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Källsortering som handling utifrån 

Gal’perins teori 

- En aktionsforskningsinspirerad studie i grundsärskolan 

Tiina Gustafsson och Antina Juntunen 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att pröva Gal’perins teori som ett redskap för begreppsutvecklande 

undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning, detta med undervisning om källsortering 

som exempel. Våra frågeställningar var: 1. Hur kan lärare utifrån Gal’perins teori undervisa så att 

eleverna kan särskilja vissa material från varandra vid källsortering av i hushållet vanligt förekommande 

förpackningar?, 2. Hur kan en orienteringsbas av källsortering som en handling se ut? och 3. Hur kan 

ett orienteringskort om källsortering se ut?  

 

Studien genomfördes på en grundsärskola i Stockholmsområdet. Som metod i denna uppsats tillämpades 

aktionsforskningsinspirerad ansats och datamaterialet bestod av observationer, ljudinspelningar och 

minnesanteckningar samt intervjuer/samtal med undervisande lärare. Studien bestod i att i tre omgångar 

pröva ett orienteringsverktyg för att kunna urskilja material som i hemmet vanligt förekommande 

förpackningar är tillverkade av för att sedan kunna sortera dem rätt. 

 

Den orienteringsbas som togs fram baseras på de skrivelser som finns i styrdokumenten. Dessutom 

angavs instruktioner om att avgöra om förpackningen kan separeras till olika delar, avgöra vilket 

material förpackningen består av och vilken källsorteringspåse den hör till. Orienteringsverktyget var 

en del av orienteringsbasen och testerna som eleverna utförde för att urskilja material var dess 

stödpunkter. Resultatet visar att orienteringsverktyget/-kortet och anpassningarna hjälpte eleverna att 

utföra handlingen källsortering rätt. Under studiens gång blev det också tydligt att läraren behöver ha 

goda ämneskunskaper för att kunna ge eleverna en fullständig orienteringsbas för handlingen 

källsortering.  

 

Forskningsunderlag vad gäller såväl Gal’perins teori i grundsärskolan som undervisning i 

naturorienterande ämnen för elever med intellektuell funktionsnedsättning i en svensk kontext saknas. 

Vidare forskning om tillämpandet av Gal’perins teori förordas.  

  

Nyckelord 
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2 

 

Innehåll 

 
Sammanfattning .................................................................................................................................... 1 

Förord ..................................................................................................................................................... 4 

Inledning ................................................................................................................................................ 4 

Teoretisk bakgrund ............................................................................................................................... 5 

Gal’perins teori .................................................................................................................................... 5 

Orienteringsbas för en handling och orienteringskort ..................................................................... 5 

Modell för stegvist lärande .............................................................................................................. 6 

Källsortering i läroplanen och begreppsutvecklande undervisning ..................................................... 6 

Speciallärarens uppdrag i grundsärskolan ........................................................................................... 7 

Tidigare forskning ................................................................................................................................. 7 

Undervisning med Gal’perins teori som utgångspunkt: teorins möjligheter ....................................... 7 

Undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning ........................................................ 8 

Undervisning om källsortering .......................................................................................................... 10 

Syfte och frågeställningar ................................................................................................................... 10 

Syfte .................................................................................................................................................. 10 

Frågeställningar ................................................................................................................................. 11 

Metod .................................................................................................................................................... 11 

Aktionsforskning ............................................................................................................................... 11 

Urval .................................................................................................................................................. 12 

Datainsamling .................................................................................................................................... 12 

Studiens genomförande ..................................................................................................................... 13 

Kvalitativ analys ................................................................................................................................ 13 

Etiska aspekter ................................................................................................................................... 14 

Resultat ................................................................................................................................................. 14 

Omgång 1 .......................................................................................................................................... 14 

Förberedelser ................................................................................................................................. 14 

Planering ........................................................................................................................................ 15 

Observation av undervisning ......................................................................................................... 16 

Reflektion ...................................................................................................................................... 17 

Omgång 2 .......................................................................................................................................... 18 

Planering ........................................................................................................................................ 18 

Observation av undervisning ......................................................................................................... 19 

Reflektion ...................................................................................................................................... 20 

Omgång 3 .......................................................................................................................................... 21 

Planering ........................................................................................................................................ 21 



3 

 

Observation av undervisning ......................................................................................................... 22 

Reflektion ...................................................................................................................................... 23 

Resultat utifrån forskningsfrågorna ................................................................................................... 23 

