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RESUMÉ 
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Titel: Hur ska man tänka? - Om bristande läsförståelse hos elever i Vuxenutbildning med 

Svenska som modersmål 

Sidantal: 46 
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Genom iakttagelser under den verksamhetsförlagda delen av min yrkeslärarutbildning har jag 

gjort iakttagelser som ligger till grund för den här studien.  Läsförståelse är avgörande för att 

kunna tillgodogöra sig sina studier på bästa sätt det finns det forskningen om, men hur ser 

forskningen ut när det handlar om läsförståelse inom vuxenutbildning? 

Jag har i den här studien valt att fokusera på de elever som har svenska som modersmål då det 

inte tenderar vara ett prioriterat område inom forskning om läsförståelse. 

Genom fenomenografi som metod har jag undersökt hur elever med svenska som modersmål 

tolkar några av de centrala begrepp som används inom vård- och omsorgs utbildning. 

Tillsammans med studiens etnografiska ansats har jag kunnat observera och analysera vad 

som påverkar läsförståelsen hos elever i vuxenutbildning men också kunna sätta in 

läsförståelsen i en större och vidare kontext genom den skoldidaktiska teorin som ligger till 

grund för diskussionen. 

Resultatet visar på att det finns anledning att se över hur man arbetar med läsförståelse även 

inom vuxenutbildningen för att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar till progression i 

sin utbildning. 
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Through observations during the activity-related part of my vocational education program, I 

have made observations that underlie this study. Reading comprehension is crucial in order to 

be able to study their studies in the best possible way. There is research, but what does the 

research look like when it comes to reading comprehension in adult education? 

In this study, I have chosen to focus on those students who have Swedish as a mother tongue 

as it does not tend to be a priority area in research on reading comprehension. 

By means of phenomenology as a method, I have investigated how students with Swedish as 

a mother tongue interpret some of the key concepts used in healthcare and education. 

Together with the ethnographic approach of the study, I have been able to observe and 

analyze what influences reading comprehension in adult education students but also to put the 

reading comprehension into a broader and further context through the school-didactic theory 

underlying the discussion. 

The result shows that there is a need to review how to work with reading comprehension, 

even in adult education, to give all students the best possible conditions for progression in 

their education. 
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Till min VFU handledare Ulf Cavalli - Björkman för att du är en förebild och en 

kunskapskälla.  
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beskriva vad den här uppsatsen handlar om. 
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1 BAKGRUND 

1.1 INLEDNING 

 

Att byta yrke och vidareutbilda mig till yrkeslärare inom vård- och omsorg har inneburit att 

jag har fått arbeta med mina föreställningar om skolan på många olika sätt. Jag har också fått 

insikt om att jag bär på mycket kunskap och kanske på än mer okunskap. Men det finns en 

styrka i okunskapen, en drivkraft om att ta reda på hur allting hänger ihop och hur 

okunskapen gett mig kunskap och styrka att utforska ett för mig nytt område. Mina 

ämneskunskaper och yrkesidentitet inom vårdyrket är en sak, men att lä sa till yrkeslärare och 

utveckla den pedagogiska kompetensen och skapa mig en ny är något helt annat. Enligt 

(Köpsén, 2014) är det viktigt att yrkesläraren hittar ett samspel och en balans mellan sina 

dubbla yrkesidentiteter. Yrkeslärarutbildningen har visat sig ha betydelse för att utveckla den 

balansen.  

 

Under min första termins verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på 

yrkeslärarprogrammet började mina funderingar över hur vi som lärare påverkar elevernas 

olika förutsättningar gällande hur de tar sig an en faktatext. Påverkas elevernas förutsättningar 

genom de didaktiska val som yrkeslärare gör eller inte gör i klassrummet? I en av de 

gymnasieklasser där jag deltog i undervisningen som yrkeslärarstudent hade ungefär hälften 

av eleverna svenska som modersmål. Andra elever hade annat modersmål än svenska. Vilket 

modersmål eleverna hade var dock inte det som primärt utgjorde hindret för att eleverna 

skulle kunna ta till sig innehållet i en faktatext. Vad som primärt påverkade eleverna var 

lärarens didaktiska val. Vid ett undervisningstillfälle skulle eleverna söka information på 

Internet och där ta del av en faktatext. Detta var en relevant uppgift för ämnet då elever som 

läser på vård- och omsorgsprogrammet bör utveckla kunskaper om hur exempelvis den egna 

kommunens folkhälsoarbete är utformat. Uppgiften eleverna skulle ta sig an var inom ämnet 

hälsopedagogik där eleverna självständigt skulle arbeta och besvara frågor kring centrala 

begrepp med hjälp av en faktatext. Resultatet av uppgiften blev att det söktes på fel 

internetsida, på fel ställe fast på rätt internetsida. Flertalet elever behövde hjälp med att få 

centrala begrepp förklarade för sig så som bland annat hälsoaspekter och drogprevention. Det 

visade sig även att vissa elever fastnade kring betydelsen av ord som bland annat utmaning, 

aktörer samt målområde.  
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Det jag började fundera på nu var vad eleverna egentligen lärde sig under den här lektionen 

och kunde man gjort på något annat sätt. Flertalet elever visade sig ha bristande ordförståelse, 

vilket påverkade förståelsen av sammanhanget i faktatexten. Även vid senare 

undervisningstillfällen gjorde jag iakttagelser i klassrummet som ledde till att jag började 

fundera över om högläsning kunde vara en undervisningsstrategi för att ta sig an en faktatext 

och på så vis öka elevernas förståelse.  

De iakttagelser i klassrummet som också bidrog till att väcka intresset för högläsning som 

undervisningsstrategi var också hur kurslitteraturen användes. Ibland användes 

kurslitteraturen mer som uppslagsverk som eleverna letade information i eller så fick eleverna 

i läxa att läsa ett kapitel till nästa lektion för att vara förberedda. Men texten som de haft i läxa 

följdes sällan eller aldrig upp på nästkommande lektion det var ingen som frå gade eleverna 

om det hade varit svårt, vad som var intressant, om de kunde redogöra för vad texten handlade 

om exempelvis. Det var då jag började fundera över om högläsning kunde vara en 

undervisningsstrategi för att ta sig an en faktatext och på så vis öka förståelsen för eleverna.  

 

Mina tankar utvecklades och jag började även fundera över om ämnesintegrering mellan 

ämnet svenska och vård- och omsorgs ämnen kunde vara ett alternativ. 

 

Under min yrkeslärarutbildning bytte jag VFU-skola. Här visade det sig att de arbetar på ett 

annorlunda och för mig nytt sätt. För de elever som har annat modersmål än svenska arbetar 

man här ämnesintegrerat emellan ämnet svenska och vård- och omsorgsämnen i något som 

kallas för SPVO – Språkförstärkt vård- och omsorgsutbildning. Den utbildningen löper över 

fyra terminer alltså i en något långsammare takt än den reguljära utbildningen som är tre 

terminer.  

 

En av mina föreställningar om skolan var den att skolan är en plats där alla lärare vet på vilket 

sätt som undervisningen skall bedrivas för att eleverna skall förstå innehållet i en faktatext. 

Läsförståelse visade sig vara en ”hel vetenskap”. Läsförståelse ses som en särskild 

ämnesspecifik kompetens för den som undervisar i ämnet svenska. Som yrkeslärare i 

yrkesutbildning är det inte irrelevant att ha en viss kunskap om läsförståelse då språket har 

betydelse för elevernas möjlighet att skaffa sig en yrkeskompetens. Kunskap om lässtrategier 

eller om man så vill okunskap om densamma kan anses påverka den enskilde eleven. Likaså 

lärarens möjligheter att göra rätt didaktiska val i sin undervisning i syfte skapa förutsättningar 

för elevers möjlighet till förståelse av en faktatext och dess koppling till yrket. Frågan kan då 
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ställas om hur yrkeslärare skall få kunskap om lässtrategier och dess betydelse för 

undervisningen och hur yrkeslärarutbildningen skall svara mot skolverkets utökade 

kunskapsuppdrag som innebär att alla lärare oavsett ämne […] ska utveckla elevernas 

förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation, eftersom det skapar en grund för ett gott 

samarbete samt för att kunna ge korrekt och komplex information till patienter och andra 

brukare. Ett rikt och nyanserat språk är dessutom ett redskap för reflektion och lärande 

(Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, 

2011) 

 

Via det utvecklingsarbetet jag utförde under yrkeslärarutbildningen fick jag möjlighet att 

dokumentera skolans kollegiala samarbete samt ämnesintegreringens betydelse för elevers 

förståelse för sammanhanget i en faktatext. Jag fick också möjlighet att pröva och 

dokumentera om högläsning hade någon faktisk påverkan på elevernas förståelse 

för densamma. Resultatet blev att eleverna upplevde högläsning som positivt. Här kunde jag 

stanna upp i läsningen och diskutera med eleverna betydelsen av ord i texten. Jag lärde mig 

att det kändes bättre att använda begreppet strukturerade textgenomgångar i stället för 

högläsning, då högläsning har en tendens att rikta tankarna mot sagoböcker och att läsa för 

barn. Konjunktioner tenderar att vara svårare att lära sig än medicinska termer 

och vårdrelaterade begrepp. Att just konjunktioner alltså sambandsorden har så stor betydelse 

för läsningen var nytt för mig. Ordet inte som i vård- och omsorgssammanhang kan ha en 

livsavgörande betydelse hade en förmåga att försvinna i den lästa texten.  
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Studiens syfte är att undersöka elevers uppfattningar av centrala begrepp i vård- och 

omsorgsutbildningen före och efter undervisning för att genom det se om elevers uppfattning 

av de centrala begreppen kan ge underlag för att ta reda på hur undervisning i läsförståelse 

och hur elevernas förståelse för yrket kan utvecklas. 

 

1. Vilka uppfattningar har elever av de centrala begreppen före respektive efter 

undervisningen? 

 

2. Vilken betydelse har undervisningen för elevers förståelse för yrket? 
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2 FORSKNINGSGENOMGÅNG 

 

Studiens syfte är att undersöka elevers uppfattningar av abstrakta begrepp inom ett valt 

område i vård- och omsorgsutbildningen före och efter undervisning om centrala begrepp.   

