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Varje dag är inte vardag 

Aktionsforskning i grundsärskolan med stegvisa instruktioner för 

begreppsutvecklande undervisning 

Sofia Kyring och Ann-Charlott Rangne 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att pröva Gal’perins teori om stegvisa instruktioner som ett redskap för 
utveckling av undervisningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF), med kalendern 

som exempel. Mentala handlingar består enligt Gal’perin av orientering och utförande, där utförandet 

är beroende av hur fullödig orienteringen varit. Liksom Vygotskij ansåg Gal’perin att nya 

psykologiska handlingar formas på det yttre planet, i sociala sammanhang och i materiell form, för att 
sedan omvandlas till en inre, mental form. Centralt i Gal’perins teori är hur instruktioner kan och ska 

utformas och hur elever kan utveckla sitt lärande med hjälp av rätt instruktioner. 

Studien är inspirerad av aktionsforskning och har genomförts i två grundsärskolor med elever i låg- , 
mellan- och högstadiet. Datainsamlingsmetoden utgjordes av observationer och ljudinspelning vilket 

utgör grunden för vår kvalitativa analys av genomförandena, där förändringar gjordes i orienteringsbas 

(OBA), orienteringskort (SCOBA) och orienteringsverktyg i syfte att undervisningen skulle öka 

elevernas möjligheter att genomföra handlingen.  

Gal’perins teorin kopplas till speciallärarens roll att förebygga svårigheter och undanröja hinder. 

Speciallärarens uppgift blir att komplettera planeringen av undervisningen med nödvändiga, 

individuella, anpassningar. Studien visar att Gal’perins teori med stegvisa instruktioner kan vara ett 
användbart redskap för utveckling av undervisning för elever med IF. Undervisningen som 

genomfördes fokuserade på att utveckla begreppsförståelse om kalendern. Deltagarna fick möjlighet 

att följa de stegvisa instruktionerna och använde orienteringsverktyg för att utläsa information i en 

tabell samt svara på frågan om det givna datumet är en vardag eller en helg. 

Det övergripande målet var att utveckla förmågan att hantera en kalender. Resultatet tyder på att 

undervisningen inte gett eleverna möjlighet att genomföra handlingen självständigt, men att de i olika 

hög grad har internaliserat handlingen i materiell form. Vår uppfattning är att innan elever med IF kan 
internalisera handlingen i verbal form behöver de upprepa handlingen i materiell form fler gånger än 

elever utan IF. En avslutande reflektion gällande resultat av studien är att elevernas empiriska 

begreppsförståelse om kalendern har ökat, men att undervisningen inte har lett till en vetenskaplig 

förståelse för begreppen vardag och helg. 

Nyckelord 

Gal’perin, stegvisa instruktioner, specialpedagogiska anpassningar, intellektuell funktionsnedsättning, 

kalender, tidsbegrepp. 

 



 

 

Förord 

 

I arbetet med denna text har vi delat på ansvaret och har båda varit lika delaktiga i processen. Vi har 
samarbetat gällande planering, observationer, genomföranden och reflektioner vilket har gjort att vi 

båda har lika stor insyn i arbetet. Det har varit lärorikt att fördjupa sig i Gal’perins teori med stegvist 

lärande och detta är något som vi tar med oss i vår speciallärarprofession. Att arbeta som speciallärare 
i grundsärskolan är ett spännande, roligt och utmanade arbete, och vi hoppas att denna text kan 

inspirera till arbete i grundsärskolans verksamhet.  

Vi vill tacka våra studiekamrater Tiina Gustafsson och Antina Juntunen för gott samarbete och trevlig 
samvaro. Ett stort tack även till vår handledare Anna Broman för vägledning och råd. Vi tackar också 

våra kollegor och elever som har deltagit i våra undersökningar.  

Detta arbete har sitt ursprung i att vi ville undersöka om hur man kan undervisa om tidsbegrepp i 

grundsärskolan. Begreppet tid är utmanande att undervisa om, och vi fick smalna av vårt tema flera 
gånger innan vi landade i att använda kalendern och begreppen vardag och helg som exempel. Därför 

väljer vi att avslutar med ett citat om tid från boken “Momo, eller kampen om tiden” av Michael Ende 

(1973). 

 

“Vi har almanackor och klockor att mäta den med, men det säger inte särskilt mycket, för varenda 

människa vet ju att en enda timme ibland kan kännas som en evighet, men tvärtom också kan rusa iväg 

som bara ett ögonblick allt efter vad man upplever under den där timmen. 

Ty tid är liv. Och livet bor i hjärtat” (s. 69). 

 

Stockholm, januari 2020 

Sofia Kyring och Ann-Charlott Rangne 
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Inledning 

Mental activity needs to be understood absolutely prosaically. It is the same work, as well as any other work. 
We should learn to conduct this work. It is necessary to arm this work with adequate means and if you do 
not make it, it will be bad. 
 

P.Ya.Gal’perin 

 
Skollagen (SFS 2010:800) anger att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet (1 kap. 5§) och vara likvärdig i hela landet (1 kap. 8§). Målet för speciallärarexamen är 

enligt Svensk författningssamling (SFS 2011:186) att besitta det som krävs i form av kunskaper och 

förmågor för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Vidare ska specialläraren arbeta 
förebyggande och bidra till att undanröja hinder och svårigheter, för att undvika att elever blir i behov 

av särskilt stöd. 

Speciallärare i grundsärskolan arbetar ofta som klasslärare vilket innebär att både planera och 
genomföra undervisningen. Samtliga elever i grundsärskolan är i behov av olika former av särskilt 

stöd. Uppgiften blir då att, tillsammans med till exempel olika personalkategorier från habilitering, 

elevassistenter och fritidspersonal, identifiera behoven och vilket specifikt stöd varje enskild elev 

behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2014; Skolverket, 2018). 

Berthén (2007) menar att elever i grundsärskolan huvudsakligen ägnar skoltiden åt att förbereda sig 

för något som komma skall, och att det blir lite tid över till lärande. Istället för att till exempel lära sig 

att läsa, får eleverna använda mycket tid åt att förbereda sig för att lära sig läsa (Berthén, 2007; 
Lundberg & Reichenberg, 2013). Skolinspektionen (2010) lyfter i sin granskning i ämnet svenska att 

undervisningen i grundsärskolan inte ger förutsättningar för eleverna att utveckla kursplanens mål. I 

grundsärskolan tar fokus på omsorg och träning av aktiviteter i dagliga livet fortfarande mycket tid 
från undervisningen, vilket också syns i timplanen för grundsärskolan. Jämfört med grundskolan har 

elever i grundsärskolan mycket mer undervisningstid i praktisk-estetiska ämnen men mindre tid för till 

exempel engelska, SO och NO (Skolverket, 2018). 

Som lärare i grundsärskolan är vår erfarenhet, att undervisningen inte alltid ger eleverna möjlighet att 
uppnå mål i läroplanen (Skolverket, 2018) som handlar om att förstå innebörden i ett begrepp. 

Läroplanens (Skolverket, 2018) samtliga kursplaner anger att eleverna ska ges förutsättningar att 

utveckla sin språkliga förmåga, i flertalet av dem står ordet “begrepp” explicit. Kunskapskraven i 
kursplanerna (Skolverket, 2018) innefattar till exempel förmåga till reflektion, problemlösning, 

jämförelse och resonemang, men det saknas forskning om hur undervisningen på bästa sätt kan hjälpa 

elever i grundsärskolan att erövra dessa förmågor. Begreppsförståelse och kunskapsutveckling 
förutsätter varandra. Begrepp är nödvändiga för kunskapsutvecklingen, samtidigt som 

kunskapsutveckling är ett resultat av begreppsförståelse (Vygotskij,1999). Att lära sig innefattar att 

förvärva, omskapa och värdera kunskap (Bruner, 1960). 

Det finns behov av att ta reda på mer om vilken undervisning som bidrar till ökad måluppfyllelse i 
grundsärskolan. I ett försök att skapa undervisning som leder till att uppnå läroplansmålet att eleverna 

ska få möjlighet till överblick och sammanhang (Skolverket, 2018) har vi provat Gal’perins (1992) 

teori. Teorin erbjuder ett sätt att undervisa i grundsärskolan med hjälp av instruktioner som möjliggör 
planering och stegvist skapande av mentala handlingar. I denna studie har vi som ett exempel valt den 

mentala handlingen att identifiera huruvida ett givet datum är vardag eller helg. 
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Teoretisk bakgrund 

Teoretisk utgångspunkt: Gal’perins teori 

Utgångspunkt för detta arbete är en teori skapad av Piotr Yákovlevich Gal’perin (1922–1988), en rysk 

psykolog som utvecklade teorin om stegvist skapande av mentala handlingar. 

Mentala handlingar har enligt Gal’perin (1989a) utvecklats när fysiologiska reflexer och reaktioner 

inte räckt till för de nya utmaningar som människan ställdes inför. Alla handlingar består av två delar: 
orientering och utförande, och utförandet är beroende av hur fullödig orienteringen varit. Nya mentala 

handlingar skapar möjlighet för individen att orientera sig i omgivningen. Hur väl individen kan dra 

nytta av de mentala handlingarna, vilken betydelse de får för den enskilde, beror på orienteringsfasens 

kvalitet (Engeness & Lund, 2018). Liksom Vygotskij ansåg Gal’perin att nya psykologiska handlingar 
först formas på det yttre planet, i sociala sammanhang och materiell form, för att sedan omvandlas till 

en inre, mental form. Gal’perin beskrev hur denna omvandling gick till och utvecklade Vygotskijs 

idéer till konkret undervisningsförfarande (Arievitch, 2017; Engeness & Lund, 2018). 

Typer av lärande enligt Gal’perin 

Undervisning kan formas på olika sätt och möjliggöra olika typer av lärande, beroende på vilken 

orientering som den skapar för eleven. Gal’perin har beskrivit tre typer av lärande.  

Traditionell undervisning leder till ett lärande där eleven provar sig fram och begår många misstag. 

Eleven försöker att orientera sig och ta reda på hur handlingen ska utföras, men saknar fungerande 

verktyg för hur det ska gå till. Denna typ av lärande går via att först se, sedan göra och slutligen 
komma ihåg. Den andra typen av lärande - ett systematiskt, empiriskt lärande – innebär att eleven med 

hjälp av läraren skapar en orienteringsbas för en viss handling, men utan att förstå de grundläggande 

principerna. Vad kunnandet består av är inte tydligt för eleven och kunskapen blir därmed inte 
generaliserbar. Det Gal’perin istället förordar är systematiskt, teoretiskt lärande, vilket möjliggörs när 

all nödvändig och tillräcklig information för handlingens genomförande presenteras från början. För 

att kunna göra det behöver läraren ha identifierat innehållet i handlingen, så att undervisningen 

möjliggör för eleven att urskilja vad som krävs för kunnandet. Undervisningen erbjuder därmed 
möjlighet till inlärning av kunskaper som kan generaliseras i nya situationer Ett systematiskt, teoretiskt 

lärande av detta slag gynnar elevens kognitiva utveckling (Arievitch, 2017).  

Stegvist skapande av mentala handlingar och begrepp 

För att ta reda på hur mentala handlingar utvecklas, föreslog Gal’perin en undersökningsmetod: 

stegvist skapande av mentala handlingar (Arievitch, 2017). Efterhand utvecklades metoden också till 

en modell för undervisning. 

Eleven genomgår stegvis olika faser för att nå dithän att handlingen är internaliserad på ett sätt så att 

den utförs automatiskt och kan appliceras i olika sammanhang. 

Steg 1. Läraren börjar med att skapa motivation för en handling. 

Steg 2. Eleven får ett orienteringskort med instruktioner (SCOBA) för denna handling. 

Steg 3. Eleven använder orienteringskortet tillsammans med eventuella orienteringsverktyg och 

internaliserar handlingen i materiell form genom att praktiskt manipulera konkreta föremål. 

Steg 4. Eleven pratar högt (expressivt tal) och beskriver sina handlingar under utförandet. 

Steg 5. Eleven pratar tyst med sig själv (inre tal) under utförandet. 

Steg 6. I det sista steget är handlingen internaliserad till den grad att eleven kan forma sin egen 

orienteringsbas (OBA) och kan utföra handlingen i andra sammanhang (Engeness & Lund, 2018). 
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Orientering 

Orienteringsfasen består av de två första stegen i modellen, där läraren börjar med att skapa motivation 

för en handling. Innan eleven utför handlingen behöver hen förstå och acceptera värdet av det 

kommande kunnande som följer av handlingen (Arievitch & Haenen, 2005). Det system för 

instruktioner som eleven behöver för att utföra handlingen benämner Gal’perin som orienteringsbas 
(OBA). Instruktionerna presenteras för eleven på ett orienteringskort (SCOBA). OBA och SCOBA 

(Gal’perin, 1989a) presenteras utförligare nedan. 

Genomförande 

Genomförandefasen består av fyra olika steg och varje steg kontrolleras genom att observera det 

eleven gör och säger. I steg tre använder eleven SCOBA tillsammans med till exempel bilder, 

diagram, modeller eller konkreta föremål för att internalisera handlingen i materiell form. Det är 
vanligt att eleven på detta steg också pratar samtidigt som hen utför handlingen. Lärarens roll är att 

kontrollera att handlingen utförs korrekt enligt instruktionerna (Gal’perin, 1989c, 1992). 

Den verbala fasen är uppdelad i två steg, som visar i vilken grad eleven behöver verbalt språk som 
stöd för förståelse av instruktionerna samt hur läraren kontrollerar handlingens skapande. Det 

expressiva talet i steg fyra innebär att eleven under genomförandet pratar högt samtidigt som hen utför 

handlingen. Talet ska hjälpa eleven att slutföra handlingen, inte förklara vad hen gör. Lärarens uppgift 
är att kontrollera om eleven klarar att utföra handlingen utan att använda orienteringsverktygen i 

föregående steg. I annat fall behöver eleven backa till steg tre. Nästkommande steg i den verbala 

genomförandefasen innebär att eleven mumlar eller talar tyst för sig själv när hen genomför 

handlingen. Läraren kontrollerar att eleven internaliserat handlingen på denna verbala nivå. Om eleven 
använder expressivt tal och/eller behöver materiella ting för att kunna genomföra handlingen behöver 

hen återgå till tidigare steg (Gal’perin, 1989c, 1992). 

Förutom att handlingarna kan utföras på olika abstraktionsnivåer (fysiskt, verbalt, mentalt), kan de 
också utföras med olika kvalitet beträffande generalisering, förkortning och sakkunskap. 

Generalisering innebär att kunna urskilja det som är viktigt för att utföra handlingen. Efterhand som 

handlingen utvecklas förkortas den också, eftersom stegen efterhand kan förenklas då den som 

genomför handlingen har dragit lärdom av sina erfarenheter. När handlingen kan utföras snabbt och 
enkelt utan lärarstöd har den uppnått högsta kvalitet, sakkunskap (mastery). Evidens för att eleven kan 

utföra handlingen är att hen gör rätt från början, kan utföra den flera gånger och i en ny situation 

(Haenen, 2001). 

Elever som internaliserat en handling i mental form på steg sex kan utföra handlingen utan materiella 

ting eller verbalt stöd. Kontroll av att detta steg uppnåtts består i att eleven kan upprepa handlingen 

många gånger och i nya sammanhang. Eleven kan nu forma sin OBA på egen hand (Engeness & 

Lund, 2018). 

OBA 

OBA (orienting basis of the action) definieras av Gal’perin (1989a) som den orienterande basen för en 
ny handling. OBA innehåller begreppets alla väsentliga egenskaper och beskriver syftet med 

handlingen tydligt. Utifrån OBA skapas en aktivitet, och om OBA är komplett kan eleven göra rätt 

från början. Misslyckas eleven med att genomföra handlingen är instruktionerna bristfälliga och både 
OBA och SCOBA behöver omarbetas (Gal’perin, 1967). Reshetova (2014) beskriver OBA som ett 

mentalt schema över aktiviteten som rymmer alla de nödvändiga egenskaperna för att eleverna ska 

kunna generalisera handlingen i ett nytt sammanhang. En fullkomlig OBA eliminerar många av 

svårigheterna som uppkommer vid inlärningssituationer och underlättar för lärare att kontrollera 
elevernas kunskaper. En fullkomlig OBA kan användas både i ordinarie- och specialundervisning 

(Gal’perin, 1989a). 
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SCOBA 

SCOBA står för “scheme of a complete orienting basis of the action”, och innehåller detaljerad 

information om hur en viss handling ska genomföras samlat på ett så kallat orienteringskort. SCOBA 

innehåller allt som en elev behöver förstå gällande en viss handling. Genom att ge systematiska 

instruktioner kan läraren kontrollera att eleven inte genomför handlingen slumpartat. SCOBA är ett 
psykologiskt redskap som eleven använder för att kunna internalisera handlingen på olika nivåer. Med 

hjälp av SCOBA kan eleven genomföra något som hen inte kan göra utan kortet. SCOBA presenteras 

för eleven i form av stegvisa, detaljerade instruktioner på ett kort. Instruktionerna är ofta skriftliga, 
men kan också delges muntligt eller illustreras med hjälp av bilder och till exempel digitala 

hjälpmedel. De stegvisa instruktionerna hjälper eleven att genomföra handlingen på ett systematiskt, 

kontrollerat sätt utan att eleven behöver lära sig utantill eller prova sig fram. Gal’perin menade att det 
inte finns något behov av att förklara handlingen i förväg. Det grundläggande innehållet för att förstå 

och att kunna följa handlingen, det vill säga handlingens orienteringsbas, står i SCOBA 

(Gal’perin,1989a). 