Hur kan lärare utifrån Gal'perins teori undervisa om källsortering så att eleverna kan särskilja 

vissa material från varandra vid källsortering av förpackningar? ................................................. 24 

Hur kan en orienteringsbas för källsortering som en handling se ut? ............................................ 24 

Hur kan ett orienteringskort om källsortering se ut? ..................................................................... 24 

Diskussion ............................................................................................................................................ 25 

I relation till Gal’perins teori och tidigare forskning ......................................................................... 25 

I relation till speciallärarens uppdrag ................................................................................................ 26 

Metoddiskussion ................................................................................................................................ 27 

Etiska aspekter efter genomförd studie ............................................................................................. 27 

Slutsatser .............................................................................................................................................. 28 

Fortsatt forskning ................................................................................................................................ 29 

Referenslista ......................................................................................................................................... 30 

Bilagor .................................................................................................................................................. 33 

Bilaga 1 ............................................................................................................................................. 33 

Bilaga 2 ............................................................................................................................................. 35 

Bilaga 3 ............................................................................................................................................. 36 

Bilaga 4 ............................................................................................................................................. 37 

Bilaga 5 ............................................................................................................................................. 38 

Bilaga 6 ............................................................................................................................................. 39 

Bilaga 7 ............................................................................................................................................. 40 

Bilaga 8 ............................................................................................................................................. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Förord 

Denna uppsats är vårt examensarbete inom speciallärarutbildningen med inriktning mot 

utvecklingsstörning, skriven vid Stockholms universitet under höstterminen 2019. Studien är 

genomgående förarbetad, genomförd, analyserad och skriven tillsammans. Även studiens slutsatser 

har diskuterats fram i samråd. Våra kurskamrater Sofia Kyring och Ann-Charlotte Rangne, vår lärare 

på speciallärarutbildningen, Mimmi Waermö, vår handledare Anna Broman och de i studien 

deltagande lärarna har bidragit med viktiga synpunkter under arbetets gång. Ann Bergman, lärare i 

naturorienterande ämnen och Victoria Jonsson, lärare i naturorienterande ämnen och medicinsk 

bibliotekarie, har bistått oss med sin ämneskunskap. 

Inledning 

I skollagen (SFS 2010:800), SkolL, 1 kap. 9 § anges att utbildningen inom varje skolform ska vara 

likvärdig. “Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SkolL 1 kap. 5 §). 

Enligt Läroplanen för grundsärskolan (Skolverket, 2018) ska undervisningen “anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (s.6). Berthén (2007) skriver i sin avhandling om hur hon uppfattar att det 

pedagogiska arbetet i särskolan fortfarande präglas av den historiska uppfattningen att eleverna ska 

förberedas för en tänkt framtida lärsituation och att denna förberedelse hindrar eleverna från att 

egentligen någonsin komma till en ”riktig” lärsituation. Inom ramen för denna uppsats vill vi arbeta 

fram undervisning med fokus på att gynna språklig utveckling och ge eleverna verktyg och 

förutsättningar för att lära sig. 

 

Vi har under vår specialpedagogiska påbyggnadsutbildning blivit inspirerade av Piotr Gal’perins 

(1902–1988) forskning om undervisning. I Gal’perins (1989a, 1992) forskning tydliggörs att det är 

oförmågan att ge eleverna rätt förutsättningar och verktyg för att lära sig som gör att elever kan ha 

svårt att ta till sig kunskap. Även Haug (2017) poängterar att undervisningskvaliteten är avgörande för 

elevernas inlärningsresultat och att det därför är viktigt att utveckla lärarnas kompetenser för att 

säkerställa att alla elever får kvalitativ undervisning oavsett skola. De naturorienterande ämnena 

exemplifierar väl behovet av kvalitativ undervisning. I de naturorienterande ämnena, såväl i 

grundskola som grundsärskola, finns både inslag av teoretiskt språk med abstrakta begrepp och 

praktiska experiment. Detta ställer höga krav på lärarens ämneskompetens.  

 

Speciallärare behöver förstå mer om naturorienterande ämnen och de sammanhang där de vanligtvis 

undervisas. Detta hävdar Courtade, Spooner och Browder (2007) som har konstaterat att 

undervisningen i naturorienterande ämnen för elever med intellektuell funktionsnedsättning förenklas 

så att den inte längre fokuserar på det väsentliga innehållet. Courtade et al. menar att detta kan bero på 

låga förväntningar på elever som har kognitiva funktionsnedsättningar, att det saknas strategier för att 

engagera dessa elever som ofta har kommunikationssvårigheter och att det finns en kunskapslucka i att 

anpassa naturvetenskapligt innehåll för elever med intellektuell funktionsnedsättning.  