Genom forskningsbakgrunden och studiens syfte kanske studien kan ge ett under lag för 

diskussion om hur undervisningen av vuxna elever kan utvecklas vilket jag återkommer till i 

resultatdiskussionen. Forskningsbakgrunden ger en kort bakgrund till vad det är det som 

ligger bakom att läsförståelsen blivit allt sämre hos barn och unga och skolans betydelse för 

att utveckla dessa förmågor. Om vuxna elevers begreppsförståelse inom vuxenutbildning har 

det inte forskats. Däremot har det forskats mycket utifrån en rad olika aspekter i syfte att 

vända den negativa trenden av den försämrade läsförmågan hos barn och unga. Även inom 

området elever med annat modersmål än svenska har det forskats mer inom alla 

utbildningsnivåer.  

 

I mina efterforskningar har jag hittat en studie av effekten av komvuxutbildning genomförd 

av Claes Alexandersson (1985). Alexandersson studerade vuxnas uppfattningar av det han i 

sin studie kallade för nyckelbegrepp före och efter undervisning för att studera utbildningens 

effekter om vad eleven egentligen lär sig och hur eleven förstår fakta. (Larsson, 2013) 

hänvisar i sin bok Vuxendidaktik fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande till den 

här studien i sin genomgång av internationell forskning av vuxnas lärande. Larsson skriver att 

det är länge sedan studien gjordes men att resultatet av den fortfa rande ur vissa perspektiv är 

”allmängiltiga” och att det finns anledning till att fundera över villkoren i vuxenutbildningen. 

Larsson diskuterar utifrån (1985) om utbildningen handlar om att hinna med så mycket som 

möjligt eller koncentrera sig på de kunskaper som är grundläggande för ämnet eller kursen. 

Beroende av elevernas förkunskaper visade Alexanderssons studie på att de elever som hade 

goda förkunskaper i allmänhet inte gjorde så stora framsteg, det vanligaste var dock att 

eleverna hade en bristfällig förståelse och att eleverna antingen höll fast vid den eller 

utvecklade den något.  

 

Utbildningens utformning speglar och återspeglar vilka egenskaper, förmågor och beteende 

som blir normativa för samhället menar (Carlbaum, 2012). Hur vi talar om skolan som 

utbildning, bildning eller fostran kan förstärka eller förskjuta men också reproducera eller 
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förändra vad som anses som centralt hos framtida medborgare. Carlbaum menar att en ökad 

medvetenhet om detta är centralt både för politiken och utbildningens verksamhet.  

 

En sådan medvetenhet skulle kunna vara de grundläggande dimensionerna i barns läs- och 

skrivutveckling som Liberg (2015) beskriver. Den första dimensionen är att man är 

motiverad, engagerad och vill lära sig läsa, den andra är att man har läs- och skrivförståelse 

och den tredje dimensionen är att man kan läsa av en text, det som kallas för avkodning och 

att man kan skriva korrekt, alltså inkoda. Liberg (2015) menar att läs- och skrivutveckling hos 

en individ påbörjas tidigt men pågår i princip hela livet, den slutar aldrig. Historiskt sett har 

traditionen enligt Liberg varit att man börjar läsa och skriva när man börjar skolan. Skolan har 

haft fokus på lära ut strategier för att knäcka koden och automatisera läs- och skrivförmågan i 

de tidiga skolåren. Vidare pekar Liberg (2015) på att redan i mellanåren avtar den 

undervisning som bygger på de tre dimensionerna inom läs- och skrivutveckling. Liberg 

(2015) beskriver även att det är det lilla barnets lust att lära språket som gör att det utvecklar 

ett rikt och nyanserat språk. De barn som har med sig språket hemifrån har nytta av det hela 

livet, alltså påverkar även barnets sociala bakgrund förutsättningarna för barnets läs- och skriv 

utveckling. Det är den lusten att lära som skolan behöver förvalta i sitt uppdrag och därför 

utveckla stimulerande lärmiljöer. Det är där utmaningen ligger menar Liberg. Vidare 

beskriver Liberg att lärare inom alla skolår inte längre kan blunda för att det behövs fler som 

kan läsa och skriva på en avancerad nivå i dagens kunskapssamhälle. Liberg (2010) menar att 

tidigare misslyckanden i skolan skulle kunna härledas till elevers bristande läskunskaper.  

 

En ytterligare aspekt på detta är att Reichenberg (2012) beskriver hur elever i vård- och 

omsorgsutbildning möter svåra texter i ämnena psykologi, omvårdnad och medicin och att 

läromedlen i dessa ämnen ofta har en låg läsbarhet. Låg läsbarhet innebär att texterna är såväl 

innehållsmässigt som språkligt koncentrerade vilket försvårar för de elever som har en svag 

läsförståelse. Reichenberg menar att det idag förväntas av samtliga elever att genomföra 

gymnasiestudier samtidigt som texterna har blivit svårare. Elever med svag läsförståelse har 

ofta samma intellektuella kapacitet som sina jämnåriga. Reichenberg (2014) beskriver att det 

som behövs är strukturerade textgenomgångar vilka gynnar de lässvaga eleverna. 

Strukturerade textgenomgångar kan genomföras på en rad olika sätt men grundprincipen är att 

en text läses stycke för stycke och att man diskuterar och samtalar om det som man läser. 

Genom att undervisa på detta sätt menar Reichenberg att man flyttar fokus från att 

skuldbelägga eleven och att det är eleven som brister. Reichenberg (2014) menar att läsning 
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idag är viktigare än någonsin för elever på omvårdnadsprogrammet då det annars kan få 

allvarliga konsekvenser. Samma förhållande gäller i all yrkesutbildning då det är viktigt att 

kunna läsa och förstå exempelvis säkerhetsföreskrifter. Vidare anser Reichenberg att det är 

viktigt att elever i ett tidigt stadium blir medvetna om hur viktigt det är med läs- och 

skrivförmåga inför den kommande yrkeskarriären.  

Skolverket (2011) betonar läsförståelse och skrivförmåga  som avgörande för elevers 

utveckling och lärande i skolan liksom för deras framtida delaktighet i samhället och 

yrkeslivet. Skolverket (2016) tydliggör att det är varje  lärares uppdrag oavsett ämne att stötta 

elevernas utveckling mot ett rikt och nyanserat språk och därmed utveckla ett ämnesspråk 

inom skolans alla ämnen oavsett utbildningsnivå, detta beskrivs även som – lärarens utökade 

kunskapsuppdrag. Genrepedagogik är en pedagogisk modell som Sandell Ring (2012) 

beskriver som en modell som gynnar alla elevers lärande och som stämmer väl överens med 

de krav som ställs i GY 11 Skolverket (2011) och dess betoning på språkets betydelse i alla 

ämnen. Genrepedagogiken vilar på tre ben enligt följande modell av Johansson, Sandell Ring 

(2102). Att arbeta genrepedagogiskt innebär att man integrerar ämne och språk i 

undervisningen för att skapa en kontext vilket kan vara av betydelse vilket visar sig i 

forskning gjord av exempelvis John Hattie. 

 

 

Figur 1 (Johansson & Sandell Ring, 2012) 

Hattie (2012) pekar på forskning som visar på att individer med sämre skolresultat och 

individer ur olika minoritetsgrupper är sämre på självuppskattning. Att utveckla 

självförtroende och självuppskattning är två viktiga faktorer för lärande, dessa uppnås om 

eleven förstår vad de ska lära sig, hur mycket de ska lära sig och hur de skall gå till 

väga. Hattie (2012) menar att en elev ska ha en förförståelse av 90 procent av det som tas upp 

i undervisningen och kunna 95–99 procent av alla de ord som förekommer i undervisningen. 

Detta kan sättas i relation till att enligt gällande vuxenutbildning (SFS 2011:1108) är det de 
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som står längst ifrån arbetsmarknaden eller har ofullständiga betyg från gymnasiet är de som 

står först i urvalet för antagning till den kommunala vuxenutbildningen. Reichenberg (2014) 

menar att många vuxna har vittnat om den begränsning det inneburit för dem att vara svaga 

läsare och att det hämmat och begränsat dem i sin utveckling. Vidare menar Reichenberg 

(2014) att det är viktigt att lärarstudenter får kunskap om läsförståelse och vilka 

undervisningsmetoder som kan användas för att förbättra läsförståelsen hos eleverna samt att 

läromedelskunskap bör finnas med som en del av lärarutbildningen. 

 

Forskningen bakom begreppet funktionsnedsättning kan ha en viss relevans i den här studien 

då det är starkt förknippat med om vi har vår bakgrund i en individcentrerad eller en 

kollektivcentrerad kultur Specialpedagogiska skolmyndigheten ( 2016). 

 

 

 

 

Figur 2 (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016) 

 

Beroende av om vi har vår kulturella bakgrund i den individcentrerade eller 

kollektivcentrerade kulturen så påverkar det i alla högsta grad hur vi ser på begreppet 

funktionsnedsättning.  

I Sverige har vi en individcentrerad kultur vilket innebär att vi har ett tillåtande samhälle där 

vi kan utvecklas utifrån våra egna förutsättningar med målet att bli en självständiga 
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demokratiska medborgare med rättigheter och skyldigheter. Om man har  sin kulturella 

bakgrund i den individcentrerade kulturen förväntas man istället att bygga sin identitet på 

tillhörigheten till familjen och i många fall även till den religiösa tillhörigheten, att bryta 

dessa normer kan leda till att man förlorar sin familjetillhörighet. Att uppfostras i den 

individcentrerade kulturen innebär istället för självförverkligande att man är underställd 

familjens grundläggande värderingar (normer) och samhällets sociala struktur 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016). 
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Studiens etnografiska ansats ramar in och kompletterar den fenomenografiska analysen av 

elevernas uppfattningar av de centrala begreppen. Den etnografiska ansatsen behövs för att 

kunna se på skolan och undervisning i ett större perspektiv då elevernas uppfattning av de 

centrala begreppen påverkas av en rad faktorer som synliggörs i studien genom att använda en  

etnografiska ansats. Den fenomenografiska analysen redovisas i resultatet för att sedan 

användas och diskuteras i följande diskussionsavsnitt i en vidare kontext med hjälp av den 

skoldidaktiska teorin. 