En korrekt utformad SCOBA innehåller en fullkomlig OBA, det vill säga alla nödvändiga stödpunkter 
för en mental handling, vilket leder till att denna internaliseras och därmed kan generaliseras i andra 

sammanhang. Med hjälp av SCOBA menade Gal’perin att eleverna kunde följa instruktionerna på ett 

förenklat vis. Handlingens mål är integrerat i SCOBA och i genomförandet får eleven tillgång till hela 
handlingen, varvid syftet omedelbart presenteras och tydliggörs. Att använda sig av SCOBA leder till 

jämnare samt ökad kvalitet i lärandet, innehållet i handlingen kontrolleras när eleven inte behöver 

prova sig fram och tidsåtgången i handlingens genomförande förkortas (Gal’perin, 1989a). 

Lärarens uppgift är att leda och övervaka elevens utförande av handlingar, att hjälpa eleven att stegvis 

förflytta sig i sin begreppsutveckling och mot att kunna forma sin egen OBA. Läraren ska även 

kontrollera de olika stegen. Om eleven till exempel använder de konkreta föremålen och samtidigt 

pratar tyst för sig själv, betyder det att eleven måste backa till föregående steg, även om hen gjort rätt 

enligt SCOBA (Gal’perin, 1989c, 1992). 

Speciallärarens roll i grundsärskolan 

I skollagen (SFS 2010:800) står att elever med intellektuell funktionsnedsättning som inte bedöms nå 

kunskapskraven i grundskolan ska tas emot och erbjudas sin utbildning i grundsärskolan. 
Grundsärskolan har två inriktningar, ämnen och ämnesområden. Elever som läser enligt kursplanerna 

för ämnen har undervisning utifrån sina egna förutsättningar och med individuella anpassningar. 

Jämfört med grundskolan finns skillnader i timfördelning, mål och betygskriterier. Elever som läser 

ämnesområden bedöms att inte kunna tillgodogöra sig delar av grundsärskolans ämnesundervisning. 
Kursplanerna för ämnesområden består av vardagsaktiviteter, verklighetsuppfattning, estetisk 

verksamhet, kommunikation och motorik (Skolverket, 2018). 

I grundsärskolan är läraren ofta speciallärare, vilket innebär att planera och genomföra undervisningen 

men också genomföra specialpedagogiska, individuella, anpassningar efter behov. 

Det är vanligt att elever i grundsärskolan saknar talat språk, helt eller delvis, vilket innebär att läraren 

inte utifrån en verbal fråga kan avgöra om eleven gör rätt eller ej. Undervisningen behöver ge eleven 
möjlighet att visa sina kunskaper med hjälp av till exempel stödtecken, digitala hjälpmedel eller bilder. 

En personlig relation och kännedom om elevens kunskapsprofil spelar en avgörande roll för att korrekt 

och rättvist kunna tolka elevens olika gensvar på en specifik uppgift. Skolverket (2011) tar upp vikten 

av att läraren har kunskap om eleven för att kunna avgöra när denne medverkar eller bidrar. 
Speciallärarens roll blir att genom god elevkännedom undanröja hinder (SFS 2011:186), vilken är 

avgörande för en rättvis kunskapsbedömning och för att i undervisningen kunna tillgodose 

stödbehovet.  
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Undervisning med utgångspunkt i Gal’perins 
teori: exemplet undervisning om vardag och helg 
i grundsärskolan 

Att orientera sig med hjälp av en kalender kräver en mental handling som inte kan utföras med hjälp 

av fysiologiska funktioner, och därför behöver en ny psykologisk handling skapas. 

Begreppen vardag och helg utgör studiens exempel på undervisning om tidsuppfattning. För att OBA 

ska vara fullständig behöver den utgå från en ämnesanalys av hög kvalitet. Ämnesanalysen anger vad 

kunnandet innebär. I denna studie, med begreppen vardag och helg som exempel, tar ämnesanalysen 
sin början i styrdokumenten. Kommentarmaterialet till grundsärskolans kursplaner (Skolverket, 2011) 

anger beträffande syftet för matematik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning att 

undervisningen ska sträva efter att ge eleverna möjlighet att utveckla ämnesförmågorna i sammanhang 

som är meningsfulla och användbara för eleverna. Begreppsförmågan i ovanstående kursplaner 
(Skolverket, 2018), men också i SO, består i att eleverna lär sig betydelsen och innebörden samt 

skillnader och samband mellan olika ämnesspecifika begrepp. Ämnesspecifika ord, begrepp och 

symboler ingår i såväl centralt innehåll som kunskapskrav i matematik, SO, verklighetsuppfattning 
och vardagsaktiviteter (Skolverket, 2018).  Kommentarmaterialet (Skolverket, 2011) framhåller att 

undervisningen ska behandla de ord och begrepp som är centrala för ämnet och berikar elevernas 

ordförråd. 

Vardag och helg är två frekventa begrepp som används i samhället och underlättar i kommunikation 
med andra. Att känna till bakgrunden till dessa begrepp, vad det är för skillnad mellan dem och hur de 

hänger ihop ökar elevernas förutsättningar att delta i samhällslivet (Skolverket, 2011). Att undervisa 

om begreppen vardag och helg med hjälp av stegvisa instruktioner medger möjlighet att analysera 
vilka strukturer som finns i begreppen och vilka olika aspekter som behöver beaktas (Arievitch & 

Haenen, 2005). Till exempel att kalendern är en tabell och att begreppen vardag och helg har sitt 

ursprung i både religion, samhällshistoria och språk. 

Begreppen datum, vardag och helg 

Enligt SAOL (2019) är datum en tidsangivelse som innefattar både år, månad och dag. I 

Nationalencyklopedin (2019) förklaras begreppet vardag som veckodag som inte är söndag eller 
helgdag. SAOB (2019) anger helg som sammanfattande benämning på den tid som upptages av var 

särskild av de stora kyrkohögtiderna, söndag och helgdag. Att fira eller att hålla helg betyder att man 

vilar från arbetet och iakttar helgens bruk och seder. Som helgdagar räknas söndagar och kristna 
högtider som till exempel juldagen, påskdagen och Kristi himmelfärdsdagen. Även dagar som inte 

kopplas till kristendomen kan vara helgdagar, till exempel nyårsdagen, midsommardagen, första maj 

och nationaldagen. SAOB (2019) beskriver begreppet vardag som något som inträffar och upprepas 

varje dag, samt en veckodag som ej är söndag eller helgdag. I vår studie har vi utgått från elevernas 
verklighet och definierar vardagar som de dagar eleverna går i skolan/på fritids (måndag-fredag) och 

helg som de dagar som eleverna inte går i skolan (lördag-söndag). 

Målet med handlingen är att eleverna ska kunna avgöra om ett visst datum är vardag eller helgdag. 
Vi är medvetna om att uppdelning av vardag/helg ibland inte stämmer överens med elevens verklighet, 

då det kan förekomma till exempel studiedagar eller en röd dag måndag-fredag. Vi har haft detta i 

åtanke och valt att generalisera. I samtal med eleven har vi talat om att vardagar är de veckodagar som 

man oftast är i skolan eller på fritids, men att det kan finnas undantag. 
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Tidigare forskning 

Det finns få studier om undervisning med stegvist planerade instruktioner enligt Gal’perins teori. Vår 
studie är ett bidrag till hur undervisning kan utformas med hjälp av Gal’perins teoretiska ramverk med 

tidsbegrepp i kalendern som exempel. 

Tidigare forskning utifrån Gal’perin 

Experiment där deltagarna var typiskt utvecklade elever med fungerande verbalt språk genomfördes av 
Gal’perin från 1950-talet och framåt inom olika områden som matematik, fysik, språkinlärning och 

historia. Ett exempel på att undervisning leder till utveckling är de skolbarn som lärde sig att forma det 

ryska alfabetets bokstäver med utgångspunkt från teorin om stegvist lärande, och sedan kunde omsätta 

kunskapen i andra sammanhang (Arievitch & Haenen, 2005). 

Gal’perin (1989a) beskriver Nechaevs studie om användande av SCOBA för att organisera 

studiematerial. OBA organiserades så att den innehöll alla karakteristiska, distinkta egenskaper och 

begrepp samtidigt. Nechaev prövade i sin studie hur juridikstudenter lärde sig olika lagbegrepp och 
utformade därefter en OBA. Alla begrepp utifrån lagstiftningen sammanställdes på SCOBA. 

Handlingens genomförande organiserades i nivåer på SCOBA som presenterades för eleverna. Läraren 

observerade de svårigheter och problem eleverna upplevde i genomförandet och SCOBA omarbetades 
och förfinades utifrån detta. Detta genomförande jämfördes med att testa studenterna efter vanlig 

undervisning med en lärare som förklarade begreppen och lagstiftning. Resultatet visade att 

studenterna med hjälp av SCOBA kunde lösa problemen både snabbare samt efter ett tag lärde sig 

innehållet i SCOBA utantill. 

Reshetova (2014) samarbetade med Gal’perin när hon började sin forskning på 1950-talet. Experiment 

med instruktioner konstruerade enligt Gal’perins modell och utfördes i flera olika utbildningar. Vid 

genomförandena fick eleverna utgå från SCOBA där handlingens mål, struktur och metod stod 
beskrivet. SCOBA omfattade ett schema för handlingen samt processen för att kunna genomföra den 

givna handlingen. De elever som deltog i Reshetovas (2014) studie demonstrerade stor kognitiv 

aktivitet, påhittighet, uppfinningsrikedom och kritisk hållning. Genom att följa SCOBA utvecklade 
eleverna såväl kognitiv motivation som ett nytt sätt att tänka och att lära sig. Kabanova (1985) 

använde Gal’perins teori för språkundervisning. I studien beskrivs det hon utarbetade ett schema över 

regler som används vid meningsbyggnad, vilket fungerade som förebild för eleverna om hur meningar 

kan konstrueras. Schemat kunde användas när eleverna skulle lära sig ytterligare ett annat språk, vilket 
bidrog till effektivare inlärning. I slutet av studien fick eleverna genomföra ett test, med genomgående 

gott resultat. Kabanova (1985) observerade att undervisning i språk, och även andra ämnen, 

utvecklades till det bättre när en tydlig sammanställning av det som krävs för aktiviteten presenterades 

från start. 

I Fernandez avhandling (2017) undersöks hur åtta vuxna, nybörjare i italienska, använde fraser vid ett 

restaurangbesök, där deltagarna sedan kunde omvandla SCOBA och omsätta kunskaperna i nya 

sammanhang. Ohta (2017) utformade efter Gal’perins teori SCOBA som användes i undervisning av 
japansk grammatik med elever i åk 3. Undersökningen visade att stegvisa instruktioner i SCOBA 

främjade språklig utveckling hos eleverna. I början behövde eleverna utgå från SCOBA och andra 

materialiseringar (till exempel anteckningar), men när internalisering i mental form uppnåddes kunde 

eleverna tillämpa de nya begreppen på egen hand. 

Ett exempel på aktionsforskning där Gal’perins teori har använts i skolan är en experimentell studie 

där elever utvecklade mentala handlingar för att styra uppmärksamheten. Lågstadieelever, som ansågs 
göra många skriftliga fel på grund av ouppmärksamhet, fick använda stegvisa instruktioner för att lära 

sig kontrollera sina texter. Därefter fick eleverna använda de stegvisa instruktionerna på andra typer av 

uppgifter. När handlingen var internaliserad i mental form uppvisade eleverna inte längre några tecken 

på ouppmärksamhet och hade förbättrat sina skolresultat (Gal’perin, 1989 b). 
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Tidigare forskning om undervisning för elever 
med intellektuell funktionsnedsättning 

Endast ett fåtal av publicerade studier handlar om elever med intellektuell funktionsnedsättning 

(Göransson, Hellblom-Thibblin & Axdorph, 2016). Dessa elever ingår inte i Pisa-undersökningarna 
(Skolverket, 2019) och de genomför heller inga nationella kunskapsprov (SFS 2011:185, 20§). 

Avsaknaden av internationella och nationella bedömningsinstrument, i kombination med få 

bedömningsstöd (https://www.skolverket.se/undervisning/grundsarskolan/bedomning-i-
grundsarskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundsarskola) att tillgå, medför sämre möjligheter att 

bedöma likvärdigheten i undervisningen för elever i grundsärskolan. Bristerna i styrning, stöd och 

uppföljning i grundsärskolan uppmärksammas i en rapport från Riksrevisionsverket (2019). 

Berthén (2007) menar att elever lär sig det de får möjlighet att lära sig. Jämfört med andra 
elevgrupper, uppmärksammas elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF) inte i lika hög 

utsträckning. Detta får Göransson, Hellblom-Thibblin och Axdorph (2016) att precis som Berthén 

(2007), ställa sig frågan om det är ett uttryck för bristande tilltro till grundsärskoleelevers 
skolprestationer. Det förutsätts ofta att elever med IF inte kan uppnå tillräcklig nivå av läskunnighet 

för att fullt ut kunna delta i samhälls- och yrkesliv (Lundberg & Reichenberg 2013). I undervisningen i 

grundsärskolan syns detta ofta i form av låga intellektuella ambitioner och betoning av traditionella 

grundläggande färdigheter i läsning och matematik. Fokus ligger istället på omvårdnad och träning av 
sociala färdigheter. Den kognitiva potentialen hos elever med IF underskattas, liksom att dessa elever 

kan ha oväntad förmåga att förstå skriftlig text om de får stimulans och korrekta instruktioner 

(Berthén, 2007). I Lundberg och Reichenbergs studie jämfördes och utvärderades två metoder för 
läsinlärning. De metoder som användes i studien var Reciprocal teaching (RT) och Inference making 

(IT), båda gav positiva resultat hos elever med IF. Testgrupperna förbättrade sina resultat främst 

genom att använda sig av textsamtal som utgår från social interaktion som en betydelsefull del av 

lästräningen (Lundberg & Reichenberg, 2013). 

En studie av Göransson, Hellblom-Thibblin och Axdorph (2016) identifierar tre grupper av 

undervisningsstrategier i matematik som gör eleverna med IF delaktiga i lärandeprocessen, nämligen 

pedagogiska matematiska aktiviteter, fokus på elevernas uppfattning av matematiskt innehåll och 
uppmuntran till dialog mellan eleverna. Bristen på forskning om undervisning för elever med IF inom 

matematikdidaktik riskerar att leda till segregering i undervisningspraktiker för dessa elever jämfört 

med generell undervisningspraxis. Lärarna till dessa elever får heller inte tillgång till ändamålsenliga 
forskningsbaserade riktlinjer, så att de kan utveckla sin undervisning (Göransson, Hellblom-Thibblin 

& Axdorph, 2016). 

Gadd, Berthén, och Lundgren  (2019) genomförde en studie i gymnasiesärskolan som visar att 
eleverna kan dra nytta av instruktioner för skrivande och lära sig strategier som hjälper dem att öka 

kvaliteten och längden på sina texter. De menar vidare att instruktioner för skrivande som fungerar för 

andra elever sannolikt också fungerar med elever som har IF. 

Sammantaget visar dessa svenska studier på att kunskapsutvecklingen hos elever med IF gynnas när 
de får undervisning av hög kvalitet. Utifrån Gal’perins teori om mentala handlingar (1992) tyder det 

på att undervisningen ökat elevernas möjlighet till att orientera sig i riktning mot handlingens mål. 

Otterdahl och Westling (2017) prövade Gal’perins teori i ett examensarbete där de använde stegvisa 
instruktioner för elever med funktionsvariationer på ett naturbruksprogram. Studien visade att 

skriftliga instruktioner fungerade bättre när eleverna inte behövde samspela med djuren, då krävdes 

muntliga instruktioner i högre grad. 