 

I dagens samhälle är klimatförändringar och hållbar utveckling frågor som i allt större utsträckning 

berör varje individ. I skolans uppdrag ingår att ge elever möjligheter att både ta ansvar för sin miljö 

och utveckla ett personligt förhållningssätt till övergripande miljöfrågor (Skolverket, 2018). 

Källsortering är ett konkret sätt att lära elever att ta ansvar för sin miljö. Att kunna urskilja olika 

material vid källsortering är en grundläggande kunskap för att utföra handlingen rätt. Att kunna 

källsortera är också att kunna agera i en autentisk situation, att sortera förpackningar för att de ska 
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kunna återvinnas. Enligt Avfallsförordningen (SFS 2011:927), 24 b § ska den som använt en 

förpackning också sortera och lämna in förpackningen till ett insamlingssystem. Det innebär att vi alla 

är skyldiga att korrekt källsortera våra förpackningar och lämna dem till återvinning.  

 

Våra egna erfarenheter av undervisning i grundsärskolans åk F-6 i ämnen och ämnesområden är att 

elever lär sig att utföra källsortering mekaniskt, de kanske till exempel tittar på bilder på 

källsorteringskärl och “lägger lika”. Vår undran är hur elever skulle kunna lära sig att urskilja även 

komplicerat material där det till exempel inte är så tydligt om materialet är tillverkat av plast eller 

metall och att kunna göra det även om de inte kan läsa vad som står på förpackningen.  

 

Vi använder i vår studie en aktionsforskningsinspirerad ansats och försöker utveckla 

undervisningsinnehållet och instruktioner genom observationer, lärarintervjuer och reflektioner över 

undervisning. Vi hoppas på att få syn på vilka förändringar av undervisning och instruktioner som 

fungerar för att utveckla elevers förmåga att särskilja vissa material från varandra vid källsortering av 

vanligt förekommande förpackningar i hushållet. Vi utgår från Gal'perins modell för stegvist lärande 

samt hans centrala begrepp om inlärning och vill pröva det som ett möjligt redskap för 

utvecklingsarbetet i grundsärskolan.  

 

Teoretisk bakgrund 

Gal’perins teori 

Piotr Gal'perin (1902–1988) var en av de viktigaste figurerna i den kulturhistoriska tankeskola som 

utvecklades av Lev Vygotskij (Arievitch & Haenen, 2005). Utgångspunkten för hans arbete var en 

hypotes om att kvaliteten på varje människas handling beror på hur väl man orienterar sig i hur 

handlingen borde utformas (Arievitch, 2017). Gal’perin pekar på nödvändigheten av att skapa 

aktiviteter som specifikt syftar till att avslöja de väsentliga egenskaperna hos handlingar för elever 

(Engeness & Lund, 2018).   

 

Gal’perin (1992) graderar undervisning i tre olika nivåer. Den första nivån benämns som traditionell 

och definieras av Gal’perin som ett lärande där kopplingen mellan undervisning och utveckling är 

otydlig. Typiskt för denna undervisning är lärande via trial-and-error och memorering av kunskaper. 

Den andra nivån av undervisning kallas för systematiska empiriska nivån och beskrivs som utmärkt 

utifrån de förväntningar som ställs på undervisning av det specifika ämnesinnehållet. Däremot ger 

undervisningen inte möjlighet till att generalisera handlingen till andra skolämnen eller till elevens 

övriga villkor. Den tredje nivån, den systematiska teoretiska nivån, innehåller en fullständig 

orienteringsbas som eleverna fått ta del av samt instruerats i stödpunkter så att de sedan självständigt 

kunnat ta sig an uppgiften och internaliserat den. Dessutom har de kunnat generalisera handlingen till 

andra områden. Kopplingen mellan undervisning och utveckling är tydlig. (a.a.).  

 

 

Orienteringsbas för en handling och orienteringskort 

De centrala begreppen i Gal’perins (1992) teori är orienteringsbas för en handling (OBA, Orienting 

Basis of the Action) och orienteringskort (SCOBA, Scheme of a Complete Orienting Basis of the 

Action). Gal’perin menar att det är nödvändigt att ge eleven en orienteringsbas i skapandet av en ny 
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handling. Alla handlingar består av en orienteringsdel, en utförandedel och en kontrolldel (Gal’perin, 

1989b; Engeness & Lund, 2018). Eleven behöver få rätt instruktioner så att lärande via “trial-and-

error” och memorering kan undvikas. Om eleven misslyckas med uppgiften betyder det att 

instruktionerna är bristfälliga. Instruktionerna ska vara tydliga och stegvisa. (Gal’perin, 1989a; 1992).  

