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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt lärandesituationer utformas och anpassas i praktiska 

moment, på ett naturbruksprogram, för att elever ska utveckla ett eget kunnande. Observationer 

utgjorde den främsta insamlingsmetoden och kompletterades med intervjuer och audiovisuellt 

material. Utöver sex observationer av lektionstillfällen genomfördes intervjuer med 2 lärare och 5 

instruktörer. Metoden för bearbetningen av materialet var en kvalitativ innehållsanalys, där kategorier 

skapades inom vilka datamaterialet sorterades och analyserades. 

 

Studien bygger på Galperins teori om det stegvisa lärandet. Teorin talar om hur instruktioner kan och 

bör struktureras samt hur elever utvecklar lärandet med hjälp av rätt orienteringsbas (instruktioner).  

Det specialpedagogiska fältet kopplas i studien till resultatet genom att Galperins teori och metod kan 

ses som ett sätt att förebygga svårigheter och att anpassa när svårigheter uppstår.  

 

En första slutsats i studien är att de instruktioner som ges innan en uppgift ska genomföras inte är 

tillräckliga utan att lärare och instruktörer ger elever fortlöpande anpassade instruktioner. De 

instruktioner som används när eleverna inte själva klarar av att utföra uppgifterna är till stor del 

muntliga och ges till en eller en mindre grupp elever. Studien visar att instruktionerna hjälper eleverna 

att klara av att genomföra uppgifterna och att detta tycks ha att göra med att instruktionerna ger 

eleverna förståelse för materiella objekt och symboler och hjälper eleverna att komma tillbaka till 

orienteringsbasen.  

 

En andra slutsats i studien är att eleverna behöver en orienteringsbas som tar hänsyn till den komplexa 

undervisningsmiljön som kännetecknas av att eleverna behöver klara av att samspela med djur och att 

hantera den egna kroppen. Eleverna behöver instruktioner för hur de ska göra detta och studien visar 

att det behöver ske en växelverkan mellan agerande och orienteringsbas, där eleven i de oförutsägbara 

situationer som uppstår behöver få anpassade och fortlöpande instruktioner.  
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Förord 

Det har varit en förmån att få arbeta tillsammans. Tillsamman har vi observerat, intervjuat och 

reflekterat vilket öppnat för nya sätt att förstå undervisning. Möjligheten att under hela skrivprocessen 

vara två som tänker har dessutom gett extra motivation.  

 

Våra deltagare som så välkomnande släppte in oss i sin verksamhet ska ha ett stort tack. Deras vilja att 

hjälpa oss förstå verksamheten och ge oss en inblick i deras undervisning, gav oss inspiration i arbetet. 

 

Vi är också tacksamma till vår handledare Anna Broman som ledde oss in i Galperins spår, det blev en 

spännande resa. Tack också för alla handfasta råd under resans gång.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka företaget Westarc för tillgång till en lugn arbetsplats och gott fika. 

 

Stockholm, maj 2017 

Sara Otterdahl och Josefin Westling 

  



 

 

 

Innehållsförteckning 

 

Inledning ................................................................................................. 1 

Syfte och frågeställningar ....................................................................... 3 

Bakgrund ................................................................................................. 3 

Tidigare forskning ............................................................................................... 3 

Inkludering och förutsättningar för lärande ......................................................... 3 

Lärande i praktiska moment ............................................................................. 4 

Djur i lärmiljön ................................................................................................ 4 

Forskning utifrån Galperins teori ........................................................................ 5 

Teori ................................................................................................................. 6 

Avstamp i Vygotskijs metodologi ....................................................................... 6 

Stegvist skapande av mentala handlingar och begrepp ......................................... 6 

Orienteringsbasen, det andra steget .................................................................. 7 

Kvalitén på genomförandet av aktiviteten på de olika stegen ................................ 7 

Teorins koppling till specialpedagogik ................................................................. 8 

Metod ...................................................................................................... 8 

Val av metodansats ............................................................................................ 8 

Studiens deltagare/Urval ..................................................................................... 8 

Genomförande ................................................................................................... 9 

Observationerna .............................................................................................. 9 

Intervjuer ....................................................................................................... 9 

Audiovisuellt material ......................................................................................10 

Kvalitativ innehållsanalys....................................................................................10 

Trovärdighet, reliabilitet och validitet ...................................................................11 

Etiska överväganden ..........................................................................................12 

Resultat ................................................................................................. 13 

Steg 1: Göra sig bekant med en uppgift och dess betingelser..................................14 

Steg 2: Ett agerande baserat på materiell bas .......................................................14 

Steg 3: Ett agerande baserat på talat språk med hjälp av materiella objekt ..............19 

Steg 4: Ett agerande som involverar yttre tal till sig själv .......................................19 

Steg 5: Ett agerande som involverar inre språk. ....................................................20 

Anpassningar i undervisningen ............................................................................20 

Förståelse för instruktioner och förväntade slutresultat .......................................21 

Förståelse för materiella objekten och/eller symboler ..........................................22 

Användandet av kroppen och samspelet med djuret ...........................................23 

Fler instruktioner och mängdträning .................................................................24 

Betydelsen av undervisningsmiljö .....................................................................24 



 

 

 

Analys och diskussion ........................................................................... 25 

Lärare och instruktörers strategier utifrån Galperins 5 steg .....................................25 

Steg 1 ...........................................................................................................25 

Steg 2 ...........................................................................................................25 

Steg 3 och 4 ..................................................................................................27 

Steg 5 ...........................................................................................................27 

Anpassningar i undervisningen utifrån Galperins teori ............................................27 

Skapa struktur kring de koncept och processer som ska läras ..............................28 

Ge eleverna möjlighet att träna kunskaperna i praktiken .....................................29 

Överföra kunskaperna till det mentala planet .....................................................30 

Galperins teori som stöd i specialpedagogiskt arbete..............................................30 

Metoddiskussion.................................................................................... 32 

Etiska reflektioner efter genomförd studie ............................................................33 

Slutsatser .............................................................................................. 34 

Framtida forskning ................................................................................ 35 

Referenser............................................................................................. 36 

Bilaga 1 ................................................................................................. 38 

Missivbrev ........................................................................................................38 

Bilaga 2 ................................................................................................. 39 

Intervjufrågor ...................................................................................................39 

 



 

1 

 

Inledning 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 
utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål. (Skollagen, SFS 2010:800, 3 §).   

 

Om det inom ramen för undervisningen ( … ) framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att 
nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom 
ramen för den ordinarie undervisningen.  (Skollagen, SFS 2010:800, 5a §, Lag 2014:456). 

 

Dessa citat ur skollagen utgör grunden för mycket av det lärarna bygger sin undervisning på. Lärare 

arbetar för att elever ska lyckas och utvecklas. Får elever svårt, försöker lärare anpassa sin 

undervisning i gruppen så att fler ska kunna hänga med. Detta utgör ofta en stor utmaning, att 

stimulera de elever som har lätt för sig samtidigt som man inte vill tappa dem som behöver mer stöd 

och träning. Drömmen för många lärare är ett recept, en pedagogik som gör att alla kan stimuleras och 

hänga med från början. Denna studie tar sin utgångspunkt i Galperins teori om det stegvisa lärandet, 

en teori som kan tänkas vara en pusselbit till dilemmat att stimulera och hjälpa alla, inom ramen för 

undervisningen. Galperin var en rysk psykolog som utgick från Vygotsky med målet att svara på 

frågan om hur undervisningen ska ske (Arievitch & Haenen, 2010). Galperins pedagogik ska fungera 

för alla och är tänkt att användas i helgrupp. Den ska inte kräva så mycket extra tid av läraren men 

samtidigt markant öka kvalitén på undervisningen (Galperin, 1989b).  

 

Ska kvalitén på undervisningen öka bör instruktionerna ses över, instruktioner står också i centrum för 

Galperins teori. Instruktioner är en stor del av undervisningen, de ges när eleverna exempelvis ska få 

veta vilka uppgifter de ska ta sig an, när elever arbetar med matteuppgiften, instuderingsfrågorna, 

provet, inlämningsuppgiften, rider och sköter djuranläggningar. All undervisningen bygger på ett eller 

annat sätt på instruktioner. På naturbruksprogrammet är instruktionerna särskilt avgörande i samspelet 

med djuren. Det finns utöver vikten av generell kunskap om djuren en säkerhetsaspekt att förhålla sig 

till. Eleverna måste därför få tydliga och tillgängliga instruktioner för att känna sig trygga med djuren. 

Instruktionerna måste finnas som grund men de måste också ges under själva samspelet med djuren. 

Forskning visar att kontinuerliga instruktioner har stor betydelse i undervisningen och lärandet. 

Elevernas motivation ökar dessutom när de vet och förstår vad de ska göra (Dalland & Klette, 2016). 

Håkansson och Sundberg (2012) nämner även de relevanta instruktionerna som en aspekt som är 

avgörande för lärandet. 

 

Eleverna ska enligt skollagen (SFS 2010:800 3 §) utvecklas så långt som möjligt, detta kan de bara 

göra om kunskapen de får stannar kvar och går att applicera på flera områden och uppgifter. Det är just 

detta Galperin vill med sin teori, att varje instruktion ska vara sådan att den går att använda på nya 

liknande situationer (Kabanova 1985). Hoskins och Fredriksson (2008) skriver också om detta att 

kunna tillämpa kunskaper och tidigare erfarenheter i andra sammanhang. De begränsar sig inte bara till 

att använda kunskaperna på nya uppgifter i skolan utan tänker att de även kan användas hemma, och i 

träningen. Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan och Willingham (2013) visar på ett konkret exempel av 

att kunna applicera kunskaper i olika sammanhang, när de skriver om förmågan att sammanfatta en 

text. De menar att detta att sammanfatta en text är komplext men krävs för att klara uppgifter på 

gymnasiet, på universitetet och inom många yrken. Därför är förmågan att sammanfatta en text viktig 

att lära ut. För att lära ut en förmåga behövs instruktioner, frågan blir då hur dessa instruktioner ska 

formuleras för att bli allmängiltiga och inte bara gälla en specifik text. Det är just detta, hur 

instruktioner bäst formuleras som Galperin vill svara på.  
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Galperins teori och pedagogik har inte använts i svenska forskningssammanhang mer än några få 

gånger. Denna studie blir därför en möjlighet att visa teorins bidrag till ett nytt sätt att resonera kring 

undervisning och instruktioner. Galperins pedagogik skulle kunna vara ett av flera specialpedagogiska 

verktyg för lärarna. Från regeringshåll lyfts också behovet av fler specialpedagogiska verktyg. 

 

Vi vet från de bästa skolsystemen i världen att de både har fler speciallärare 

och specialpedagoger, men också att man har mer specialpedagogiska verktyg 

hos varje lärare och det har vi saknat i lärarutbildningen i Sverige, säger 

utbildningsminister Gustav Fridolin. (Regeringskansliet, 2015) 

 

Lärarna behöver verktyg för att arbeta med ledning och stimulans samtidigt som 

undervisningen anpassas. Hur instruktioner som hjälper kan utformas för att eleverna ska 

utveckla sitt kunnande är således viktigt att undersöka. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förutsättningar för lärande utformas och anpassas i 

praktiska moment på ett naturbruksprogram för att alla elever oavsett funktionsvariationer ska 

utveckla ett eget kunnande. 

 

Frågeställningar: 

1. Vilka strategier för att ge instruktioner använder sig lärare och instruktörer av för att 

möjliggöra att elever lär sig att själva klara av att genomföra en ny uppgift i praktiska ämnen? 

2. Hur anpassar lärarna och instruktörerna undervisningen när eleverna inte själva klarar av att 

genomföra uppgifterna?  

3. Hur kan man se på utformandet av instruktionerna samt extra anpassningar utifrån  

Galperins teori om stegvist skapande av mentala handlingar och begrepp?  

   Bakgrund 

Tidigare forskning 

Inkludering och förutsättningar för lärande 

Inkludering innebär ett nytt förhållningssätt för många lärare. Detta menar Ainscow, Dyson, Goldrick 

och West (2014) kan vara svårt då det finns regelverk som begränsar handlingsutrymmet. Även 

Graham och Harwood (2011) tar upp detta när de skriver om hur västländernas fokus på konkurrens 

och bedömning begränsar lärarnas tid att arbeta med förmågor. Läroplanerna är fullproppade vilket 

ytterligare skapar en press på lärarna att jobba med innehållet snarare än förmågorna. Läroplanerna 

dikterar vad som är en normal inlärningsprocess. De elever som inte klarar av att hänga med blir ett 

problem för lärarna som inte tycker att de hinner med att backa och hjälpa dessa elever. Graham och 

Harwood (2011) anser därför att lärarna måste skifta fokus från innehåll och bedömning till att ge mer 

tid till att arbeta med förmågorna. Detta för att fler elever ska kunna hänga med och få de redskap de 

behöver för att klara sig.  

 

Graham och Harwood (2011) anser att det är lätt att bara fokusera på elevens kapacitet när man talar 

om förmågor. Det man då missar är att titta på de strukturella och politiska barriärer, eller de 

begränsningar som skolorna skapar när det gäller möjligheter att delta. Författarna nämner två olika 

sätt att se på detta “condition of access” (förutsättningar för tillgänglighet) och “criterion of access” 

(kriterier för tillgänglighet). Den första handlar om exempelvis hur hög hyllan är på ett bibliotek är när 

en elev ska nå en bok. Den andra delen handlar om barnets längd och förmåga att hoppa eller att hitta 

andra sätt att nå boken. Det är förutsättningarna, alltså höjden på hyllan, som avgör kriterierna dvs. 

exempelvis elevens längd. Graham och Harwood menar vidare att det är lätt att man tittar på 

kriterierna istället för att fundera kring hur man kan förändra förutsättningarna. Ainscow et al. (2012) 

betonar att lärare bör undervisa olika saker på olika sätt för samma elever. Blir läraren för fast i ett sätt 

att undervisa kommer det att gynna några elever och missgynna andra. Detta skulle kunna vara ett sätt 

att förändra förutsättningarna för tillgänglighet istället för att fokusera på kriterierna för tillgänglighet. 

Det finns således många aspekter att ta hänsyn till när förutsättningar för lärande utformas.  
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Lärande i praktiska moment  

Det finns inte så mycket forskning kring hur undervisning i yrkesämnen eller praktiska ämnen ser ut i 

Sverige. Den forskning som finns kring praktiska utbildningar handlar ofta om vuxenutbildningar eller 

lärande på arbetsplatsen. Forskningen fokuserar dessutom ofta på hur elever lyckas när de ska ut på 

arbetsmarknaden, något som faller utanför syftet med denna uppsats. Fokus i detta avsnitt handlar om 

hur undervisning i praktiska moment sker och uppfattas av elever och lärare.  

 

Sällströms (2002) studie på ett industriprogram på ett gymnasium i Umeå visar att flera respondenter 

värderar det praktiska arbetet högt. Respondenterna berättar också att trivseln ökade i samband med de 

praktiska momenten, praktiska moment kan således ses som en motivator.   

 

Saint-Georges och Filliettaz (2008) har genomfört en studie på en yrkesskola i Geneve. I studien visar 

de olika svårigheter som kan uppstå i arbetet med att böja en metallbit. Forskarna spenderade fyra 

månader på skolan och genomförde observationer på nio lärlingar. I exemplet med metallbiten har 

läraren en genomgång där han visar och berättar de olika stegen för att lyckas med att böja biten utan 

att lämna märken från hammaren. Forskarna visar sedan hur denna genomgång förändras genom att 

eleverna pratar med varandra och missar delar av den. Detta gör också att flera av eleverna har svårt 

att lyckas med uppgiften tills läraren kommer och visar dem individuellt utifrån just de svårigheter de 

har stött på. I exemplet märker eleverna själva när de inte lyckas med uppgiften då metallbiten inte 

böjs på samma sätt som lärarens bit gjorde. Sällström (2002) visar i sin studie att det i praktiska 

moment blir tydligt om resultatet är lyckat eller inte. Genom att själva titta på uppgiften kan elever på 

egen hand avgöra om de uppfyller kravet för uppgiften eller inte. Detta gör att eleverna också kan 

vända och vrida på sina arbetsstycken och diskutera med kamraterna om hur de ska fortsätta sitt arbete 

eller vid behov fråga läraren. För eleverna i Saint-Georges och Filliettaz (2008) studie visar det sig 

vara svårt att komma ihåg och förstå alla steg i processen. Det var lättare för eleverna att förstå hur 

hårt man skulle slå med hammaren då man både kunde se och höra dessa slag, än att förstå hur man 

skulle utöva tryck med handen och vrida samtidigt. Detta syntes inte lika väl och hördes förstås inte 

alls. Vissa försökte lösa problemet i gruppen men behövde i flera fall få hjälp av läraren. Språket är 

enligt författarna den viktigaste formen av kommunikation både i instruktioner men också när 

missförstånd ska lösas. Språket är dock inte tillräckligt utan eleverna behöver själva få experimentera 

med materialet för att förstå hur de ska göra.  