Tidigare forskning om tidsbegrepp 

Tidsbegrepp kan delas in i kategorierna kronologi, klocka och kalender. En del av svårigheten med att 
lära sig och att undervisa om tid ligger i att tiden är abstrakt, den går varken att se eller ta på. Det finns 

olika aspekter av tid såsom tidpunkt, tidsintervall och tidsspann. En tidpunkt är ett specifikt tillfälle 
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som kan avläsas på klockan eller i kalendern. Aspekten tidsintervall handlar om att använda 

tidsbegrepp om att mäta och beräkna tid. Ett tidsspann är tid som kommer, passerar och försvinner, 
som till exempel en årstid eller en veckodag. För att förstå almanackan behöver man förstå att tiden är 

sekventiell och kunna tänka i termer av dåtida och framtida händelser. Barn kan prata om vad som 

hänt eller ska hända men kan ännu inte förstå eller prata om det i termer av tidsenheter eller 
tidssekvenser. Förmågan att bedöma hur lång tid som gått sedan något hänt eller hur lång tid det är 

kvar tills något ska hända är inte fullt utvecklad förrän någonstans mellan 7–10 år. Däremot kan yngre 

barn förstå innebörden i begrepp som ”senare”, ”före” eller ”efter”. Elever utvecklar tidsbegrepp 

genom att vara engagerade i meningsfulla aktiviteter. En linjär representation av tid är att föredra, 
almanackan kräver att eleven har utvecklat en höger- och vänsterorientering. Med hjälp av Bruners 

(1960) tre stadier för att lära sig nya begrepp, nämligen konkret, ikoniskt och symboliskt, kan elever 

utveckla förståelse för almanackan. I det konkreta stadiet är diskussioner kring händelser som 
engagerar eleverna ett sätt att låta dem få en upplevelse av hur tiden passerar. I det ikoniska stadiet kan 

almanackan åskådliggöras i linjär form och sedan överföras i symbolisk form till ett almanacksblad. 

Elever med medelsvår till svår IF (APA, 2013) kan med hjälp av individanpassad undervisning och 
konkreta och digitala hjälpmedel utveckla grundläggande taluppfattning om almanackan. Elever som 

ofta får delta i aktiviteter de ännu inte är mogna för kan förlora tron på sin kapacitet och tappa 

förtroendet för att kunna förstå de aktiviteter som läraren presenterar (Barnes, 2006; Beneke, Ostrosky 

& Katz, 2008; Harris, 2008; Jimenez & Kemmery, 2013; Muir, 1990). 

Utifrån Gal’perins teori om stegvist utformade instruktioner där all information ska finnas med från 

början (Gal’perin,1992) tyder resultaten i tidigare forskning om tidsbegrepp på att orienteringsbasen 

var ofullständig och gav inte eleverna hjälp att utveckla begreppsförståelse för kalendern. För att 
utveckla begreppsförståelse behöver undervisningen om kalendern först utgå från ett linjärt perspektiv 

innan eleverna kan tillgodogöra sig kalendern i tabellform (Barnes, 2006; Beneke, Ostrosky & Katz, 

2008; Harris, 2008; Jimenez & Kemmery, 2013; Muir, 1990). 

Med utgångspunkt från den teoretiska bakgrunden formuleras studiens syfte och frågeställningar 

nedan. 

Syfte  

Syftet med denna studie är att pröva Gal’perins teori som ett redskap för utveckling av undervisningen 
för elever med intellektuell funktionsnedsättning, med undervisning kring begreppen vardag och helg 

som exempel. 

Frågeställningar 

Hur ser en OBA (orienteringsbas) ut för förmågan att med hjälp av kalendern identifiera ett visst 

datum som vardag eller helg?   

Hur kan SCOBA (orienteringskort) och orienteringsverktyg utformas för den mentala handlingen att 

identifiera ett visst datum som vardag eller helg med hjälp av kalender? 

Är Gal’perins teori ett användbart redskap för utveckling av undervisning kring begreppen vardag och 

helg för elever med intellektuell funktionsnedsättning? 
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Metod 

Val av metodansats 

Denna studie är inspirerad av aktionsforskning och har genomförts med hjälp av observationer och 
reflekterande samtal. Då studien handlar om att utveckla och förfina SCOBA med tillhörande 

orienteringsverktyg sökte vi en metod som medger ett iterativt förfarande, vilket aktionsforskning gör 

(Rönnerman, 2011). 

Aktionsforskning 

Aktionsforskning kan ses som en del av det engelska begreppet “action research”, ett begrepp av 

övergripande karaktär där praktik och forskning samarbetar för att skapa ny kunskap. Det är en iterativ 
process som inleds med att en fråga formuleras. En plan upprättas för vad som ska undersökas och hur 

det ska gå till. Planen sätts i verket och observeras. Därefter sker reflektion och en ny aktion planeras 

(Lindgren, 2009; Rönnerman, 2011). 

Aktionsforskning som undersökningsmetod i skolan utgår från lärarnas egna frågor, där samarbetet 

mellan forskare och lärare har som mål att utveckla och förändra undervisningen. Lärarna såväl 

genomför som dokumenterar och reflekterar över processen, i syfte att resultatet ska få direkt 

genomslag i verksamheten (Lindgren, 2009). Det innebär att lärare aktivt är med och skapar ny 
kunskap och att forskaren bidrar med verktyg och stödstrukturer (Andersson, 2007; Rönnerman, 

2011). 

För att pröva Gal’perins teori i syfte att utveckla undervisningen valde vi aktionsforskning som 
metodansats. Förfarandet i metoden, att upprepade gånger planera, genomföra och observera och 

sedan reflektera och utvärdera resultatet, gav oss möjlighet att prova SCOBA i klassrummet. Vi hade 

en praktiknära fråga, som vi med inspiration från metodansatsen i aktionsforskning försökte besvara. I 
vårt fall intog vi dubbla roller som praktiker och forskare. Det innebar att vi bidrog med 

lärarerfarenhet och elevkännedom parallellt med utveckling av SCOBA med hjälp av Gal’perins teori. 

Urval och datainsamling 

Studien har genomförts på två grundsärskolor i Stockholm. Vi har gjort ett bekvämlighetsurval (Trost 

& Hultåker, 2007) och för att få bästa möjliga resultat har vi i samråd med personal på skolan valt 

elevgrupper vi tidigare träffat och där vi känner till vilka anpassningar som behöver göras. 

Genomförande och dokumentation 

Studien, som är inspirerad av aktionsforskning, genomfördes i grundsärskolan. Författarna har intagit 

forskarens roll, men också genomfört undervisning i klasser med elever som läser enligt kursplanerna 
för ämnen och i klasser med elever som läser enligt kursplanerna för ämnesområden. En 

lektionsaktivitet har planerats gemensamt och genomförts med en av oss i rollen som lärare och den 

andre som observatör. För att utföra dessa dubbla roller, forskare och lärare, har vi inhämtat 

“expertkunskaper” om aktionsforskning och om Gal’perins teori men också genomfört 
undervisningen. Mellan lektionspassen har vi analyserat och tolkat resultatet av undervisningen för att 

kunna göra förbättringar till nästa lektionsgenomförande (Andersson, 2007). 

Varje genomförande har dokumenterats med hjälp av en ostrukturerad loggbok (Bjørndal, 2018). Vid 
alla tillfällen har vi efter genomförandet gjort skriftliga reflektioner. Ljudupptagningar gjordes vid fyra 

genomföranden, vilka fungerade som ytterligare stöd vid de skriftliga reflektionerna. Vid två tillfällen 

gjordes ingen ljudupptagning på grund av problem med tekniken. Bjørndal (2018) uppmärksammar att 
ljudupptagning gör det möjligt att konservera observationer och inte bara förlita sig på minnet. 
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Ljudupptagningarna gör det också möjligt att kunna lyssna flera gånger, upptäcka något nytt och 

intressant och därmed få en djupare förståelse för vad som sker vid observationen. Vid två 

genomföranden förde en observatör anteckningar. 

Etiska aspekter 

Information om studien har delgivits vårdnadshavare och skolpersonal i förväg (Bilaga 1). Vid 

tillfällen elever signalerat att de ej vill delta har hänsyn till detta tagits. Alla elever som har velat delta 
har fått möjlighet till detta då genomförandena har skett inom ramen för ordinarie undervisning. Då 

studien genomfördes i grundsärskolan är detta en etisk aspekt av stor vikt att beakta, eftersom elever 

med IF har svårare än typiskt utvecklade elever att ifrågasätta det läraren föreslår. Vid 

genomförandena är det undervisningen som varit fokus för observation, gällande hur SCOBA och 
orienteringsverktyg kan utformas för att eleverna ska kunna utföra handlingen. Eleverna går inte att 

identifiera, de har enbart fungerat som redskap för att vi skulle få möjlighet att genomföra vår studie. 

Dokumentation och ljudupptagning har gjort det möjligt att i texten följa den iterativa processen, 
vilket säkerställer reliabiliteten. All dokumentation kommer att förstöras efter att studien är avslutad. 

Studien tillgodoser huvudkraven beträffande kraven på information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande (VR, 2002, 2017). Validiteten är säkrad genom att studien är grundad i praktisk handling och 

empiri. 

Resultat 

Bearbetning av empiriskt material 

Studiens datamaterial utgörs av transkriberingar och ostrukturerad loggbok från fem omgångar. När 

ljudupptagningar har gjorts är transkriberingarna ordagranna. Våra reflekterande samtal efter 
observationerna, tillsammans med ovanstående, gjorde grunden till den kvalitativa analysen (Fejes & 

Thornberg, 2015) av genomförandena. Inför nästkommande omgång gjordes därefter förändringar i 

OBA, SCOBA och orienteringsverktyg i syfte att undervisningen skulle ge eleverna bättre 

förutsättningar att genomföra handlingen än tidigare. 

Stödpunkter 

Stödpunkterna består av de bärande beståndsdelar som leder fram till handlingen (Gal’perin, 1989a), 
vilket i denna studie innebär att använda sig av kalendern för att identifiera om ett givet datum är 

vardag eller helg. 

Kalendern är ett system för tideräkning och finns av olika slag. Begreppet datum är en tidsangivelse 
som innefattar år, månad och datum och refereras till en viss dag i ett sådant kalendersystem, i det här 

fallet den gregorianska kalendern. Kalendern är ett kulturellt redskap som används för att skapa 

referenser och underlätta förståelsen mellan människor (SAOL, 2019). Den mentala handlingen att 

”identifiera ett visst datum som vardag eller helg med hjälp av kalender” inbegriper många 

stödpunkter: 

• För att identifiera aktuellt år: 

o Identifiera var året står på kalendern 

 

• För att identifiera aktuell månad bland årets tolv månader: 
o Identifiera var månadens namn står på kalenderbladet 

o Leta upp rätt månad 
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• För att identifiera aktuellt datum i månaden: 

o Identifiera att ett datum består av ordningstalet för den aktuella dagen i månaden samt 

månadens namn 
o Leta upp rätt ordningstal i aktuell månad 

 

• För att identifiera datumets veckodag: 

o Identifiera var veckodagarnas namn står på kalenderbladet 
o Identifiera att varje veckodag har en kolumn i kalendern 

o Identifiera vilken kolumn det aktuella datumet tillhör 

o Koppla ihop aktuellt datum med veckodagens namn 

 

• För att identifiera om den aktuella veckodagen är en vardag eller helg: 
o Identifiera att veckans sju dagar är uppdelade i vardagar och helg 

o Identifiera att måndag-fredag är vardagar 

o Identifiera att lördag-söndag är helg 
o Koppla ihop aktuell veckodag med begreppet vardag eller helg 

Orienteringsverktyg 

Orienteringsverktyg kan utformas när instruktionerna i SCOBA behöver kompletteras för en eller flera 
elever. För exempel på de orienteringsverktyg som användes, se planering under respektive omgång 

nedan. 

Omgång 1 

Planering 

Vi började med att skapa OBA (Bilaga 2), med utgångspunkt från den, skapades en SCOBA (Bilaga 

3) och ett orienteringsredskap i A4-format, bestående av en enkel tabell i form av ett kalenderblad med 

färgmarkerade veckodagar i översta raden (Bilaga 4). Färgmarkeringarna är desamma som på 
habiliteringens hemsida (http://habilitering.se/habiliteringens-resurscenter/kommunikativt-och-

kognitivt-stod/material-att-ladda-ner/veckoscheman). För att förtydliga för icke läskunniga elever, 

kompletterades kalenderbladet med teckenstöd (TAKK) från applikationen Spreadthesign 
(https://www.spreadthesign.com/sv.se/search/) ovanför varje veckodag. Veckodagens signalfärg 

flyttades från namnet till tecknet för respektive veckodag (Bilaga 5). Nästa steg blev att skapa en 

orienteringspunkt för att kunna avgöra om en viss veckodag är vardag eller helg. En tabellrad ovanför 

teckenstödet i färgerna mörkgrått för vardagar och vitt för helgdagar visar avgränsningen mellan 
vardag och helg. Färgmarkeringarna är menade att uppgöra en visuell förstärkning av vilka 

veckodagar som tillhör samma kategori. I denna tabellradrad står också begreppen “vardag” och 

“helg” vänstercentrerade i respektive fält. Vänstercentrering valdes för att markera var respektive 
kategori börjar. Datumremsor förbereds (Bilaga 6) samt ett orienteringsverktyg i form av en 

“vinkelhake” (Bilaga 7). 

De första orienteringsredskapen prövades, se nedan. 

Observation 

En lärare genomförde aktiviteten i årskurs 4–6 i grundsärskolan med sju elever som läser enligt 

kursplanen för ämnen. Tre av eleverna genomförde aktiviteten tillsammans, fyra elever genomförde 
aktiviteten enskilt med läraren. En av eleverna ville först inte delta, men när alla klasskamraterna 

genomfört aktiviteten, ville även denne elev medverka. Läraren gav muntliga instruktioner och läste 

stödfrågorna högt. 

En observatör antecknade och ljudupptagning ägde rum. Nedan beskrivs två av dessa genomföranden. 

https://www.spreadthesign.com/sv.se/search/
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Elev 1 

Orienteringsverktyget (Bilaga 8) placeras framför eleven och läraren läser högt från SCOBA. Eleven 

börjar med att välja en pappersremsa (Bilaga 6), läser högt och klipper isär datumet och månaden. 
Sedan lägger eleven datum och månad likadant som på kalenderbladet. Eleven lägger också en 

genomskinlig markör på datumet. Vid muntliga instruktioner kan eleven snabbt svara på vilken 

veckodag det givna datumet är och att det är en helg. Läraren frågar eleven hur hen kunde veta att det 
var lördag och helg. Eleven svarar att man inte jobbar på lördagar, därför är det helg. Eleven pekar 

också på datumet och spårar med fingret längs lördagskolumnen, och pekar var det står lördag. När 

läraren igen frågar hur man vet om datumet är vardag eller helg svarar eleven att det är helg. 

Elev 2 

Orienteringsverktyget (Bilaga 8) placeras framför eleven. Eleven väljer en pappersremsa (Bilaga 6) 

och läraren hjälper eleven att läsa. Läraren hjälper sedan eleven att klippa isär datumet och månaden 

på papperslappen, och uppmanar eleven att lägga lappen där det står “oktober” på månadens namn på 
kalenderbladet. Eleven lägger lappen där det står “onsdag” på kalenderbladet (eleven letar antagligen 

efter “O”, första bokstaven i båda orden. Läraren och eleven läser tillsammans “onsdag” och “oktober” 

och kommer överens om att det inte är samma ord. Eleven tar lappen och jämför med texten på 

kalenderbladet men hittar inte månadens namn. Läraren hjälper eleven, visar på lappen med oktober 
och frågar eleven om hen kan hitta var på kalenderbladet det står likadant. Eleven hittar efter ett tag 

månadens namn och placerar lappen rätt. Läraren frågar eleven vad oktober betyder, eleven svarar att 

det är månaden. Läraren frågar sedan eleven vilken siffra som står på den andra lappen, eleven svarar 
att det står “2”. Läraren förtydligar och säger att datumet är den andra oktober, eleven lägger då lappen 

samt en markör på siffran 2 på kalenderbladet. Läraren frågar eleven vilken veckodag det är, eleven 

pekar först på 13 och sedan på 7 på kalenderbladet. Läraren frågar eleven om hen minns vad 
veckodagarna heter, eleven svarar nej. Läraren frågar eleven om hen vet vilken veckodag det är idag. 