 

Gal’perin (1989a) menar att ett orienteringskort är ett systematiskt redskap som hjälper eleven att göra 

sådant som hen inte kan göra utan kortet. Enligt Gal’perin ska orienteringskortet innehålla allt som en 

elev måste förstå i uppgiften. När eleven systematiskt fullföljer alla instruktioner i orienteringskortet 

löser hen uppgiften korrekt. Gal’perins rekommendation är att orienteringskortet är format som ett kort 

som eleven kan läsa (Gal’perin, 1978, 1992). Orienteringskort finns också att hitta som tabeller, 

teckningar, eller annat som passar undervisningens innehåll (Ohta, 2017).  

 

Modell för stegvist lärande 

Centralt i Gal’perins arbete är stegvist skapande av mentala handlingar och begrepp (Arievitch, 2017). 

Enligt Arievitch skapades Gal’perins modell för stegvist lärande ursprungligen som en metod för 

psykologisk utredning, inte som en undervisningsmetod att använda i skolan.  

 

Undervisningen i det stegvisa skapandet av mentala handlingar inleds med att läraren presenterar 

handlingen och dess mål samt stimulerar elevernas nyfikenhet. Eleverna får också en fullständig 

orienteringsbas för en handling och orienteringskortet samt eventuella orienteringsverktyg 

introduceras för dem. (Gal´perin, 1992). 

 

Internalisering, det vill säga omvandlingen av inlärningsaktiviteten från en materialiserad till en 

mental handling genomgår enligt Gal’perin (1992; 2002, i Engeness & Lund, 2018) följande faser:  

1. Materialiserad handling: Eleverna interagerar med material (verkliga objekt) eller materialiserade 

objekt (modeller, simuleringar, animationer, scheman med mera), och blir så småningom mindre 

beroende av det materiella stödet. 

2. Expressivt tal: Tal blir det viktigaste styrinstrumentet som återspeglar elevernas aktivitet med 

material eller materialiserade objekt. Det är viktigt att notera att expressivt tal inte innebär elevernas 

förmåga att förklara den aktivitet de deltar i, utan att slutföra aktiviteten genom att prata.  

3. Inre tal:  Eleven pratar tyst med sig själv medan hen utför handlingen.  

4. Mental handling: Handlingen blir en ren mental handling med fokus på dess resultat. (a.a.).  

 

I detta arbete kommer vi att tillämpa stegen genom att materialisera undervisningen samt försöka 

stödja elevernas expressiva tal. Vi kommer även att undersöka hur långt vi kan nå med 

orienteringsverktyget och orienteringskortet som vi utvecklar under arbetets gång. 

 

Källsortering i läroplanen och 

begreppsutvecklande undervisning 

Läroplanen för grundsärskolan (Skolverket, 2018) anger källsortering och återvinning av vardagliga 

föremål som centralt innehåll i naturorienterande ämnen för årskurs 1–3 samt för årskurs 4–6. 

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel källsortering, nämns även som ett centralt innehåll i 

samhällsorienterande ämnen för årskurs 1–3 och för årskurs 4–6. I kunskapskraven för godtagbara 

kunskaper i slutet av årskurs 3 nämns det att eleven ska kunna bidra till att ge förslag om hur 

källsortering kan göras. Eleven ska även kunna medverka i att göra enkla undersökningar samt 

använda enstaka ämnesspecifika ord. I slutet av årskurs 6 är kunskapskravet för betyget E i de 

naturorienterande ämnena att kunna bidra till resonemang om hur källsortering kan göras samt att 
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kunna genomföra enkla undersökningar och sorteringar och att kunna använda enstaka ämnesspecifika 

ord. För betyget C ska eleven kunna föra enkla resonemang om hur källsortering kan göras samt kunna 

genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt. Kunskapskravet för 

betyget A innebär att kunna föra välutvecklade resonemang om hur källsortering kan göras samt att 

kunna genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt. (a.a.). 