 

De Bruijn och Leeman (2011) visar i sin studie, med 200 elever mellan 16-22 år gamla och 11 team av 

lärare, att de praktiska momenten var färre än förväntat i de utbildningar de observerade. De praktiska 

momenten var också i hög grad anpassade till skolan vilket gjorde att momenten inte var autentiska 

med det som förväntas i arbetslivet. Följden blev att eleverna inte fick experimentera med materialen i 

särskilt hög grad. De visar vidare att utbildningen inledningsvis handlade lika mycket om att forma 

grundläggande kunskaper om hur man använder specifika instrument som om att lära eleverna rätt 

attityd, att arbeta systematiskt och precist. Lärarna i Sällströms (2002) studie betonade just fördelarna 

med att eleverna fick prova själva, de menade att lärandet gick fortare när eleverna själva fick prova på 

samt att eleverna snabbare blev mer självständiga i sitt lärande.  

 

De Bruijn och Leeman (2011) skriver att vissa elever lär sig bäst genom att göra medan andra elever 

behöver ha kunskaper om det de ska göra innan de kan prova. Hur detta bäst hanteras menar 

författarna utgör ett dilemma för lärare. Saint-Georges och Filliettaz (2008) säger att lärandet i de 

praktiska momenten blir komplext då det innefattar objekt, aktiviteter, samtal och samspel mellan 

individer. Eleverna får också olika förutsättningar i det att vissa får hjälp av kamrater medan andra får 

individuella instruktioner från läraren och ytterligare andra blir marginaliserade och blir utan stöd i tid. 

Djur i lärmiljön  

Lärmiljön på djurutbildningar har visat sig vara unik på det sätt att levande djur deltar i 

undervisningen, vilket får konsekvenser för hur undervisningen organiseras samt konsekvenser för 

elevernas deltagande i undervisningen. Salisbury och Jephcote (2009) har gjort en etnografisk studie 

på flera college med djurutbildningar i Storbritannien och fann att lärandet kännetecknas av att vara ett 
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arbetsbaserat lärande (worked based learning) samt att en stark samhörighet fanns mellan lärare och 

elever. Samhörigheten tog sig uttryck i samarbete mellan lärare och elever samt ett speciellt sätt på 

vilket man pratar om djur och visar omtanke om djur. Detta hade enligt författaren en positiv påverkan 

på lärandet. Även Martin, Tummons, Ball och Bird (2014) som gjort case studies på en high school i 

USA visade att förekomsten av djur i utbildningen hade positiv påverkan på lärandet. Till lektioner 

med hundvård och veterinärpraktik ville eleverna komma i högre grad och utbytet med djuren skapade 

inte bara högre motivation utan gjorde även eleverna tryggare och mer ansvarstagande. Detta fick till 

följd en kognitiv och emotionell utveckling hos eleven. På dessa lektioner användes praktikbaserade 

instruktioner (hands on instructions) vilket var understött av en tanke om att göra för att lära (doing to 

learn). I Nebraska har Trainin, Wilson, Wickless och Brooks (2005) studerat elevers studieresultat i ett 

projekt som kallades för “Our Zoo to You” där djur från Zoo under några månader fick vara en del av 

lärmiljön på en skola. När eleverna fick arbeta nära djuren med instruktioner hämtade från en 

forskningskontext om hur djuren skulle skötas ökade inte bara deras motivation och engagemang i 

omhändertagandet av djuren utan även omfattningen av elevernas skrivande och analys om djuren 

ökade. Författarna menar att mer forskning behövs om lärmiljöer där djur är med då det visat sig ha en 

markant positiv påverkan på studieresultaten.  

Forskning utifrån Galperins teori 

Galperin genomförde själv många experiment och studier kopplade till det stegvisa lärandet, 

skapandet av begrepp och mentala handlingar. Dessa studier och många andra kopplade till hans teori 

finns bara tillgängliga på ryska vilket gör dem otillgängliga för oss. Det intressanta med de studier 

som finns tillgängliga är dock att forskare har försökt använda Galperins teori i praktiken och skapa ett 

orienteringskort (orienting chart) eller OBA (orienting base of action) för att underlätta 

undervisningen.  

 

Reshetova (2014) började sin forskning i tätt samarbete med Galperin på 50-talet vilket gör denna 

artikel extra intressant att titta på. Reshetova genomförde experiment med instruktioner utformade 

enligt Galperins modell i flera olika utbildningar, medicinsk och teknisk på universitetet, yrkes-

tekniska utbildningar och högre militära skolor. Experimenten genomfördes i sammanhang som 

liknade vanliga instruktioner. Eleverna fick ett orienteringskort där uppgiftens mål, innehåll, struktur 

och metod för att organisera aktiviteten och fullgöra uppgiften var skrivna. Orienteringskorten 

innehöll också en utarbetad plan för aktiviteter och processer för att kunna producera en given 

produkt. Dess viktigaste funktion var att utgöra en guide som organiserar, systematiskt skapande av 

aktivitet i processen mot lärande. Kabanova (1985) valde att applicera Galperins teori på 

undervisningen i främmande språk. Hon utarbetade ett schema av olika regler kring meningsbildning, 

vilket gav eleverna en generell bild av hur meningar konstrueras. Modellen kunde eleverna sedan 

överföra till andra språk och därmed lära sig även dessa snabbare. I slutet av den kurs eleverna gick 

fick de göra ett test. Eleverna genomförde testet nästan helt utan fel.  

 

Båda dessa studier visar på lyckade resultat i användandet av det stegvisa lärandet. I Reshetovas 

(2014) studie visade eleverna på stor kognitiv aktivitet, påhittighet, uppfinningsrikedom och kritisk 

hållning. De utvecklade kognitiv motivation och nya sätt att tänka och lära sig. Kabanova (1985) 

noterar att undervisningen i främmande språk men också andra ämnen förbättras när man använde en 

tydlig sammanställning av det som krävs för aktiviteten. Detta blir möjligt när man använder 

Galperins teori. De som deltog i Reshetovas (2014) studie började kritisera mer traditionella 

instruktionstekniker, de menade att de med Galperins stegvisa lärande lärde sig ett sätt att tänka 

snarare än att memorera saker utantill.  

 

Två andra studier visar att det inte alltid är helt enkelt att utforma ett heltäckande orienteringskort och 

att få elever/studenter att ta till sig dessa. Stolk, Jong, Bulte och Pilot (2010) använda det stegvisa 

lärandet för att instruera lärare i kemi hur de skulle kunna arbeta med kontextbaserad undervisning. En 

orienteringsbas skulle skapas så att lärarna kunde applicera den på olika moment inom kemin och 

själva utveckla undervisningen vidare. Det visar sig dock vara svårt för lärarna att generalisera och 

använda orienteringsbasen i olika sammanhang. Rambusch (2006) genomförde en liten studie på 13 
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studenter på Skövdes universitet i samband med en kurs hon undervisade. Slutsatsen av hennes studie 

är att lärarens roll är avgörande då det var omöjligt att få med all information i ett orienteringskort 

vilket gjorde att läraren behövde komma med ytterligare information ibland. Rambusch (2006) 

betonade också att fler studier behöver göras i hur Galperins metod kan användas effektivt i 

utbildningen liksom hur det stegvisa lärandet sker i dagliga aktiviteter. 

Teori 

Det finns en utmaning i undervisningen idag som handlar om att hantera den heterogenitet och 

komplexitet som finns i den sociala kontext som skolan innebär (Podolskiy, 2014). Podolskiy betonar 

att lärare måste ha kunskap om de komplexa psykologiska mekanismer som utgör grunden för lärande- 

och undervisningsprocesser. Lärarna behöver veta hur man aktiverar dessa mekanismer genom att 

använda ett system av nödvändiga och tillräckliga förhållanden. Genom att lyfta in psykologi i 

inlärning hamnar fokus på att utveckla metoder och verktyg i undervisningen istället för på barnens 

psykiska och fysiska förmågor. Galperins (1989b) tanke var just att hans metod skulle kunna användas 

i helgrupp och inte kräva så mycket extra tid av läraren men markant öka kvalitén på undervisningen. 

Det blir därmed intressant att analysera undervisning utifrån hans metod. Nedan ges en beskrivning av 

Galperins teori med avstamp i Vygotskijs metodologi, teoriavsnittet avslutas med ett avsnitt om 

metodens koppling till specialpedagogiken.  

Avstamp i Vygotskijs metodologi 

Utifrån Vygotskijs förståelse för internalisering och dess funktion för lärande försöker Galperin i sin 

forskning få svar på hur processen ser ut när elever lär sig en ny uppgift. Internalisering enligt 

Galperin handlar om ett specifikt mänskligt sätt att ta till sig ny kunskap och utveckla förmågor 

(Arievitch & Haenen, 2010). Galperin (1989a) beskriver hur internalisering sker genom en stegvis 

process. Den stegvisa processen beskriver hur handlande genomgår en transformering från att vara ett 

fysiskt agerande med materiella objekt till att bli en mental handling med symboliska substitut för 

objekt.  

Stegvist skapande av mentala handlingar och begrepp 

Galperin (1969) beskriver ett stegvist skapande av mentala handlingar och begrepp i 5 olika steg. 

Stegen sträcker sig från att bekanta sig med en uppgift till att helt bemästra tillvägagångssätt som 

ligger till grund för den. Varje handling har vissa egenskaper som visar med vilken kvalité man 

genomför uppgiften. Nedan redogör vi först för de fem olika stegen för att sedan beskriva handlingens 

egenskaper. 

 
1. Göra sig bekant med en uppgift och dess betingelser 

Kunskap bör introduceras som en meningsfull helhet. Eleverna måste förstå och acceptera vikten av 

den kunskap de ska lära sig innan de kan tillägna sig och använda den (Arievitch & Haenen, 2010).  

 

2. Ett agerade baserad på materiell bas 

Galperin menar att allt agerande och tänkande har sin bas i en materiell/fysisk form och att elever 

baserade på vilken ålder de är behöver gå tillbaka till denna början för att kunna skapa sig en 

förståelse. För barn från åk 4 och uppåt utgörs den materiella basen av exempelvis diagram, bilder, 

modeller och skrivna anteckningar. Alla dessa representationer är uttryck för verkliga förhållanden av 

betingelser och dess relationer till varandra (Galperin, 1969). I detta steg är det av vikt att eleven 

förstår uppgiften, med utgångspunkt i den materiella basen. För detta krävs ett system för instruktioner 

om hur en uppgift ska lösas. Detta kallar Galperin för orienteringsbas (OBA). Orienteringsbasen 

beskrivs mer utförligt i ett stycke nedan. 

 

3. Ett agerande baserat på talat språk med hjälp av materiella objekt 

Galperin menar att elever bättre kommer ihåg och bemästrar ett agerande om de får sätta ord på det de 

gör. Språket och de uttalade verbala beskrivningarna har en stödjande funktion för tänkandet. För 
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elever är dock agerandet fortfarande inte mentalt och elever kan inte utföra uppgiften helt själva utan 

behöver i detta steg gå tillbaka till en materiell bas för att få stöd (Galperin, 1969). Det talade språket 

kan ses som den första övergången till när ett tänkande blir en mental handling (Haenen, 2001).  

 

4. Ett agerande som involverar yttre tal till sig själv 

I detta steg blir de talade orden till en inre förståelse, där eleven mentalt kan återge sin förståelse utan 

att behöva stöd från en materiell bas. Nu kan eleven göra samma beskrivningar som i det tidigare 

steget, men helt baserat på inre/mentala representationer (Galperin, 1969). 

 

5. Ett agerande som involverar inre språk  

I detta sista steg blir talet internaliserat i den grad att det blir en del av det medvetna. Tänkandet består 

inte längre av endast verbala komponenter utan av ett flöde utan exakt form (Galperin, 1969). I denna 

form är agerandet endast baserat i tänkandet och har blivit en kedja av bilder, associationer och 

koncept (Arievitch & Haenen, 2005). 

Orienteringsbasen, det andra steget  

I det andra steget beskriver Galperin orienteringsbasen vilken behöver en mer ingående beskrivning. 

Det är i detta steg som läraren genom att ge instruktioner har möjlighet att påverka hur eleven lär sig 

att genomföra en ny uppgift. Galperin (1969) skriver att orienteringsbasen är den viktigaste aspekten 

av psykologiska mekanismer av en handling. Den definierar handlingens ramar och garanterar kontroll 

över handlingen i dess genomförande. Den kan utformas på flera olika sätt. Galperin (1989b) skriver 

att orienteringsbasen blir ett sätt att underlätta för eleven då det inte handlar om att lära sig utantill och 

sedan kunna använda det som finns i minnet. Eleven kan istället följa en serie instruktioner som finns 

framför honom/henne. Det handlar enligt Galperin (1969) om att eleverna ska lära sig analysmetoder 

samtidigt som de lär sig konkreta handlingar kopplade till ett konkret fenomen. Detta gör att denna typ 

av instruktioner är mer komplexa än många andra. Målet är att eleverna själva ska kunna formulera en 

orienteringsbas inom samma område. En orienteringsbas är dock aldrig mer än ett system av 

instruktioner om hur man ska genomföra en uppgift. Den är inte själva handlingen i sig. Detta gör att 

om eleven aldrig får genomföra handlingen så kommer det vara omöjligt att lära sig (Galperin, 1969).  

 

Orienteringsbasen spelar en nyckelroll och är designad för att ge eleverna all den information som 

behövs för att på ett korrekt sätt kunna utföra en handling från första gången (Haenen, 2001). Eleverna 

får ett orienteringskort, det kan vara en lista, en karta eller ett diagram. Orienteringskortet ska 

innehålla aktivitetens riktning och ordningen på de processer som ingår. På detta sätt utgör 

orienteringskortet ett aktionsverktyg. Podolskiy (2014) delar in orienteringsbasen i olika delar, den 

första kallar han för exekutiv orientering som handlar om hur man gör någonting. Den andra delen 

handlar om vad man ska göra och den tredje om varför man ska göra någonting. Dessa tre delar är 

sammankopplade och utgör ett schema genom vilket eleverna kan genomföra en aktivitet. Den är 

elevens redskap för att orientera sig i både innehållet i handlingen och de processer som behövs för att 

hantera innehållet i förhållande till de lärandemål som finns.  

Kvalitén på genomförandet av aktiviteten på de olika stegen  

Utöver Galperins fem steg beskrivs olika nivåer som visar på kvalitén av den aktivitet som genomförs 

på de olika stegen. Den första egenskapen kallas generaliseringsnivå (generalization) och innebär att 

kunna skilja mellan det som är nödvändigt för genomförandet av en handling från det som är onödigt. 

De nödvändiga delarna kommer alltid att finnas med i genomförandet medan det som ses som onödigt 

kommer att variera mellan olika liknande handlingar (Haenen, 2001).  