Eleven svarar nej, då berättar och stödtecknar läraren att det är onsdagen den andra oktober. Därefter 

frågar läraren eleven om datumet är en vardag eller en helgdag. Eleven plockar då upp remsan där det 

står oktober. Läraren visar eleven ännu ett orienteringsredskap (Bilaga 7). Läraren pekar på vardag 
och helg högst upp på kalenderbladet, och hjälper eleven att lägga orienteringsverktygets kryss på 

markören. Läraren pekar på orienteringsverktyget och följer med fingret upp mot den plats där det står 

“vardag” samtidigt som eleven får en fråga om vad läraren pekar på. Eleven svarar “onsdag”, vilket är 
rätt veckodag. Läraren uppmanar eleven att titta vad det står ovanför veckodagen och förklarar att “allt 

som är grått, då är det vardag och det som är vitt är helg.” Läraren ramar fältet med “vardag” med 

tumme och pekfinger och gör sedan likadant med “helg”. Läraren frågar eleven en gång till, om det 

givna datumet är en vardag eller helg och eleven svarar “vardag”. Läraren frågar eleven hur man vet 
skillnaden på vardag och helg, men eleven svarar inte. Läraren frågar eleven vilka dagar hen går i 

skolan (vardag eller på helgen). Eleven svarar “vardagar”. Läraren frågar sedan eleven om hen går i 

skolan på helgen, och eleven svarar ja. Läraren berättar att på helgen är eleven ledig, eleven svarar 

“ja”. 

Reflektion 

För att kunna koncentrera sig på elevens gensvar behöver läraren vara väl förtrogen med innehållet i 
SCOBA, eftersom undervisningen i stunden måste anpassas efter den aktuella eleven. Vid uppläsning 

av de stegvisa instruktionerna flyttas fokus från elevens reaktioner till läsningen, samtidigt som eleven 

lätt tappar fokus när ögonkontakten bryts. Under genomförandet har läraren dubbla roller. Den 

undervisande läraren intar samtidigt en forskarroll som både observerar och tolkar det som sker. 

Flertalet av de sju eleverna kunde redan skilja på vardag och helg.  Även om de inte kände till 

begreppet “vardag” så förstod eleverna innebörden av begreppet när det översattes till “skoldagar” 
eller “jobbdagar”. Inget av orienteringsredskapen (Bilaga 5 och 7) användes i full utsträckning av 

eleverna. Elever som redan förstod begreppen vardag/helg använde sig inte av orienteringsredskapet i 

form av vinkelhake. För de övriga utgjorde orienteringsredskapen inte ett tillräckligt stöd för att ta 

reda på om det är vardag eller helg. 
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Elev 1 genomförde övningen i en grupp om tre elever, och hade innan sitt eget genomförande sett en 

kamrat genomföra övningen, vilket skulle ha kunnat påverka resultatet. Det verkar inte som om eleven 
använder sig av angivelsen vardag/helg på kalenderbladet, hen vet redan att lördagen är en helg, 

eftersom hen stannar med fingret på lördagen. Vår tolkning är att eleven inte var i behov av stödet av 

tabellraden vardag/helg eftersom hen inte fortsatte att spåra med fingret vidare från veckodagen. 

Efter denna observation stod det klart att för att kunna avgöra om SCOBA och orienteringsredskapen 

fungerar som tänkt, behöver vi göra nästa observation med elever som inte har kommit lika långt i sin 

utveckling. I förhållande till Gal’perins teori om stegvist utformade instruktioner är vår tolkning av 

observationen att eleverna med många anpassningar kan internalisera handlingen i materiell form. 

Elev 2 genomförde övningen enskilt med lärare. Eleven visade inte just då sitt kunnande, men då 

eleven har långsam bearbetning går det inte med säkerhet att uttala sig om elevens kunnande eftersom 

detta ofta kommer till uttryck vid ett senare tillfälle. Det faktum att ingen omedelbar effekt av 

undervisningen kan observeras behöver inte betyda att den är ineffektiv. 

Det faktum att läraren anpassade instruktionerna efter elevernas förmåga, beträffande till exempel 

läsning är en etisk aspekt att beakta. Varje genomförande blev därmed individuellt trots att det utgick 

från samma SCOBA och orienteringsverktyg. 

Efter dessa reflektioner kring observationerna gjorde vi förändringar i orienteringsverktygen inför 

omgång 2. 

Omgång 2 

Planering 

• Hur (ska det förändras)? 

• Aktion/observation 

• Reflektion över aktionens utfall 

• Ny aktion/observation 

 

Inför nästa observation förändrades orienteringsredskapen, men SCOBA behölls intakt. 

Orienteringsredskapet med bildstöd i form av färgmarkerade fält för “vardag” och “helg” samt 
teckenstöd för veckodagarna förblev detsamma, men förstorades till A3-format för att göra det lättare 

för eleverna att urskilja datum. Momentet där eleven skulle klippa isär datum och månad togs bort, då 

vi upplevde att denna aktivitet tog fokus från själva handlingen. Även den genomskinliga markören 
och momentet att eleven skulle lägga “lika” med datumlapparna på kalenderbladet togs bort. 

Pappersremsornas vita färg byttes till orange (Bilaga 9), för att eleverna inte skulle koppla samman 

den med onsdagens färg (vit). Kalenderbladet var löst och kunde sättas fast med häftmassa så att 
teckenstödet kunde vara synligt eller döljas (Bilaga 10). Orienteringsredskapet i form av en vinkelhake 

omarbetades så att det skulle vara lättare att hantera (Bilaga 11). 

Observation 

Även denna gång gav läraren muntliga instruktioner och aktiviteten genomfördes med sex elever i 

årskurs 4–6 som läser enligt kursplanen för ämnesområden. 

Trots att det inte fanns någon observatör tillgänglig och ingen möjlighet till ljudupptagning, valde 
läraren att genomföra aktiviteten. Orienteringsverktyget var omarbetat och vi ville få feedback på hur 

det fungerade med elever som läser enligt kursplanen för ämnesområden. Förutom ett nytt 

orienteringsverktyg gav läraren vid detta tillfälle anpassningar i form av att klappa stavelser till 

“vardag” och stödtecken för “helg”. Tillsammans med hela elevgruppen repeterade läraren upprepade 
gånger veckodagarnas namn och förstärkte skillnaden mellan “vardag” och “helg” med 

stavelseklappar och stödtecken. Med hjälp av muntliga instruktioner och orienteringsredskap kunde 
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fyra av eleverna ta reda på om ett visst datum var en vardag eller en helgdag. Två elever deltog endast 

i liten utsträckning och läraren lotsade dessa elever fram till rätt svar. 

Reflektion 

De förändrade orienteringsredskapen och anpassning i form av att klappa stavelser, att använda 

teckenstöd samt att repetera veckodagarnas namn, underlättade för eleverna att urskilja om datumet 
var en vardag eller helg. Eleverna kunde inte urskilja om det var vardag eller helg självständigt. Det 

behövdes mycket stöd från läraren i form av muntliga, upprepade instruktioner. Ofta behövde även 

instruktionerna omformuleras och förenklas för att eleverna skulle förstå dem. Exempelvis höll läraren 
fram asken med pappersremsor samtidigt som läraren läste instruktionen från SCOBA. Med hjälp av 

dessa individuella anpassningar kunde samtliga elever internalisera handlingen i materiell form. 

Några av eleverna såg hur kamraterna genomförde aktiviteten, vilket skulle kunna ha utgjort ett stöd. 
Det blev en naturlig repetition innan hen skulle utföra handlingen på egen hand. Genomförande i 

grupp tycktes öka elevernas motivation, då det blev en social aktivitet. Alla elever tycktes motiverade 

att genomföra aktiviteten. Efteråt verkade eleverna nöjda vilket vi tolkar som att de upplever det 

tillfredställande att ha lyckats genomföra det som förväntades och att delta i ett socialt sammanhang. 
Även de två elever som deltog i liten utsträckning kunde utföra delar av instruktionerna genom att 

härma hur de övriga elever genomförde handlingen. För att dessa elever skulle få flera möjligheter att 

iaktta hur kamraterna gjorde, valde läraren att låta dem genomföra aktiviteten sist. 

Det faktum att detta genomförande ej har dokumenterats med ljudupptagning eller anteckningar från 

observatör, försämrar transparensen i processen av vad som verkligen skedde. Reflektionen bygger 

enbart på det som den undervisande läraren minns från genomförandet. 

Omgång 3 

Planering 

Inför nästa genomförande gjordes förändringar i både SCOBA (Bilaga 12) och i orienteringsverktyget 

(Bilaga 13). I SCOBA punkt 9 står nu att “ramen” vid genomförandet ska hållas så att den tjocka 
linjen pekar mot magen. Punkt 10 beskriver att ramen ska läggas på kalendern så att datumet syns i 

den gula rutan. Orienteringsverktyget (Bilaga 13) får en avgränsad gul ruta att lägga över datumet på 

kalenderbladet, som fått begreppen vardag/helg på egen rad (Bilaga 14). 

Vi tog vi reda på innebörden i och ursprunget till begreppen “vardag” och “helg” och beslöt att vi inte 
behövde göra några ändringar i OBA eftersom vi ansåg att instruktionerna till eleverna var en 

framkomlig väg till internalisering av begreppen och inte riskerade att leda eleven fel. 

Observation 

Läraren provade det förändrade orienteringsverktyget med två elever i årskurs 5 och en elev i årskurs 

8, samtliga läser enligt kursplanen för ämnesområden. 

Samtliga observationer genomfördes enskilt, observationerna med den ena eleven i årskurs 5 och 

eleven i årskurs 8 ljudinspelades. Tekniken fallerade vid det första genomförandet. 

Elev 1 

Eleven är ännu inte läskunnig och får instruktionerna upplästa. Eleven förstår verbala instruktioner, 

men har inte själv något talat språk utan kommunicerar med stödtecken (TAKK). Med tecken visar 
eleven att hen förstår att månaden heter oktober och att datumet är 25. Eleven ser direkt att 25/10 är en 

fredag, utan att ta stöd av ramen. Eleven följer inte i kalenderkolumnen med fingret upp till “fredag” 

och det går inte heller att se att hen följer med blicken i kalenderbladet. Det är troligt att eleven har 
tillräcklig kännedom om kalenderns uppbyggnad så att hen vet att varje kolumn med datum hör ihop 

med en viss veckodag, ser fredagens signalfärg (gul) och kopplar den till veckodagens namn. På 
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frågan om fredagen är vardag eller helg, tecknar eleven “helg”. Ramen tycks inte vara en hjälp att 

förstå att “datumkolumnen” fortsätter upp till nästa rad i kalenderbladet där fredag tillhör de 
veckodagar som betecknas vardag. Eleven verkar inte uppfatta att det går en gräns mellan fredag och 

lördag, vilket markerats med olika färger i kalenderbladet (Bilaga 14). 

Elev 2 

Denna elev har kommit lite längre i sin läsutveckling, men får instruktionerna upplästa. Eleven kan 
med viss hjälp läsa “14 oktober” och hittar på egen hand oktober och 14 på kalenderbladet. 

Instruktionen att hålla ramen mot magen missuppfattas av eleven, som håller hela det laminerade 

orienteringsverktyget platt mot magen. Efter hjälp med hur hen ska hantera ramen hittar eleven den 
gula rutan och kan placera den över 14. På frågan om veckodag svarar hen att det är en fredag, vilket 

skulle kunna bero på att fredagens signalfärg är gul. Läraren målar över den gula färgen på 

orienteringsverktyget (Bilaga 13) så att rutan blir lila, men eleven blir inte hjälpt av detta. Först efter 

upprepade frågor kan eleven säga att det är en måndag, vilket skulle kunna vara en ren gissning. På 
frågan om måndag är en vardag eller helg svarar eleven att det är en helg. Kanske för att hen hör 

“helg” sist i frågan “Är måndag en vardag eller helg?” Orienteringsverktygen i form av kalenderblad 

med anpassningar och en ram som är tänkt att vägleda eleven fram till rätt svar, tycks inte utgöra ett 
stöd för denna elev. På frågan om hen går i skolan eller är ledig på måndagar svarar eleven rätt, men 

kan inte ge ett exempel på en dag på månadsbladet som är helg. 

Elev 3 

Denna elev är ännu inte läskunnig och får instruktionerna upplästa en i taget. Först frågar läraren om 
eleven vet vad vardag och helg är och eleven svarar nej på frågan om vad en vardag är men ja på 

frågan om vad en helg är. Läraren hjälper eleven att läsa “25 oktober” och eleven säger direkt att det är 

en fredag. Eleven tycks ha kännedom om kalenderns uppbyggnad men behöver hjälp av ramen för att 
koppla ihop datumet med rätt rad för veckodagen. Läraren ber eleven att placera ramen på 25 och med 

hjälp lägger eleven ramen åt rätt håll. Eleven kommer inte med hjälp av ramen fram till om fredag är 

en vardag eller helg och läraren visar hur eleven kan följa med fingret från 25 upp till fredag och 

vidare till raden för “vardag”. 

Reflektion 

Elev 1 svarade att fredagen tillhör helgen, vilket inte stämmer enligt orienteringsverktyget. Läraren 
hade denna elev i årskurs 4, då bar eleven en gul tröja på fredagar. Utifrån den pratade klassen ofta om 

den kommande helgen på ett sätt som kan uppfattas som att helgen inleds på fredagen och denna 

relationella kännedom om eleven gjorde att tankegången blev rimlig. Vid genomförandet 
missuppfattar elev 2 punkt 9 i SCOBA och håller ramen platt mot magen. Detta uppfattar vi som en 

konkret tolkning av instruktionen. Elev 3 känner till begreppet helg men inte vardag. Vår reflektion är 

att vi ofta nämner begreppet “helg” och frågar vad eleverna gjort då. Däremot används inte begreppet 

“vardag” i samma utsträckning i samtal med eleverna. 

Lärarens kännedom om eleverna gjorde att varje elev kunde få instruktioner och anpassningar efter 

sina behov. Många anpassningar krävdes för att varje elev skulle kunna internalisera handlingen i 

materiell form. SCOBA behöver omarbetas ytterligare, det är inte tillräckligt tydligt för att elever med 

IF ska kunna använda det självständigt. 

I denna omgång genomförde eleverna aktiviteten enskilt och tycktes vara något mindre motiverade 

jämfört med när aktiviteten genomfördes i grupp. 

Den elev som först tillfrågades ville inte delta, vilket respekterades. Dokumentationen från 

genomförande med elev 1 är gjord ur minnet, då ljudupptagningen misslyckades, vilket skulle kunna 

påverka studiens transparens. 
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Omgång 4 

Planering 

Inför nästa genomförande förändrades såväl orienteringsverktyg som SCOBA. 

“Rutan” på orienteringsverktyget får en färg som inte förknippas med någon av veckodagarna, orange 

(Bilaga 15). Även kalenderbladet får en orange ruta i ramen. Teckenstöd för “vardag” och “helg” 

placeras på egen rad. Den vita färgen byts till ljusgrå eftersom vit är signalfärg för onsdag (Bilaga 16). 

I SCOBA (Bilaga 17) förtydligades instruktionerna för punkt 5 (peka var månadens namn står), punkt 

8 (peka var datumet står), punkt 9 (ta ramen och lägg den likadant som på kalendern), punkt 10 (flytta 

ramen) samt punkt 15 (hitta var det står och peka på rätt ord). 

Observation 1 

Läraren provade det förändrade orienteringsverktyget med en elev i årskurs 3, som läser enligt 

kursplanen för ämnesområden. Genomförandet dokumenterades med ljudupptagning men utan 

observatör. 

Elev 1 

Läraren börjar med att visa eleven orienteringsverktyget (Bilaga 16) och eleven berättar att de har en 

kalender i sitt klassrum. Tillsammans tittar de på orienteringsverktyget, och pratar om att helg utgörs 
av lördag och söndag. Läraren frågar eleven om man går i skolan då. Eleven svarade ”nej”. Lärare och 

elev tittar (och pekar) på vardag och att det är veckodagarna måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. 

Eleven berättar att på fredag har eleverna studiedag. Läraren säger att då är eleverna inte i skolan, utan 
lediga. Men att oftast så är eleverna i skolan/fritids på vardagar. Eleven får muntliga instruktioner att 

välja en lapp med ett datum. Eleven läser högt; ”Tre…tredje oktober”. Eleven uppmanas peka på var 

månaden står. Eleven pekar på siffran 3 i kalendern. Eleven tänker och pekar sedan på månaden längst 
ner på kalenderbladet. Läraren presenterar ramen (Bilaga 15) och uppmanar eleven att lägga den 

likadant som på kalendern. Eleven lägger direkt ramen likadant som på kalendern. Eleven får 

instruktioner att flytta ramen så att datumet syns i det orange fönstret. Eleven flyttar ramen så att 3:an 

syns i fönstret. Läraren frågar eleven vilken veckodag det är. Eleven svarar direkt ”torsdag” utan att 
följa kolumnen med fingret. Läraren frågar eleven om hen kan se om det är en vardag eller helg. När 

läraren frågar svarar eleven direkt ”vardag” och pekar där det står. 