 

I kommentarmaterialet till grundsärskolans kursplaner (Skolverket, 2011) i naturorienterande ämnen 

anges materials egenskaper och deras klassificering som väsentliga för undervisningen att beröra. I 

detta ingår källsortering. Att kunna undersöka, sortera och ha kännedom om olika materials 

egenskaper i årskurs 1–6 utgör en grund för att på högstadiet kunna lägga till ett historiskt perspektiv 

på utvinning eller produktion av olika material. (a.a.). 

 

Begreppsutvecklande arbetssätt i naturvetenskaplig undervisning handlar om att implementera ett 

skolspråk som är en blandning av elevernas vardagsspråk och vetenskapligt språk (Skolverket, 2018). 

Detta för att eleverna ska kunna förstå det som undervisas om samtidigt som de behöver introduceras 

till det naturvetenskapliga språket och dess begrepp. Det är undervisningen som ska möjliggöra för 

eleverna att kunna använda begrepp och resonemang i rätt kontext. (a.a.).  

 

I arbetet med att källsortera introduceras ämnesspecifika begrepp, att beakta dem är viktigt i 

genomförandet av arbetet med källsortering eftersom ämnesinnehållet återkommer under elevernas 

skoltid (Skolverket, 2018).  

 

Speciallärarens uppdrag i grundsärskolan 

Speciallärare som arbetar i grundsärskolan ska i sin yrkesutövning förhålla sig till skolans 

styrdokument som exempelvis Skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen för grundsärskolan 

(Skolverket, 2018). Enligt Skollagen ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet.  

 

I grundsärskolan är det specialläraren som ansvarar för undervisningen av elever med intellektuell 

funktionsnedsättning i flera ämnen och ämnesområden, detta eftersom hen oftast arbetar som 

klasslärare. Enligt Svensk författningssamling (SFS 2017:1111) ska specialläraren efter avslutad 

utbildning i inriktningen mot utvecklingsstörning visa fördjupade kunskaper om elevers språk- och 

begreppsutveckling. Vidare ska specialläraren ha fördjupade kunskaper om elever med intellektuell 

funktionsnedsättning och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller 

ämnesområden. Specialläraren ska även kunna analysera och medverka i förebyggande arbete samt 

bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Specialläraren förväntas även vara en 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som handlar om lärande och kunskapsutveckling hos 

elever med intellektuell funktionsnedsättning. (a.a.).  

 

Tidigare forskning  

Undervisning med Gal’perins teori som 

utgångspunkt: teorins möjligheter 
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Utifrån Gal’perins teori har det gjorts ett antal studier sedan 1950-talet som har översatts eller 

rapporterats på engelska. Det har till exempel forskats om organisering av lärandeaktivitet och 

utvecklingen hos studenter (Reshetova, 2004). I sin studie gav Reshetova högskolestudenter 

instruktioner i ett orienteringskort i form av en guide. Resultaten visade att studenterna kunde 

behärska lärandeobjektet teoretiskt men också omvandla sina kunskaper till en autentisk handling. 

Studenter som deltog i studien utvecklade sin kreativitet och sitt kritiska tänkande. (a.a.).   

 

Stolk, Jong, Bulte och Pilots (2010) studie är ett annat exempel på tillämpning av Gal’perins teori på 

2000-talet. De undersökte hur ramverket till ett professionellt utvecklingsprogram för kemilärare 

skulle kunna utarbetas. De skapade en orienteringsbas om kontextbaserad undervisning för att lärarna 

skulle kunna tillämpa den inom kemiundervisningen. Resultaten indikerade att lärarna endast delvis 

kunde utforma kontextbaserad undervisning och de hade svårt med att generalisera och tillämpa 

orienteringsbasen i olika kontexter. (a.a.). 

 

Under de senaste åren har Gal’perins teori tillämpats speciellt i språkinlärning och detta med positiva 

forskningsresultat. Fernandez (2017) undersökte i sin avhandling hur andraspråksinlärning kan 

underlättas genom att skapa en orienteringsbas för undervisningen. Utifrån Gal’perins teori 

utvecklades ett orienteringskort riktat mot att kunna bemästra en specifik handling, ett 

restaurangbesök. Studenterna kunde generalisera sina kunskaper så att de kunde tillverka egna 

orienteringskort för nästa tänkta handling. (a.a.). Även Ohta (2017) tillämpade Gal’perins teori i 

språkinlärning. Hon utvecklade orienteringskort för elever i japanska som främmande språk. Ohta fann 

att när eleverna fick konstruera orienteringskort själva i samarbete främjade det 

internaliseringsprocessen.   