 

3.1 ETNOGRAFI SOM FORSKNINGSANSATS 

Etnografi är en vetenskaplig metod som har sina rötter inom etnologi, sociologi och 

socialantropologi och har utvecklats till en metod användbar även inom det pedagogiska 

området. Genom att använda sig av en etnografisk metod kan en omvandling ske från det 

självklara till det mångfacetterade vilket är en önskvärd effekt av etnografisk forskning. Den 

etnografiska metoden passar bra då man behöver komplettera en metod av mer formell 

karaktär. Etnografi kan beskrivas som en kreativ process där det å ena sidan handlar om att ge 

en korrekt och detaljrik bild av en socialverklighet eller en kultur. Å andra sidan handlar det 

om att med teoretiska redskap blotta kärnan centrala för en specifik verksamhet vilka kan 

beskrivas som etnografins dubbla målsättning eller om man så vill etnografins utmaning att 

detaljrikt återge en kulturell variation som möter den teoretiska ambitionen att skapa en 

teoretisk sammanhållen bild av en studerad kultur. Etnografins betydelse kan då i pedagogisk 

forskning bli att försöka förstå̊ relationen mellan skola och omvärlden. Etnografin kombinerar 

observationer med intervjuer men även spontana citat från diskussioner och samtal som skall 

ha ägt rum i en specifik miljö förekommer. Vilket värde en studie har för den pedagogiska 

verksamheten bör framkomma även om studien bara visar på en möjlighet Johansson (2009). 

Hastrup & Ovesen (1982) beskriver etnografi som en del av samhället men också som ett 

vetenskapligt språk. Relationen mellan etnografin och samhället kan då enligt Hastrup & 

Ovesen (1982) beskrivas som att etnografin måste betraktas som en kommentar till den 

samhällsutveckling vi befinner oss i. 



16 

 

 ”Ett av våra problem idag är att göra kommentarerna hörbara, och det kan inte 

åstadkommas utan medvetna insatser. Vi måste inse att vårt samhälle, såsom det 

utvecklats, faktiskt står i motsats till etnografin i den meningen, att en mängd av de 

begrepp och insikter som etnografin kan bidra med succesivt hänvisats till våra privata 

fantasier. Det  gäller begrepp som social solidaritet, ko llekt ivt medvetande, historiska 

rötter och kulturell identitet, vilka blivit samhälleligt nedvärderade till förmån för 

begrepp som social välfärd, individuell framgång och ekonomisk gemenskap”. 

Etnografins historia har till viss del bidragit till ett vi och ett de andra samhälle och Hastrup & 

Ovesen (1982) frågar sig om etnografins vetenskapliga språk kan användas för att beskriva de 

andra utan att göra våld på deras erfarenhetsvärld menar att frågeställningen är relevant för 

att inte hamna i ett förmyndarskap. Etnografin kan bidra till bättre livsvillkor genom att aktivt 

ställa sig på de andras sida oavsett om det rör sig om teoretisk praktik eller på ett mer konkret 

plan då det handlar om en vetenskaplig praktik. Etnografin bör inte göra skillnad på vår 

vetenskap och på det sätt som den kan användas. Etnografins största utmaning är därför att 

förvalta det ansvar som det innebär att utföra en etnografisk studie (Hastrup & Ovesen, 1982). 

 

3.2 FENOMENOGRAFI 

 

Enligt (Marton & Booth, 2000) är fenomenografi en ansats att genom forskning visa på hur ett 

fenomen uppfattas av eleven och vilka frågor som är relevanta för elevens lärande och 

förståelse i en pedagogisk miljö inom ett visst område. Genom att se på lärandet utifrån 

elevens perspektiv ges svaret på frågan om eleven och elevens lärande. Lärandet är beroende 

av hur eleven erfar världen och beroende av hur eleven erfar världen så påverkas elevens 

medvetenhet av vikten av att ta till sig kunskap vilket i sin tur ligger till grund för själva 

inlärningsprocessen. Den fenomenografiska analysen används för att försöka förstå vilka 

skilda uppfattningar som kan finnas runt ett och samma fenomen inom ett specifikt område. 
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3.3 SKOLDIDAKTISK TEORI 

 

Den skoldidaktiska teorin har valts utifrån en tanke om att allting hänger ihop, läroplaner som 

har varit och läroplaner som är, forskning om skolan, eller forskning för skolan, forskning om 

eleven eller forskning för eleven. Vilka perspektiv som används i forskningen har i slutändan 

betydelse för den enskilda elevens lärande.   

Uljens (2011) menar att den skoldidaktiska teorin är värdebunden genom sitt kunskapsintresse 

att utveckla kunskap om den institutionaliserade skolans pedagogiska verksamhet med 

utgångspunkt i den konkreta verksamheten. Uljens betonar att den skoldidaktiska teorin skall 

ses som ett verktyg för självreflektion för den enskilde läraren. Den skoldidaktiska teorin är 

inte normativ och utan ideologiska värderingar, modellen är oanvändbar om praktikern inte är 

medveten om detta. Uljens menar att genom att anta ett reflekterande sätt till didaktiska 

ansatser blir didaktiska teorier användbara i ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle där 

frågan om fostran bör förbli obesvarad av själva teorin. Pedagogiska och didaktiska teorier 

som förespråkar ett visst sätt att fostra tenderar att bli till läror i pedagogik och didaktik. 

Uljens pekar på att den didaktiska forskningens primära uppgift är att skapa ett gemensamt 

språk om undervisning o fostran så att alla med anknytning till skolan kan tala om 

undervisning och den pedagogiska verksamheten på ett adekvat sätt. Beroende av med vilket 

intresse de som bidragit till utvecklandet av didaktiken har haft menar Uljens att det 

utvecklats flera olika terminologier och begreppssystem. Vilket gör att man bör ställa sig 

frågan om utifrån vems intresse den didaktiska forskningen ska utveckla kunskap? 

Uljens (2011) talar om tre perspektiv utifrån vems intresse den didaktiska forskningen vill 

utveckla kunskap: 

För det första läroplansdidaktiken som kan ses utifrån två olika alternativ å ena sidan det 

kontrollorienterade perspektivet som innebär att dela den statligt kontrollerade 

utbildningsadministrationens intresse att kontrollera bildningsinnehållet i läroplaner. Å andra 

sidan kan man dela det emancipatoriska perspektivet vilket handlar om att försöka förstå hur 

skolpolitik, läroplaner och bildningsinnehåll i sin tur påverkar klassrummet med utgångspunkt 

hos eleven, läroplanen skulle då vara skriven utifrån ett elevperspektiv. För det andra 

lärarutbildningsdidaktik här menar Uljens att olika didaktiska teorier påverkar 

lärarutbildningen beroende på om utbildningen utgår från lärarutbildningens interna behov 

eller om utbildningen betonar att planering av undervisningsprocessen som centralt. Den 
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didaktiska triangelns olika varianter kan också diskuteras då triangeln ofta utelämnar 

kulturella och samhälleliga aspekter då fokus ligger på ämne, elev och läraren. Det tredje 

perspektivet är klassrumsdidaktik där (2009) menar att ett självklart perspektiv för 

utvecklandet av didaktiska teorier borde ligga på lärarnas och elevernas vardag i skolan men 

så är det inte. 

Läraren bör vara medveten om sitt eget tänkande då det kan bidra till den didaktiska 

kunskapsutvecklingen. Läraren kan genom att anta ett kritiskt förhållningsätt till pedagogiska 

teorier och modeller lära sig att skilja mellan vad som är användbart i undervisningen och vad 

som kan anses som en övergående trend (Uljens, 2011). 
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4 METOD 

 

Studien som helhet ramas in av den etnografiska ansatsen genom att se på vuxenutbildningen 

i ett större perspektiv med den enskilde/a eleven i centrum. För att redogöra för elevers 

uppfattningar av de centrala begreppen används den fenomenografiska metoden. De centrala 

begrepp som valts ut för att användas i studien är tillgänglighet, likvärdighet och 

funktionsnedsättning. Tillgänglighet och likvärdighet valdes för att de är de ord som jag har 

upplevt som de svåraste för eleverna att sätta in i ett sammanhang och förklara i tidigare 

kurser men som är av stor betydelse för att förstå begreppet funktionsnedsättning. 

 

4.1 VAL AV METOD - FENOMENOGRAFI 

 

Valet av fenomenografi som metod i den här studien är att undersöka vård- och 

omsorgselevers uppfattningar av yrkesrelaterade begrepp. Om elever har olika 

begreppsuppfattningar kan det förhoppningsvis ligga till grund för hur undervisningens kan 

bedrivas och utvecklas, för att ge alla elever rätt förutsättning att klara av sina studier i 

vuxenutbildning. Det är också i förlängningen en del av att ge eleven bästa möjliga 

förutsättning för att tillägna sig yrkeskunskap och förståelse för sitt kommande yrke. Hur 

eleverna uppfattar undervisningen och hur de upplever sin utbildning är viktiga 

framgångsfaktorer. Denna undersökning bygger på intervjuer av elever före och efter 

undervisning. Mellan tillfällena bedrevs undervisning en modell för detta finns i 

diskussionsavsnittet (sid 30, figur 4). Detta sammantaget leder till att man kan få svar på vad 

det är i undervisningen som påverkar den enskilda elevens lärande och vad är det som gör att 

en undervisningsmetod fungerar för en elev men inte för en annan när eleven skall lära sig ett 

nytt ord eller ett nytt begrepp. Begreppet skulle i det här fallet kunna vara det fenomenografin 

kallar för ett fenomen. Ett fenomen är något som visar sig och det ligger i betraktarens ögon 

vilken tolkning man gör av fenomenet, alltså blir resultatet av tolkningen utifrån var 

betraktaren befinner sig då fenomenet visar sig. 
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Det insamlade materialet har analyserats i sju steg utifrån Dahlgren & Johansson  (2009) 

fenomenografiska analysmodell. 

Steg 1 - Att bekanta sig med materialet innebar att jag läste igenom det transkriberade 

intervjumaterialet flera gånger när jag lärt känna materialet kunde jag gå till  

Steg 2 - Kondensation av materialet, jag kunde nu påbörja analysen i syfte att se de mest 

betydelsefulla uttalandena som beskrev sammanställa en kort redogörelse för hela intervjun. 