Reflektion 1 

Läraren hade inte träffat eleven tidigare, men hade fått information om att eleven är i början av sin 

läsinlärning. Därför beslöt läraren att ge eleven muntliga instruktioner. Eleven pekade direkt på siffran 

3 när hen uppmanades att peka på månaden, vilket kan bero på att vad som är datum/månad ännu inte 
är befäst hos eleven. En muntlig ändring gjordes i SCOBA inför nästa genomförande. Eleven kunde 

urskilja att givet datum var vardag, och skulle kanske ha klarat detta även utan orienteringsverktyget 

(”ramen”). Dock står siffran ”3” på första raden i kalendern (nära begreppen för veckodagarna och 

vardag/helg), vilket skulle kunna ha hjälpt eleven att urskilja rätt begrepp. 

Vid ett uppföljande samtal mellan lärarna diskuterades möjligheten om eleven hade klarat 

instruktionerna mera självständigt vid ett andra försök. Eleven kunde internalisera handlingen i 

materiell form och tycktes genomföra aktiviteten utan stor ansträngning, vilket skulle kunna tyda på 
att hen är på väg att internalisera handlingen i verbal form. Då läraren inte har någon tidigare relation 

med eleven går det inte att avgöra om resultatet beror på elevens dagsform och skulle ha blivit 

annorlunda vid ett annat tillfälle. 
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Observation 2 

Enskilda genomföranden med tre elever i grundsärskolans årskurs 5–6 som läser blandad inriktning 

ämnen/ämnesområden. Nedan beskrivs ett av dessa genomförande, med en elev i årskurs 6. Vid 

genomförandet görs ljudupptagning utan en observatör.  

Elev 2 

Läraren börjar med att visa eleven orienteringsverktyget (Bilaga 16) och frågar om eleven har sett ett 

sådant (kalenderblad) förut. Eleven svarar ja. Läraren pekar på kalenderbladet och frågar, ”vad är det 
här för någonting”? Eleven svarar inte utan pekar på siffrorna med fingret och börjar räkna; ”1, 2, 3, 4, 

5…”. Läraren pekar på en kalender på väggen och frågar ”är det en sån här?”. Eleven svarar inte. 

Läraren säger att det är en kalender, varpå eleven säger ”julkalender!”. Läraren ger eleven muntliga 
instruktioner om att eleven ska få välja en lapp och att hen ska hitta datumet i kalendern, för att se om 

det datumet är en vardag eller en helg. Läraren frågar om eleven vet vad en vardag och helg är. Eleven 

svarar med ett ljud som är svårt att tolka. Läraren pekar på orienteringsverktyget där det står helg, läser 

det högt och tecknar samtidigt. Läraren frågar eleven om man går i skolan dessa dagar. Eleven svarar 
”JAAA!”. Läraren berättar att man är ledig på lördag och söndag och att man är hemma då. Eleven 

viskar ”ja” till svar samtidigt som hen betraktar begreppen vardag/helg. Läraren pekar på vardag, läser 

högt och tecknar ”vardag”. Sedan pekar läraren på måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och 
upprepar; ”vardag”. Eleven pekar på de olika veckodagarna och säger ”idrott”, ”slöjd”, ”musik” för att 

visa läraren vilka dagar hen har PREST-ämnen enligt sitt schema. Läraren svarar ”Ok, så då är du i 

skolan? Och på fritids?”. Eleven svarar ”JAAA!”. Läraren repeterar, pekar på vardag, säger/tecknar 
”skolan”. Pekar på helgen, säger/tecknar ”hemma”. Eleven svarar ja. Eleven uppmanas dra en lapp 

med ett datum. Eleven läser på lappen ”9”, bokstaverar ”o-k-t-o-b-e-r. Oktober.” Läraren bekräftar, 

”ja, nionde oktober”. Eleven uppmanas först peka på siffran. Eleven pekar på 9 på kalenderbladet. 

Eleven uppmanas peka på månaden. Eleven läser på lappen ”oktober”. Eleven pekar på onsdag. 
Läraren läser högt ”onsdag”. Eleven letar vidare, säger tyst för sig själv ”oktober”. Läraren frågar om 

eleven kan se att det står oktober någonstans på orienteringsverktyget. Eleven svarar nej. Eleven säger 

igen ”nio” och pekar på 9:an. Läraren fortsätter och instruerar eleven att lägga ramen likadant som på 
kalendern. Eleven lägger likadant. Eleven uppmanas flytta ramen så att 9:an syns i det orange fönstret. 

Läraren frågar eleven var 9:an är. ”Nian där” säger eleven och pekar på 9:an. Läraren uppmanar igen 

eleven att flytta ramen så att 9:an syns i fönstret samtidigt som läraren visar eleven hur man kan flytta 

ramen. Eleven pekar igen på 9:an med fingret. Läraren visar igen att ramen ska flyttas så att 9:an syns i 
fönstret och hjälper eleven att flytta ramen tills 9:an syns. Läraren frågar ”vilken veckodag är det?”. 

Eleven följer med blicken och svarar rätt, ”onsdag”. ”Kan du se om det är en vardag eller en helg?”. 

Eleven svarar direkt (utan att titta”) ”helg”. Läraren frågar eleven hur hen ser det. Läraren visar eleven 
hur man kan följa med fingret upp till vilken veckodag det är och om det är vardag/helg. Eleven provar 

att följa med fingret. ”Vad står det där?”. Eleven bokstaverar: ”v-a-r-d-a-g”. Läraren frågar igen om 

det är helg eller vardag, eleven svarar ”vardag”. 

Reflektion 2 

Genomförandet inleddes med att läraren berättade att aktiviteten skulle spelas in. Eleven riktade 

mycket uppmärksamhet åt ljudinspelningen vilket tog fokus från genomförandet. Läraren känner 
eleven sedan tidigare, men de hade inte träffats på länge, vilket upplevdes påverka genomförandet. För 

att eleven skulle bibehålla sitt fokus behövde läraren ha ständig ögonkontakt med denne. Därmed hade 

läraren inte möjlighet att läsa innantill från SCOBA utan fick instruera eleven ur minnet. Vid 
genomförandet hade läraren så god kännedom om de stegvisa instruktionerna att detta inte påverkade 

resultatet. 

Eleven hittade datumet i kalendern men inte månaden. Detta kan ha berott på att månadens namn står 

med versaler på kalenderbladet, medan datumlappen är skriven med gemena bokstäver (Bilaga 9). 
Alla elever i genomförandet la datumlappen på rutan med samma datum på kalenderbladet för att 

jämföra och kontrollera att de var lika. 
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Eleven hade inte tidigare använt sig av begreppen vardag/helg men kunde i slutet (med hjälp av 

orienteringsverktyget) urskilja att ett givet datum var vardag. Trots att eleven kunde internalisera 
handlingen i materiell form kände sig läraren osäker på om eleven förstod begreppen vardag/helg. Vid 

det uppföljande samtalet mellan lärarna diskuterades hur en ljudinspelning kan organiseras för att inte 

ta uppmärksamhet från aktiviteten. 

Observation 3 

Två elever i grundsärskolan, årskurs 2–3 som läser enligt kursplanen för ämnen. Genomförandet 

gjordes i grupp med två elever och en lärare, muntliga instruktioner gavs från SCOBA. 

Ljudupptagning ägde rum men ingen observatör fanns på plats.  

Läraren började med att introducera begreppet kalender med hänvisning till klassrummets 

väggkalender. Tillsammans tittade elever och lärare på orienteringsverktyget (Bilaga 16) och 

samtalade om innehållet. 

Elev 1  

Eleven börjar med att dra en lapp, läser “14 oktober” (svårt att höra vad eleven säger, men hen lägger 

lappen på datumet i kalendern). Läraren frågar eleven vilket datum det står på lappen, eleven pekar 
igen på lappen. Läraren frågar om eleven kan se var månaden står, elev 1 letar men hittar inte. Elev 2 

säger “oktober är här” och pekar i kalendern. Eleverna pekar sedan på tavlan där det sitter en skylt 

med månadens namn, läraren säger “ja, där står det också oktober”. Läraren ger eleven ramen och 

uppmanar hen att lägga den likadant som på kalendern. Eleven lägger lika. Läraren uppmanar eleven 
att flytta ramen så att man ser “14” i det orange fönstret. Eleven flyttar ramen men verkar inte riktigt 

förstå hur den ska användas. Läraren hjälper eleven och visar hur man kan flytta den så att ett datum 

syns i fönstret. Eleven flyttar ramen så att “14” syns i fönstret. Läraren frågar “ser man 14 där nu?”, 
eleven svarar “ja”. Läraren frågar eleven vilken veckodag det är, och visar eleven att man kan spåra 

upp med fingret till var veckodagen står. Eleven drar med fingret längs kolumnen i kalenderbladet och 

säger “måndag”. Läraren bekräftar och frågar om eleven kan se om det är en vardag eller helg (tecknar 
samtidigt och pekar var det står). Eleven svarar “helg”. Läraren frågar eleven varför hen tror att det är 

helg. Eleven svarar inte. Läraren frågar om man är man i skolan på måndagar, eleven svarar ”nej”. 

Läraren spårar med fingret mot den plats där det står vardag/helg igen och frågar om måndag är vardag 

eller helg. Eleven svarar vardag.  

Elev 2  

Eleven drar en lapp och läser högt “o-k-t-o-b-e-r”. Läraren; ja, oktober. Och vad ser du för siffra?” 

Eleven: “2”. Läraren, “ja, en 2:a. Andra oktober” och frågar eleven om hen kan se en 2:a (samma 

siffra) någonstans i kalendrarna. “Där!” säger eleven och pekar på “26”. Läraren säger att det är en 2:a 
där, men pekar på lappen igen och frågar eleven om hen kan se var det står en likadan siffra. Eleven 

pekar på “2” och uppmanas lägga ramen på kalendern, eleven lägger lika. Läraren visar hur man kan 

flytta ramen och säger att eleven ska flytta ramen så att 2:an syns i det orange fönstret. Läraren hjälper 
eleven så att 2:an syns i fönstret. Läraren frågar eleven vilken veckodag det är. Eleven tecknar 

“onsdag”, pekar på tavlan där veckodagarna sitter uppsatta, och säger “vita”. Läraren; “just det, den 

vita dagen. Vad heter den?” Eleven svarar “onsdag”. Läraren frågar eleven om det är vardag eller helg 

och spårar upp längs kalenderbladet med fingret, eleven svarar “vardag”. Läraren frågar eleven “hur 

kan du se att det är vardag?”. Eleven säger “där” och pekar där det står vardag. 

Reflektion 3 

Eleverna i detta genomförande var yngre och fick därför en längre introduktion om kalendern jämfört 

med andra genomföranden. Elev 1 klarade att följa instruktionerna och använda ramen för att avgöra 

vilken veckodag ett givet datum var. Eleven svarade först att måndag var helg, men när läraren visade 

och spårade med fingret mot den plats där det står vardag kunde eleven efter lotsning svara på frågan 
om “man går i skolan på måndagar?”. Det är oklart om eleven förstod eller om hen gissade då hen 

märkte att tidigare alternativ antagligen inte var rätt. Elev 2 kunde se att onsdagen var en vardag, 



19 
 

kanske för att vardag står direkt centrerat över onsdagen, till skillnad från måndag, den veckodag elev 

1 blev tilldelad (Bilaga 16). 

Eleverna fick tillfälle att göra aktiviteten ännu en gång. Nu visste eleverna hur de skulle gå tillväga, de 

drog en lapp, läste högt, hittade datumet och använde sig självständigt av ramen (Bilaga 18). De 

behövde dock fortfarande stöd för att se om det var vardag eller helg. Vi beslutade att pröva SCOBA 
igen med fler elever som gjort övningen förut, för att se om också de skulle kunna hantera både 

orienteringsverktyg och SCOBA mer självständigt. 

Omgång 5 

Planering 

Inför detta genomförande ändrades SCOBA så att instruktionen om att hitta datum kom före månad. 

Instruktionerna kompletterades dessutom med bildstöd i form av symboler från 

(https://widgitonline.com/account/documents/8723671-scoba-widgit/edit) (Bilaga 19). Kalendern 
kompletterades så att teckenstöd och begrepp fanns för vardag och helg över varje veckodag (Bilaga 

20). 

Observation 

Aktiviteten genomfördes med fyra elever i årskurs 4–6 som läser efter grundsärskolans kursplaner för 

ämnen. Tre av eleverna hade genomfört aktiviteten tidigare (se omgång 1). 

Läraren genomförde övningen med eleverna enskilt, ljudupptagning ägde rum och en observatör satt 

bredvid och antecknade. 

Elev 1  

Eleven har inte provat SCOBA eller orienteringsverktyg tidigare. 

Läraren börjar med att förklara för eleven att vi ska undersöka om det går att ta reda på om ett datum 
är vardag eller helg, och frågar om eleven vet vad ”helg” betyder. Eleven svarar ”hemma”. Läraren 

frågar vad en vardag är. Eleven är tyst och läraren frågar var hen är om hen inte är hemma. Eleven 

svarar ”skolan”.  Läraren försäkrar sig om att eleven är införstådd med att ”helg” är lediga dagar och 

”vardag” är skoldagar. Läraren visar eleven SCOBA med text och Widgitsymboler (Bilaga 19), läser 
instruktionerna högt för eleven och visar hur symbolerna följer texten, ”Välj en pappersremsa med 

datum ur asken”, och ”läs vad det står på pappersremsan”. Läraren frågar sedan eleven vad det står på 

lappen, eleven svarar ”6 o-k-t-o-b-e-r”. Läraren tecknar ”6” och ”oktober” och eleven kan med hjälp 
av detta och att läraren säger ”sjätte” upprepa ”sjätte oktober”. Läraren frågar om det är 6:an eller 

oktober som utgör datum, eleven svarar ”oktober” och läraren lotsar eleven fram till att det är 6:an 

som utgör datum och att oktober är månaden. Läraren frågar om eleven kan hitta datumet i kalendern, 

eleven pekar med fingret på månadens namn och säger ”oktober”. Läraren bekräftar att eleven hittat 
månaden och frågar om hen kan hitta datumet, eleven svarar ”6” och pekar med fingret på rätt datum i 

kalendern. Läraren bekräftar att det är rätt och försäkrar sig om att eleven kommer ihåg månadens 

namn, eleven svarar ”oktober”. Läraren frågar om eleven hittar månadens namn igen och eleven pekar 
med fingret på oktober en gång till. Läraren ger eleven ramen och frågar om hen kan lägga den 

likadant som på kalendern. Eleven tvekar och läraren upprepar ”kan du lägga lika på lika”. Eleven 

placerar ramen korrekt. Läraren ber eleven flytta ramen så att hen kan se sitt datum i den orange rutan. 
Eleven tvekar och läraren frågar ”kan du flytta ramen så att du ser 6:an i den orange rutan”? Eleven 

tvekar fortfarande och läraren upprepar instruktionen, ”flytta ramen så att du ser 6:an i den orange 

rutan”. Eleven flyttar nu ramen och säger ”så” när den är rätt placerad. Läraren frågar om eleven kan 

hitta vilken veckodag datumet har, eleven tvekar och läraren upprepar frågan. Eleven svarar ”onsdag” 
och läraren frågar var hen ser det. Eleven pekar med fingret på onsdag och läraren frågar ”var är ditt 

datum, som du valde?”. Eleven svarar ”6” och läraren upprepar ”ja, var är det någonstans på 

kalendern?”. Eleven tvekar och läraren frågar ”var har du din orange ruta med ditt datum?”  Eleven 
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tvekar fortfarande och läraren frågar ”var står det 6 någonstans?”. När eleven hittar datumet och pekar 

på det, pekar läraren på onsdag och säger ”om det står onsdag där, på veckodagen, vad står det då för 
veckodag vid ditt datum?” Eleven tvekar och läraren säger samtidigt som hen pekar ”här står det 

onsdag, kan du hitta vilken veckodag den sjätte oktober är?”. Eleven pekar på den 11 oktober och när 

läraren frågar vad det står där svarar eleven ”11”. Läraren frågar vad den elfte oktober är för veckodag, 
eleven svarar ”fredag”, vilket läraren bekräftar. Frågar sedan en gång till ”och den sjätte, vad är det för 

veckodag?”. Eleven svarar ”söndag” och pekar med fingret när läraren frågar var hen ser det. Läraren 

frågar sedan om elevens datum är en vardag eller helg. Eleven svarar ”helg” och läraren frågar var 

eleven ser det. Eleven tvekar och pekar sedan på ”lördag”. På lärarens fråga om vad det står svarar 
eleven ”lördag” och läraren säger att ”det står lördag, men ditt datum var ju inte en lördag utan en 

söndag, som är en...?” Eleven tvekar och läraren frågar igen vilken veckodag elevens datum är. Eleven 

svarar efter tvekan ”söndag” och läraren säger ”söndag, och du visste att söndag är en…?” Eleven 
tvekar och läraren säger ”vardag eller helg?”. Eleven tvekar och svarar ”vardag”. Läraren frågar om 

eleven går i skolan på söndagar, och eleven svarar ”nej”. Läraren frågar ”är det vardag eller helg då?”, 

eleven svarar ”helg”. Läraren frågar var eleven är på söndagar och eleven svarar ”hemma”. Läraren 
frågar eleven om hen kan hitta var det står helg, eleven tvekar och läraren frågar om eleven kan hitta 

tecknet för helg. Eleven pekar på tecknet för helg ovanför ”lördag” och läraren frågar om eleven kan 

se tecknet på något mer ställe. Eleven tvekar, läraren upprepar frågan, pekar på tecknet för helg 

ovanför ”lördag” och säger ”Där är tecknet för helg, kan du se tecknet för helg på något mer ställe?”. 
Eleven pekar med fingret på tecknet för ”helg” ovanför ”söndag” och läraren frågar vilken veckodag 

det är. Eleven svarar ”söndag”. Läraren visar eleven att hen kan följa med fingret i 

orienteringsredskapet från ”6” vidare till ”söndag” och ”helg”. 