 

Undervisning för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning 

 

Vi har inte funnit någon internationell forskning där Gal’perins teori tillämpas i undervisning för 

elever med intellektuell funktionsnedsättning. I Sverige har det hittills bara skrivits en uppsats med 

specialpedagogisk inriktning utifrån Gal’perins teori. Otterdahl och Westling (2017) undersökte 

förutsättningar för lärande på ett naturbruksgymnasium för elever med funktionsvariationer. Det 

visade sig att den befintliga orienteringsbasen skapade möjligheter till den första typen av lärande för 

att den inte riktigt kunde täcka de situationer som kunde uppstå under ett arbetspass. (a.a.). 

 

Undervisning i grundsärskolan och undervisningsstrategier som gynnar elever med intellektuell 

funktionsnedsättning är ett annat relativt outforskat område i Sverige. Grundsärskolan har fått mycket 

kritik för att verksamheten är alltför omsorgsinriktad och undervisning till exempel i ämnen svenska 

och matematik inte ger elever utmaningar och förutsättningar för att utvecklas kunskapsmässigt 

(Berthén, 2007; Göransson, Hellblom-Thibblin & Axdorph, 2016; Skolinspektionen, 2010).  

 

De senaste åren har det i Sverige börjat komma ny forskning med fokus på undervisning för elever 

med intellektuell funktionsnedsättning. Lundberg och Reichenberg (2013) samt Reichenberg (2015) 

har i sina studier undersökt läsförståelse hos elever som har intellektuell funktionsnedsättning. Positiva 

forskningsresultat av dessa studier visar att läsförståelse är möjligt för personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning men att detta förutsätter korrekt stimulans och instruktioner. Ett tydligt resultat 

av Lundberg och Reichenbergs studie var att elever med intellektuell funktionsnedsättning kunde delta 

i textsamtal och att de fick nytta av denna erfarenhet som indikerades av förbättrade testresultat. Både 

Reciprocal teaching (RT) och Inference making (IT) som jämfördes och utvärderades som metoder för 

läsinlärning gav förbättring av testresultaten utan signifikanta skillnader. Reichenberg (2015) 

undersökte vidare i uppföljningsstudien potentiella fördelar och kvalitativa aspekter av RT och fann att 

läraren behövde stötta eleven genom scaffolding, det vill säga att stötta eleven genom att till exempel 
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uppmuntra till att avge längre svar eller genom att sammanfatta det eleverna sagt. Efterhand när 

eleverna blivit mer självständiga minskas stödet. Detta indikerar utifrån Gal’perins teori förbättrad 

orienteringsbas hos eleverna. 

  

Det har även börjat forskas om skrivundervisning för elever i gymnasiesärskolan (Gadd, Berthén & 

Lundgren, 2019). Gadd et al. fann att elever som deltog i studien kunde dra nytta av skrivinstruktioner 

och lära sig skrivstrategier. Detta resulterade enligt Gadd et al. i att eleverna ökade både längden och 

kvaliteten på sina texter. När detta tolkas utifrån Gal’perins teori förefaller det som att eleverna fick en 

mer fullständig orienteringsbas för sitt skrivande än de tidigare hade haft. Detta möjliggjorde för 

eleverna att med högre kvalitet utföra handlingen att skriva en berättelse. 

 

Vidare har hemkunskapsundervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning beforskats. 

Svårigheter som dessa elever stöter på vid matlagning varierar enligt Brunosson, Brante, Sepp och 

Mattsson Sydner (2014) och berör både hur recepten är utformade och avsikten med recepten. 

Svårigheter med receptens design inkluderade till exempel att kunna skilja på vad i receptet som var 

en lista på ingredienser och vad som var instruktioner. Dessutom upplevdes den stora mängden 

information som ges i både hela och delar av recepten som förvirrande. Vidare kunde till exempel 

otillräckliga kunskaper om ingredienser och köksredskap leda till svårigheter vid recepttolkning 

(Brunosson et al. 2014). Granberg, Brante, Olsson & Mattsson Sydner (2017) undersökte vilka 

aritmetiska kunskaper eleven behöver ha för att kunna tolka recept och fann att eleverna behöver ha 

förståelse för hur man tolkar siffror, hur man tolkar och använder enheter och hur man beräknar när 

man använder recept. Dessa resultat kan utifrån Gal’perins teori tolkas så att aritmetiska kunskaper 

samt ingredienser, köksredskap och praktiska kunskaper ingår i orienteringsbasen för matlagning och 

hur man tolkar recept. För att kunna laga maträtten rätt enligt receptet behöver receptet som kan tolkas 

som orienteringskort innehålla all information som eleven behöver.  