Steg 3 - Jämförelse i syfte att hitta likheter och skillnader i materialet för att hitta en variation 

eller en skillnad så är det också viktigt att titta efter likheter. Här kunde jag exempelvis se att i 

den andra intervjun återkom eleverna till kunskap. 

Steg 4 - Gruppering innebar att de skillnader och likheter som utkristalliserats under de 

tidigare stegen nu synliggjordes för att ligga till grund för kommande kategorisering i ett 

försök att hitta kärnan i beskrivningen. 

Steg 5 - Artikulera kategorierna innebar att hitta kärnan i beskrivningarna av fenomenet 

genom de mest betydelsefulla uttalandena i intervjuerna. Gränsen dras för hur de olika 

beskrivningarna kan kategoriseras inom ramen för en och samma kategori utan att behöva 

skapa en ny. 

Steg 6 - Namnge kategorierna innebar att det mest signifikanta i materialet blev synligt men 

det var också ett försök att fånga känslan av och beskriva vad det handlade om. 

Steg 7 - Kontrastiv fas innebar att ytterligare kategorisera och jämföra i syfte att kunna hitta 

kategorier som var än mer exklusiva och uttömmande i sina beskrivningar av fenomenet och 

som genom korta kärnfulla citat illustrerade de olika kategorierna. 
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4.2 TROVÄRDIGHET OCH GILTIGHET 

 

Om kvalitetskriterier i kvalitativ analys menar Larsson (2005) att det är viktigt att anta en 

perspektivmedvetenhet. Då metoden utgår ifrån en fenomenografisk undersökning är det 

”troheten mot fenomenets sanna natur” (2005) som är det centrala, vilket i det här fallet är 

elevernas beskrivningar av de centrala begreppen. Larsson menar att alla kvalitetskriterier inte 

alltid kan användas utan att man får se till vilka starka och svaga punkter ett arbete har. För ett 

arbete som bygger på en fenomenografisk ansats menar Larsson att det pragmatiska kriteriet 

är av störst betydelse därför har man utvecklat ett kriterium för didaktik med följande lydelse 

”Kvalitén i analysen är avhängt i vilken utsträckning undervisning utifrån de beskrivna 

uppfattningarna kan resultera i ökad förståelse av ett visst innehåll” (Larsson, 2005). 

Den här studiens trovärdighet och giltighet är av största vikt för mig därför har under arbetets 

gång de inblandade i studien fått information om och blivit informerade om vad som händer 

och på vilket sätt som det de sagt och gjort återges i studien. Mitt mål är att ge ökad förståelse 

och bidra till bättre livsvillkor (studievillkor) genom att ställa mig på de andras sida vilket i 

det här fallet är de elever i vuxenutbildning som brister i läsförståelsen på något sätt. 
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4.3  VAL AV INFORMANTER 

 

Urvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval då sex elever intervjuats vid två tillfällen före- och 

efter undervisning om centrala begrepp på vård- och omsorgsprogrammet inom 

vuxenutbildningen. De elever som deltog i studien gjorde det frivilligt efter att jag berättat om 

studien och studiens syfte. Informationen gavs när vi startade kursen och de elever som ville 

delta räckte upp handen. Vid det här tillfället var alla kursens tolv elever närvarande, fyra 

elever läser på distans och ville inte komma in extra bara för att svara på några frågor och två 

elever ville absolut inte, så det blev sex elever kvar som ville delta i studien.  

 Totalt tolv intervjuer har genomförts vid två tillfällen. Den första intervjun genomfördes med 

sex elever före undervisning av de centrala begreppen och en den andra intervjun 

genomfördes med sex elever efter undervisning om de centrala begreppen.  

De intervjufrågor som informanterna skulle besvara i intervjun var nedskrivna då jag var 

intresserad av hur de läser och sedan beskrev det centrala begreppet. Intervjuerna spelades in 

på Iphone vilket ingen av eleverna hade några invändningar emot. Intervjuerna genomfördes 

efter lektionstid efter överenskommelse om tid som passade eleverna. 

Materialet har sedan transkriberats för att kunna analyseras utifrån studiens syfte och 

metodval. Genom att varsamt skriva om det som framkommit i intervjuerna har jag valt att 

återge vad eleverna svarade så talspråksnära som möjligt för att kunna återge så mycket som 

möjligt av vad eleven förmedlade och som är relevant för studiens syfte. Då det inom  

fenomenografi är elevens beskrivning av någonting som är det intressanta. Materialet har lästs 

igenom flertalet gånger och därigenom har jag kunnat hitta skillnader men också likheter i 

elevernas beskrivningar. 

Enligt Dahlgren & Johansson  (2009) fenomenografiska analysmodell så skall det i den sista 

kontrastiva fasen ha framkommit korta kärnfulla citat som illustrerar kategorierna av 

skillnader och likheter av hur fenomenet beskrivs. Jag har dock valt att stanna vid det sjätte 

steget i analysmodellen då jag anser att studien vinner på att citaten synliggörs för läsaren då 

det ger en djupare förståelse för studien som helhet. 
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Studien bygger också på deltagande observationer och ostrukturerade intervjuer och samta l 

med rektor, kollegor och elever. 

Genom att befinna mig i den miljö som jag har studerat så har jag kommit nära den verklighet 

som etnografin beskriver som så viktig då det handlar om att återge en korrekt och detaljrik 

bild av den verklighet där man vill komma åt det centrala för en specifik verksamhet. Jag har 

befunnit mig i den verksamhet jag beskriver och mött de elever som har svårt att ta till sig 

innehållet i en faktatext och som har fått hjälp av att vi som lärare uppmärksammat att vi 

måste arbeta aktivt med läsförståelse även i vuxenutbildningen. Den här studien har gett mig 

det teoretiska redskap som behövdes för att komma till djupet av vilket Hastrup & Ovesen 

(1982) benämner som att ”blotta kärnan". Johansson (2009) menar som tidigare nämnts att 

värdet av en studie för den pedagogiska verksamheten1 bör framkomma även om studien bara 

visar på en möjlighet. 

 
  

                                                                 
1 Bilaga 2 Exempel på hur vi på skolan arbetat kollegialt för ökad läsförståelse hos elever i  vuxenutbildning.  
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4.4 FORSKNINGSETIK 

 

Då jag intervjuade elever i min roll som VFU student men också var undervisande lärare i 

kursen så var jag noga att framhålla att deltagande i studien inte på något sätt påverkade betyg 

eller på annat sätt påverkar eleverna negativt. Att påtala detta tydligt för eleverna var viktigt 

eftersom det skulle kunna ses som att de är i beroendeställning till mig i min roll som lärare. 

Att upplysa om att deltagande eller att välja att inte delta inte på något sätt påverkar eleverna 

nu eller i framtiden är en viktigt etisk princip. Vid båda intervjutillfällena informerades 

eleverna om syftet med studien samt om de forskningsetiska principerna för att undanröja och 

förtydliga eventuella frågeställningar Vetenskapsrådet (2010). De forskningsetiska 

principerna var också nedskrivna så att eleverna kunde läsa igenom dem om de så önskade. 

Eleverna informerades även om att när studien är färdig så kan de få tal del av den om de så 

önskar. Forskning inom pedagogik ryms inom ramen för den humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningen för vilken det finns det fyra forskningsetiska principer att 

ta hänsyn och förhålla sig till: 

Informationskravet: Forskaren ska informera de berörda om den forskningens syfte. 

Samtyckeskravet: Deltagare i undersökningen bestämmer själva över sin medverkan vilket de 

har rätt till och ska informeras om. 

Konfidentialitetskravet: Anonymiteten hos de personer som ingår i undersökningen är av 

största vikt och deras personuppgifter skall inte kunna nås av obehöriga. 

Nyttjandekravet: Uppgifter om den enskilda och intervjumaterial som samlats in får endast 

användas för forskningens ändamål och det inspelade materialet skall sedan raderas. 

Forskningen skall hålla en god kvalité och de moraliska aspekterna beaktas vilket i slutändan 

är den enskilde forskarens ansvar (Vetenskapsrådet, 2010). 
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5 RESULTAT 

 

Resultatet redogör för elevernas uppfattningar av de centrala begreppen tillgänglighet, 

likvärdighet och funktionsnedsättning i vård- och omsorgsutbildningen före och efter 

undervisning. Resultatet visar på de beskrivningskategorier som utkristalliserats sig samt på 

citat som visar på likheter och skillnader i elevernas uppfattningar före och efter undervisning. 

. 

5.1 ELEVENS UPPFATTNING AV BEGREPPET FUNKTIONSNEDSÄTTNING, TILLGÄNGLIGHET OCH 

LIKVÄRDIGHET FÖRE UNDERVISNING: 

 

Utifrån elevernas uppfattningar av begreppet funktionsnedsättning har fyra 

beskrivningskategorier utkristalliserats: Funktionsnedsättning som diagnos, 

Funktionsnedsättning som en väg till hjälp och stöd, Funktionsnedsättning som en 

sjukdom, Funktionsnedsättning som ett begrepp som skapar känslor. 

 I följande citat kan man se att tre av fyra beskrivningar finns med: Diagnos ställs av läkare 

eller psykolog. Fastställa "problemet". Bra för att ge rätt hjälp men de skapar många 

fördomar också. Och många upplever att man blir sin diagnos och bemöts så också. Och det 

är fel. Finns det något positivt så finns det också oftast något negativt. Dag och natt, svart 

och vitt. I detta exempel kan man se att eleven för det första kopplar begreppet till diagnos för 

det andra som ett sätt att få rätt hjälp och för det tredje att begreppet skapar känslor i form av 

fördomar och bemötande.  

I följande citat kan man se att elevens uppfattning av begreppet funktionsnedsättning är 

kopplat till diagnos: Är en nedsättning av funktion/funktioner. Det kan vara både av psykiskt 

eller fysiskt slag. Det kan vara allt från depression till förlamning. Man kan säga att det är ett 

samlingsnamn för en nedsättning man har både på och inom sig. 