Samma elev får göra övningen ytterligare en gång. 

• Väljer nytt datum 

• Läser ”2 oktober” 

• Osäker på om oktober är datum eller månad 

• Kan peka på ”oktober” och ”2” 

• Kan snabbare ”lägga lika” och hitta var veckodagen står 

• Kan säga att ”onsdag” är vardag 

• Kan hitta var det står ”vardag” 

 

Elev 2  

Eleven har gjort övningen tidigare, se omgång 1. 

Läraren berättar att eleven ska få försöka att utföra hela övningen genom att läsa instruktionen. Eleven 
läser första instruktionen i SCOBA och kan med stödfrågor från läraren dra en lapp ur asken. Eleven 

läser på lappen och läraren bekräftar genom att upprepa ”den sjätte oktober”. Eleven läser nästa 

instruktion ”h-i-t-t-a d-a-t-u-m-e-t i k-a-ka-l-en-d-e-r-n, kalendern”. Läraren frågar ”kan du det?”. 

Läraren uppmuntrar eleven att läsa nästa instruktion i SCOBA. Eleven läser ”ta r-ram-ramen och l-
lägg d-e-n-den l-i-k-a-d-a-n-t”. Eleven tvekar och läraren frågar vad eleven tror att hen ska göra. 

Eleven tvekar och läraren frågar om eleven hittar något på bordet som liknar en ram. Eleven pekar på 

markeringen för tisdag (som har en slags ram). På lärarens fråga om det är en ram svarar eleven ”jag 
tror det”. Läraren frågar om eleven vill ha hjälp, men då hittar eleven ramen och får bekräftelse på att 

det är rätt. Läraren frågar ”vad skulle du göra med den?”, eleven svarar ”jag vet inte”. Läraren läser 

instruktionen i SCOBA tillsammans med eleven och följer samtidigt med fingret. Eleven utför 
instruktionen korrekt och säger ”så”. Läraren frågar ”vad står det sen?” och eleven läser ”fl-y-tt- a 

ramen s-å- d-i-tt d-at-u-m s-y-syn-s i d-e-n o-r- (får läshjälp av läraren att läsa ”orange rutan). Läraren 

frågar ”ser du den orange rutan?”, eleven svarar ”vadå” och läraren upprepar frågan. Eleven hittar 

rutan och läraren frågar om eleven kan flytta ramen så att datumet syns i rutan. Eleven utför 
instruktionen korrekt och läraren bekräftar. Läraren uppmanar eleven att läsa nästa instruktion i 

SCOBA. Eleven läser frågan om veckodag med hjälp av ljudning och stöd från läraren. Eleven kan 

hitta att veckodagen är söndag. Läraren uppmuntrar eleven att läsa vidare i SCOBA och kan med hjälp 
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av ljudning och lärarstöd läsa instruktionen och pekar sedan på tecknet för söndag. Läraren frågar ”vad 

står det sedan?” och eleven fortsätter att läsa ”är s-ö-ön-da-g-en v-a-rd-dag e-l-l-er h-e-lg. Helg!”. 
Läraren bekräftar och frågar var eleven ser detta, eleven svarar ”för att det är röd dag” (söndagens 

signalfärg). Eleven läser med lärarens hjälp den sista instruktionen i SCOBA och pekar med fingret 

där det står ”helg” på orienteringsredskapet  

 

Elev 3  

Eleven har gjort övningen tidigare, se omgång 1. 

Läraren säger att eleven ska försöka utföra övningen genom att läsa instruktionerna i SCOBA och att 

hen själv ska försöka säga så lite som möjligt. Eleven läser obehindrat instruktion 1, tar en lapp, läser 
nästa instruktion och säger ”den tionde”. På lärarens fråga ändrar hen sig till ”nej, den fjortonde”. 

Eleven läser vidare i SCOBA, och har svårt att förstå hur ramen ska placeras på kalendern för att 

”ligga lika”, men lyckas efter flera försök lägga den rätt, efter att läraren sagt ”kan du hitta två orange 
rutor? Kan du lägga dem ovanpå varandra?” Eleven läser vidare och kan hitta veckodagen och kan 

peka ut var det står. På lärarens uppmaning läser eleven vidare ”är ditt datum vardag eller helg?” 

Eleven säger “vardag, för man har ju skola då”. 

 

Elev 4  

Eleven har gjort övningen tidigare, se omgång 1. 

Läraren berättar för eleven att hen ska försöka följa SCOBA på egen hand. Eleven börjar läsa och 

följer de två första instruktionerna. Läser ”den andra november” på lappen, men ändrar sig till ”den 
andra oktober” vid fråga från läraren. Eleven svarar korrekt att datumet är ”den andra”, behöver sedan 

lärarstöd för att hitta tillbaka till rätt instruktion i SCOBA. Hittar datumet på kalendern, läser sedan 

”hitta månadens namn i kalendern”, ”peka var det står”. Eleven pekar på ”onsdag”. Läraren frågar 

”står det oktober där”, eleven svarar ”onsdag” men kan sedan hitta var det står ”oktober”. Läser vidare 
i SCOBA och kan med endast lätt stöd lägga ramen lika som på kalendern. När eleven ska flytta 

ramen så att det valda datumet syns i den orange rutan, tvekar hen och flyttar ramen parallellt åt höger 

men tycks inte förstå hur hen ska göra för att hens datum ska synas i den orange rutan. Eleven placerar 
ramen så att rätt datum, den 2 oktober, syns i det genomskinliga fältet mellan de svarta stödlinjerna 

rakt ovanför den orange rutan. Läraren frågar om hen kan få den orange rutan upp till den plats där det 

står den 2 oktober, och efter viss tvekan kan eleven utföra handlingen. Läraren uppmuntrar eleven att 
läsa nästa instruktion i SCOBA, vilken veckodag datumet är. Eleven läser och säger ”oktober”. På 

lärarens fråga om oktober är en veckodag svarar eleven ”nej”. Läraren bekräftar att ”oktober, det är ju 

månadens namn. Vad finns det för veckodagar att välja på?”.  Eleven svarar ”helg”. Läraren frågar 

”vad är det för veckodag idag?” och eleven svarar ”november”. Läraren säger ”ja, det är månaden som 
heter november, men vad heter veckodagen?”. Eleven tvekar och läraren frågar ”vilken dag i veckan är 

det idag?”. Eleven tvekar fortfarande och läraren frågar ”kan du namnet på någon veckodag?”. Eleven 

svarar ”onsdag”, läraren frågar ”och den andra oktober, vad är det för veckodag?”. Eleven tvekar, 
läraren frågar ”kan du se det någonstans?”. Eleven pekar på ”oktober” och läraren säger ”ja, det är 

månaden, men veckodagen, kan du se det någonstans?”. ”Här” säger eleven och pekar där det står 

”onsdag. Eleven läser på lärarens uppmaning vidare i SCOBA, efter att ha fått hjälp av läraren att hitta 

tillbaka till rätt ställe. Eleven svarar korrekt att onsdag är ”vardag”, läraren frågar om hen kan peka på 

var det står. Eleven pekar på det ställe där det står ”vardag” ovanför måndagen.  

Reflektion 

SCOBA innehåller många svåra begrepp, till exempel ”lägg lika”. Det verkar vara svårt för eleverna 

att förstå begreppen ”datum” och ”månad”. Läsningen tar mycket kraft av eleven, och läsningen blir 

det centrala, istället för att följa instruktionen genom att omsätta texten i handling. Ingen elev klarade 

helt på egen hand av att läsa instruktionen, bildstöd i form av Widgit-symboler tycktes inte vara en 



22 
 

tillräcklig hjälp. Vi skulle istället ha kunnat använda bilder på de autentiska orienteringsverktygen. En 

kritisk synpunkt på användning av Widgit-symboler är att eleverna måste vara bekanta med dess 
symbolspråk. Är eleverna inte bekanta med dessa symboler blir de inte ett stöd, utan ännu mer 

information att förhålla sig till. 

Det som genom alla observationer har visat sig vara till störst hjälp för eleverna är stödtecken och 
korta, muntliga instruktioner. Elever som får upprepa aktiviteten vid samma tillfälle kan genomföra 

den med större självständighet andra gången (se omgång 4 och elev 1 i omgång 5). 

Däremot kommer elever inte ihåg hur de ska göra om det gått flera veckor mellan tillfällena (se elev 

2–4 i omgång 5). De minns inte hur de ska göra utan behöver fortfarande hjälp och förtydliganden vid 

många av punkterna i SCOBA. 

SCOBA innehåller många steg och tillsammans med bildstödet blev det ännu mer omfattande. Efter 

att ha provat SCOBA och orienteringsverktygen med många olika elever ser vi att det är svårt för 
elever i grundsärskolan att utföra instruktionen självständigt, varje elev behöver individuella 

anpassningar och stöd i varierande utsträckning. 

Diskussion 

Nedan diskuteras resultatet i förhållande till Gal’perins teori, tidigare forskning och speciallärarens 

roll. 

Resultat i förhållande till Gal’perins teori 

Den viktigaste frågan i undervisningen är hur man säkerställer bildandet av handlingar och begrepp 

hos alla elever. Lärares kunskap om begreppens ursprung och innebörd blir avgörande för om 
undervisningsinnehållet möjliggör utveckling av vetenskapligt begrepp eller begränsas till vardaglig 

begreppsförståelse (Gal’perin, 1989a). OBA ska innehålla allt som behövs för att eleven ska kunna 

genomföra handlingen och kvaliteten på SCOBA och orienteringsverktyg är avgörande för elevernas 
lärande (Arievitch, 2017; Gal´perin, 1992). Med en fullständig OBA kan eleven göra rätt från början, 

istället för att behöva prova sig fram till rätt svar och därmed riskera att befästa felaktiga mönster 

(Gal’perin, 1989a; Haenen, 2001). 

Utgångspunkten var att instruktionerna i SCOBA skulle ge eleverna möjlighet att överblicka hur vi 

organiserar tid. Tillsammans med individuella, specialpedagogiska anpassningar i form av till exempel 

orienteringsverktyg och enskilda muntliga instruktioner skulle eleverna med hjälp av en kalender 

kunna urskilja om ett visst datum var vardag eller helg. 

OBA (Bilaga 2) innehöll mål från kursplanerna i matematik och verklighetsuppfattning. Elever som 

läser enligt kursplanen i matematik visade att de kunde medverka i att utläsa information i en tabell 

och eleverna som läser enligt kursplanen för verklighetsuppfattning visade att de kan använda sig av 
uttryck för tid (Skolverket, 2018). Under arbetets gång blev det tydligt att handlingen kräver att OBA 

kompletteras med moment från kursplanerna i SO och vardagsaktiviteter (Bilaga 21). I SO visade 

elever att de utvecklat kunskaper om att hantera information i vardagen, och i vardagsaktiviteter visade 

elever att de utvecklat kunskaper om mönster och rutiner som ingår i vardagen (Skolverket, 2018). Ett 
kriterium på att eleven uppnått målet att använda sig av en kalender är att hen gör rätt från början, kan 

utföra handlingen flera gånger och också i nya situationer. 

Att kunna urskilja om ett visst datum är vardag eller helg består av många moment. Varje moment 
behöver delas in i stegvisa instruktioner och kompletteras med beskrivning av genomförandet. Därmed 

blev SCOBA omfattande och mer innehållsrikt än vad eleverna förmådde ta till sig. Widgitsymbolerna 

i slutversionen blev ytterligare information att förhålla sig till, och då eleverna inte var tillräckligt 
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bekanta med symbolerna blev de snarare en belastning än ett stöd. Extra anpassningar skapades, i form 

av orienteringsverktyg, när instruktionerna i SCOBA behövde kompletteras. I vår studie bestod 
orienteringsverktygen av färgkodning och stödtecken på kalenderbladet samt en flyttbar ram (Bilaga 

16) för att rikta fokus mot ett visst datum. Stegvisa instruktioner gav elever i grundsärskolan möjlighet 

att lyckas genomföra handlingen, vilket skulle kunna ha stärkt deras självförtroende och motivation till 
lärande. Det tycktes som om undervisningen behövde erbjuda möjlighet att prova SCOBA flera gånger 

för att handlingen skulle kunna internaliseras i materiell form. 

Istället för att eleverna självständigt skulle läsa instruktionerna, valde vi i de flesta fall att ge muntliga 

instruktioner eftersom det inte var elevernas läsförmåga vi ville bedöma, utan hur de stegvisa 
instruktionerna i SCOBA fungerade. Vissa elever kunde avkoda instruktionerna i SCOBA, men inte 

omsätta informationen i handling. Med hjälp av olika anpassningar tycktes SCOBA leda till att 

eleverna utvecklade begreppsförståelse i materiell form, men vi såg inga tecken på internalisering av 

handlingen i verbal eller mental form. 

Trots kontinuerliga förändringar i SCOBA och orienteringsredskap, gav de inte eleverna möjlighet att 

självständigt följa den stegvist planerade instruktionen helt på egen hand. Även när eleverna 
självständigt läste instruktionerna, behövde läraren komplettera instruktionerna muntligt. Vi skapade 

OBA och SCOBA i syfte att eleverna skulle ges möjlighet att generalisera kunskaper om kalendern i 

nya sammanhang, men efter att ha genomfört fem omgångar stod det klart att SCOBA inte gett 

eleverna möjlighet att internalisera handlingen i materiell form utan hjälp av individuella 
anpassningar. Då OBA inte innehöll all nödvändig information från början gjorde vi ytterligare 

justeringar efter avslutad insamling av datamaterial (Bilaga 21). Stödpunkterna skrevs in och istället 

för tre kalenderblad, ändrades OBA till att omfatta endast ett. OBA skulle kanske behöva förändras 
ytterligare om studien ska upprepas. Sammantaget tyder resultatet på att begreppsförståelse för vardag 

och helg är mer komplex än vad vi trodde från början, och en övergripande reflektion av arbetet med 

att utforma OBA och SCOBA är att det kräver ett omfattande förarbete och förutsätter ett digert 

ämneskunnande hos läraren. 

Gal’perin utvecklade sin teori om stegvist lärande i avsikt att komma åt ett annat slags lärande, där 

lärandet blir mer effektivt och riktat. Genom stegvisa instruktioner genomför eleven, men handlingen 

skapar också förutsättning för att eleven ska förstå innebörden i undervisningens begrepp (Gal’perin, 
1992). Vi tror att Gal’perins teori kan användas för ett systematiskt, teoretiskt lärande, där läraren 

instruerar och eleven genomför på ett sätt som leder till att hen kan skapa sin egen OBA och därmed 

generalisera handlingen i nya sammanhang. Undervisning med hjälp av Gal’perins stegvisa 
instruktioner förutsätter att läraren har identifierat vad kunnandet består av innan OBA och SCOBA 

utvecklas, vilket vi tror ökar kvaliteten på undervisningen och därmed ger större möjlighet till lärande. 

Utifrån resultatet i vår studie tror vi att Gal’perins teori kommer till god användning för att utforma 

instruktioner till handlingar där det inte finns möjligheter till olika lösningar eller tolkningar. 