  

Vi har inte funnit några studier om undervisning om källsortering för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning och inte heller någon forskning om undervisning i naturorienterande ämnen eller 

ämnesområden i grundsärskolan. I internationella forskningssammanhang har det däremot gjorts 

studier om undervisning i naturorienterande ämnen för elever med intellektuell funktionsnedsättning. 

Courtade et al. (2007) har granskat elva studier och resultat som de fått i sin review-artikel tyder på att 

elever med betydande kognitiva funktionsnedsättningar drar nytta av undervisning i specifika 

färdigheter med modellering och felfria inlärningsstrategier som tidsfördröjning. De hävdar även att 

dessa elever behöver instruktioner som främjar generalisering över vetenskapligt innehåll och till 

allmänna utbildningssammanhang. Courtade et al. föreslår att elever i de naturorienterande ämnen ges 

ökade möjligheter till kommunikation samt att de uppmuntras till experiment, erbjuds val och att det är 

eleven som agerar medan läraren har en mer tillbakadragen roll.  

 

Även Apanasionok, Hastings, Grindle, Watkins & Paris (2019) har gjort en systematisk litteraturstudie 

och identifierat aktuell praxis för undervisning i naturorienterande ämnen för studenter med 

intellektuell funktionsnedsättning och/eller med diagnos inom autismspektrum. I majoriteten av de 

forskningsartiklar som ingick i litteraturstudien användes systematiska instruktioner i interventionerna. 

Dessa interventioner innehöll till exempel uppgiftsanalys (dela upp en komplex uppgift i mindre steg), 

instruktioner under pågående aktivitet/handling, promptning efter en viss tid efter instruktion, “system 

of least to most prompts” och tydliga instruktioner med modellering. I ett fåtal av forskningsartiklarna 

användes självstyrda instruktionsmetoder till exempel att elever sätter sina egna mål och använder sig 

av checklistor och begreppskartor. Apanasionok et al. menar att systematiska och självstyrda 

instruktionsmetoder kan vara effektiva metoder för att lära ut naturorienterande ämnen för elever med 

intellektuell funktionsnedsättning samt att det är möjligt att elever kan utföra undersökningar med en 

viss grad av självständighet. 

 

Utifrån resultat som Courtade et al. (2007) och Apasionok et al. (2019) fått verkar det som att fokus i 

forskning om undervisning i naturorienterande ämnen för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning ligger på lärares agerande i kontakten med sina elever. Utifrån Gal’perins (1992) 

modell om stegvist lärande är det nödvändigt att fokusera på vad eleven ska lära sig, det vill säga att 
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skapa en orienteringsbas för handlingen. Orienteringsbasen som läraren skapar åt eleven avgör 

kvaliteten i elevens handlingar. Om undervisningen inte tillhandahåller en fullständig orienteringsbas 

för eleven kommer hen att försöka skapa en själv. Den riskerar då att bli bristfällig eftersom eleven 

möjligtvis inte urskiljer allt som är väsentligt i ämnesinnehållet. 

 

Undervisning om källsortering 

Som tidigare nämnts har vi inte funnit någon forskning om undervisning om källsortering för elever 

med intellektuell funktionsnedsättning i svensk kontext. Däremot har Ljung-Djärf, Åberg-Bengtsson, 

Ottosson och Beach (2015) undersökt hur typiskt utvecklade barn i förskolan tolkar symboler vid en 

källsorteringsuppgift. Uppgiften som barnen fick i studien innebar att de skulle placera föremål av 

glas, plast, metall och papper/kartong på olika materials symboler utifrån ett dataspel om miljö som 

barnen spelat. Forskarna ville även ta reda på vilka problem barnen stöter på vid tolkning av 

symbolerna. Resultatet visar att barnen använde sig av fyra olika sätt att sortera föremål i uppgiften. 

De sorterade föremål utifrån material (till exempel glas, metall), objekttyp (till exempel flaskor, 

burkar), utseende (till exempel färg, form) och funktion (till exempel en behållare eller för att förpacka 

saker). Det visade sig att barnen hade svårigheter att avgöra vilket material några av föremålen var 

gjorda av. Då använde barnen strategier som till exempel att slå föremålet mot bordet och lyssna på 

ljudet, pressa föremålet för att bestämma sig om det var av plast eller glas eller riva föremålet för att 

avgöra om det var tillverkat av kartong eller plast. Forskarna beskriver att dessa strategier inte alltid 

resulterade i att barnen kunde avgöra vilket material föremålet var gjort av. Endast fem av de totalt 

trettio barnen lyckades koppla ihop föremål och symbol och därmed sortera materialen rätt. (a.a.)  