 

Den andra nivån kallas för sammanfogande (abbreviation) och handlar om att antalet operationer som 

ursprungligen var en del av handlingen minskar. På det första steget genomförs handlingar i sin mest 

omfattande form. Sedan sammanfogas vissa processer, detta bidrar således till skickligheten, den 

lätthet och fart man genomför en handling med (Arievitch & Haenen, 2010). Den tredje och sista 

egenskapen kallas för mästerskap (mastery) vilket innefattar hur enkelt och med vilken fart en 

handling genomförs. Här ska eleven inte längre behöva sin lärares stöd (Haenen, 2001). 
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Teorins koppling till specialpedagogik 

Galperin (1989b) skriver att alla aktiviteter och processer måste läras eftersom de inte kan genomföras 

hur som helst. De måste genomföras på det sätt som skolan efterfrågar, enligt läroplanen. Eleverna 

bedöms sedan utifrån dessa kriterier. Den viktigaste frågan i undervisningen blir därför hur man ska 

försäkra sig att elever tar till sig de rätta handlingarna och processerna utifrån de krav som läroplanen 

ställer (Galperin, 1989b). Galperin skriver vidare att det finns tre villkor som måste uppfyllas för att 

elever ska kunna lära sig:  

1. Eleverna ska få möjlighet att ta till sig rätt struktur för de processer och koncept de ska lära sig.  

2. Eleverna ska få möjlighet att utveckla, träna i praktiken, de efterfrågade kunskaperna.  

3. Eleverna ska kunna överföra det de lärt sig till det mentala planet.  

 

I detta menar Galperin att instruktionerna samt kontroll över genomförande är avgörande, han förfäras 

av att undervisning ofta bedrivs i form av trial-and-error, där elever får prova sig fram. Galperins 

modell kan således vara ett exempel på hur man genom noggrant genomförda instruktioner i 

inlärningsprocessen kan ge elever avancerade kognitiva verktyg (Arievitch & Haenen, 2010). 

Modellen handlar om kreativt utformade system av nödvändiga och tillräckliga psykologiska villkor 

för instruktioner (Podolskiy, 2014). Modellen ger en möjlighet att se vilka delar av en aktivitet som är 

relevanta. Den gör det möjligt att analysera en aktivitets struktur i förhållande till objekten och dess 

mål. Följaktligen ger den information om hur man ska utforma undervisningen, lärandeprocessen och 

lärarnas och studenternas deltagande i den (Haenen, 2001). Detta skulle kunna vara ett sätt att arbeta 

med undervisningen för att inkludera alla elever.  

Metod 

Val av metodansats 
Metoden för studien är en kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys används ofta i 

samband med skolforskning, den används också på många olika sorters data med många olika nivåer 

av tolkning (Graneheim & Lundman, 2003). Studiens data utgörs av observationer, intervjuer och 

audiovisuellt material i form av fotografier vilket går att motivera utifrån våra frågeställningar som 

handlade om att veta hur undervisningen bedrivs. Observationerna görs av själva undervisningen, 

intervjuerna rör undervisningen och fotografierna ska visa på inslag i undervisningen. Den kvalitativa 

innehållsanalysen ger en möjlighet att analysera flera olika typer av material i en och samma analys. 

Wideberg (2002) menar att en kvalitativ metod har just den fördelen att olika metoder och tekniker 

kan användas för att på bästa sätt ta reda på det studien har i syfte att undersöka. 

Studiens deltagare/Urval 
Urval av skola styrdes av intresset att se hur man kan arbeta med anpassningar i praktiska program på 

gymnasienivå. Kontakt togs med en rektor för ett naturbruksgymnasium, som vi tidigare mött under 

våra studier.  

 

Valet att göra observationer av praktiska moment skedde utifrån Galperins teori som har sitt fokus på 

agerande i undervisningen. I praktiska moment kan agerandet/handlingarna antas vara extra tydliga. 

Vidare fördes resonemang kring att det kunde vara intressant med de praktiska momenten och moment 

som leds av personal vars profession är kopplat till ett yrke utanför skolan. Detta då forskning inom 

andra gymnasieprogram har visat hur uppdrag och mål inom yrkesprofessionen sätter agendan även 

för undervisningen i skolan (Hedberg, 2014).  
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För att få en bredd i undersökningen söktes via rektorn kontakt med ansvarig personal för att besöka 

skolans tre olika inriktningar vid två lektioner. I missivbrevet klargjordes att vi ville besöka tillfällen 

där eleverna skulle lära sig att klara av en ny uppgift. Detta var viktigt då Galperins teori handlar 

mycket om hur man bäst lär ut nya saker. Urvalet av personal skedde naturligt då den personal som 

ingår i undersökningen också är de som sköter den praktiska undervisningen. Under dessa moment har 

det funnits både lärare och instruktörer närvarande. Urvalet till intervjuerna skedde även det naturligt 

då de genomfördes med dem som undervisat under lektionerna. Det blev totalt 2 lärare och 5 

instruktörer som deltog i undersökningen.  

Genomförande 
Wideberg (2002) skriver att det är bra att varva intryck/observationer och intervjuer. Inför varje 

observation kom vi en stund innan lektionen började så att vi kunde bekanta oss med miljön och prata 

med lärarna och instruktörerna. Målet var att få en uppfattning om det sammanhang inom vilken 

observationen skulle äga rum. Observationen genomfördes sedan och intervjun skedde i direkt 

anslutning till lektionen. Wideberg (2002) anser att det är viktigt att deltagare får en chans att säga 

något om det som hänt under observationen då det ger en möjlighet att kommentera den bild 

deltagaren har fått och den bild observatörerna har fått. Intervjupersonernas kommentarer till 

observationerna ses i studien som en källa till ytterligare kunskap.  

Observationerna 

Observationerna genomfördes vid tre tillfällen på olika ställen och med tre olika elevgrupper. 

Elevgrupperna varierade i storlek från den minsta som var på 4 elever till den största gruppen som var 

på 11 elever (den delades dock in i grupper om 3-4 elever). Förkunskaper och erfarenheten av djur 

varierade inom grupperna. Det fanns också funktionsvariationer i grupperna som yttrade sig på olika 

sätt, det kunde exempelvis handla om svårigheter med motoriken, föreställningsförmågan, 

kommunikationsvårigheter, svårigheter med att hålla koncentrationen och förmågan att ta till sig 

texter. Första observationen arbetade eleverna med hundar, den andra med hästar och den tredje med 

sällskapsdjur.  

 

I anslutning till den första observationen på skolan genomfördes en provobservation. Diskussioner 

fördes kring vad vi kunnat se och hur vi skulle placera oss för att få bästa möjliga resultat under 

kommande observationer. Varje observationstillfälle var mellan 2,5-3 timmar långt vilket gjorde att 

eleverna tog sin an olika uppgifter under passen. Följden blev att varje observationstillfälle delades in i 

två lektioner för att lättare skilja elevernas olika uppgifter åt. Vid observationerna närvarade vi båda 

två vilket gjorde att vi kunde dela upp oss och följa olika elevgrupper eller stå på olika platser i 

undervisningslokalen. Vi förhöll oss passivt deltagande, iakttog och antecknade, vid några tillfällen 

frågade vi eleverna vad de gjorde och pratade med dem för att det inte ska bli alltför konstlat att vi var 

närvarande och tittade på undervisningen. I samband med observationerna skrev vi också ner några 

korta reflektioner samt pratade med varandra om det vi sett.  

 

Fokus under observationerna var att titta på hur instruktioner gavs och vilka materiella objekt (här 

räknas även ord, symboler, modeller som representerar materiella objekt in) som användes samt hur 

dessa presenterades. Observationerna fokuserade också på undervisningssituationer när nya uppgifter 

blev svåra att klara av samt hur lärare och instruktörer gjorde för att anpassa sin undervisning i dessa 

situationer.  

Intervjuer 

Kvale och Brinkmann (2014) säger att en intervju handlar om att man samtalar om något som båda 

parter är intresserade av, vilket vi tänkte på när vi utformade våra frågor. De intervjuer som 

genomfördes var semistrukturerade och syftet var att få en fördjupad förståelse för det vi observerat.  

Valet av semistrukturerade intervjuer motiveras med att lektionerna har olika innehåll vilket gör att de 
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frågor som ställs behöver kunna varieras för att kopplas till det som hänt under lektionen samtidigt 

som fokus bör vara detsamma på intervjuerna. Vi genomförde totalt fyra intervjuer där vi båda var 

närvarande samt spelade in samtalen. Intervjuerna skedde i anslutning till lektionen vilket gjorde att 

läraren hade lektionen i färskt minne. En av oss höll i frågorna medan den andra kunde komma in med 

följdfrågor vid behov. Det faktum att vi båda var närvarande gjorde det lättare att senare diskutera det 

som sagts.  

 

Den första intervjun skedde med den lärare som var ansvarig för passet med hundarna samt den 

instruktör som är ansvarig för hunddagiset och som deltar i all undervisning. Den andra intervjun 

skedde individuellt med ridinstruktören och den tredje med den lärare som genomförde momentet med 

att lära sig mäta hästar för att avgöra deras vikt. Den sista intervjun genomfördes med de tre 

instruktörer som ansvarade för undervisningen i skötsel av djuranläggningarna.  

 

Valet att genomföra vissa intervjuer i grupp föll sig naturligt då alla lärarna och instruktörerna var en 

del av sammanhanget, det fanns inget syfte med att få deras input individuellt. Snarare blev det en 

fördel att sitta tillsammans då de hjälptes åt att komma fram till svar på frågorna. Det blev också 

gynnsamt för dem då de fick tillfälle till ett pedagogiskt samtal och reflektion. Intervjuerna varierar i 

längd från den kortaste som var sex minuter till den längsta som var 17 minuter. Samtliga intervjuer 

transkriberades vilket generade 17 sidor. Vi har dock valt att fokusera på det som sagts och har därför 

tagit bort eventuella extra ord då det inte är det språkliga uttrycket som är av intresse lika mycket som 

innehållet i det som sägs. 

Audiovisuellt material    

Fotografering har använts för insamling av data. Det som fotograferats har varit skriftliga 

instruktionerna som getts i form av ord, bilder, föremål, formler och modeller. Instruktioner har 

funnits på papper, på tavlan och som föremål placerade på olika ställen i undervisningslokalerna. 

Totalt har 55 foton tagits vid observationstillfällena. Fotograferingen har gjorts med en mobiltelefon. I 

analysen har vi valt att ta med de fotografier som visar på de instruktioner som användes mest under 

lektionerna.  

Kvalitativ innehållsanalys 
Utifrån studiens frågeställningar och med stöd av Galperins teori skapades kategorier inom vilka 

textinnehåll och fotografier placerades. Graneheim och Lundman (2003) menar att kategorier är 

kärnan i en kvalitativ innehållsanalys och innebär en gruppering av innehåll. Kategorierna innehåller i 

sin tur underkategorier på olika abstraktionsnivåer. Nedan finns de kategorier och underkategorier 

materialet är indelat i (se tabell 1). 

 

I ett första steg kondenserades innehållet under elva kategorier. Detta för att hitta kärnan i det som 

kommit fram i observationer, intervjuer och audiovisuellt material. Därefter försökte vi se teman i 

materialet, Fejes och Thornberg (2015) talar om vikten av att identifiera just mönster i kvalitativ 

forskning. Enligt Graneheim och Lundblad (2003) är teman svar på frågan hur och blir därför mer av 

en tolkning utifrån materialet. Det är således teman som blir intressanta att presentera då det är först 

där mönster blir tydliga. Fejes och Thornberg (2015) talar också om att använda teorin som 

tolkningsverktyg. Då vi utgått från de kategorier vår teori lyfter fram i analysen används teorin just 

som ett verktyg i tolkningsprocessen. Den kvalitativa innehållsanalysen tillåter analys på olika nivåer 

enligt Graneheim och Lundblad (2003). Målet med vår analys har varit att hålla oss nära det vi faktiskt 

kunnat observera samtidigt som det funnits behov att tolka det som observerats med hjälp av teorin. 

Vidare betonar Graneheim och Lundblad (2003) vikten av att röra sig fram och tillbaka mellan delarna 

och helheten, att gå tillbaka till helheten har gjort att vi undvikit att missa viktig information. 

Resultatet utgår från de teman vi identifierat, dessa diskuteras vidare i diskussionen med koppling till 

den teoretiska ansatsen och tidigare forskning. 
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Tabell 1: Kategorier för indelning av resultat 

Kategorier för att få 

överblick av beståndsdelar 

vid de olika 

lektionstillfällena  

Uppgift att lära 

sig 

 

Miljö och 

deltagare 

Materiella 

objekt 

Användandet av 

symboler vid 

instruktioner 

 

 

Kategorier för att få 

överblick av olika inslag 

av agerande i 

undervisningen 

Göra sig bekant 

med en uppgift 

och dess 

betingelser. 

Ett agerade 

baserad på 

materiell bas. 

Ett agerande 

baserat på talat 

språk med hjälp 

av materiella 

objekt 

Ett agerande 

som involverar 

yttre tal till sig 

själv 

Ett 

agerande 

som 

involverar 

inre 

språk.  

Kategorier för att 

överblicka elevers 

svårigheter och 

anpassningar som görs  

Situationer då 

eleven får svårt 

att klara en 

uppgift 

Lärarens 

agerande när 

eleven får 

svårt att klara 

en uppgift  

   

Trovärdighet, reliabilitet och validitet 
Reliabilitet behandlar frågan om resultaten kan reproduceras av andra forskare vid ett annat tillfälle 

(Kvale & Brinkman, 2014). I arbetet har målet varit att vara transparenta med vad som observerats och 

de intervjufrågor som använts för att en annan forskare ska kunna följa arbetsgången. Validitet handlar 

om i vilken utsträckning undersökningen undersöker det som var tänkt från början (Fejes & 

Thornberg, 2015). Syftet med studien var avgränsat till arbetet på ett naturbruksgymnasium och 

lärares strategier för att hjälpa elever klara av en ny uppgift i praktiska ämnen. Fokus låg också på 

situationer då nya uppgifter skulle läras ut. Via mejl kunde vi säkerställa att urvalet av 

lektionstillfällen passade vårt undersökningsområde. Observationer valdes som främsta 

insamlingsmetod då studien behandlar hur lärare och instruktörer arbetar och därmed räcker det inte 

att bara höra vad de säger sig göra vilket kan sägas öka validiteten. Möjligheten att observera helheten 

ökade i och med att vi båda deltog vid samtliga observationer. Utskrifterna av observationerna gjorde 

vi på varsitt håll och kunde sedan jämföra det vi antecknat och sett. Det faktum att vi kunnat se 

samstämmighet i våra observationer ökar reliabiliteten.  

 

Intervjuerna utgör ett komplement till observationerna och är starkt kopplade till det vi kunnat 

observera även om frågorna i stort sett varit desamma i alla intervjuer. De förändringar av intervjuerna 

vi gjorde var att ta bort en fråga efter två intervjuer då vi ansåg frågan vara redundant, svaret blev 

oftast en upprepning av svar på tidigare frågor.   

 

Graneheim och Lundman (2003) nämner risken att mista delar av mening i analysen av texten. Detta 

har vi jobbat med genom att arbeta med tabeller där en spalt har utdrag från materialet och i följande 

kolumner kondenseras och kategoriseras texten. Båda har deltagit i kondenseringen av texten vilket 

minskar risken för att meningsfulla enheter ska försvinna på vägen. Vidare menar Graneheim och 

Lundman (2003) att validitet handlar om hur man ska säkra att de meningsfulla enheterna hamnar i rätt 

kategori. Lösningen på detta kan enligt författarna vara att använda sig av citat. Citat används av 

denna anledning på flera ställen i resultatet, även fotografier används för att exemplifiera vad som är 

signifikant för varje kategori. Detta gör att även läsaren kan bedöma rimligheten i resultaten.  

 

Då anknytningen till teorin är ganska stark kan det finnas en risk att söka exempel för att bekräfta 

teorin. Detta har hanterats genom att observera allt som har med instruktioner att göra och inte välja 

bort instruktioner som inte stödjer den valda teorin. Vi fick i analysen av materialet inrätta ytterligare 

kategorier då teorin inte täckte in allt det som observerats. När det handlar om anpassningar behövdes 

tre ytterligare kategorier för att på ett rättvist sätt beskriva lärarnas och instruktörers arbetssätt. 
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Följaktligen skapades en kategori om användandet av kroppen och samspelet med djuret, en om fler 

instruktioner och mängdträning samt en om betydelsen av undervisningsmiljön.  