Det föreligger brist på läromedel som bygger på kursplanerna i grundsärskolan, vilket medför att lärare 

i stor utsträckning är hänvisade till att skapa sitt eget undervisningsmaterial. Då det endast finns 

nationella bedömningsstöd i svenska och matematik 
(https://www.skolverket.se/undervisning/grundsarskolan/bedomning-i-

grundsarskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundsarskola) att utgå från vid lektionsplanering, kan 

undervisningen skilja sig mycket åt mellan olika grundsärskolor. Gal’perins teori skulle kunna 
användas i utvecklandet av såväl läromedel som bedömningsstöd för grundsärskolan. OBA och 

SCOBA kopplade till kursplanernas mål skulle kunna öka förutsättningarna för likvärdig undervisning 

och bedömning. 

Resultat i förhållande till tidigare forskning 

Berthén (2007) samt Lundberg och Reichenberg (2013) lyfter att elever i grundsärskolan inte ges 

möjlighet till kvalificerad undervisning i tillräckligt hög utsträckning. 

Vi använder ofta begreppet “helg” i uttryck som “vad ska du göra till helgen”, men frågar sällan 

eleverna “vad ska du göra på vardagarna”. Ibland kan en helgdag infalla måndag till fredag men en 
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vardag infaller aldrig på en lördag eller söndag. Begreppsutvecklande undervisning förutsätter att 

eleverna får möjlighet att använda begreppen i ett sammanhang och undervisningen behöver planeras 
för att rymma tillfällen att använda begrepp i fullständiga meningar. I syfte att underlätta för eleverna 

består samtalen i grundsärskolan ofta av enstaka ord och tecken eller förenklade meningar. Tvärtom 

tror vi att elevernas begreppsförståelse begränsas av sådan undervisning, vilket i förlängningen kan 

leda till att behov av särskilt stöd uppstår. 

Liksom Otterdahl och Westling (2017) såg vi att muntliga instruktioner behövde komplettera SCOBA, 

eftersom många faktorer påverkade undervisningssituationen. De elever som deltog i vår studie har 

flera olika funktionsnedsättningar som vi behövde förhålla oss till vid undervisning av kalendern. Att 
elever har olika utgångspunkter och erfarenheter är något vi tror är lika vanligt förekommande i 

grundskolan som i grundsärskolan. Skillnaden är att det som i grundskolan är anpassningar för att 

eleverna ska kunna ha möjlighet att nå kursplanemålen utgör ordinarie undervisning i grundsärskolan. 

Studier av både Fernandez (2017) och Ohta (2017) visar att deltagarnas utveckling i ett främmande 

språk med hjälp av SCOBA även medförde att de på egen hand kunde skapa OBA och därmed nå en 

högre grad av självreglering i sitt lärande. 

I skapandet av OBA, SCOBA och orienteringsverktyg valde vi att utgå från tabellform trots att 

tidigare studier (Beneke, Ostrosky & Katz, 2008; Muir, 1990) rekommenderat linjär representation av 

kalendern. Vi ville att undervisningen skulle ge eleverna möjlighet att påverka sin vardag, och en 

kalender i tabellform är vanligt förekommande i vardagen, i skolan, hemma och i mobiltelefonen. 
Resultatet skulle kunna tyda på att eleverna inte hade den förförståelse de skulle ha behövt för att 

använda sig av orienteringsverktygen, vilket gör att orienteringsfasen uteblir (Fernandez, 2017). 

Resultat i förhållande till speciallärarens roll 

I vår aktionsforskningsinspirerade studie genomförde vi fem omgångar, där varje genomförande 
inleddes med en förklaring av begreppen vardag, helg och kalender. Med hjälp av individuella 

anpassningar kunde alla deltagande elever ange om givet datum var vardag eller helg. Efter de fem 

omgångarna är vår reflektion att det var läraren som bidrog genom att läsa, anpassa och förtydliga 

instruktionerna och att det var eleven som genomförde handlingen. I grundsärskolan upplever vi att 
SCOBA blir ett redskap för läraren och elevassistenterna medan eleverna i grundskolan förmodligen 

skulle kunna använda SCOBA mer självständigt. 

I vår studie utformade vi en OBA om hur eleverna skulle kunna avgöra om ett givet datum var vardag 
och helg med hjälp av en kalender. Valet att använda begreppen vardag och helg som exempel i vår 

studie utgick från centralt innehåll om tidsbegrepp i läroplanen (Skolverket, 2018). I genomförandet 

behövde vi kunna motivera eleverna att genomföra handlingen, samt göra anpassningar utifrån 
elevernas kommunikationsförmåga och förförståelse. Trots olika förförståelse och erfarenhet av 

kalendern kunde eleverna använda samma orienteringsverktyg med individuella anpassningar. För att 

eleverna skulle kunna koppla ihop ett visst datum med vardag eller helg behövde vi ge eleverna 

förutsättningarna att förstå uppdelning av tid i vardag/helg. Innan elever kan använda SCOBA 
självständigt behöver kunskaper inom flera områden ha utvecklats i tillräckligt hög grad. SCOBA 

innehåller många stegvisa instruktioner att läsa, vilket innebär att eleven inte bara ska avkoda text utan 

också förstå innehållet i det lästa för att kunna omsätta instruktionen i praktisk handling. En reflektion 
är att orienteringsverktygen och dess funktion i förväg skulle ha behövt förtydligas för eleverna i 

högre utsträckning. Eleverna borde ha fått möjlighet att bekanta sig med orienteringsverktyg och 

kanske även med SCOBA. Eftersom både SCOBA och orienteringsverktyg var okända objekt för 
eleverna, kan det ha påverkat resultatet jämfört med om eleverna fått bekanta sig med objekten i 

förväg. Vid användandet av SCOBA blev det tydligt att elevernas förmåga att följa en instruktion 

behöver tränas separat med enkla exempel som innehåller kända begrepp. Eleverna behöver tidigt i 

skolgången få möjlighet att lära sig att hantera olika individuella anpassningar, till exempel 
stödtecken, uppförstorad text och Widgitsymboler, för att kunna såväl inhämta som redovisa sina 

kunskaper.  
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I grundsärskolan är det vanligt att specialläraren också i egenskap av klasslärare är den som leder och 

fördelar arbetet för elevassistenterna. Speciallärarens roll blir då att i enlighet med målen i 
examensförordningen (SFS 2011:186) arbeta såväl förebyggande med utformande av OBA som 

operativt i klassrummet med SCOBA och orienteringsverktyg, för att eleverna ska utveckla 

begreppsförståelse och inte bli i behov av särskilt stöd. I grundsärskolan är det vanligt att elever 
arbetar enskilt tillsammans med en elevassistent, men eleverna i vår studie tycktes uppleva en större 

motivation för aktiviteten när den genomfördes i grupp jämfört med enskilt. Vilka begrepp vi 

uppmärksammar och hur vi använder oss av dem i undervisningen får betydelse för vad eleverna får 

möjlighet att lära sig. Genom att sätta begreppen i ett sammanhang, och organisera undervisningen så 
att eleverna får möjlighet att interagera med varandra och lära sig i en social kontext, skapas 

motivation för den aktuella handlingen. 

Känsla av sammanhang innebär att eleverna upplever undervisningen som meningsfull, begriplig och 
hanterbar (Antonovsky, 2005). I exemplet med vardag och helg blir tillvaron begriplig om eleven 

förstår innebörden av begreppen vardag och helg, hanterbar om det går att relatera vardag och helg till 

något konkret i vardagen och meningsfull när eleven uppnår en högre grad av självständighet och 
inflytande över sitt liv. Begreppen vardag och helg är ett exempel på “...beständiga kunskaper som 

utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver.” (Skolverket, 2018, s. 7). Att ge 

eleverna möjlighet att utöka sina kunskaper om kalendern skulle kunna leda till ökad autonomi, större 

delaktighet och mer inflytande över sin vardag (Skolverket, 2018). 

Speciallärare skulle kunna använda sig av OBA för att urskilja kritiska aspekter i lektionsinnehållet, 

förtydliga syftet med undervisningen samt följa upp och kontrollera utförandet. Läraren har vid 

utformandet möjlighet att både påverka och kontrollera de handlingar som eleverna utför. 
Specialläraren planerar vilka begrepp som ska användas av elevassistenterna i kommunikation med 

eleverna, och skapar därigenom ett gemensamt språk. Anpassningar och stöd till eleverna behöver 

tolkas av elevassistenterna, OBA och SCOBA ger möjlighet till större likvärdighet. Att använda sig av 

OBA och SCOBA tydliggör syftet med undervisningen, inte bara för eleven utan även för 
elevassistenterna. Stödet gör det möjligt för eleven att bidra och medverka på ett sådant sätt att 

kunskapskraven uppnås. Specialläraren bidrar därmed till att undanröja hinder och svårigheter (SFS 

2011:186) för eleven. Anpassningar och stöd är något som speciallärare i grundsärskolan ständigt 
behöver ha i åtanke. Samtidigt är vår erfarenhet att förenklingar och anpassning inte alltid är av godo. 

När skolpersonal försöker tolka och anpassa stöd åt eleverna kan detta ibland medföra att eleverna inte 

ges möjlighet att utvecklas optimalt. Detta kan även påverka elevernas självbild, genom att de till 
exempel blir beroende av stöd från en vuxen och inte försöker genomföra uppgifterna mer 

självständigt. 

Gal’perins teori ger speciallärare redskap att utveckla undervisning och anpassningar. OBA och 

SCOBA möjliggör även samverkan mellan olika personalkategorier i grundsärskolan, till exempel 
speciallärare, ämneslärare, obehöriga lärare, elevassistenter och fritidspersonal. Teorin utgör därmed 

ett redskap för att utveckla elevernas begreppsförståelse, genom att i OBA formulera det gemensamma 

syftet med handlingen och det språk som är essentiellt. 

Etiska överväganden efter 

genomförd studie 

Två etiska överväganden kan aktualiseras den genomförda studien. Dels att eleverna används som 
medel mot ett mål istället för att vara målet med det vi gör, det vill säga utveckla undervisning som 

kan gynna lärande för alla elever. Det andra är att eleverna och deras beteende går att identifiera på ett 

integritetskränkande sätt. Ingen av dessa aspekter kan helt säkert uteslutas, men vi kan inte se att 

studiens genomförande eller de uppgifterna som framkommer kan skada deltagarna. 
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Studien handlar om utveckling av undervisningen och elevernas utveckling har inte varit i fokus. 

Arbetets mål har varit att utforma OBA, SCOBA samt orienteringsverktyg och alla aktiviteter har ägt 
rum inom ramen för ordinarie undervisning. Genomförandena har inte medfört någon nackdel för 

eleverna, till exempel att annan undervisning fått utgå. Elevernas enskilda förmågor och egenskaper 

har inte varit centrala, utan enbart deras gensvar på undervisningen. Alla berörda, personal, elever och 
vårdnadshavare, har informerats i förväg om studien och dess syfte. Vår strävan har varit att inga 

elever ska gå att identifiera, men det kan inte uteslutas att det skulle gå att spåra någon elev med 

ledning av den information som framkommer om studiens genomförande. Elever som med ord, tecken 

eller kroppsspråk signalerat att de inte vill delta eller vill avsluta i förväg har respekterats. 

Vi har reflekterat över att elever med IF har mindre möjligheter än andra att ifrågasätta det läraren 

säger. Eleverna vill gärna vara till lags, även om de inte getts möjlighet att förstå uppgiften eller har 

erhållit den motivation som krävs för att genomföra den. Under arbetet med att bearbeta 
lektionsobservationerna har vi observerat vikten av att inte försöka påverka eleverna att medverka i 

något de inte vill. Elever som uttrycker sig i enstaka ord eller endast med stödtecken, är i större 

utsträckning hänvisade till den tolkning som de vuxna gör av det de säger.Vår upplevelse är att det har 
varit positivt att genomföra studien med elever som vi känner och har en relation till, men vi har också 

reflekterat över risken att därigenom övertolka och läsa in andra betydelser av det eleverna sade och 

utförde. Med hjälp av loggboksanteckningar och inspelat material har vi i uppföljande samtal haft som 

mål att objektivt analysera och utveckla undervisningen och har försökt förhålla oss neutrala till 
eleverna och vår kännedom om dem. Våra noggranna observationer och reflekterande anteckningar i 

form av ostrukturerad loggbok säkerställer att vi redovisar det som verkligen har skett. 

Metoddiskussion 

Det iterativa förfarandet i aktionsforskning passade studiens syfte väl, att pröva Gal’perins teori som 

ett redskap för utveckling av undervisning för elever med IF. Vi utgick från Gal’perins teori om 

stegvist planerade instruktioner och kunde förfina och pröva våra redskap upprepade gånger med hjälp 
av aktionsforskningens struktur. Inspirerade av aktionsforskning har vi provat oss fram. Vår avsikt var 

att få fram ett material som kan användas i undervisning i grundsärskolan och som kan utvecklas 

vidare, gällande såväl stegvist planerade instruktioner som tidsbegrepp utifrån ett elevnära perspektiv. 

Den aktionsforskningsinspirerade studien utgår från ett elevnära exempel och i förberedelsen ingår en 
gedigen ämnesanalys. Vi har intagit dubbla roller som forskare och utövare. Studien har till största 

delen genomförts med elever vi känner väl, vilket kan ha påverkat vår neutralitet i förhållande till 

datamaterialet. Kännedom om eleverna skulle kunna innebära att vi tolkat signaler i förhållande till 
tidigare erfarenheter och inte strikt efter vad som skett i undervisningen, vilket vi försökt undkomma 

genom ljudupptagning och lektionsanteckningar. Att vi har varit två har ökat tillförlitligheten i 

studiens resultat. Ljudinspelningarna har möjliggjort att återkomma till vad som hände i 

genomförandena, för att sedan gemensamt tolka och diskutera resultatet. 

Nackdelar med dubbla roller är risken för övertolkning och subjektivitet vid observationer och 

uttalanden. Risken för bristande objektivitet finns, då vår önskan är att såväl eleverna som studien ska 

lyckas väl. Genom processen har vi samarbetat med två speciallärarstudenter som genomfört en 
liknande aktionsforskningsinspirerad studie utifrån Gal’perins teoretiska ramverk. Detta har ökat 

transparensen både i planeringen, genomförandet och uppföljningen av vår studie. 

Innan och under arbetet med studien har vi sökt och läst forskning om aktionsforskning och om 
Gal’perins teori. Vi har också tagit del av tidigare forskning om undervisning för elever med IF samt 

forskning om undervisning om kalendern. Vår ambition har varit att samla in, analysera och diskutera 

data utan att förvränga resultatet. 
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Slutsatser 

Syftet med denna studie var att pröva Gal’perins teori som ett redskap för utveckling av 
undervisningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning, med undervisning kring begreppen 

vardag och helg som exempel. 

Våra frågeställningar var följande: 

1. Hur ser en OBA (orienteringsbas) ut för förmågan att med hjälp av kalendern identifiera ett visst 

datum som vardag eller helg? 

2. Hur kan SCOBA (orienteringskort) och orienteringsverktyg utformas för den mentala handlingen 

att identifiera ett visst datum som vardag eller helg med hjälp av kalender? 

3. Är Gal’perins teori ett användbart redskap för utveckling av undervisning kring begreppen vardag 

och helg för elever med intellektuell funktionsnedsättning? 

 

OBA behöver utformas så att undervisningen kommer åt innehållet i handlingen. En ämnesanalys av 

hög kvalitet är en förutsättning innan läraren kan identifiera stödpunkterna i det som kunnandet i 
handlingen består av. En fullständig OBA avsedd för undervisning utgår från kursplanerna och 

innehåller övergripande mål för den preciserade handlingen, men också hur handlingen ska 

genomföras och vilket material som erfordras. Dessutom innehåller OBA olika anpassningar som kan 

behövas för att genomföra handlingen, till exempel orienteringsverktyg. 

Vår erfarenhet är att det var komplicerat att urskilja vad kunnandet i begreppen vardag och helg består 

av och vad det är man kan när man kan använda kalendern för att ta reda på det. Vi behövde justera 

OBA beträffande ordningen på instruktionerna, material och anpassningar mellan de olika 
genomförandena, men också efter insamling av data. Undervisningen gav eleverna möjlighet att, med 

individuella anpassningar, genomföra den angivna handlingen men det kan inte uteslutas att vår OBA 

behöver omarbetas ytterligare. 