I följande citat kan man se att eleverna uppfattar begreppet funktionsnedsättning som en väg 

till stöd och hjälp men utifrån tre skilda uppfattningar. I det första citatet beskrivs begreppet 

som: funktionsnedsättning skall vara till hjälp då det rättfärdigar till samma möjligheter och 

ansvar i samhället som för alla andra. Det skall möjliggöra ett lättare liv för den med 

funktionsnedsättning. Avseende regler och åtaganden som medborgare, men även aktiviteter 
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och likabehandling. Har man en osynlig funktionsnedsättning, behöver man idag inte kämpa 

sig igenom skolåren utan hjälp och förståelse. Här är en viktig aspekt utbildade lärare, det 

krävs kunskap för att kunna hjälpa. I det andra citatet uppfattas begreppet enligt följande: Det 

blir vad man gör det till och hur individen själv uppfattar det. Det kan vara både positivt och 

negativt, men det bestämmer inte vad någon är. Får man förutsättningarna som man behöver 

som individ i livet så kan vem som helst lyckas med vad som helst. Kanske inte flyga men du 

förstår vad jag vill säga. I det tredje och sista citatet uppfattas begreppet enligt följande: Det 

jag kommer tänka på när jag väl hör ordet funktionsnedsättning, är speciellt stöd i form av 

undervisning för barn/vuxna, som har det svårt med inlärning på grund av någon sjukdom. I 

ovanstående citat ses också uppfattningen att funktionsnedsättning är en sjukdom. 

Att begreppet funktionsnedsättning kan uppfattas som ett begrepp som väcker känslor 

framkommer i följande citat: Funktionsnedsättning är väl som handikappad ungefär. Ordet 

väcker många tankar, påståenden och känslor. Vi använder ordet mer som ett slangord. 

Minns som liten i skolan om man småbråkade på skolgården, då var det inte ovanligt att man 

vräkte ur sig "är du handikappad eller" Lite skämtsamt. Varför? Synen vi har på det i 

samhället kanske inte är så bra som vi vill tro att den är. Vi är på väg mot förändring men 

ordet har fortfarande den där klangen kvar. Historian. Okunskap och rädsla för något vi inte 

förstår. 

Begreppet tillgänglighet var svårt för vissa elever att beskriva, en elev kunde beskriva 

begreppet, enligt följande citat: Om man talar om begreppet tillgänglighet inom 

funktionsnedsättning så har det en betydelse inom hur de har det i den miljön dom befinner 

sig i. Även vad finns de för redskap/verktyg till dessa personer och vart och hur kan man göra 

den tillgängligheten möjlig för dessa personer att få de bästa. Jag anser att det har en väldigt 

stor betydelse för en person med en funktionsnedsättning att lokaler och platser denna vistas i 

och på ska vara så bra anpassade som möjligt för att kunna tillgodose individens behov. I det 

andra citatet beskrevs uppfattningen av begreppet tillgänglighet som2 : En tillfällighet är 

någonting som skett tillfälligt, som tillexempel att man är tillfälligt funktionsnedsatt när man 

brytit ett ben. En tillfällighet kan även vara att ’’Det är ingen tillfällighet att du kommer 

försent, det börjar hända ofta nu’’. ’’Det är knappast en tillfällighet (slump) att SJ är 

försenat’’. 

                                                                 
2
 Eleverna läste intervjufrågorna och svarade sedan på dem. 
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Elevernas uppfattningar om begreppet likvärdighet före undervisning var som kortfattade 

rubriceringar i de fall eleven hade någon uppfattning om begreppets betydelse. Likvärdighet 

beskrivs av eleverna som att det ska vara lika för alla eller som att alla är lika eller som att 

alla har samma rättigheter.  
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5.2 ELEVENS UPPFATTNING AV BEGREPPET FUNKTIONSNEDSÄTTNING, TILLGÄNGLIGHET OCH 

LIKVÄRDIGHET EFTER UNDERVISNING: 

 

Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad 

skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur 

Socialstyrelsen (2016). Samtliga elever visar att på att de börjat reflektera över begreppet 

funktionsnedsättning även om det ännu skiljer sig åt i uppfattning av begreppet. Med samma 

undervisning och APL inom äldreomsorgen svarar en elev så här vad har de centrala 

begreppen i Specialpedagogik för betydelse för mig som Undersköterska? Medans en annan 

elev svarar så här Om man är dement är det ju nästan som att vara utvecklingsstörd man har 

ju en funktionsnedsättning fast på olika sätt, jag läste på lite…de har ju svårt att lägga till 

nya saker i minnesbanken båda två liksom. Jag själv är inte fullärd och perfekt. Jag granskar 

och analyserar ständigt mina insatser. Och utan kunskap så blir det faktiskt inte hållbart. De 

krävs mer förståelse och kunskap än man tror. Det är inte något man bara kastar sig in i och 

ser som en enkel match. Och sedan märkte jag hur min kunskapsnivå begränsade mig i vissa 

situationer. Där jag kände att jag ville kunna mer för att agera eller utföra med säkerhet. Den 

tredje eleven som gjorde sin APL i äldreomsorgen svarar alla begrepp vi använder oss av, är 

bra att ha också givetvis men de går inte undkomma att det också kan bli väldigt fel. För vi 

skapar en betydelse. Och för att ordet ska kunna användas måste man förstå vad de betyder. 

Jag tror jag börjar fatta nu.  

Följande tre citat kommer från de elever som gjorde sin APL inom LSS- Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade. De visar på en annan typ av förståelse av begreppets 

betydelse men även här finns en variation. En uppfattning var att begreppet 

funktionsnedsättning är så mycket, massor av olika betydelser liksom fast i samma ord, det är 

spännande att få veta mer om olika diagnoser. En andra uppfattning var när både psykiska 

och fysiska funktionshinder finns hos en och samma person, kan det ibland vara knepigt 

att bemöta rätt problematik utifrån vilken funktionsnedsättning som ger ett specifikt 

beteende. Att kunna se helheten mer uppdelad för en tydligare bild helt enkelt. Även 

intressant att lära sig vilka lagar och regler som finns kring rättigheter o.s.v. Även hur vi 

bemöter funktionsnedsättningar i vårt framtida samhälle med nya kulturer, språk och olika 

människosyn. Det tredje och sista citatet var nu fattar jag varför de centrala begreppen är 

viktiga, de är ju allt, ta tillexempel inkludering, klart alla som har en funktionsnedsättning ska 
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få va med i samhället, de har faktiskt samma känslor som vi om man tänker efter är det inte 

så stor skillnad. Nu blir det intressant och läsa lite mer liksom. Jag tycker att jag har 

grunderna för att utvecklas till en väldigt duktig skötare. Men ja vill ha mer kunskap och mer 

arbetserfarenhet. 4 veckor praktik, jag har hunnit med mer än vad jag själv trodde man 

kunde, men de är fortfarande inte tillräckligt för att uppnå alla krav som ställs på en utifrån 

mig själv och andra. 

 

Tillgänglighet beskrivs efter undervisning av samtliga intervjuade eleverna så som det 

beskrivs i kurslitteraturen vilket innebär att eleven kan se att beroende av hur väl en 

verksamhet eller hur samhället är anpassat så påverkas funktionsnedsättningen i förhållande 

till den omgivande miljön. 

I elevers uppfattning av begreppet likvärdighet kvarstår en beskrivningskategori sedan före 

undervisning och det är att en elev kort beskriver likvärdighet som att alla är lika medan 

övriga elever fullt ut beskriver begreppet så som det beskrivs i kurslitteraturen vilket innebär 

att alla människor skall ges samma möjligheter, rättigheter och villkor till ett värdigt liv 

oavsett vem vi är och om alla människors lika värde trots att vi alla är olika. 
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6 DISKUSSION 

 

Diskussionen består av tre delar resultatdiskussionen, metoddiskussionen och till sist en 

reflekterande diskussionen med hjälp av den skoldidaktiska teorin. 

 

 

Figur 3 Egen beskrivning av den skoldidaktiska teorins betydelse för elevers läsförståelse i Vuxenutbildning.  
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6.1 RESULTATDISKUSSION 

 

Studiens syfte var att undersöka elevers uppfattningar av centrala begrepp i vård- och 

omsorgsutbildningen före och efter undervisning för att genom det se om elevers uppfattning 

av de centrala begreppen kan ge underlag för att ta reda på hur undervisning i läsförståelse 

och hur elevernas förståelse för yrket kan utvecklas. 

I resultatet kan man utifrån den första frågeställning få svar på vilka uppfattningar har elever 

av de centrala begreppen före respektive efter undervisningen?  

Här i resultatdiskussionen skall vi bemöta den andra av frågeställningarna, den om vilken 

betydelse undervisningen har för elevers förståelse för yrket? 

 

Vilken betydelse har då undervisningen för elevernas förståelse för yrket? 

Undervisningen har betydelse för elevernas förståelse av de centrala begreppens betydelse för 

yrket men också att undervisning har betydelse för elevers förståelse för yrket som helhet 

undersökningen visar dock på variationer. 

När eleverna skall beskriva undervisningens betydelse så relaterar alla utom en elev till 

kunskap på något sätt i sina intervjusvar det är bra när du läser och förklarar och skriver på 

tavlan i klassrummet…film är bra. Jag tycker medicinkursen var roligare man har mer nytta 

av den. Eleverna kopplar till olika moment i undervisningen och genom deras beskrivningar 

av undervisningens kan man se att de använder nya ord inte bara centrala begrepp utan även 

relaterar till kunskap och begrepp kopplade till de teorier som vi läst om samt till att vi i 

uppstarten pratade om den historiska utvecklingen i området. 

I följande citat ser man kopplingen till den lästa texten om teorier när du läste kapitlet i boken 

om olika teorier det var de bästa, diskussionerna som vi hade i klassen. När jag var på APL 

lärde jag mig så mycket. Jag tror även att jag kan med mina erfarenheter och kunskaper från 

kursen kan skapa en egen plan på hur jag kan arbeta framåt för att förbättra mitt sätt att 

arbeta inom vården och även bemöta. 

I följande citat kan man se att funktionsnedsättning som en väg till stöd och hjälp har fått en 

annan betydelse då alla människor är olika behöver en del av oss lite mer stöd, verktyg och 

lärande för att genomföra eller lära sig saker. Kunskap om vad specialpedagogik är och dess 

innehåll är vilka verktyg som specialpedagogiken kan ge andra.  
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Kunskap är som jag ser det ett verktyg som hjälper mig framåt i livet och i mitt yrke.  Att få 

kunskap gör att jag utvecklas som individ. Utifrån mitt arbete är det viktigt att jag får 

kunskap om olika diagnoser och hur man kan bemöta personer utifrån deras problematik. Det 

vi hittills har gått igenom i kursen har varit bra och lärde mig mycket på APL. 