 

Studien är tydligt avgränsad till ett naturbruksgymnasium på grund av tidsbrist. För att ändå få en 

spridning och variation på resultatet observerades samtliga tre verksamheter med djur som fanns på 

naturbruksgymnasiet. Fejes och Thornberg (2015) talar om analytisk generalisering där man ser 

resultatet som en arbetshypotes där man kan göra vissa spekulationer om tillämpbarhet på andra 

situationer. Detta sätt att tänka tar också hänsyn till de specifika förhållanden som råder i varje fall. 

Detta sätt att tänka har vi använt oss av då vi kunnat se att våra resultat rimmar väl med annan 

forskning gjord på djurutbildningar. 

Etiska överväganden 

Nihlfors och Wingård (2005) skriver om hur viktig etiken är i en undersökning. De menar att 

deltagarna måste veta vilken roll de har i studien och vad som förväntas av dem. Det är således viktigt 

att deltagarna i studien får information om studiens innehåll och fokus (Vetenskapsrådet, 2011). Detta 

informationskrav (Vetenskapsrådet, 2002) har upprätthållits genom att deltagarna fått information om 

studien vid ett flertal tillfällen. Första tillfället var ett halvår innan studien genomfördes, då idén till 

studien presenterades på ett personalmöte. Vid denna träff var syftet att få personalen intresserad av att 

delta i studien och ge en möjlighet att ställa frågor. Några månader senare gjordes ett mejlutskick till 

personalgruppen med en mer detaljerad beskrivning av vad studien skulle handla om och vilka 

metoder som skulle användas. Sedan följde en mejlkonversation med den personal som var intresserad 

av att delta och det tydliggjordes ytterligare vilken typ av lektioner som var av intresse. Innan själva 

observationen fick lärarna och instruktörerna muntlig information om vad vi mer exakt ville observera.  

 

I samband med informationen tydliggjordes det att samtycke krävs från samtliga lärare och 

instruktörer för att kunna genomföra studien samt att de har möjlighet att avbryta. Detta 

samtyckeskrav (Vetenskapsrådet, 2002) har hanterats genom att det redan vid första 

informationsträffen gjordes tydligt att deltagandet var frivilligt. Detta gjordes även tydligt i 

missivbrevet och det var endast de som uttryckte vilja att vara med som vi sedan gick vidare och hade 

kontakt med. Lärarna och instruktörerna informerade eleverna innan lektionens start att vi skulle vara 

med och att vi var där för att observera läraren och undervisningsmiljön. Vi resonerade med lärarna 

och instruktörerna om hur eleverna skulle få samtycka till studien, men eftersom det inte var eleverna 

som främst skulle observeras beslutades att det räckte med att de fick säga ifrån och ställa frågor till 

oss. Några elever ställde också frågor under lektionen. Lärare och instruktörer fick också samtycka till 

fotograferingen av skriftliga instruktioner, föremål och undervisningslokalen under observationen. Vi 

var tydliga med att inga elever skulle fotograferas och att om något ben eller arm skulle komma med 

så skulle vi se till att endast ta med bilder där elever inte kan identifieras. 

 

För att deltagande i studien ska behålla sin anonymitet (Vetenskapsrådet, 2011) nämns inga namn på 

personer eller skola i studien. Men då skolan är ett lantbruksgymnasium finns risk att det är utpekande 

då det inte förekommer så många sådana skolor. Detta har gjort att visst innehåll i observationerna 

valts bort då det kan finnas risk att innehållet kan röja lärare, instruktörers och elevers identiteter. 

Vilket gör att studien uppfyller även konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Allt material som samlats in hanteras utifrån nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Det är endast 

tillgängligt för oss och i viss mån vår handledare. Efter godkänt resultat kommer samtliga intervjuer 

raderas och även de transkriberingar/renskrivningar som gjorts av intervjuer och observationer.  

 

Ur ett etiskt perspektiv har vi ansett det viktigt att studera sådant som fungerar bra i undervisningen 

istället för det som inte fungerar bra. Detta för att motverka att det sprids en negativ bild av skolan 

vilket kan påverka elever och lärare negativt (Vetenskapsråden, 2011). Därför riktade vi från start in 

vårt syfte med studien till att handla om sådant som lärare gör för att eleverna ska klara av att göra en 

uppgift och inte på det som läraren inte gör.  
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Resultat 

Data från observationer, intervjuer och bilder kommer att varvas i denna resultatdel, detta då de på 

detta sett ger större förståelse för helheten i kategorierna än om de skulle presenteras var och en för 

sig. Resultatet kommer att presenteras utifrån Galperins 5 steg. Stegen sträcker sig från att bekanta sig 

med en uppgift till att helt bemästra tillvägagångssätt som ligger till grund för uppgifterna. Detta blir 

ett sätt att synliggöra de strategier gymnasielärarna använder för att eleven oavsett funktionsvariation 

själv ska kunna klara av en ny uppgift. Därefter redogörs för de svårigheter som uppstår i 

genomförandet av uppgifterna samt de anpassningar lärare och instruktörer gör. I denna del klargörs 

således hur lärarna och instruktörerna förändrar sin undervisning när eleverna inte själva klarar av att 

genomföra uppgifterna. Inledningsvis finns en tabell som ger en kort beskrivning av lektionstillfällena 

(se tabell 2) och som tagits fram utifrån data från observationer och bilder.  
 

Tabell 2: Överblick av lektionstillfällena  
 

Lektion 
 

Uppgift att 

lära sig 

Miljö och 

deltagare 

Materiella objekt Användandet av 

symboler vid 

instruktioner 

Lektion 1, 

hundträning 

Sporten 

rallylydnad vid 

olika stationer. 

Träningssal i 

hundcenter 

1 lärare och 2 

instruktörer, 12 

elever. 

Koppel, hundgodis, hund 

vattenskålar, skyltar 

Text/bilder på 

skyltar på marken, 

text på tavlan, 

muntligt språk, 

kroppsrörelser 

Lektion 2  

Hundträning 

Sporten 

rallylydnad i 

en bana. 

Träningssal i 

hundcenter 

3 lärare, 12 elever 

Koppel, hundgodis, hund 

vattenskålar, skyltar 

Text och bildliga 

figurer/former på 

skyltar på marken, 

text på tavlan, 

muntligt språk, 

kroppsrörelser 

Lektion 3  

Hästträning 

Rida i en bana 

med hinder på 

marken.  

Ridhus 

1 instruktör, 4 elever 

Häst, sadel, tyglar, ridkläder, 

fyra bommar på marken 

Muntligt språk 

kroppsrörelser 

Lektion 4 

Arbete i 

stallet 

Lära sig en 

metod för att 

mäta hästens 

vikt. 

Lektionssal 

tillhörande ridhuset 

och stall 

1 lärare, 5 elever 

Tumstock, häst, penna, 

papper, miniräknare, 

instruktionspapper, 

plastband 

Skriftlig text, bilder 

och formler på 

papper, skriftlig text 

på tavlan 

muntligt språk, 

kroppsrörelser 

Lektion 5 & 

6 

Arbete med 

djurskötsel 

Skötsel av 

djuranläggning 

med reptiler, 

fiskar och 

fåglar. 

Djuranläggning i 

skolans lokaler 

3 instruktörer, 10 

elever 

Djur, akvarium, burar, 

köksutrustning, foder, 

skötselutrustning, skriftliga 

papper, checklistor 

Skriftlig text, bilder 

och figurer på lösa 

papper och papper 

uppsatta på väggar, 

skriven text på tavla 

och dator, muntligt, 

kroppsrörelser 
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Steg 1: Göra sig bekant med en uppgift och dess 

betingelser 

När eleverna ska göra sig bekanta med en uppgift och dess betingelser sker detta på olika sätt och vid 

olika tidpunkter. I samtal med instruktören innan hundträningslektionernas början framkommer det att 

eleverna förberetts för lektionen genom att få läsa vad rallylydnad är på ett digitalt klassrum som 

skolan använder. I en intervju med ridinstruktören säger hon att lektionen är viktig eftersom att de ska 

få en ridlärare på besök som ”önskade att de skulle lära sig lite att hålla ihop galoppen och kunna se 

vägen, det var hennes önskemål. Därav så jobbade vi med det vi gjorde idag”. Detta har instruktören 

också informerat sina elever om innan lektionen, vilket hon menar gör att de förstår syftet med 

lektionen. Observationerna visar på att även under lektionerna i stallet och på djuranläggningen får 

eleverna information om varför det kan vara användbart att kunna det de ska lära sig. Informationen 

kopplas antingen till det praktiska arbetet med djuren eller till läroplanen och kursens innehåll. Detta 

sker exempelvis i inledningen av lektionen med sällskapsdjuren. Samtliga elever samlas i ett klassrum 

och instruktörerna informerar eleverna om det nya de nu ska arbeta för att lära sig. Det nya handlar om 

att vara mer självständig i sitt arbete med djuranläggningarna vilket kopplas till kunskapskraven som 

snabbt nämns. Eleverna hänvisas också till information om kunskapskraven på skolans sida för att på 

egen hand läsa mer om syftet med kursen. 

  

Gemensamt för den information eleverna får när de sätts in i uppgifterna är hur uppgiften kopplar till 

tidigare kurser och moment och/eller hur uppgiften är kopplad till de verkliga arbetsuppgifterna i 

hund- och hästträning eller i skötsel av djuranläggningarna. Vid arbetet med att mäta hästens vikt sa 

läraren inledningsvis: “Det kan vara bra att kunna mäta vikten för att kunna göra en beräkning av foder 

då många stall inte har tillgång till våg.”   

Steg 2: Ett agerande baserat på materiell bas 
 

Observationer och bilder visar att det som är gemensamt för hundträningen och ridlektionen är att 

uppgifterna som eleverna ska utföra innefattar en bestämd bana inom vilken olika rörelser tillsammans 

med djuret ska göras. Bild 1 visar den bana eleverna ska gå med hundarna, där varje bana har 10 olika 

skyltar. På hundträningen kretsar instruktionerna kring vilka rörelser som ska göras hunden vid olika 

stationer samt hur eleverna ska gå med en hund i en bana. Instruktionerna till de olika rörelserna sker 

genom att läraren visar med sin kropp vid varje station och att läraren går den bana som eleverna ska 

gå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 

Bilder visar att skyltar är placerade vid olika stationer på hundträningen. Dessa skyltar är enligt 

intervjuerna hämtade från verkliga skyltar som används i rallylydnad. På skyltarna finns symboler, 

former och text som ska visa hur man ska röra sig med hunden. Observationerna visar att när eleverna 

vid ett senare moment ska gå banan själva samtidigt som de gör rörelser ges individuella muntliga 
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instruktioner om skyltarna till eleverna. Läraren går då fram till elever som stannar upp vid olika 

skyltar och ger instruktioner om vilka rörelser som ska göras vid skyltarna. Vissa skyltar är svårare att 

tolka än andra. Bild 2 visar ett exempel på en av de mer svårtolkade skyltarna och som lärare och 

elever stannar upp vid. Läraren säger till en elev att ”man kan inte titta på bilderna, de är inte smarta, 

man måste lära sig dem utantill. Den här är lurig.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2 

 

Vid ridlektionen där eleverna ska rida runt i en bana ges instruktionerna muntligt och eleverna har 

möjlighet att titta på de utlagda hindren på marken. Bild 3 visar två av de fyra hinder som finns på 

banan. Banan är utformad som en cirkel och vägen mellan hindren är utmärkt med koner. Instruktioner 

om hur banan ska ridas får eleverna även under genomförandet av övningen. De instruktioner som ges 

är ofta korta vilket citatet nedan illustrerar.   

Lärare - Börja skritta vänster varv, ha tyglarna 
Lärare - Hitta rätt längd på de fyra bommarna. Bommarna är vandringspunkt. Ha fokus på vägarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3 

 

Vid skötseln av djuranläggningarna och vid mätning av hästens vikt visar bilderna att instruktionerna 

är uppbyggda i olika steg kopplade till i vilken ordning eleverna ska uträtta uppgiftens olika moment. I 

observationerna framgår det att när läraren går igenom instruktionerna för hur de ska mäta hästens vikt 

så pekas det på en bild på en häst som finns med i instruktionerna och läraren visar var olika delar på 

hästen sitter. Vid skötsel av djuranläggningarna får eleverna själva ta en instruktionslapp med skriftlig 

information om den specifika djuranläggning som de ska sköta för att sedan direkt arbeta enskilt med 

skötseln av djuranläggningen. Ett exempel på en sådan instruktion finns på bild 4. I intervjun berättar 

instruktörerna att instruktionerna är utformade för att skötseln ska bli så effektiv som möjligt. Maten 

ska exempelvis tas in efter genomförd städning så att den inte blir smutsig. Eleverna ska med andra 

ord genomföra instruktionerna i den ordning de är skrivna. På bild 4 finns en kommentar skriven om 

att lasern inte får riktas mot djurens ögon eftersom det är skadligt för synen. Många av de instruktioner 
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som finns innehåller liknande kommentarer kring varför eleverna ska göra på ett visst sätt. Något bild 

5 som är taget på toaletten också är ett exempel på. Detta då det inte bara står att man inte får slänga 

bindor och dylikt i toaletten utan också är beskrivet varför man inte får göra det då det ”orsakar 

tidskrävande och kostsamma stopp i avloppet”.   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bild 5 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4 

 

Vid djuranläggningarna finns det instruktionslappar uppsatta på väggarna och dörrarna i alla rum med 

beskrivningar om hur och varför olika saker ska utföras. Bild 6 nedan är ett exempel på en sådan 

instruktionslapp, alla instruktioner innehåller dock inte lika mycket information som denna gör. Bild 6 

innehåller information om hur man tar hand om ett akvarium utformade i form av pratbubblor. Även 

denna instruktion är utformad för att följas stegvis. 
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Bild 6 

 

Observationerna visar att det som är gemensamt för alla lektioner är att när eleverna startar sina försök 

att utföra olika uppgifter handlar instruktionerna om hur eleverna ska använda sina verktyg. Ett av de 

verktyg som nämns flera gånger av lärarna i hundträningen och ridlektionen är den egna kroppen och 

hur denna används. Instruktionerna ges till stor del muntligt med inslag av att lärarna visar med sin 

egen kropp. Under hundträningen kunde läraren ge instruktion som exempelvis: “Har du försökt 

sträcka på ryggen lite mer - det är lätt när man har en liten hund, sträck dig lite i taget.”  

 

Många instruktioner som ges handlar även om elevens samspel med djuret. I dessa instruktioner 

beskriver lärarna djuret och dess egenskaper och hur djuret reagerar på elevens rörelser. Vissa hundar 

beskrivs som snabba och stora och att man behöver anpassa hur man håller i hundgodiset för dessa 

hundar. Andra instruktioner som rör samspelet med hundarna handlar om rösten och hur man 

använder den. Läraren sa ofta att eleverna skulle: “Prata med hundarna och var glada. Dra inte i 

kopplet.” Med hästarna ger även instruktören instruktioner om hästarnas personliga egenskaper och 

för samtal med eleverna om hur de tolkar hästens egenskaper.  

Instruktör - En annan sak. Hästar ni inte känner. Tänk hur hästen svarar. Om det inte fungerar så vill jag se 
att ni gör något åt det. Kommer du ihåg någonting om den här hästen? 
Elev - Dragig 
Instruktör - Tänk på drivning, få med bakbenen. 
Elev - Ok 

 

På ridlektionen får eleverna även många korta instruktioner såsom: 

Instruktör - Rätt längd i galoppsprånget. 
Instruktör - Byt varv, ta tyglarna, gå ett steg i spåret 
Instruktör - Takten blicken, hitta lagom mycket, sakta upp.  