SCOBA och orienteringsverktyg utformades med hjälp av den aktuella handlingens stödpunkter. I vår 

studie skulle eleverna identifiera om ett givet datum var vardag eller helg, genom att följa 

instruktionerna i SCOBA och använda sig av orienteringsverktyg om de behövde extra anpassningar. 
SCOBA och orienteringsverktyg ska utformas så att eleven kan använda sig av dem på egen hand. Det 

var svårt att förutse alla de individuella anpassningar som eleverna behövde. Eleverna behövde till 

exempel mer hjälp att tolka instruktionerna än vad vi från början trodde. Instruktionerna i SCOBA 

kunde utformas lika för alla, medan orienteringsverktygen behövde vara konstruerade så att de kunde 
användas både i olika utsträckning och på olika sätt. Läraren behövde uppmärksamma vilka 

individuella anpassningar varje enskild elev var i behov av vid det aktuella genomförandet. 

Gal’perins teori kan vara ett användbart redskap för utveckling av undervisning för elever med IF 
under vissa premisser. Undervisningen behöver utgå från elevernas förkunskaper och lära ut arbetssätt 

som till exempel stegvisa instruktioner. Innan undervisningen riktas mot nya handlingar behöver 

eleverna få bekanta sig med orienteringsverktygen och applicera dem på ett känt innehåll. 
Undervisningen behöver också erbjuda tillfällen att upprepa handlingen och använda SCOBA många 

gånger innan elever med IF kan internalisera handlingen i ny form. Speciallärarens uppgift blir att 

komplettera planeringen av undervisningen med nödvändiga, individuella, anpassningar i form av till 

exempel uppläst text, bildstöd, stödtecken eller förtydligande muntliga förklaringar av instruktionerna 

i SCOBA. 

Vi upplever att undervisningen som planerades med inspiration från Gal’perins teori har, med hjälp av 

anpassningar, gett deltagarna i studien möjlighet att följa de stegvisa instruktionerna och använda 
orienteringsverktygen för att utläsa information i en tabell samt svara på frågan om det givna datumet 

är en vardag eller en helg. Det övergripande målet i OBA var att utveckla förmågan att hantera en 

kalender. Vår bedömning är att undervisningen inte gav eleverna möjlighet att genomföra handlingen 

självständigt, men resultatet tyder på att undervisningen gjort att eleverna i olika hög grad 
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internaliserat handlingen i materiell form. Vi såg inga bevis på att deltagarna internaliserat handlingen 

i verbal form. Innan elever med IF kan internalisera handlingen i verbal form tror vi att de behöver 
upprepa handlingen i materiell form fler gånger än elever utan IF. Genom de observerade resultaten av 

studien tror vi att elevernas empiriska begreppsförståelse om kalendern har ökat, men att 

undervisningen inte har lett till en vetenskaplig förståelse för begreppen vardag och helg. 

Fortsatt forskning 

Forskning saknas gällande Gal’perins teori med stegvist lärande för undervisning av elever i 

grundsärskolan. Som fortsatt forskning föreslår vi att detta undersöks, samt hur Gal’perins teori skulle 

kunna användas för att skapa en likvärdig undervisning genom nationella bedömningsstöd utifrån 
kunskapsmålen i grundsärskolan. Vi ser också en möjlighet att använda Gal’perins teori för att 

utveckla läromedel för elever med IF. 

Vidare föreslår vi forskning om hur OBA och SCOBA kan utgöra redskap i samarbetet mellan 
elevassistenter och speciallärare i grundsärskolan. Vid utformandet av OBA och SCOBA får 

specialläraren möjlighet att både styra och kontrollera de handlingar som eleverna utför i 

undervisningssammanhang. Det sker också en kvalificering av undervisningen i grundsärskolan när 
specialläraren får möjlighet att styra elevassistenternas arbete med eleverna genom att använda sig av 

OBA och SCOBA. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Informationsbrev 

 

Inom ramen för speciallärarlärarprogrammet genomför vi ett självständigt arbete vid 

Specialpedagogiska institutionen på Stockholms Universitet. 

Syftet är att undersöka hur undervisningen kan utformas för att eleverna ska ges möjligheter att 
utveckla sin förmåga att använda kalender. Inom ramen för ordinarie undervisning kommer vi att 

genomföra några lektionspass, där en av oss håller i undervisningen och den andra observerar. För att 

kunna analysera undervisningen kommer vi att göra ljudupptagningar och eventuellt filma vissa 
undervisningsmoment, där bara arbetsbordet med undervisningsmaterial samt elevernas händer 

kommer att synas. Datainsamlingen kommer att ske under perioden oktober-november. Insamlade data 

kommer att analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt 
att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I studien kommer inga elever 

att kunna identifieras. 

 

Vid ytterligare frågor angående studien, kontakta oss eller vår handledare Anna Broman, 

anna.broman@specped.su.se 

 

Med vänlig hälsning, 

Sofia Kyring, Sofia.kyring@edu.stockholm.se 

Lotta Rangne, Ann-charlott.rangne@edu.stockholm.se 

 

 
 

 

Bilaga 2, OBA omgång 1–5 

 
OBA - orienteringsbas kalender 

  

Mål efter kursplanen inriktning ämnen, matematik:  
  

o Utveckla kunskap om matematikens användning i vardagen (syfte). 

o Urskilja enheter och uttryck för tid (centralt innehåll åk 1–3, 4–6). 
o Avläsa och (åk 1–3) beskriva (åk 4–6) information i tabeller (kunskapskrav 

matematik). 

 

Mål efter kursplanen inriktning ämnesområden, verklighetsuppfattning: 
o Utveckla en förmåga att strukturera vardagen.  

o Utveckla kunskaper i att ordna sina erfarenheter utifrån tid. 

o Bidra till att elevernas ges möjlighet att tolka, beskriva och påverka sin verklighet 
(syfte). 

o Uttryck för uppdelning av tid (centralt innehåll). 

o Bidrar/gör observationer av tid (kunskapskrav åk 9). 

mailto:ilto:anna.broman@specped.su.se%22a
mailto:Sofia.kyring@edu.stockholm.se
mailto:Ann-charlott.rangne@edu.stockholm.se
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• Övergripande mål: Att använda sig av en kalender. 

 

• Handling: Urskilja om visst givet datum är vardag (må-fre) eller helg (lö-sö). 
 

• Medel: Använda sig av orienteringskortet. 

 

• Anpassningar: Orienteringsverktyg. 

 

Material:  

• Kalenderblad oktober 2019. 

 

Orienteringsverktyg: 

● Pappersremsor med datum och månad i en ask 

● Laminerat underlag i A4-format med stöd i form av; 

○ Stödtecken samt signalfärg för veckodagarna. 

○ Färgmarkering i grått/vitt för att urskilja gränsen vardag/ helg mellan fredag och 

lördag. 

○ Begreppen “vardag” och “helg”. 

● Ram i form av ett laminerat orienteringsredskap i A4-format med en vinkel att lägga över 

kalenderbladet. Fungerar som stöd att leda uppmärksamheten från det aktuella datumet via 

veckodagen vidare till raden med begreppen “vardag” och “helg”. 

 

Genomförande: 

● Förbered aktiviteten med ovanstående material 

● Ta reda på om eleven känner till begreppen “vardag” och “helg”. Om inte, börja med att 

förklara att 

○ Vardag = skoldagar, de dagar skolan är öppen 

○ Helg = de dagar skolan är stängd 

● Berätta för eleven att hen ska få instruktioner för att kunna avgöra om ett datum är “vardag” 

och “helg” 

● Anpassningar efter behov 

○ Muntlig instruktion 

○ Läshjälp 

○ Förklara begrepp som t.ex. pappersremsa, kalender, ram, veckodag, lägg lika 

○ Tecken som stöd 

○ Läslinjal för att markera aktuell instruktion 

○ Förstorad text 

○ Pappersremsor med en instruktion i taget 

○ Hjälp att hantera orienteringsredskapen vid motoriska svårigheter 
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Bilaga 3. SCOBA omgång 1–2 

 

 SCOBA - Orienteringskort 

• Välj en pappersremsa med datum ur asken 

• Läs vad det står på pappersremsan 

• Vilken månad? 

• Hitta månaden i kalendern 

• Peka var månadens namn står 

• Vilket datum? 

• Hitta datumet i kalendern 

• Peka var datumet står 

• Ta ramen och lägg den likadant som på kalendern 

• Flytta ramen så att ditt datum syns i den orangea rutan 

• Vilken veckodag? 

• Hitta veckodagen för ditt datum i kalendern 

• Peka var veckodagen står 

• Är datumet vardag eller helg? 

• Hitta var det står och peka på rätt ord 

 

Genomförande: 

1. Förbered aktiviteten med ovanstående material 

2. Ta reda på om eleven känner till begreppen “vardag” och “helg”. Om inte, börja med att 

förklara att: 

o Vardag = skoldagar, de dagar skolan är öppen 

o Helg = de dagar skolan är stängd 

3. Berätta för eleven att hen ska få instruktioner för att kunna avgöra om ett datum är “vardag” 

och “helg” 

4. Anpassningar efter behov 

o Muntlig instruktion 

o Läshjälp 

o Förklara begrepp som t.ex. pappersremsa, kalender, ram, tjock/bred, 
tunn/smal, veckodag 

o Tecken som stöd 

o Läslinjal för att markera aktuell instruktion 

o Förstorad text 
o Pappersremsor med en instruktion i taget 

o Hjälp att hantera orienteringsredskapen vid motoriska svårigheter 
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Bilaga 4. Utkast kalenderblad omgång 1 

 

 

 

Bilaga 5. Kalenderblad omgång 1 
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Bilaga 6. Datumremsor omgång 1 

 

 
 

 

Bilaga 7. Vinkelhake, omgång 1 
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Bilaga 8. Elevgenomförande, omgång 1 

 

 
 

 

Bilaga 9. Datumremsor, omgång 2–5 
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Bilaga 10. Kalender, omgång 2 

 

 

 

Bilaga 11. Vinkelhake, planeringsomgång 2 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
39 

Bilaga 12. SCOBA, omgång 3 

 

SCOBA - Orienteringskort 

1. Välj en pappersremsa med datum ur asken 

2. Läs vad det står på pappersremsan 

3. Vilken månad? 

4. Hitta månaden i kalendern 

5. Peka var det står 

6. Vilket datum? 

7. Hitta månaden i kalendern? 

8. Peka var det står 

9. Ta ramen och håll den så att den tjocka linjen pekar mot magen 

10.  Lägg ramen på kalendern så att ditt datum syns i den gula rutan 

11.  Vilken veckodag? 

12.  Hitta veckodagen för ditt datum i kalendern 

13.  Peka var det står 

14.  Är datumet vardag eller helg? 

15.  Peka var det står 

  

Bilaga 13. Ram (vinkelhake), omgång 3 
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Bilaga 14 Kalenderblad, omgång 3 

 

 
 

 

Bilaga 15. Ram (vinkelhake), omgång 4–5 
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Bilaga 16. Kalenderblad, omgång 4 

 

 
 

 
 

 

 

Bilaga 17. SCOBA, omgång 4 

 
SCOBA – Orienteringskort 

 

1. Välj en pappersremsa med datum ur asken 

2. Läs vad det står på pappersremsan 

3. Vilken månad? 

4. Hitta månaden i kalendern 

5. Peka var månadens namn står 

6. Vilket datum? 

7. Hitta datumet i kalendern 

8. Peka var datumet står 

9. Ta ramen och lägg den likadant som på kalendern 

10. Flytta ramen så att ditt datum syns i den orangea rutan 

11. Vilken veckodag? 

12. Hitta veckodagen för ditt datum i kalendern 

13. Peka var veckodagen står 

14. Är datumet vardag eller helg? 

15. Hitta var det står och peka på rätt ord 
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Bilaga 18. Elevobservation, omgång 4 

 

 
 

Bilaga 19. SCOBA, omgång 5 
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Bilaga 20 Kalenderblad, omgång 5 
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Bilaga 21. Slutgiltig OBA 

 
Mål i kursplanen för matematik, inriktning ämnen:  

o Utveckla kunskap om matematikens användning i vardagen (syfte) 

o Utveckla förmågan att använda ämnesspecifika ord och begrepp (syfte) 

o Urskilja enheter och uttryck för tid (centralt innehåll åk 1–3, 4–6) 

o Avläsa och (åk 1–3) beskriva (åk 4–6) information i tabeller (kunskapskrav matematik) 

 

Mål i kursplanen för SO, inriktning ämnen: 

o Undervisningen ska ge kunskaper om hur kristna traditioner har påverkat det svenska 

samhället (syfte) 

o Undervisningen syftar till att utveckla kunskaper om att hantera information i vardagen 

(syfte) 

o Utveckla förmågan att använda ämnesspecifika ord och begrepp (syfte) 

o Medverkar i att beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det 

svenska samhället förr och nu (kunskapskrav åk 6) 

 
Mål i kursplanen för vardagsaktiviteter, inriktning ämnesområden: 

o Utveckla kunskaper om mönster och rutiner som ingår i vardagen (syfte) 

o Undervisningen ska bidra till ökad självständighet hos eleven och tilltro till den egna 

förmågan att agera (syfte) 

o Utveckla förmågan att välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön (syfte) 

o Utveckla förmågan att använda ämnesspecifika ord och begrepp (syfte) 

 

Mål i kursplanen för verklighetsuppfattning, inriktning ämnesområden: 

o Utveckla en förmåga att strukturera vardagen (syfte) 

o Utveckla kunskaper i att ordna sina erfarenheter utifrån tid (syfte) 

o Bidra till att elevernas ges möjlighet att tolka, beskriva och påverka sin verklighet (syfte) 

o Utveckla förmågan att använda ämnesspecifika ord och begrepp (syfte) 

o Uttryck för uppdelning av tid (centralt innehåll)   

o Bidrar/gör observationer av tid (kunskapskrav åk 9) 

OBA 

• Övergripande mål: Att använda sig av en kalender.  

• Handling: Urskilja om visst givet datum är vardag (må-fre) eller helg (lö-sö). 

• Medel: Använda sig av orienteringskortet.  

• Anpassningar: Orienteringsverktyg. 

Stödpunkter 

Den mentala handlingen att ”identifiera ett visst datum som vardag eller helg med hjälp av kalender” 

inbegriper många stödpunkter: 

•         För att identifiera aktuellt år: 

o   Identifiera var året står på kalendern 

  

•         För att identifiera aktuell månad bland årets tolv månader: 
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o   Identifiera var månadens namn står på kalenderbladet 

o   Leta upp rätt månad 

  

•         För att identifiera aktuellt datum i månaden: 

o   Identifiera att ett datum består av ordningstalet för den aktuella dagen i månaden samt 

månadens namn 

o   Leta upp rätt ordningstal i aktuell månad 

  

•         För att identifiera datumets veckodag: 
o   Identifiera var veckodagarnas namn står på kalenderbladet 

o   Identifiera att varje veckodag har en kolumn i kalendern 

o   Identifiera vilken kolumn det aktuella datumet tillhör 

o   Koppla ihop aktuellt datum med veckodagens namn 

  

•         För att identifiera om den aktuella veckodagen är en vardag eller helg: 
o   Identifiera att veckans sju dagar är uppdelade i vardagar och helg 

o   Identifiera att måndag-fredag är vardagar 

o   Identifiera att lördag-söndag är helg 

o   Koppla ihop aktuell veckodag med begreppet vardag eller helg 

 

Material:  

• Kalenderblad oktober 2019. 

 

Orienteringsverktyg: 

• Pappersremsor med datum och månad i en ask 

• Laminerat underlag i A4-format med stöd i form av; 

o Stödtecken samt signalfärg för veckodagarna. 

o Färgmarkering i grått/vitt för att urskilja gränsen vardag/ helg mellan fredag och lördag. 

o Begreppen “vardag” och “helg”. 

• Ram i form av ett laminerat orienteringsredskap i A4-format med en vinkel att lägga över 

kalenderbladet. Fungerar som stöd att leda uppmärksamheten från det aktuella datumet via 

veckodagen vidare till raden med begreppen “vardag” och “helg”. 

 
Genomförande: 

• Förbered aktiviteten med ovanstående material 

• Ta reda på om eleven känner till begreppen “vardag” och “helg”. Om inte, börja med att förklara 

att 

o Vardag = skoldagar, de dagar skolan är öppen 

o Helg = de dagar skolan är stängd 

• Berätta för eleven att hen ska få instruktioner för att kunna avgöra om ett datum är “vardag” och 

“helg” 

• Anpassningar efter behov 

o Muntlig instruktion 

o Läshjälp 

o Förklara begrepp som t.ex. pappersremsa, kalender, ram, veckodag, lägg lika 

o Tecken som stöd 

o Läslinjal för att markera aktuell instruktion 
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o Förstorad text 

o Pappersremsor med en instruktion i taget 

o Hjälp att hantera orienteringsredskapen vid motoriska svårigheter 
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