Det finns många sätt att ta till sig de centrala begreppens betydelse vilket följande citat får 

utgöra exempel för man ska ta till sig kunskap om både det förflutna och nuet så att man kan 

skapa och föra vidare en god framtid till de kommande generationerna. Spännande när du 

berättade om hur det var förr… om de sinnesslöa och vanföra… och varför vi ska använda 

oss av centrala begrepp…man säger inte handikappad eller idiot. Följande citat får avsluta 

resultatet för undervisningens betydelse för elevers förståelse för yrket breddat min syn på 

olika områden kanske. Mer kunskap att trycka ner i ryggsäcken, och att detta formar mig 

ytterligare till en bättre framtida Undersköterska. 

Sammanfattningsvis kan jag se att det finns fördelar med att initialt använda sig av 

kurslitteraturen i undervisning om centrala begrepp då målet med undervisningen är att 

utveckla förståelsen för de centrala begreppens betydelse för yrket samt att utveckla ett 

gemensamt yrkesspråk. Genom att använda kurslitteraturen ges eleverna möjlighet till 

likvärdig undervisning och utbildning. Genom att använda kurslitteraturen i undervisning om 

de centrala begreppen blir undervisningen tillgänglig i större utsträckning även för de elever 

med en svag läsförståelse och som därmed kan ha svårigheter att läsa och söka relevant 

information på egen hand. Likvärdighet har varit det begrepp som jag upplevt att eleverna 

haft svårast att ta till sig och redogöra för oavsett kurs. Den som är intresserad kan pröva att 

söka begreppet likvärdighet exempelvis på Google eller på Nationalencyklopedin.   

En fråga som uppkommit i samband med den här undersökningen är hur man definierar ordet 

begrepp då tillgänglighet och likvärdighet är ord som får betydelse först när orden sätts in i ett 

specifikt sammanhang. I det här sammanhanget får de betydelse först när man sätter de i 

relation till begreppet funktionsnedsättning. Är det då egentligen termer med betydelse för 

yrket som utgör de centrala begreppen: Alla termer är också ord men alla ord är inte termer. 

En term är ett ord eller uttryck som genom tradition eller överenskommelse används inom ett 

speciellt fackområde i en väl avgränsad betydelse. Termer behövs för att säkerställa en 

effektiv kommunikation mellan fackpersoner (Institutet för språk och folkminnen, 2014). 

Då studiens syfte var att undersöka elevers uppfattningar av centrala begrepp i vård- och 

omsorgsutbildningen före och efter undervisning samt om elevers uppfattning av de centrala 
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begreppen kunde ge underlag för att ta reda på hur undervisning i läsförståelse kan utvecklas 

samt om läsförståelse har någon betydelse i vuxenutbildning för elever med svenska som 

modersmål kan man se i resultatet att frågeställningen var befogad.  

 

Resultatet av undersökningen visar på en variation av hur eleverna beskriver de centrala 

begreppen funktionsnedsättning, likvärdighet och tillgänglighet. I undervisningen mellan 

intervjuerna om de centrala begreppen använde jag mig bl.a. av följande modell i ett  försök 

att förtydliga för eleverna hur de kan ta sig an en faktatext. I undervisning har jag prövat att 

använda mig av strukturerade textgenomgångar och det har visat sig vara ett bra sätt att nå 

fram till alla elever. Jag har i följande modell försökt att sammanställa några av de viktigaste 

punkterna i hur man på ett enkelt sätt kan arbeta med en text. Modellen är tänkt att kunna 

användas av både lärare och elever.  

   

  

Figur 4 Egen modell över hur man kan arbeta med en text. 
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Genom att läsa en text tillsammans med eleverna så har jag märkt att första gången som jag 

nämner detta så möts det av en viss skepsis vilket inte är så konstigt. Men efter varje gång 

som jag läst så har eleverna upplevt det positivt, genom att det ges tillfälle att gå djupare in i 

texten så får texten en djupare och vidare betydelse vilket märks i de frågor som eleverna 

ställer och på diskussionerna som följer. Förståelsen för sammanhanget av en faktatext kan 

således påverkas beroende på undervisningsstrategi. I det här fallet handlade texten om de 

centrala begreppen. 

Studien visar att vilken tolkning eleven gör av de centrala begreppen är beroende av vilka 

förkunskaper eleven bär med sig. Undervisningen mellan de båda intervjutillfällena var både 

undervisning i skolan samt APL och det visade sig att den undervisning de fick i skolan om 

de centrala begreppen i ämnet specialpedagogik fick störst betydelse för de elever som sedan 

gjorde sin APL inom LSS-verksamheten. Man kunde också se att begreppsförståelsen 

påverkades av inställning och motivation till utbildningen och eventuella läs- och 

skrivsvårigheter. Genom den fenomenografiska metoden vill forskning visa på hur ett 

fenomen uppfattas av eleven och vilka frågor som är relevanta för elevens lärande och 

förståelse i en pedagogisk miljö inom ett visst område enligt Marton & Booth (2000). Frågan 

kan ställas utifrån elevernas beskrivningar vad beror skillnaderna på? Är det så att någon elev 

är en svag läsare eller handlar det om läs- och skrivsvårigheter eller är det så att det är 

bristande studieteknik eller en social situation för eleven som påverkar studierna? Det vi 

måste fundera över är vad det är som ligger bakom att det skiljer sig i beskrivningarna och 

vad vi kan göra för att alla elever ska ta sig igenom sin utbildning och kunna tillgodogöra sig 

studierna på bästa sätt och på så sätt få tillgång till en likvärdig utbildning. Reischenberg 

(2014) menar att lärare ofta tillskriver eleven bristen men att det finns mycket att vinna på att 

istället anta ett relationellt perspektiv vilket innebär att man ser vad som kan förbättras i den 

omgivande miljön.  
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6.2 METODDISKUSSION 

 

Undersökningen visar på att undervisningen har betydelse för elevens förståelse av de centrala 

begreppens betydelse för yrket vilket kommer att redogöras för i resultatet. Undersökningen 

visar på en variation av hur elever beskriver begreppen funktionsnedsättning, tillgänglighet 

samt likvärdighet före och efter undervisning.  

Genom att använda mig av fenomenografi i den här studien var syftet att studera elevers 

uppfattning av de centrala begreppen i ämnet specialpedagogik. Jag har valde att stanna vid 

det sjätte steget i den fenomenografiska dataanalysen då jag ansåg att studien vann på att 

beskrivningarna blev synliga för läsaren. Så här i efterhand kan jag se att intervjufrågorna 

kunde utformats annorlunda för att tydligare samexistera med den fenomenogra fiska idén 

men även för att fånga informanternas tankar och funderingar på ett än djupare plan som 

kunde gett en ytterligare dimension till studien. Att studera elevernas uppfattning av centrala 

begrepp var intressant och visst kan man se i beskrivningskategorierna att det fanns 

variationer. Men vad var det som låg bakom dessa variationer och hur kan vi i så fall utveckla 

undervisningen utifrån elevens beskrivningar? 

Genom att även använda den etnografiska metoden kunde jag använda den för att beskriva 

undervisningen och de observationer, samtal med rektor och övriga kollegor och elever som 

skett över tid för att skapa en tydligare bild av vad som kan ligga bakom att vissa elever har 

svårare med begreppsförståelsen än andra. Men också visa på att det kollegiala samarbetet har 

betydelse för att utveckla strategier för att fånga de elever som är i behov av extra stöd på 

något sätt. Jag har valt att anta ett elevperspektiv i den här studien för att det är genom elevens 

beskrivningar av undervisningen som utvecklandet av undervisningsstrategier kan ske. Å 

andra sidan hade kanske intervjuer med ett antal lärare som reflekterat över problemet med 

den försämrade läsförmågan hos vissa elever i vuxenutbildning varit intressant. Men de 

observationer som i inledningen beskrivs är utifrån ett elevperspektiv.  

Genom studiens syfte och frågeställning kan jag utifrån den fenomenografin se att metoden 

delvis var relevant och svarar mot frågeställningarna i studiens syfte. Men att genom den 

etnografiska metoden fick studien en djupare och mer beskrivande karaktär av den verklighet 

i vilken den fenomenografiska analysen genomfördes. Vilket kan anses relevant då det är en 

del av den livsvärld som eleven befann sig i då fenomenet (i det här fallet det centrala 

begreppet) visade sig. 
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6.3 REFLEKTERANDE DISKUSSION 

 

6.3.1 LÄROPLANSDIDAKTIK 

 

När jag läste avhandlingen blir du anställningsbar lille/a vän (Carlbaum.S) under utbildningen 

så blev det så påtagligt vilken roll läroplaner har på samhället i stort och på skolan i synnerhet 

men också vilken påverkan dess olika skiftningar har på eleven. Carlbaum (2012) menar att 

hur vi talar om skolan som utbildning, bildning eller fostran kan förstärka eller förskjuta men 

också reproducera eller förändra vad som anses som centralt hos framtida medborgare. 

Carlbaum menar att en ökad medvetenhet om utbildningens utformning speglar och 

återspeglar vilka egenskaper, förmågor och beteende som blir normativa för samhället är 

centralt både för politiken och utbildningens verksamhet. 

Samverkan är ett ord som återkommer i olika sammanhang, vilken framtid kommer eleven att 

möta och hur skulle forskning inom olika områden kunna samverka för att rusta eleverna på 

bästa sätt för att vara rustade för att möta framtiden inom just sitt yrkesområde? 

Sjunkande resultat i PIRLS och Pisa undersökningar som exempelvis (Liberg,  2015) hänvisar 

till skulle kunna vara en av anledningarna till att en del av de elever som idag återfinns i 

vuxenutbildningen gått i grundskolan under tiden för undersökningar där resultaten visat på 

att minskad läsförståelse. När jag valde inför den här studien att fokusera på elever med 

svenska som modersmål som går i den reguljära utbildningen är det eftersom vi på vår skola 

har utarbetade rutiner för andraspråks elever som läser vård- och omsorgsutbildningen. Men 

det fanns inga rutiner för att arbeta med de elever som har svenska som modersmål med 

bristande läsförståelse då det finns också mycket lite forskning i ämnet. Å ena sidan är det alla 

lärares uppgift att utveckla ett rikt och nyanserat språk hos eleverna men å andra sidan finns 

det inget krav på att eleverna i sin yrkesutgång visar prov på att de har de här kunskaperna. 

