i deras artikel att tydliga instruktioner och 

arbetsfördelningar är viktigt. Målen bör individanpassas de beskriver också vikten av 

grupparbeten med väl genomtänkta elevkonstellationer. De anger ”The case of stark” – 

bokklubb (textsamtal i grupp) som ett gott exempel. Nind, M. & Wearmouth, J. (2006) menar 

att det inte finns en nyckelfärdig lösning på hur man inkluderar elever i undervisningen men 

att det finns många olika framgångsrika metoder för inkludering 

 

Schmidt, Raquel J., Rozendal, Mary S., Greenman, Gretchen G. (2002) identifierade metoder 

som främjar läsning. Flera olika lässtrategier, individualisering, kooperativt lärande, 

samarbetsmetoder (PALS), läsprojekt i tidig ålder, metakognitiv strategiundervisning, lärarens 

attityd och tro på att alla kan, kollegialt samarbete och samarbete mellan elever och lärare. 

Schmidt, Raquel J., Rozendal, Mary S., Greenman, Gretchen G. (2002) skriver att 

undervisning i lässtrategier hjälper elever att utveckla läsförståelse. Forskning tyder på att de 

som har bristande läsförmåga ofta visar metakognitiva brister. Samarbete till exempel 

grupparbeten där läraren fungerar som ett stöd leder till förbättrade resultat hos elever.  
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