 

Exempel på en situation där instruktören betonar samspelet med djuren vid skötsel av 

djuranläggningarna är när en geckoödla matas med en insekt. Då visar instruktören hur eleven 

ska hålla insekten i handen då denna ska ges till geckoödlan. Instruktören berättar för eleven 

att detta ska göras så snabbt som möjligt så att inte geckoödlan tar sig ur terrariet. Instruktören 

visar med handen hur eleven ska hålla och visar riktning i hur handen kan hållas när den förs 
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in i terrariet. Observationer och bilder visar också att alla lektioner innefattar instruktioner om 

hur fysiska verktyg ska användas såsom tyglar, koppel, tumstock, miniräknare, spade, 

bevattningshjälpmedel och köksutrustning. Vid ridningen och hundträningen nämns de 

fysiska verktygen men fler instruktioner har att göra med hur eleven använder sin egen kropp 

som verktyg och samspelet med djuret. Vid mätning av hästens vikt och skötsel vid 

djuranläggningen är samtal om de fysiska verktygen mer förekommande än samtal om hur 

den egna kroppen används. Verktygen är i dessa moment fler vilket blir tydligt på bilderna nedan. 

Bild 7 visar en köksbänk vid djuranläggningarna där maten förbereds, kärl diskas ur och städmaterial 

tas fram. På bilden blir det synligt hur många verktyg som används. De flesta verktyg är märkta med 

röda lappar som visar var de hör hemma. Bild 8 är tagen på en tavla i stallet där man ser hur många 

verktyg eleverna använder vid skötseln av hästen. Det finns totalt 10 verktyg listade som eleverna ska 

ha i sin skötpåse. 

 

 

Bild 7 

 
 

 

 

                          Bild 8       

 

I observationerna framkommer det att lärare och instruktörer på samtliga lektioner ställer frågor till 

eleverna. Dessa frågor har olika karaktär. När hästens vikt ska mätas och under hundträningen frågar 

läraren eleverna om det går bra och om de behöver hjälp. Vid skötsel av djuranläggningarna får 

eleverna flera specifika frågor om vad de gör och varför. Ett exempel på det är när en instruktör frågar: 

Instruktör - Kommer du ihåg vad man kan göra med hårda grönsaker? 
Elev - Riva   

 

Även i ridhuset ställer läraren många och specifika frågor till eleverna såsom exempelvis: 

Instruktör - Hur gör du för att fokusera? 
Elev - Tittar jag framåt. Rätar jag upp 
Instruktör - Inte bara fokus på hästen. Gasa, bromsa lite. Inte gensvara, förtydliga.  
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Steg 3: Ett agerande baserat på talat språk med 

hjälp av materiella objekt 

 

Observationer visar att det endast är vid hundträningen som läraren säger till eleverna att prata högt 

när de utför en uppgift. Läraren instruerar eleven att de ska gå med en låtsashund och att de ska 

använda rösten och kroppen för att guida hunden i banan. Eleverna ombeds även att berätta hur de går 

sin bana. När de går banan säger de exempelvis att “nu ska vi svänga”, eller “nu ska vi gå höger”. 

Flera elever går runt i banan och några elever får också själva spela hund som de andra eleverna leder 

runt i banan, i detta moment instruerar lärare och instruktörer även eleverna att prata med sina 

låtsashundar.  

 

Även om eleverna inte ombeds att prata högt på de andra lektionerna görs detta exempelvis när 

eleverna under alla lektioner får olika frågor av lärarna och instruktörerna. Vissa av frågorna är 

specifikt riktade mot att fråga eleven vad de konkret gör och varför. Några elever pratar även högt när 

de utför uppgiften. Vid mätning av hästens vikt pratar de om måtten och vad de ska mäta när de står 

framför hästen och ska hitta mätpunkterna. Detta samtal förs mellan eleverna. Det förekommer också 

att elever bara pratar med djuret. Exempelvis så sker detta vid skötsel av djuranläggningarna när en 

elev kommenterar att ett djur inte är intresserad av mat. “Du var ju helt ointresserad, Mårten får först.” 

 

I intervjun framkommer det att ridinstruktören anser att det är svårt för eleverna att prata samtidigt 

som de rider då allt fokus ligger på att hantera hästen. Därför menar instruktören att hon väljer att 

stanna eleverna när hon vill kolla om de vet hur de ska göra och vad de ska göra. Eleverna får värma 

upp och sedan stanna och koll av, dvs. prata med instruktören om hur det går och vad de ska tänka på. 

Sedan får de åter prova övningen och stanna och kolla av ytterligare en gång. 

 

Observationerna visar att även vid skötsel av djuranläggningarna så kollar läraren av att eleverna vet 

vad de gör. I intervjun säger instruktörerna att det handlar om att ge eleverna en chans att kunna 

överföra kunskapen till en annan anläggning. 

Steg 4: Ett agerande som involverar yttre tal till 

sig själv 
 

I observationerna observeras det att eleverna under arbetet med hundarna pratar för sig själva även om 

andra elever hör vad de säger. Under lektionerna med skötsel av djuranläggning är det några elever 

som pratar högt för sig själva när de fyller i journaler. Bild 9 är ett exempel på journal. Journalen är 

utformad så att eleverna kan fylla i de moment som genomförts och därmed checka av att allt blivit 

gjort. Varje djur har en rad med åtta kolumner av moment som ska genomföras. Utöver detta kan 

eleverna fylla i övrigt samt signera med sitt namn när de fyllt i allt. Vissa elever pratar högt om vad de 

har gjort när de fyller i de olika rutorna i journalerna.    
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Bild 9 

Steg 5: Ett agerande som involverar inre språk. 
 

I intervjun med hundläraren och hundinstruktören beskriver läraren att en elev som har lätt för sig med 

hundarna även får med sig de svåra hundarna. I observationerna visar det sig att denna elev som 

läraren pratat om lyckas få upp tempot med en hund. Hunden är sävlig men eleven får med sig hunden 

så pass att hon kan springa vissa bitar av banan med hunden.  

 

Observationerna visar att säkerhetstänket med hundarna sker automatiskt, de håller avstånd mellan 

hundarna. I intervjun beskriver läraren att de tränat hundhanteringen i andra moment i undervisningen 

sedan hösten. Lärarna säger under intervjun att hundhanteringen utvecklas under hela skoltiden och att 

det i åk 3 är ännu mer automatiserat. Även att “eleverna är professionella med hundarna, det är inget 

gos” är något de får lära sig i början enligt läraren i intervjun.   

 
I intervjun framkommer det att det i hästhoppningen bara är bommarna som är nya för eleverna. Alla 

begrepp kring själva ridningen var de bekanta med sedan innan. Instruktören beskriver det som att 

övningen fungerade bra för att det var så konkret, eleverna kunde själva märka när det inte gick som 

det var tänkt dvs. när de inte lyckades ta sig över alla hinder. Instruktören sa också att: “Men det här är 

ju en övning som skulle vi göra det här tre fyra gånger till så skulle de kunna rida där tio varv utan 

problem för då är de hemma med övningen och de vet vägarna.” Instruktören beskriver vidare hur en 

av eleverna som inte har hästvana sedan tidigare började med att misslyckas under övningen men 

sedan lyckades på slutet. Instruktören menar att det var just möjligheten att stoppa henne och låta 

eleven reflektera lite som gjorde skillnaden. Det framkommer i intervjun att när hon fick köra varven 

igen blev det något helt annat. Instruktören berättar också vilka elever som själva har häst och hur 

deras hästvana gör att de klarar av att utföra vissa övningar. Detta att eleverna har olika förkunskaper 

och är bra på olika saker nämner instruktören som viktigt att förstå. Samtidigt måste undervisningen 

förhålla sig till kunskapskraven och läroplanen, betygen måste sättas utifrån alla moment och god 

förmåga att rida kan således inte väga upp bristande kunskaper i skötseln av hästarna eller tvärtom 

enligt instruktören.  

Anpassningar i undervisningen 
 

Lärarna och instruktörerna berättar i intervjuer att undervisningen anpassas på olika sätt då eleverna 

har olika förkunskaper men också olika funktionsvariationer. Hur anpassningar görs har vi 

kategoriserat i fem teman baserat på vilka typer av svårigheter som uppstår. Det första temat handlar 

om elevernas förståelse för slutresultatet, det andra om förståelsen för materiella objekt och symboler. 
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Det tredje temat som nämns nedan är svårigheter som uppstår i användandet av kroppen och samspelet 

med djuren. Slutligen nämns också behovet av mängdträning och fler instruktioner samt 

undervisningsmiljöns betydelse.  

Förståelse för instruktioner och förväntade slutresultat   

Intervjuerna och observationerna visar att många av de svårigheter som uppstår i lektionerna och de 

anpassningar som lärare och instruktörer upplever att de behöver göra har med elevens förståelse för 

uppgiften att göra. Exempelvis menar instruktörerna vid djuranläggningarna att eleverna behöver 

kunna ta till sig skriftlig information. Instruktionerna är enligt instruktörerna uppbyggda tillsammans 

med specialpedagogen så att de inte ska bli alltför jobbiga för dem som har dyslexi.  

 

Observationerna visar att eleverna på flera av lektionerna kommer in i tillstånd där de är mindre 

mottagliga för instruktioner. När eleverna ska gå med hundarna kommer en elev sent vilket försvårar 

då eleven inte får vara med vid genomgången och därmed inte vet vad som ska göras. På ridlektionen 

kan det vara svårt att ta instruktioner i farten säger instruktören i intervjun, hon beskriver det som att 

man ”går in i sin bubbla” när man rider. Detta fungerade dock bra på denna ridlektion enligt 

instruktören. En lärare beskriver även en elev som läraren menar behövde många upprepningar under 

rallylydnaden för att förstå instruktionerna: 

Som ta X här på slutet som av någon anledning gick här ute med handen och hunden hinner varva henne tre 
varv och hon förstår inte vad som har hänt. Då räcker det att bara säga det, men du håll handen här och så 
funkar det. Hon bara aha var det så här det skulle vara. Men med just den eleven kan det vara så att man får 
säga samma sak 10 gånger, man försöker säga det på olika sätt 20 gånger och sedan helt plötsligt när man 
säger någonting igen som man har sagt 10 gånger, då säger hon AHA. Så hon behöver upprepade 
instruktioner i kubik. 

 

Observationerna visar att det sker upprepningar vid hundträningen när lärarna flera gånger pekar på 

tavlan (se bild 10) där skrivna instruktioner finns och frågar om eleverna kommer ihåg vad de får och 

inte får göra med hunden. Instruktionerna som står på tavlan sägs också muntligt flera gånger. 

Instruktörerna och läraren upprepar särskilt ofta att eleverna ska prata med hundarna, de tränar också 

extra mycket på hur de ska använda godiset och visa med kroppen. Det blir tydligt under 

observationerna att betoningen ligger på det man får göra även om instruktörerna och läraren vid några 

tillfällen också påminner eleverna om att inte dra i kopplet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10 

Intervjun visar att lärarna och instruktörerna anser att vissa elever behöver påminnelser, då de enligt 

lärarna och instruktörerna blir för bekväma i situationer och glömmer bort. Detta sker exempelvis 

under lektionen med rallylydnad där eleverna kommer för långt ifrån skyltarna när de blir bekväma. 
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Detta fenomen beskriver ridinstruktören också då de elever som redan kan rida slappnar av. 

Instruktören säger i intervjun att: “För några av de här tjejerna är det lite så att har de inte en uppgift så 

blir det bara ingenting. Så ibland behöver de få lite tryck på sig, de behöver få en liten uppgift för att 

prestera.” Uppgiften under denna lektion är att klara av banan.  

 

En annan svårighet som intervjuerna visar att instruktörerna upplever i djuranläggningen är när elever 

inte kan avgöra om de är klara med en uppgift eller inte. I ett exempel beskriver de en elev som de 

hjälpt genom att ställa kontrollfrågor om uppgiften. “Vad var det som var uppgiften, jo att ta bort bajs 

och matrester. Har du gjort det? Vet inte. Ser du några fler? Nää.  Du ser inget, då är du klar.” Även 

med sådana frågor var det svårt att avgöra om det var klart eller inte för eleven enligt instruktörerna.  

Förståelse för materiella objekten och/eller symboler 

Observationerna visar att det under lektionen med sällskapsdjuren inte alltid var lätt för eleverna att 

veta hur man skulle göra med maten. Vissa kunde inte namnen på grönsakerna, det var inte heller helt 

självklart hur mycket man skulle ta, hur stora bitarna skulle vara och om maten var tillräckligt fräsch. 

Utifrån problemet att eleverna inte kan grönsakerna framkommer det i intervjuerna att det hos 

instruktörerna funnits funderingar på att sätta upp bilder på grönsakerna och skriva vad de heter. 

Bilder visar att det i undervisningsmiljön i stallet och i djurskötselanläggningarna finns skriftliga 

skyltar som talar om vad olika saker är, hur de ska användas och varför de ska användas. I 

djurskötselanläggningen fanns skyltarna inte bara i undervisningssalarna, utan också i korridorer, på 

toaletter och i allmänna utrymmen. Bild 11 nedan visar hur olika sorters hö/halm illustreras med 

skyltar för att eleverna ska kunna avgöra vilket de ska använda till olika anläggningar. Bild 12 visar 

olika foder till fåglarna. Det finns också en förklaring varför pellets ibland är bättre än frön då fåglarna 

ofta äter upp de goda fröna först och då inte får i sig allt de behöver. Detta är således ytterligare ett 

exempel där det förklaras för eleven varför de ska göra på ett visst sätt. Redskapen som används vid 

hälsokontroll visars också upp i form av en våg och några tops.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11                Bild 12 

 

Bild 13 och 14 sitter på stängda dörrar och informerar således om vad som finns i rummet och gör det 

lättare för eleverna att hitta. 
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Bild 13                Bild 14 

 

I observationen av lektionen med mätningen av hästens vikt uppkom en svårighet som låg utanför 

själva genomgången då eleverna inte förstod hur de skulle läsa av tumstocken.  

Lärare - Håll tumstock ut från hästen. 
Elev - Vi förstår inte tumstocken.  
Elev tittar på båda sidor om tumstocken.  
Elev - Vi förstår inte tumstocken, den där djävla pinnen.  
Lärare - Kom får jag förklara. Vad är bekymret? Det långa måttet är i tum, det korta i cm. 
Elev - Jag förstår nu.  

 

Svårigheter uppkom också när eleverna skulle följa en formel och använda de mått de fått på hästen. 

Det blev frågetecken kring hur de skulle göra med miniräknaren. Observationerna visar också att det 

att det inte alltid var lätt för vissa elever att veta vad de skulle göra vid de olika skyltarna på 

hundträningen. Läraren står vid olika skyltar och är med och frågar eleverna om de kommer ihåg vad 

som ska göras på stationen. Eleverna får berätta hur man gör på stationen. Lärare korrigerar vid behov 

elevernas beskrivningar.  

Användandet av kroppen och samspelet med djuret  

Av observationerna framkommer det att hanteringen av djuren i djuranläggningarna oftast gick lätt 

men i vissa fall var det svårt att ge mat utan att de smet ut. Till reptilerna skulle en del mat ges med 

pincett (maskar, syrsor m.m.). Detta var inte heller helt lätt att göra utan att tappa maten eller att djuren 

råkade bita på pincetten. Vid dessa situationer var instruktörerna med och visade rörelser med sin egen 

kropp.  

 

Både i undervisningen med hundarna och under ridlektionen visar observationerna att eleverna får 

muntliga instruktioner när det uppstår situationer som är svåra. Motoriska svårigheter men också 

svårigheter med att hålla koncentrationen genom hela lektionen observerades. Instruktörerna ger 

instruktioner direkt till eleverna och vissa får många instruktioner medan de som klarar uppgiften 

bättre får färre. Med hundarna beskriver läraren för vid behov för eleverna vilket kroppsspråk hunden 

visar och vilket kroppsspråk eleverna kommunicerar. Läraren visar med sin kropp hur eleverna kan 

göra rätt rörelser och förbättra utförandet. Under ridningen står instruktören på marken och visar 

därmed inte med sin egen kropp hur eleverna ska göra. Instruktören beskriver istället hästens rörelse, 

kroppsspråk och elevernas position och samspel med hästen. Någon enstaka gång får eleverna stanna 

upp och prata, annars ges alla instruktioner medan eleverna rider. Under ridlektionen betonar 

instruktören också det som eleverna gör bra, som när instruktören säger “nu fick du händerna rätt”. 