Språket är det viktigaste redskapet för en undersköterska och för all vårdpersonal, 

kommunikation i alla dess former är avgörande för att vi skall kunna säkerställa och 

upprätthålla en patientsäker och kvalitativ vård i Sverige. Men det är också viktigt för 

elevernas yrkesstolthet och för att statusen i yrket skall öka. Det är fel att säga att det är enkelt 

att läsa till undersköterska, att en praktisk utbildning skulle vara enklare och förväntas passa 

alla. Vård - och omsorgsutbildningen är ibland det enda alternativet om man vill läsa en 

yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen och anledningarna till ingången i 
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utbildningen varierar. Därmed varierar också elevernas förutsättningar för studierna men som 

det är idag läser alla samma utbildning på samma sätt oavsett vem eleven är, vilket innebär att 

en elev som kanske med mer stöd- och hjälp kunde nå en djupare kunskap och ett högre betyg 

inte ges dessa möjligheter.  
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6.3.2 LÄRARUTBILDNINGSDIDAKTIK 

 

Genom att läsa till yrkeslärare har jag behövt ifrågasätta mig själv många gånger men även 

den nya värld som jag befunnit mig i de senaste 1,5 åren. Som deltagare ges man tillfälle att 

observera och reflektera över vad högre utbildning faktiskt innebär och för mig har det varit 

det absolut roligaste och mest värdefulla som jag gjort men även det jobbigaste och mest 

skrämmande jag gjort. Att jag tycker att det är skrämmande är för att jag inte får ihop det jag 

måste förlika mig med tanken om att den komplexa värld som läraryrket innebär nu kommer 

att vara min verklighet. De flesta studenter har från början ganska tydligt hittat det område 

inom pedagogiken som intresserat dem mest och hållit sig till det området ganska konsekvent 

genom utbildningen. För mig har det inneburit att följa högläsningens återkomst i den svenska 

skolan, sommaren 2016 hände något drastiskt. Den pedagogik som hade avfärdats under ett 

seminarium som något som var modernt inom skolan för ett antal år nämligen 

genrepedagogiken blev plötsligt pedagogiskt acceptabel och modern igen. Det jag vet idag om 

läsförståelse är till stor del mina kollegors förtjänst som har delat med sig av kunskap, 

erfarenheter och litteratur och som tålmodigt och vänligt alltid svarat på mina frågor under 

min VFU. Genom att läsa och också hitta forskning till den här studien kan jag ställa mig än 

mer frågande till varför yrkeslärarutbildningen inte lägger mer fokus på 

undervisningsstrategier i läsförståelse. 

Jag läste någonstans när jag började intressera mig för området att vilken undervisning 

eleverna får i läsförståelse är beroende av lärarens egenintresse. Då tyckte jag att det lät som 

en omöjlighet så kan det väl ändå inte vara men till viss del så har det visat sig vara sant. 

Undervisningen skall vila på beprövad erfarenhet och vetenskapliggrund heter det och det 

finns mycket både av både beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund inom området 

läsförståelse. Frågan är bara hur man använder sig av densamma inom yrkeslärarutbildning så 

att man som utbildad yrkeslärare kan följa de riktlinjer som finns i och med det utökade 

kunskapsuppdraget.  
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6.3.3 KLASSRUMSDIDAKTIK 

 

Ofta tillskrivs eleven som ägare av problemet då det kommer till bristande läsförståelse. Det 

kan vara på sin plats att fundera över vad det har för påverkan på elevers möjligheter till en 

likvärdig utbildning då det har talats och talas om svenska elevers bristande läsförståelse. 

Kanske är det dags att ändra på rubriceringen till skolans påverkan på elevers bristande 

läsförståelse, då är inte längre eleven ägare av problemet. Genom att lägga till två ord  skolans 

påverkan i en mening förflyttas ansvaret dit det skall vara, till skolan som ägare av problemet.  

Jag ser mig själv som en del av ett vi, som en del av ett större sammanhang, det kan vara mina 

kollegor, skolan jag arbetar på, skolan generellt men också som en del av det samhället vi 

lever i. Hur vi läser och vad vi läser ser inte ut på samma sätt som tidiga re, det kan vara den 

ökade digitaliseringen eller att vi läser mindre för våra barn som anges som anledningar till att 

läsförståelsen minskar men det jag vill komma till är att detta inte är ett problem som kan 

tillskrivas eleven. Det känns ibland som vi skapat ett samhälle vi inte riktigt vet hur vi skall 

hantera. Vi kan bara erkänna att det har påverkat oss och att vi ställs inför nya utmaningar 

som vi har att hantera på bästa sätt. I de fall där elevers bristande läsförståelse beror på en 

funktionsvariation är det också skolans ansvar att skapa möjligheter till ökad läsförståelse. Vi 

måste se utbildningen i ett större sammanhang vi kan inte blunda för vår historia när det 

kommer till at skapa förutsättningar för elevernas framtid, i det här sammanhanget handlar det 

om yrkeselever på vård- och omsorgsprogrammet som skall ges bästa möjliga förutsättningar 

att möta allt mer komplexa arbetsuppgifter. Reichenberg (2014) skriver att inom vård- och 

omsorg kan elevers bristande kunskaper i läsförståelse få direkt livsavgörande konsekvenser. 
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6.3.4 SAMMANFATTNING 

 

Att ha kunskaper om vad det centrala begreppet funktionsnedsättning innebär behöver 

eleverna i sitt praktiska arbete. Hur eleven i sin tur värderar och tolkar begreppet 

funktionsnedsättning kan vara beroende av om eleven har sin bakgrund i en individ centrerad 

eller kollektiv centrerad kultur Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016). Att ha kunskaper 

om vad begreppet läsförståelse innebär är någonting annat. Men jag tänker att det i mångt och 

mycket är samma sak att som lärare i Specialpedagogik lära eleverna vad begreppet 

funktionsnedsättning innebär såsom skillnaderna mellan psykisk, fysisk och intellektuell 

kognitiv/ funktionsnedsättning. Liksom läsförståelse har sin egen vetenskap och sina egna 

begrepp vilka jag hade behövt veta mer om som yrkeslärare för det är lite samma sak tänker 

jag, för att kunna förstå ett ämne så måste den som har en större erfarenhet och kunskap i 

ämnet undervisa den som vet lite mindre. De centrala begreppen har betydelse för 

yrkeseleverna inom vuxenutbildning och dess förståelse för yrket och förmågan att utveckla 

ett gemensamt yrkesspråk samt ett språk som är rikt och nyanserat. Vilket innebär för mig 

som professionell lärare att jag hade behövt mer kunskap. Kunskap om 

undervisningsstrategier och framför allt hur jag skall ta mig an och utveckla elevernas 

läsförståelse men också om vad de olika begreppen som är kopplade till läsförståelse faktiskt 

har för betydelse vilket är viktigt för att veta vad man inom området faktiskt pratar om. För att 

nämna några begrepp ordförståelse, begreppsförståelse, läsförståelse, svag läsare, läs- och 

skrivsvårigheter, språkstöd, literacy listan kan göras ännu längre men det jag vill visa på är att 

begrepp har betydelse även för att vi som lärare, oavsett ämne skall kunna förstå varandra när 

vi pratar om eventuella svårigheter för en elev kopplat till läsförståelse. 

Frågan kan då ställas om inte den yrkeslärare som skall undervisa och utveckla dessa 

förmågor hos yrkeseleverna under sin vuxenutbildning i sin tur behöver utbildas i 

läsförståelse under yrkeslärarutbildningen. Genom att använda mig av den skoldidaktiska 

teorin i studien sätts elevens lärande i fokus i ett större perspektiv då man kan ställa frågan om 

i vilken grad forskningen styrs åt olika håll beroende på för vem och i vilket syfte forskningen 

är gjord Uljens (2009). Forskningsbakgrunden visar på att läsförståelse till stor del utgår ifrån 

barn och unga men att forskning om vuxnas läsande och lärande i hög grad saknas.  

Den skoldidaktiska teorin och fenomenografin har båda sin utgångspunkt i eleven och antar 

ett elevperspektiv vilket är viktigt utifrån resultatet i den här studien. Men även utifrån mina 
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tidigare erfarenheter som visar på att olika skolor ger elever olika förutsät tningar genom 

utbildningens utformning och på vilket sätt som undervisningen är utformad och bedrivs. Den 

etnografiska metoden har i resultatet att visat på att begreppsförståelse och läsförståelse är 

beroende av varandra för att en djupare förståelse för yrket men även att erfarenheter från 

APL bidrar positivt till elevernas lust att lära och att lusten att lära i sin tur påverkar 

läsförståelsen. Hattie (2012) menar att en lärmiljö som är tillåtande och präglas av en positiv 

anda främjar inlärningen, det skall var roligt att gå till skolan.  

Det man då kan fundera över i en framtid är hur vuxenutbildningen kan utveckla 

undervisningen i läsförståelse för de elever som har svenska som modersmål och som har 

varit en del av den tid då resultaten i läsförståelse sjunkit i Sverige. Liberg (2010) menar att 

tidigare misslyckanden i skolan skulle kunna härledas till elevers bristande läskunskaper. 

Genom att fundera över vilka didaktiska val och hur utbildningen utformas kanske vi kan 

bidra till öka elevers möjlighet till ökad läsförståelse. Genom den etnografiska metoden har 

resultatet i den här studien visat på att kollegialt samarbete samt att på skolan använda oss av 

varandras kompetenser kan bidra till att öka förståelsen för vad som ligger bakom att vissa 

elever har bristande läsförståelse och svårare med begreppsförståelsen än andra men det har 

också öppnat upp för en diskussion hur vi kan ta oss an problemet och att arbetet med att öka 

elevers läsförståelse bygger på att vi tillsammans hittar de verktyg, metoder och strategier 

som behövs för att ge eleven bästa möjligheterna till likvärdig utbildning oavsett läsförmåga.  