Bilder visar att skriftliga instruktioner även finns i stallet om hur eleverna kan samspela med hästarna 

(se bild 15).  

 

 

 

 

 

 

Bild 15 
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I intervjuer lyfter läraren och instruktörerna ytterligare en utmaning under hundträningen och på 

ridlektionen vilken handlar om att de byter hundar/hästar så att de inte alltid har samma. Eleverna 

måste då anpassa sig efter djuren och deras temperament. De måste överföra sina kunskaper kring 

kroppsspråk och hur man använder rösten med hundarna. Samtidigt menar lärarna i intervjun att de 

anpassar djuren efter eleverna då de anser att eleverna ska bli utmanade men inte få ett djur som är för 

svårt för dem att hantera.  

 

När det gäller hästarna beskriver instruktören det under intervjuran som att, “när man rider så måste 

man kunna använda allting, både bromsa, styra, du måste vara i balans själv, du ska ju få med dig 

hästen dit du vill, du ska kunna driva, du ska kunna tänka vart du ska rida”. Alla dessa delar måste 

eleverna således också anpassa efter den häst de har. Med hunden är det enligt läraren 

koppelhanteringen, godis, rörelse, skyltarna som eleverna behöver ha koll på.  

Fler instruktioner och mängdträning 

Observationerna visar att lärarna och instruktörerna ger fler instruktioner till elever som inte klarar av 

att utföra uppgifterna på de olika lektionerna. Många instruktioner säger de om och om igen. 

Gemensamt för alla tre miljöerna är att vissa elever behöver mängdträning andra klarar uppgifterna bra 

och så finns det de elever som tycker sig kunna och då kanske det går lite för fort och lite för slarvigt. I 

intervjun beskriver instruktören som har hand om gnagarna elevernas olika behov av träning:  

Jag hade nog alla tre, en tjej som behöver väldigt mycket mängdträning för att känna sig säker. Sen en som 
jättelätt kunde applicera det som hon hade lärt sig förut på en ny anläggning. För jag såg till att alla fick nya 
anläggningarna. Då var det några saker som var nya för just den anläggningen som hon bara frågade om. 
Sen en som det gick lite för fort för, som jag tror kände att det här kan jag, det här är lätt. Då fick jag säga 
stopp, nu har det gått lite för fort här, nu har de glömt. Det var flera saker. Inte ordentligt med halm och 
sedan glömde vitkål och askorbinsyra till marsvinen. Så att alla är ju på olika nivåer. De som behöver 
mängdträning och de som trodde att de kunde det. 

Betydelsen av undervisningsmiljö 

Beräkningen av foder beskriver läraren i intervjun som fördelaktig att ha just i stallet då det skulle 

kunna bli tråkigare och tyngre att göra bara teoretiskt i klassrummet. Det kan enligt läraren sägas bli 

en slags anpassning att faktiskt använda hästarna i mätningen och uträkningen.  
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Analys och diskussion 

Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt lärandesituationer utformas och anpassas i praktiska 

moment för att alla elever ska utveckla ett eget kunnande. I resultatet redogjordes för hur instruktioner 

gavs samt hur lärare och instruktörer anpassade sin undervisning när svårigheter uppstod. I 

diskussionen kommer resultaten att ställas i relation till studiens frågeställningar. Fokus ligger i 

diskussionen på att analysera utformandet av instruktionerna samt extra anpassningar utifrån Galperins 

teori. Detta för att diskutera huruvida teorin kan användas som pedagogiskt stöd. Kopplingar görs 

löpande till tidigare forskning om inkludering och förutsättningar för lärande, praktiska utbildningar, 

djurutbildningar och studier gjorda utifrån Galperins teori. Två aspekter är återkommande i 

diskussionen. Den första aspekten handlar om att de instruktioner som ges inte alltid är tillräckliga, 

utan att eleverna får mer instruktioner medan de utför uppgifterna. Den andra aspekten behandlar det 

faktum att det krävs unika instruktioner och strategier i arbetet med praktiska moment på 

djurutbildningar.  

Lärare och instruktörers strategier utifrån 

Galperins 5 steg 

Steg 1 

Lärarna och instruktörerna kan sägas agera i linje med Galperins idé om att ett första steg för agerande 

är att eleverna måste förstå och acceptera uppgiften och att kunskap bör introduceras som en 

meningsfull helhet (Arievitch & Haenen, 2010). Steg 1 innefattar även att göra sig bekant med 

uppgiftens betingelser vilket även görs i steg 2 när orienteringsbasen presenteras. I resultatet har 

endast övergripande information om uppgiftens betingelser och syftet med uppgiften placerats under 

steg 1. Det finns dock en svårighet i att avgöra var steg 1 slutar och steg 2 börjar då dessa två steg är 

tätt sammankopplade. Detta har gjort att stora delar handlar under steg 2 för att få ett sammanhang i de 

instruktioner som ges. Det resultatet visar utifrån steg 1 är dock att lärarna och instruktörerna gör 

försök att koppla lärandeuppgifterna till tidigare kurser men också till verkliga uppgifter i 

djurhanteringen. Detta visar i sin tur att lärarna och instruktörerna har en uppfattning om att eleverna 

behöver sättas in i uppgiften och acceptera den. Att eleverna fullföljer försök att genomföra 

uppgifterna (i de andra stegen), skulle kunna tolkas som att de accepterar att uppgiften ska göras. 

Orsaken till att eleverna fullföljer uppgifterna ger dock teorin oss inte verktyg att förklara då 

motivationsaspekter inte beskrivs utförligt i teorin.  

Steg 2 

Galperin (1969) skriver att eleverna ska lära sig analysmetoder samtidigt som de lär sig konkreta 

handlingar kopplade till ett konkret fenomen. Det är viktigt i att eleverna i detta steg förstår uppgiften 

med utgångspunkt i den materiella basen. Förståelse för uppgifterna skapas genom en orienteringsbas 

av instruktioner som ska vara tillräcklig för att eleverna redan första gången ska klara av att genomföra 

uppgiften (Haenen, 2001). 

 

När elever ska sättas in i uppgifter visar resultatet att det ges olika typer av instruktioner. I arbetet med 

hund- och hästträningen är instruktionerna till stor del muntliga och läraren använder ofta sin egen 

kropp för att visa. Vikten av muntliga instruktioner kan förstås utifrån att djuren är en levande 

materiell bas och därmed oförutsägbara. Eleverna behöver därför löpande instruktioner och har inte 

heller möjlighet att titta på skriftliga instruktioner när de samspelar med djuren. I arbetet med 

djuranläggningarna och vid mätning av hästens vikt är de skriftliga instruktionerna mer förekommande 

vilket kan förstås utifrån att samspelet med djuren inte är lika påtagligt under dessa lektioner.  
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Instruktionerna som ges på lektionerna har gemensamt att de innehåller information om de materiella 

objekten, vilket talar för betydelse av att agerande och tänkande har sin bas i materiell/fysisk form 

(Galperin, 1969).  På vissa lektioner handlar den materiella basen om namnen på olika föremål men 

också information om hur man ska använda föremålen. I häst- och hundträningen är den egna kroppen 

och användandet av den en viktig materiell bas men också information om djuren är viktig. Samspel 

med djur är också genomgående för alla lektioner, vilket har sin grund i en materiell form där eleverna 

behöver bemästra perception, motorik, och kommunikation.  

 

När eleverna inte förstår uppgiften ges under samtliga lektioner fler instruktioner. Dessa ges muntligt 

och ofta till en elev i taget. Flera av de skriftliga instruktioner som finns är i form av att-göra-listor 

som stegvis beskriver handlingar. När elever inte förstår vad instruktionerna säger tyder det på att 

instruktionerna enligt Galperin är otillräckliga då eleven inte kan genomföra handlingen på egen hand 

(Haenen, 2001).  

 

Vad gäller de system av instruktioner som lärarna och instruktörerna ger så är de uppbyggda på 

liknande sätt vad gäller den exekutiva orienteringen som handlar om hur man ska göra något 

(Podolskiy, 2014). På lektionerna handlade det om att röra sig med djuret i en bana eller att göra en 

praktisk uppgift stegvis. När vi ser vårt resultat framkommer det dock att de instruktioner som ges när 

eleverna får svårt att klara en uppgift inte bara handlar om den exekutiva orienteringen utan om 

samspelet med djuret. Resultatet visar på ett stort behov av att eleverna får en orienteringsbas som 

handlar om hur de konkret ska samspela med djuret både innan och under utförandet. I hundträningen 

presenteras ett system för hur samspelet med djuret kan ske i förhand medan det för de andra 

lektionerna presenteras först när eleven får svårt att klara samspelet. Men även om eleverna får all den 

information som de behöver från start i hundträningen så finns läraren där och påminner när eleverna 

övar. De muntliga instruktionerna är således avgörande i samspelet med djuren, det är också ofta 

samma instruktioner som upprepas om och om igen. Det skulle kunna förstås som att 

orienteringsbasen är tillräcklig men att eleverna hela tiden behöver gå tillbaka till den för att sedan 

kunna gå vidare och själva bemästra uppgiften.    

 

Det tycks vara så att eleven har lättare att ta till sig och förstå instruktionerna när de själva övar, vilket 

visar på att det inte går att lära sig handlingen om de inte får genomföra den (Galperin, 1969). 

Dilemmat som även de Bruijn och Leeman (2011) beskriver med att vissa behöver kunskap innan och 

vissa vill pröva verkar lärarna och instruktörerna lösa genom att det sker en växelverkan mellan 

orientering och agerande för de lektioner vi observerar. Haenen (2001) menar att eleverna kan få med 

sig ett orienteringskort som kan fungera som en orienteringsbas, men detta skulle vara svårt för 

eleverna att använda i flera av de lektioner vi har observerat, detta då eleverna i stunden inte skulle 

kunna dela uppmärksamheten genom att ta upp och kolla på ett kort. Vid situationer där eleven är 

upptagen med samspelet med djuret tycks de muntliga instruktionerna således vara nödvändiga och 

lärare och instruktörer ser vi då fungerar i orienteringen istället för skriftlig information. Galperins 

teori tar inte hänsyn till levande objekt vilket gör att den blir svår att använda i sammanhang där 

samspel påverkar handlingen. I detta fall djuren och deras agerande som inte kan förutses. 

 

Galperin (1969) menar att målet är att eleverna själva ska kunna formulera en orienteringsbas, detta 

vet vi inte hur eleverna skulle klara av då eleverna i undervisningen inte blivit ombedda att göra det. 

Dock får eleverna nya uppgifter där de ska använda samma kunskaper och detta sker när eleverna får 

byta hund, häst eller när de får byta djuranläggning att sköta. Där tycks samma skriftliga och muntliga 

instruktioner som de fått innan gälla. Dessutom berättar lärarna och instruktörerna att de tidigare 

arbetat med uppgifter som handlar om samspelet med djuren, vilket gör att vi inte kan utesluta att 

eleverna kan ha något sätt att skapa sig en orienteringsbas vid uppgifter där de ska samspela med 

djuren. Vi kan dock se tendenser till att eleverna kan resonera kring hur de ska tänka med ett nytt djur 

då lärare och instruktörer frågar eleverna under lektionen hur de resonerar. Vissa elever klarade också 

av att byta djuranläggning utan att instruktörerna behövde ge dem nämnvärt stöd. 
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Steg 3 och 4  

Det tredje och fjärde steget handlar om talat språk, det tredje med stöd i den materiella basen och det 

fjärde utan stöd från densamma (Galperin 1969). Resultatet visar att det finns inslag av agerande 

baserat på talat språk med hjälp av materiella objekt och agerande som involverar yttre tal till sig 

själv.  Det förekommer dock endast i liten grad vilket skulle kunna förklaras av att lärarna inte 

använder Galperins teori som en metod och då blir detta inte ett agerande som planeras in i 

undervisningen. I de moment då dessa agerande faktiskt används ser vi dock att det har en betydelse 

för att eleverna ska lära sig att klara av den nya uppgiften. När eleverna under hundträningen får prata 

högt görs detta både på steg 3 och 4, då eleven får prata högt både med materiella objekt (kompis som 

låtsashund) och helt utan hund eller låtsashund. Dock sker aldrig agerandet helt utan materiella objekt. 

Uppgiften är komplex och det är kanske därför lärarna väljer att plocka bort hunden, för att eleverna 

ska kunna fokusera på de andra materiella objekten som i detta exempel utgörs av banan samt hur de 

använder kroppen och rösten. Det kan följaktligen ses som svårt att ge en tillräcklig orienteringsbas 

som hanterar alla dessa delar. En orienteringsbas som eleverna kan ta till sig redan inför första gången 

de ska genomföra en uppgift skulle bli mycket omfattande vilket gör att den delas upp i mindre 

enheter som gör den mer tillgänglig. Det resultatet visar är således att det finns olika steg inom steg 3 

och i övergången till steg 4 som innefattar olika grad av användandet av materiella objekt. Dessa 

mellansteg där några materiella objekts tagit bort, men vissa finns kvar verkar fungerar bra för eleven. 

Steg 5 

I steg fem ska elevernas handlingar vara i det närmaste automatiserade. Talet har blivit internaliserat 

och en del av det medvetna (Galperin, 1969). Det är svårt att avgöra om eleverna har internaliserat 

talet eller inte då vi inte har full kunskap om vad eleverna kunde innan lektionen började. Vissa elever 

kommer längre än andra som exempelvis den elev som lyckas få en sävlig hund att följa med henne i 

banan trots att hon småspringer. Denna elev beskrivs också som en av de duktigaste. Vi kunde också 

se hur en elev som inte ridit särskilt mycket tidigare lyckades med hoppningen över bommarna i slutet 

av lektionen. Läraren säger också att om eleverna fått öva ytterligare några gånger så skulle de inte 

behöva anstränga sig lika mycket för att hitta rätt väg över bommarna.  

 

I hanteringen av hundarna kan vi se att det säkerhetstänk lärarna nämner som viktigt tycks ske 

automatiskt. Eleverna stannar upp när de kommer för nära en annan hund. Detta är också något de fått 

arbeta med under tidigare lektioner. Samma sak gäller alla de begrepp som används under ridningen 

kring hur man ska hantera hästen och sina rörelser, vilket skulle kunna visa på att eleverna inte klarade 

av uppgiften första gången de genomförde den utan först efter en del träning. Detta skulle också kunna 

tolkas som att orienteringsbasen inte varit tillräcklig då den ska innehålla tillräcklig information för att 

från början klara en uppgift (Haenen, 2001). 

Anpassningar i undervisningen utifrån Galperins 

teori 
 

Galperin (1989b) skriver att man måste försäkra sig om att elever tar till sig de rätta handlingarna och 

processerna utifrån de krav som läroplanen ställer. De måste genomföras på det sätt som skolan 

efterfrågar. Detta är inte alltid helt enkelt med tanke på de funktionsvariationer som finns i varje klass, 

men det är den verklighet lärare och instruktörer har att hantera. Regelverket kan på så sätt ses som en 

begränsning av handlingsutrymmet vilket också Ainscow et al. (2014) beskriver. I resultatet tas tre 

kategorier av svåra situationer upp. För att tydliggöra vilka svårigheter resultatet visar finns de tre 

kategorierna av svåra situationer samt de svårigheter som visade sig inom varje kategorierna listade i 

tabellen nedan (se tabell 3). 
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Tabell 3. Svårigheter som uppstår i undervisningssituationer 

 

Förståelse för instruktioner och 

förväntade slutresultat 

Förståelse för materiella objekt 

och/eller symboler 

Hur eleverna använder sin kropp 

och/eller samspelar med djuret 

Svårt att ta till sig skriftlig 

information 

Svårt att avgöra när man är klar. 

Elever är inte alltid mottagliga 

för instruktioner 

Elever blir för bekväma i 

uppgiften och glömmer bort 

moment. 

Svårt att följa en formel 

Svårt att använda redskap, 

exempelvis en tumstock. 

Svårt att förstå de skyltar som 

används i hundträningen. 

Elever vet inte vad olika 

grönsaker heter. 

Svårt att få med sig djuren i övningen, 

detta gäller främst hundträningen och 

ridningen.  

Lära sig relatera till ett nytt djur och 

dess temperament.  

Många saker att tänka på samtidigt 

när man rider och tar hand om en 

hund.  

Svårt att ge mat till djuren i 

djuranläggningarna utan att de smiter, 

blir skadade eller att man tappar 

maten.  

 

 

Enligt Galperin (1989b) finns det tre villkor för att elever ska lära sig. Det första handlar om att de ska 

få ta till sig rätt struktur för de processer och koncept de ska lära sig. Det andra är att elever ska få 

möjlighet att utveckla och träna kunskaperna i praktiken. Det sista villkoret handlar om att eleverna 

ska kunna överföra det de lärt sig till det mentala planet. Nedan förs en diskussion kring hur lärarna 

kan sägas arbeta utifrån Galperins villkor samt vilka anpassningar som skulle kunna göras för att 

eleverna ska klara av att lösa uppgifterna de arbetar med.  

Skapa struktur kring de koncept och processer som ska läras 

Lärarna och instruktörerna tycks jobba mycket för att skapa rätt strukturer då de i flera fall har 

skriftliga instruktioner som stöd till eleverna. Vissa av dessa instruktioner har dessutom utarbetats 

tillsammans med specialpedagog. Detta kan ses som ett sätt att förebygga svårigheter och samtidigt ge 

en struktur till alla redskap eleverna använder i undervisningen. Eleverna visste exempelvis inte alltid 

vilken mat som var vilken och hur den såg ut, vilket gjorde de skriftliga instruktionerna extra viktiga. 

Enligt Podolskiy (2014) måste lärare veta hur man skapar nödvändiga och tillräckliga förhållanden i 

undervisningen. Genom att på ovan nämnda sätt anpassa miljön skulle man kunna se det som att 

förhållandena för undervisningen förbättrades. Inkludering kan enligt Graham och Harwood (2011) 

ske just genom att man förändrar förutsättningarna för elever. Instruktörerna vid djuranläggningarna 

kunde krävt att eleverna skulle veta vad all mat heter och att de utantill skulle veta hur de skulle sköta 

alla anläggningarna. Detta skulle kunnat göra det mycket svårt för vissa elever att klara uppgifterna. 

Således kan de skriftliga instruktionerna ses som ett sätt att förändra förutsättningarna och därmed öka 

möjligheten för inkludering. De instruktioner som finns skulle utifrån Galperins teori kunna ses som 

en del av orienteringsbasen. Instruktioner är ständigt närvarande vilket gör att kunskapen inte behöver 

internaliseras eller läras utantill. Vilket kan innebära ett problem när eleverna kommer till steg 4 och 5 

där talet inte ska vara baserat på materiell bas eller ett orienteringskort längre. Detta kan då tänkas 

medföra att eleverna inte kommer att lära sig dessa begrepp och redskap utantill och kunna använda 

dem utan att behöva tänka på vad det är. Kunskaperna kommer då inte heller att internaliseras. För att 

dessa instruktioner ska bli en hjälp bör lärare och instruktörer därmed överväga om instruktionerna bör 

tas bort efter en tid eller för vissa grupper.    

 

Samtidigt visar resultatet att de skriftliga instruktioner inte alltid gav struktur i lärandet då vissa elever 

hade svårt att ta dem till sig. Det kunde visa sig genom en osäkerhet kring när man var klar men också 

i att vissa elever inte läste noga utan tyckte sig kunna och glömde bort vissa moment. Således kan 

instruktionerna ses som otillräckliga enligt Galperin. Podolskiy (2014) skriver att orienteringsbasen 

ska innehålla både hur man gör någonting, vad man ska göra samt varför man ska göra någonting. I 

ovan nämnda lista låg fokus på vad eleverna skulle göra även om vissa aspekter förklarades hur och 

ibland också varför. Ett sätt att förebygga svårigheter och ge mer struktur skulle följaktligen kunna 
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vara att utveckla listorna utifrån aspekterna hur och varför. Alla material var inte heller helt tydliga 

såsom de skyltar som användes vid hundträningen eller den instruktionslapp som fanns om hur ett 

akvarium skulle skötas. Lärarna och instruktörerna löste detta genom att även här ge extra muntliga 

instruktioner samt visa med kroppen hur man skulle gå och göra. Dessa skyltar kom från praktiken där 

man tävlar med hundar och kunde därför inte förändras. Det kan dock tänkas att en orienteringsbas i 

detta fall skulle kunna handla om hur skyltarna är uppbyggda och hur de bäst kan förstås. Med en 

sådan orienteringsbas hade eleverna kanske inte behövt öva lika många gånger som nu då läraren 

istället gick igenom skyltarna en i taget. 

 

De processer eleverna skulle lära sig fanns också nedskrivna till viss del, på hundträning fanns 

grundläggande hantering av hunden på tavlan, vid djuranläggningarna fanns stegvisa instruktioner 

kring hur man skulle sköta de olika anläggningarna och när eleverna skulle mäta hästarna hade de ett 

papper med instruktioner att följa. Det visade sig att det trots dessa instruktioner inte alltid var lätt att 

förstå processen och vad som skulle göras först, följden blev att lärarna fick en del frågor eller fick 

stötta eleverna genom att ge ytterligare instruktioner muntligt. Även här kan orienteringsbasen således 

utvecklas med hur och varför handlingarna ska genomföras. Sammanfattningsvis kan man dock se att 

både lärare och instruktörer använder många olika sätt för att visa och lära eleverna hur de ska göra. 

Ainscow et al. (2012) betonar just vikten av att undervisa på olika sätt för att inkludera så många 

elever som möjligt.  

Ge eleverna möjlighet att träna kunskaperna i praktiken 

Då det är praktiska uppgifter som studerats så får eleverna under samtliga lektioner vi observerat 

möjlighet att träna kunskaperna i praktiken. Momentet att mäta hästens vikt hade medvetet förlagts till 

stallet då läraren ansåg att det skulle öka elevernas motivation precis som Trainin, Wilson, Wickless 

och Brooks (2005) studie också visar när de skriver om att arbetet med djur ökar motivationen hos 

eleven. Graham och Harwood (2011) anser att undervisningen bör ha fokus på förmågorna och inte på 

innehåll och bedömning. I det praktiska betonas just förmågan att hantera djuren och att klara av de 

praktiska momenten. Lärarnas och instruktörernas mål var att eleverna skulle lyckas med ridningen, 

hundhanteringen och skötseln av djuranläggningarna. Samtidigt säger läroplanen att det inte räcker att 

fokusera på förmåga utan lärarna måste hantera det innehåll som kursen ska ha enligt regelverket. 

Instruktören i ridning beskrev det begränsande i att man enligt läroplanen måste kunna alla delar för 

att få ett högre betyg, både det ridning och skötsel. 

 

I de praktiska momenten var det inte alltid helt lätt för eleverna att få med sig djuren och få dem att gå 

dit de ville. Det var dock tydligt för eleverna när de inte fick med sig hästen i hoppbanan eller 

hundarna i rallylydnaden vilket kan tänkas göra dem extra mottagliga för instruktioner. Detta kan 

liknas vid det som Sällström (2002) skriver om hur eleverna själva märker när de lyckas och 

misslyckas vilket gör att de börjar analysera sitt agerande och ber om hjälp vid behov. Svårigheten att 

få med sig djuren kunde i vissa fall ha att göra med kommunikationssvårigheter som yttrade sig i 

samspelet med djuren men också i motoriska svårigheter. Utöver dessa funktionsvariationer kunde det 

också handla om att eleverna fått djur som de inte kände sedan tidigare. Instruktörerna och lärarna 

valde djur som de trodde passade och ibland utmanade eleverna. De parade med andra ord inte ihop 

djur som var svåra att hantera med elever som inte kunde klara detta. Läroplanen talar enligt lärarna 

endast om att eleverna ska kunna hantera olika slags djur. Detta gjorde att de kunde hjälpa elever som 

hade det svårt genom att anpassa förutsättningarna och ge dem djur de kunde kunna klara av. Detta att 

anpassa förutsättningar är det Graham och Harwood (2011) nämner som ett sätt att arbeta med 

inkludering.  

 

I träningen gav lärarna många instruktioner till eleverna och ofta handlade det om att ge samma 

instruktioner gång på gång, detta blev ett stöd för eleverna i deras agerande. Detta blev speciellt tydligt 

under ridningen då instruktören upprepade hur eleverna skulle hantera hästen och sina rörelser. I dessa 

muntliga instruktioner fanns också kommentarer om när eleven lyckades vilket kan vara ett sätt att 

bekräfta elevens agerande och därmed också ge eleven möjlighet att känna när det blir rätt. Kanske 

blev de upprepade instruktionerna extra tydliga under ridningen och hundträningen då det var många 
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saker eleverna behövde tänka på samtidigt. Lärarna och instruktörerna visade också flera gånger hur 

man kan använda kroppen. Dessa instruktioner gavs ofta flera gånger en till en med fokus på de 

rörelser den enskilda individen behövde träna på. Detta blev ett sätt för lärare och instruktörer att 

hjälpa eleverna tillbaka till orienteringsbasen som gäller för samspel med djur. Det faktum att djur kan 

reagera på olika sätt ändrar förutsättningarna för uppgiften. Lärare och instruktörer kan således lära 

eleverna orientera sig i samspelet med djuren men de kan inte förutsäga hur djuren kommer att 

reagera. Djurutbildningarna är på detta sätt unika i det att det handlar om ett samspel med djur (Martin 

et al., 2014; Salisbury & Jephcote, 2009; Trainin et al., 2005). Det blir följaktligen inte möjligt att helt 

arbeta utifrån Galperins teori i djurutbildningar, utan behov finns att utveckla en mer flexibel 

orienteringsbas som möjliggör större växelverkan mellan instruktioner och agerande. Samtidigt skulle 

det kunna vara så att utformandet av en tydlig orienteringsbas som behandlar samspelet med djuren 

skulle kunna underlätta för eleverna i de sammanhang som har med djurhantering att göra. Det kanske 

också skulle underlätta om eleverna arbetade mer med att själva få prata om hur de samspelar och 

hanterar djuren i enlighet med Galperins steg 3 och 4. Utifrån de observationer som gjorts kan 

slutsatser dras kring elevernas behov av mycket stöd i samspelet samtidigt som vi inte kan veta om 

eleverna redan fått en orienteringsbas kring samspelet på tidigare lektioner.  

  

Samtliga grupper var små vilket gjorde att eleverna ofta fick individuella instruktioner anpassade till 

just hur de arbetade eller hanterade djuren. Vikten av mängdträning nämns också av flera lärare som 

viktigt. Med hundarna säger läraren och instruktören att i åk 3 så har mycket landat, dvs. efter mycket 

träning. Detsamma gäller med ridningen då instruktören säger att om de fått rida lite till hade de alla 

klarat uppgiften utan problem. Frågan är då om behovet av träning handlar om att eleverna får arbeta 

utifrån en trial-and-error princip något Galperin (1989b) menar är slöseri med tid eller om uppgifterna 

är så komplexa att de under en längre tid behöver komma tillbaka till orienteringsbasen för att 

bemästra uppgiften. Saint-Georges & Filletteaz, 2008 skriver att undervisningen i praktiska moment är 

mer komplex, vilket skulle kunna bekräfta behovet av mer träning. Avsaknaden av talat språk såsom 

Galperin beskriver det i steg 3 och 4 kan också tänkas bidra till att träningen tar längre tid än 

nödvändigt. Samtidigt måste djurens oförutsägbarhet vägas in i behovet av mängdträning, då olika 

situationer hela tiden måste hanteras.  

Överföra kunskaperna till det mentala planet 

Under samtliga lektioner ställde lärarna och instruktörerna flera kontrollfrågor till eleverna. Detta 

skulle kunna vara ett sätt att se om de har överfört kunskapen till det mentala planet, att de vet vad de 

gör och varför. Frågorna ställdes ofta som varför-frågor som ett sätt för eleverna att förstå vikten av en 

viss process och därmed också förstå att denna process är viktig även i andra liknande sammanhang. 

De skriftliga instruktionerna som gavs handlade också en del om varför redskap ska användas något 

som även det skulle kunna gå att överföra till andra handlingar och därmed bli en hjälp i överföringen 

till det mentala planet. Några säkra slutsatser kring detta villkor kan dock inte dras utifrån resultatet.  

Galperins teori som stöd i specialpedagogiskt 

arbete 
Det resultat vi har fått fram om lärarnas och instruktörernas olika strategier för att möjliggöra 

elevernas lärande hade inte varit möjliga utan Galperins teori. Teorin ger perspektiv på hur 

internalisering sker stegvis, vilket har gett oss möjlighet att analysera och förstå hur olika delar i 

undervisningen påverkar att eleverna, oberoende av funktionsvariation, lär sig att klara av en ny 

uppgift. Även om lärarna inte använt sig av Galperins teori som metod ser vi att de anpassningar som 

lärarna gör och den påverkan det har på elevernas lärande är möjliga att tolka genom teorin. Speciellt 

viktig har förståelsen för agerandet baserat på materiell bas (steg 2) varit i vår förståelse för hur lärarna 

kan ge stöd till eleverna i undervisningen. Detta då Galperins teori i steg 2 ger information om hur 

funktionella instruktioner bäst formuleras vilket både Reshetovas (2014) och Kabanovas (1985) 

studier är exempel på. De har både fått lyckade resultat i sin undervisning när de skapat instruktioner 

utifrån Galperins teori.  
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Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv skulle teorin kunna användas till att utforma funktionella 

instruktioner som fungerar för alla elever oavsett om de har funktionsvariationer eller inte. Det handlar 

också om att som specialpedagog kunna medvetandegöra den process som internalisering innebär och 

vilka delar som behövs för att den fullt ut ska kunna ske. Galperins teori om stegvist lärande och 

utformandet av en god orienteringsbas kan utifrån detta användas som ett specialpedagogiskt verktyg 

där specialpedagogen tillsammans med lärare kan analysera hur nya uppgifter på bästa sätt 

introduceras till elever både med och utan funktionsvariationer. Att arbeta med Galperins teori om 

stegvist lärande i åtanke skulle därmed kunna vara ett sätt att förebygga svårigheter och arbeta med 

extra anpassningar i helklass. Detta att stötta lärarna i arbetet med anpassningar och förebyggande 

arbete i klassrummet anser vi vara en av specialpedagogens viktigaste uppgifter. Sammanfattningsvis 

kan man således säga att teorin är intressant att använda i arbetet med att utveckla lärmetoder i 

undervisningen samt som metod och/eller perspektiv i arbetet med det förebyggande 

specialpedagogiska arbetet.  
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Metoddiskussion 

Den kvalitativa innehållsanalysen utgår från en forskningstradition inom hermeneutiken, där tolkning 

är central (Kvale & Brinkman, 2014). Således kan metoden ifrågasättas utifrån forskarens subjektiva 

roll som tolkare och hur detta påverkar studiens resultat. I studien har dock försök gjorts att göra 

tolkningsprocessen tydlig så att läsaren kan värdera rimligheten i slutsatserna. Risken kvarstår dock 

alltid att viktiga mönster kan ha missats eller att belägg för slutsatser i studien inte är tillräckligt 

tydliga (HsiuFang & Shannon, 2005).  

 

Andra kritiska aspekter i studien är hur teorin avgränsats och hur teorin har påverkat de andra delarna i 

studien. Galperin är bara en av alla forskare som försökt beskriva vilka instruktioner som bör ges till 

elever. Inom forskningsfältet som ofta benämns som ”instructional design” och ”effective 

instructions” hittar man samtida och senare forskning som berör många teorier om hur instruktioner 

bör utformas på bästa sätt. Studien har dock inte varit så omfattande att den kunnat innehålla fler 

teorier inom dessa forskningsfält. I valet av Galperins teori har det dock varit viktigt för studien att 

teorin inte står som ensam teori utan är en vidareutveckling av en teori som är kopplad till ett större 

forskningsfält, i detta fall Vygotskijs teorier. Vidare kan lyftas att teorin i studien har påverkat alla 

delar i studien från syfte och frågeställning till hur analysen gjorts i studien. Detta gör att studien kan 

ha missat att se och tolka andra aspekter av vilka instruktioner som är viktiga för att eleverna ska lära 

sig. 