Klassrumsdidaktik handlar om lärarnas och elevernas vardag i klassrummet och då är 

forskning om läroplaner intressant, hur lärarutbildningen är utformad för att motsvara 

samtiden och framtidens behov, utbildning för mig är oavsett utbildningsnivå att erövra ny 

kunskap som behövs för att skapa ett för oss alla socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. 
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7 FORTSATTA STUDIER 

 

Frågeställningar är många och jag hoppas att jag väckt några tankar och funderingar som 

kanske kan besvaras i framtida forskning - Om bristande läsförståelse hos elever i 

Vuxenutbildning med Svenska som modersmål. 

För det första vore det intressant att i framtida forskning se om det finns en koppling mellan 

den försämrade läsförståelsens som Liberg (2015) visar på i sin forskning och dess eventuella 

påverkan på vuxnas läsförståelse och dess påverkan för den enskilda eleven i dagens 

vuxenutbildning. 

För det andra vore det intressant att i framtida forskning se om elevers läsförståelsen inom 

yrkesprogram påverkas av att yrkeslärarutbildningen inte utbildar lärarstudenter inför det 

utökade kunskapsuppdraget vilket innebär att det är alla lärares uppdrag oavsett ämne att 

utveckla ett rikt och nyanserat språk hos eleverna. 

Hur ska man tänka? 
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BILAGA 1 

 

Inför intervjun vill jag informera dig om följande forsknings etiska principer: 

 

Informationskravet: Forskaren ska informera de berörda om den forskningens syfte. 

Studien skall undersöka elevernas uppfattning av centrala begrepp i syfte att utveckla 

undervisningen. 

Samtyckeskravet: Deltagare i undersökningen bestämmer själva över sin medverkan vilket de 

har rätt till och ska informeras om. 

Du kan avbryta när du vill under intervjun.  

Konfidentialitetskravet: Anonymiteten hos de personer som ingår i undersökningen är av 

största vikt och deras personuppgifter skall inte kunna nås av obehöriga. 

Det är bara jag som har tillgång till materialet. 

Nyttjandekravet: Uppgifter om den enskilda och intervjumaterial som samlats in får endast 

användas för forskningens ändamål och det inspelade materialet skall sedan raderas. 

När jag använt mig av era intervjuer för studiens syfte raderas de omedelbart. 

 

Intervjufrågor: 

Vad innebär det begreppet funktionsnedsättning?  

Vad innebär det begreppet tillgänglighet? 

Vad innebär det begreppet likvärdighet? 

Varför är det viktigt att känna till de centrala begreppens betydelse? 

Vad har de centrala begreppen för betydelse för dig i ditt kommande yrke som 

undersköterska? 

Hur ser du på utbildningens betydelse för ditt kommande yrke? 

Tack för att du tog dig tid att medverka! 



46 

 

BILAGA 2 

 

Det går att påverka den omgivande miljön, läsförståelsen och därmed alla elevers rätt till 

likvärdig utbildning nedan ges ett exempel detta från min VFU skola: 

Efter att jag väckt frågan om hur vi skapar förutsättningarna för alla elever att komma igenom 

sin utbildning och flera lärare hade noterat problemet med ett ökat antal elever med svenska 

som modersmål i den reguljära utbildningen som har svårt med läsförståelsen och ta till sig 

innehållet i en faktatext men de har inte verktygen för att ta sig an problemet, de gör så gott de 

kan för att få eleverna igenom utbildningen men det finns inga samordnade resurser. 

Genom att ha pratat om läsförståelse på skolan ett intresse väckts, det som är så fantastiskt på 

den här skolan är att genom att väcka en fråga som är relevant så visar det sig snabbt i 

diskussionen och i engagemanget för att hitta lösningar som genom kollegialt samarbete visar 

sig i resultat med utgångspunkt i att hitta de bästa lösningarna för elevens lärande. Vidare har 

nyfikenheten i problemet gjort att specialpedagogen i sin yrkesprofession gjort en 

parallellstudie där alla elever inför kursstarten i oktober erbjöds att genomgå ett 

läsförståelsetest. Specialpedagogen har i sin yrkesprofession sett att eleverna oftast kommer 

till hen och söker hjälp i ett allt för sent skede av utbildningen. Jag kommer återkomma till 

detta i resultatdiskussionen. 

Genom att ställa frågor och belysa ett problem i och omkring läsförståelse hos elever i 

vuxenutbildning med svenska som modersmål kommer vi på skolan med gemensamma 

insatser försöka hitta vägar dels för att hitta de elever som är i behov av någon form av 

stödinsatser men även hur man i klassrummet praktiskt kan använda sig av exempelvis 

strukturerade textgenomgångar som undervisningsmetod. Det har betydelse och finns en 

styrka i att använda sig av en skolas olika yrkesprofessioner för den enskilda elevens 

möjlighet att tillgodogöra sig sina studier på bästa sätt. 

Efter att vi börjat prata på skolan om att det finns ett problem med att vissa elever inom den 

reguljära vård- och omsorgsutbildningen som har svårt med läsförståelsen är nu flera projekt 

på gång, vi har påbörjat ett arbete som är långt ifrån är klart men att det finns en gemensam 

förståelse omkring ett gemensamt problem. Ett exempel på detta är att skolans bibliotekarie 

har tillsammans med skolans specialpedagoger börjat med ett högläsningsprojekt där elever 

erbjuds att läsa skönlitterära böcker kopplade till yrkesämnet, vilket har slagit mycket väl ut. 
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Det har även köpts in flertalet klassuppsättningar av skönlitterära böcker som är tänkta att 

användas i undervisning. 

Efter att jag belyst problemet lades grunden för ett projekt som ledde till att Specialpedagogen 

under hösten genomförde ett läsförståelsetest med de elever som startade i reguljär vård- och 

omsorgsutbildning. Specialpedagogen använde sig vid genomförandet av det lättaste 

läsförståelsetest och resultatet visade på att de antaganden som vi hade haft om att det finns 

ett behov av att arbeta med läsförståelsen var befogad. 

Planeringen inför genomomförandet av läsförståelsetesten gjordes av mig och två kollegor 

samt specialpedagogen och det bestämdes att läsförståelsetestet skulle genomföras i ORK 

veckan alltså den orienteringskurs som alla elever startar upp med då de påbörjar en 

yrkesutbildning. En annan viktig och kanske den viktigaste punkten som vi diskuterade 

mycket var presentationen av projektet för eleverna och det vi kom fram till var att det skulle 

vara sakligt, vetenskapligt förankrat och positivt framställt samt att syftet med kartläggningen 

tydligt framkommer. 

Målsättningen för projektet är att ingen elev skall behöva misslyckas med sina studier en gång 

till om så varit fallet innan samt att alla elever skall ges bästa möjliga förutsättningar att 

lyckas med sina studier. 

Vi lyckades med den positiva framställningen av projektet samt att förmedla vår målsättning 

och vi hade den vetenskapliga förankringen genom detta arbete men även då 

specialpedagogen ingår i ett forskningsprojekt om framtagande av nytt kartläggningsmaterial 

för dyslektiker. Det vi inte lyckades så bra med var tidsplaneringen för genomförande och 

uppföljning där vi var väl optimistiska. 

Resultatet av läsförståelsetestet har betytt mycket för deltagande elever, undervisande lärare 

som också var med i planeringen inför testet vittnar om hur elever efter läsförståelsetestet har 

sagt: ”Äntligen vet jag var som är problemet, en lärare jag haft har sagt att det är ingen idé 

att lägga mer tid på dig du fattar ju inget iallafall”. ”Tänk om jag fått den här hjälpen 

tidigare”. ”Det var ju inte alls det jag trodde som var problemet visade det sig”.  

Även specialpedagogen vittnar om att läsförståelsetestet varit positivt för den enskilda eleven 

men att hon också på ett tidigt stadium sett vidden av hur många elever som faktiskt är i 

behov av stöd- och hjälp i sina studier.  
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Under arbetets gång så har det också funnits de som har ifrågasatt om det verkligen är etiskt 

försvarbart att kartlägga elevers läsförståelse och om det inte finns en risk i att eleverna 

känner sig kränkta och utpekade. Det har också uppkommit frågor i samband med hur vi skall 

arbeta vidare med läsförståelsetest inför kommande antagningar och hur resultatet påverkar 

undervisningen samt om det tar tid från undervisningen om man skall arbeta mer med 

exempelvis strukturerade textgenomgångar. 

Det vi nu har är ett resultat som visar på ett behov samt att det fanns fog för antagandet om att 

genomförandet av läsförståelsetestet. Den stora frågan just nu är hur går vi vidare med de 

kunskaper och insikter som vi fått, vilka resurser har vi tillgängliga. 

Några insikter som är viktiga att ta med inför kommande planering är att det avsätts mer tid i 

ORK veckan för att genomföra läsförståelsetestet samt att det krävs mer planering för tid att 

följa upp elevernas enskilda resultat. Det finns inte utrymme som det ser ut idag att jobba 

enskilt med elever inom ramen för befintlig undervisning då det är ett mycket tidspressat 

schema i vård- och omsorgsutbildningens olika delkurser. En möjlig tanke är att de elever 

som är i behov av stöd- och hjälp skulle kunna erbjudas studiehjälp av vård- och omsorgs 

lärare och specialpedagog vid sidan av reguljär undervisning initialt för att komma igång med 

läsningen och få struktur i sina studier. De elever som är i behov av mer stöd- och hjälp har 

möjlighet att få det av specialpedagog men även här behöver behovet av resurser ses över då 

vi i och med läsförståelsetestet synliggör ett problem som sedan tidigare varit dolt. 

En annan viktig aspekt som inte går att bortse ifrån är hur vi kan utveckla den språkliga 

medvetenheten kollegialt, hur skall undervisningen genomföras för att ge samtliga elever 

tillgång till förståelsen för sammanhanget i en faktatext. 

Till sist och det allra viktigaste är presentation av läsförståelsetestet till eleverna det skall 

genomsyras av ett äkta engagemang, vetenskapliggrund och positivitet och målsättningen 

skall tydligt framgå. 

Det är viktigt i sammanhanget att belysa att inget av de projekt som observationerna återger 

hade varit möjliga om det inte funnits en tillåtande organisation och ledning i och av skolan. 
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