 
Ytterligare en begränsning i studien är att frågeställningarna har avgränsats till att handla om lärare 

och instruktörers strategier och anpassningar vilket ledde till att bara instruktörer och lärare har 

intervjuades. Studien hade kunnat kompletteras med ytterliga frågeställningar som handlar om hur 

elever uppfattar lärare och instruktörers strategier och anpassningar, istället för att endast observera de 

anpassningar och strategier som gjorts. Om studien hade kompletterats med elevernas tankar hade en 

djupare förståelse kunnat fås för vad de faktiskt lärt sig, svårigheter som uppstått och möjliga 

förändringar i lärandesituationen.  

 
Studien hade med fördel även kunnat genomföras med videoinspelning, då detta hade kunnat ge en 

ökad precision i att tolka ageranden under lektionen till skillnad från studiens observationer och 

audiovisuella material. Det var, trots att vi var två som observerade samma lektioner, begränsat vad vi 

som observatörer i studien hann se och nedteckna. Att som observatörerna samtidigt vara 

uppmärksamma på audiovisuellt intressant material påverkade observationerna. Lektionerna var långa 

(drygt 2 timmar) vilket gjorde det svårt för oss som observatörer att hålla fokus under hela 

observationstillfällen. Detta löstes genom att ta små pauser. Trots att precisionen hade kunnat öka med 

videoinspelat material så hade denna insamlingsmetod kunnat vara svår då lärare och elever rörde sig 

mellan olika rum och i mycket stora salar. Studien hade då fått begränsa det geografiska området för 

undersökningen.  

 

Andra saker som påverkade insamlingen var djuren och observatörernas egna reaktioner på djuren. 

Det var svårt för oss som observatörer att inte stanna upp och klappa hundar som kom fram eller hästar 

som stod nära. Kanske hade det varit bra om vi som observatörerna hade kommit lite tidigare och 

hälsat på alla djur, så att djuren hade varit bekväma innan istället för att under lektionens gång hälsa på 

dem. Samspelet med djuren var således inte bara viktig för eleverna i lärandet utan också något som vi 

som observatörer behövde förhålla oss till.  

 

En annan utmaning som uppstod var intervjusituationerna som genomfördes i anslutning till lektionen. 

Vid dessa intervjuer var ibland lärare och instruktörer stressade då de hade begränsat med tid innan de 

skulle till nästa lektion. Det var också svårt att hitta en ostörd plats att göra intervjuerna på. I 

exempelvis stallet fanns det ett kontor, men detta kontor delades även av andra, vilket gjorde att 

intervjuerna fick påskyndas och avslutas när andra kom in på kontoret.  För att inte störa i 
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arbetsrummet gjordes detta. Dessutom kan det tänkas vara obekvämt för läraren att prata när 

utomstående sitter och lyssnar. Det hade kanske varit bättre att planera in intervjuerna till ett annat 

tillfälle och på ett ställe där intervjuerna garanterat hade kunnat genomföras ostört. Å andra sidan var 

det positivt att intervjuerna gjordes i anslutning till lektionen då läraren skulle intervjuas om den 

genomförda lektionen och att kunna minnas denna var viktigt. Vid intervjuerna uppstod också många 

reflektioner från lärare och instruktörer om hur vissa problem med elever bör lösas. Det var ibland 

svårt som intervjuare att inte begränsa dessa samtal och att fortsätta ha forskarrollen då instruktörer 

och lärare även frågade oss intervjuare om vad vi tänkte om olika elevsituationer. Vid några intervjuer 

fortsattes dessa samtal med lärarna och instruktörerna efter att intervjun var färdig för att lärarna och 

instruktörerna skulle få tillbaka något genom att få samtala om frågor som de tyckte var viktiga.  

Etiska reflektioner efter genomförd studie 

Ett etiskt dilemma som uppstod vid observationerna var att eleverna påverkades av studien då vi som 

observatörer var med i undervisningen. Då djuren blev intresserade och ibland kom fram för att lukta 

(hund) på oss observatörer störde det elevernas möjlighet att leda djuret i den praktiska uppgiften.  

Under observationen fick en av oss observatörer byta plats för att minska den störande inverkan på 

lektionen. Själva observationen av undervisningen kan också tänkas ha påverkat elevernas ageranden 

på fler för oss observatörer okända sätt.  

 

Hur yrkesgrupperna ska benämnas har varit ett annat etiskt dilemma i studien. Inledningsvis fanns 

funderingar på att kalla både instruktörer och lärare för pedagoger. Benämningen pedagog är dock 

starkt förknippad med lärare vilket skulle kunna uppfattas som kränkande av instruktörerna då det 

innebär en förändring av deras rollbeteckning. Slutsatsen blev således att det var mest etiskt att 

använda de benämningar som skolan och deltagarna själva använder sig av när de beskriver sina roller, 

för att inte sätta igång processer där dessa begrepp ifrågasätts. Dock finns en medvetenhet att vi inte 

kan utesluta att dessa begrepp skulle kunna vara laddade med olika innebörd, vilka skulle kunna 

tänkas vara problematiska ur ett etiskt perspektiv.   

 

I efterhand kan man även resonera att det hade varit bättre att låta alla elever få skriva på ett 

godkännande av att observationer skulle genomföras, då någon kanske inte högt ville säga att de inte 

ville delta. Även om det inte var de specifika eleverna som observerades utan lärare och instruktörers 

agerande så innefattar ju observationerna trots allt samspelet med eleverna.  

 

Innan studien genomfördes hade vi som mål att se på det som fungerade bra i undervisningen, men i 

studiens resultat förs även en diskussion om otillräckliga instruktioner. Ur ett etiskt perspektiv är det 

problematiskt för deltagarna och skolan om diskussionen fokuserar på brister i undervisningen, dock 

behöver denna diskussion föras om studien ska kunna leda till ökad förståelse för hur anpassningar 

kan gynna elever. Studien problematiserar även begreppet otillräcklig, på det sätt att det identifieras 

under vilka förutsättningar som instruktioner är otillräckliga (när de bara ges innan agerandet).  

På så sätt lyfts situationer där instruktionerna blir tillräckliga (när de ges under agerandet). Det kan 

också bli ett dilemma när olika lärare och instruktörers undervisning beskrivs då det finns risk att 

dessa jämförs och att vissa lyfts fram mer än andra, vilket kan bli känsligt för de som deltagit i studien. 

  



 

34 

 

Slutsatser  

Syftet med denna studie var att undersöka hur förutsättningar för lärande utformas och anpassas i 

praktiska moment på ett naturbruksprogram för att alla elever ska utveckla ett eget kunnande. 

Studiens första frågeställning behandlar lärare och instruktörers strategier för att ge instruktioner. 

Gemensamt för instruktionerna är att de innehåller information om de materiella objekten. Dessa 

materiella objekt varierar mellan lektionerna och kan handla om namnen på föremål, hur den egna 

kroppen används samt samspelet med djuren. Hur instruktionerna ges varierar beroende på uppgift. 

Resultatet visar att det finns ett större behov av muntliga instruktioner när eleverna ska samspela med 

djur medan skriftliga instruktioner kan fungera vid uppgifter där eleverna inte behöver samspela lika 

mycket med djuren. Vidare kännetecknas instruktionerna av att lärare och instruktörer visar eleverna 

med kroppen hur de ska genomföra de praktiska momenten.  

 

Studiens andra frågeställning behandlar hur lärare och instruktörer anpassar undervisningen när 

eleverna inte själva klarar av att genomföra uppgiften. De områden där svårigheter uppstod var elevers 

förståelse för instruktioner och förväntade slutresultat, elevers förståelse för materiella objekt och 

symboler samt hur elever använder sin kropp och samspelar med djuret. De strategier som lärare och 

instruktörer använder sig mest av vid alla lektioner oavsett hur instruktioner getts inledningsvis är att 

flera gånger upprepa instruktioner muntligt. Dessa instruktioner ges ofta till en eller ett fåtal elever åt 

gången. Strategin med muntliga instruktioner bekräftas av tidigare forskning om lärande vid praktiska 

moment, där språket (Saint-Georges & Filliettaz, 2008) visat sig vara den viktigaste formen av 

kommunikation både i instruktioner men också när missförstånd ska lösas. Även Rambusch (2006) 

som forskat om undervisning där Galperin används som metod visar på just behovet av att eleverna 

trots en tydlig orienteringsbas behöver ytterligare muntliga instruktioner. Studiens resultat bekräftas 

således av tidigare forskning och bidrar även till ytterligare kunskap som handlar om möjliga 

förklaringar till varför just de muntliga instruktionerna fungerar som ett stöd. De muntliga 

instruktioner som ges tycks av resultatet i denna studie hjälpa eleverna tillbaka till orienteringsbasen, 

vilket kan antas vara förklaringen till att de bidrar till att eleverna sedan själva kan utföra uppgifterna. 

Att de muntliga instruktionerna även ges till en eller ett fåtal elever tycks också skapa förutsättningar 

för lärare och instruktörer att anpassa instruktionerna till individernas förståelse för materiella objekt 

och symboler. 

 

Den tredje frågeställningen handlar om att se på lärarna och instruktörernas utformande av 

instruktioner utifrån Galperins teori. Denna frågeställning går ej att särskilja från de andra 

frågeställningarna men vi vill avslutningsvis betona två aspekter som har kopplingar till användandet 

av Galperins teori. Studien visar att Galperins teori inte täcker all den komplexitet som undervisning 

inom praktiska moment och djurutbildningar innebär. Detta då tanken med Galperins teori är att 

eleven ska få all den information som behövs för att på ett korrekt sätt kunna utföra en handling från 

första gången (Haenen, 2001). Det som talar för att detta inte går är att eleverna i studien tycks behöva 

vara i agerandet av uppgiften för att ta till sig orienteringsbasen, vilket tycks ha att göra med att 

undervisningssituationen bland annat är oförutsägbar på grund av djuren. Den är också oförutsägbar 

utifrån att det kan vara osäkert att innan veta hur elever kommer att kunna använda sina kroppar i nya 

praktiska moment. Detta leder till att eleverna behöver få instruktioner i den situationen i agerandet då 

utmaningar uppstår. Att eleverna ska få tillräckliga instruktioner kan utifrån studien snarare handla om 

att få orienteringsbasen uppdelad och fortlöpande under hela agerandet med instruktioner som är 

anpassade till de situationer som uppstår för den enskilda eleven.  

 

En annan aspekt vad gäller komplexiteten inom praktiska moment och djurutbildningar är att unika 

instruktioner och strategier behövs i orienteringsbasen som mer specifikt handlar om hur eleverna ska 

hantera samspelet med djuret och användandet av den egna kroppen. Tidigare studier (Saint-Georges 

& Filletteaz, 2008) bekräftar komplexiteten i undervisningen med praktiska moment där elever inte 

bara förväntas kunna hantera aktiviteter utan även samtal och samspel. Då samspelet i den miljö vi 
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undersökt även innefattar samspel med djur talar det för en utökad komplexitet i undervisningen. 

Undervisning i samspel med levande djur är således unik (Martin et al., 2014; Salisbury & Jephcote, 

2009; Trainin et al., 2005) och detta behöver pedagoger på djurutbildningar skapa sig strategier för att 

hantera.  

Framtida forskning 

Studien ger en mängd uppslag till intressanta områden för framtida forskning. Det skulle dels vara 

intressant att mer djupgående undersöka hur och på vilket sätt muntliga instruktioner har betydelse för 

att eleverna lär sig att utföra nya uppgifter, inte minst för elever med olika funktionsvariationer. Även 

betydelsen av hur instruktioner anpassas till elevens nivå av förståelse för materiella objekt och 

symboler är intressant samt om agerande som involverar talat språk kopplat till dessa objekt kan stärka 

inlärningen. Att även undersöka om inlärningen kan stärkas för elever med olika funktionsvariationer 

om eleverna får prata högt med sig själva i agerandet utan de materiella objekten (Galperings steg 4) 

skulle kunna undersökas.  

 

Vidare skulle det vara intressant att forska kring vilken typ av orienteringsbas som kan fungera bra i 

arbetet med praktiska uppgifter och i arbetet med djur. Vad gäller djurutbildningar skulle det också 

vara av intresse att ta reda på mer om den komplexitet som det innebär för eleverna att samspela med 

djuren och användandet av den egna kroppen.  

 

Vad gäller praktiska uppgifter kan man tänka sig att det finns fler undervisningsmiljöer där elever 

behöver använda sina kroppar och samspela med andra objekt (djur och/eller människor, verktyg, 

maskiner, material) och som därmed liknar den som studerats i denna studie. Även vid olika teoretiska 

studier kan det tänkas finnas inslag av komplexitet i undervisningsmiljön som gör att unika 

orienteringsbaser bör tas fram. Hur dessa bäst utformas skulle vara intressant för framtida forskning.    

 

Mer specifikt skulle det vara intressant att förstå den växelverkan som finns mellan agerande och 

orienteringsbas. Hur en orienteringsbas kan skapas ger uppdelade och fortlöpande instruktioner 

anpassade till eleven. Med utgångspunkt i att eleverna även kan ha olika funktionsvariationer bör man 

också undersöka hur uppdelade och fortlöpande instruktioner kan utformas olika för olika elever.   
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Bilaga 1 

Missivbrev 
 

Hej!  
 

Vi (Sara och Josefin) är två studenter från Specialpedagogutbildningen på Stockholms universitet som 

nu skriver vår avslutande uppsats. I höstas besökte vi er skola och berättade då kort på ett 

personalmöte om vår studie. Nu har vi fått vår idé godkänd och vår plan är att komma ut till er skola 

veckan 7, 8 och 10.  

 

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt undervisningen i praktiska moment utformas. Vi vill 

se hur man i praktiska moment introducerar nya uppgifter för elever och se vad som är viktigt för att 

eleverna ska lära sig. Vårt fokus är att försöka se de situationer då eleverna lär sig och försöka förstå 

varför lärandet sker.  

 

Vi vill gärna komma och observera lektioner där ni arbetar med djuren. Mer specifikt vill vi observera 

när en ny uppgift/moment introduceras. Utöver detta önskar vi genomföra intervjuer med de som 

undervisar för att få fördjupad förståelse för undervisningen och det som sker. Intervjuerna kommer att 

ta ca 30 minuter där vi ställer frågor kring det sammanhang lektionen var en del av samt hur du som 

undervisade upplevde lektionen.  

 

Vid observationer och intervjuer kommer vi att ta hänsyn till forskningsetiska principer. Detta innebär 

att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan förklaring. Ditt deltagande kommer att 

behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål.  

 

Är du intresserad av att delta eller har frågor kan du höra av dig direkt till oss, vår handledare eller 

kontakta oss via X. Hoppas vi ses!  

 

Med Vänliga Hälsningar  

 

Josefin Westling: xxx@gmail.com   

Sara Otterdahl: xxx@hotmail.com  

 

Handledare Anna Broman: anna.broman@specped.su.se  Tel: xxx 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

 

1. Kan du berätta lite om vad ni har gjort tidigare i kursen och vad eleverna kunde innan lektionen 

började? 

2. Vad var det viktigaste som de behövde lära sig den här lektionen? 

3. Vilken introduktion behöver eleverna för att kunna uträtta uppgiften? 

4. Var det något som var helt nytt för eleverna? 

5. Hur resonerar/resonerade du kring hur du skulle introducera/lära eleverna till uppgiften? 

6. Var det något du tänkte på som fungerade lätt för eleverna? 

7. Var det något du tänkte på som blev svårt för eleverna? 

8. Var det något du ändrade på under lektionens gång från din ursprungsplan? 
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