 

Tolkat utifrån Gal’perins (1992) teori tyder resultaten som Ljung-Djärf et al. (2015) fick på att barnens 

handlande var på den första nivån, det vill säga den traditionella nivån. Barnen hade en bristande 

orienteringsbas om sortering utifrån material och instruktionerna som de fick var bristfälliga. 

Symbolerna för glas, plast, metall och papper/kartong hjälpte inte barnen att sortera rätt utan 

möjliggjorde olika tolkningar och trial-and-error-metodens användning. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Gal’perins teori inte har tillämpats i undervisning av 

elever med intellektuell funktionsnedsättning. Inte heller forskning om undervisning i 

naturorienterande ämnen för elever med intellektuell funktionsnedsättning har genomförts i särskilt 

stor omfattning. Den forskning som finns pekar på en kunskapslucka inom området. Det finns en 

studie om undervisning om källsortering som visar att de deltagande barnen hade svårt att urskilja 

olika material. Utifrån Gal’perins teori hade barnen en bristfällig orienteringsbas.   

 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna studie är att pröva Gal’perins teori som ett redskap för begreppsutvecklande 

undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning, med undervisning om källsortering 

som exempel. 
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Frågeställningar 

1. Hur kan lärare utifrån Gal’perins teori undervisa så att eleverna kan särskilja vissa material 

från varandra vid källsortering av i hushållet vanligt förekommande förpackningar? 

 

2. Hur kan en orienteringsbas av källsortering som en handling se ut? 

 

3. Hur kan ett orienteringskort om källsortering se ut? 

 

Metod 

I detta avsnitt redogörs metodologiska ställningstaganden. Vidare beskrivs studiens design, 

genomförande och analys. Även etiska aspekter och forskningsetiska överväganden diskuteras. 

 

Aktionsforskning  

Metodansatsen i denna uppsats är inspirerad av aktionsforskning som är en forskning med 

utgångspunkt i praktikernas tankar kring behov av förbättring (Rönnerman, 2012). Det är också en 

arena där forskare och praktiker möts med det gemensamma syftet att utifrån sina olika perspektiv 

bidra till en utveckling i verksamheten (Lindgren, 2009). Utifrån de frågor som ställs eller de behov av 

utveckling som identifieras, initieras en process där en aktion prövas. Forskningen följs upp och 

reflekteras över regelbundet. Närheten mellan forskare och praktikern är det unika i denna metod, 

liksom möjligheten att fortsätta med forskningen utifrån nya reflektioner eller behov som kan uppstå.  

Forskningsmetoden är cyklisk till sin natur. Det innebär att en aktion planeras, genomförs, observeras 

och utvärderas. Utifrån resultatet görs sedan en ny planering. Kombinationen praktiker och forskare 

ger aktionen kunskap och kompetens kring verksamheten och dess behov inifrån. Dessutom får den 

forskarens utifrånperspektiv och kritiska forskarblick samt kunskaper om hur forskning genomförs. 

Därmed möts expertiser inom två olika områden och bidrar till forskningen och kunskap om 

forskningsfältet. (Rönnerman, 2012).  

 

Vi valde att tillämpa aktionsforskningsinspirerad ansats i vår studie eftersom vi ville använda 

Gal’perins teori som ett redskap i undervisningen. För att kunna utveckla undervisningsinnehållet, 

orienteringsbas, orienteringskort och verktyg för inlärning skulle det vara nödvändigt att testa dem i 

praktiken. Vi ville även involvera undervisande lärare i resonemangen kring undervisningen och 

orienteringsverktygets funktion. Lärarna stod för beprövad erfarenhet och elevkännedom. Deras 

observationer skulle bidra till att kunna utveckla orienteringsverktyget men också reflektera kring 

orienteringsbasen och om den upplevdes som fullständig. Aktionsforskningens cykliska form verkade 

passa bra för vårt projekt. För att utveckla undervisning behövs planering, genomförande och 

observation samt reflektion och utvärdering vilket upprepas flera gånger.    
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Urval 

Denna studie genomfördes på en grundsärskola i Stockholmsområdet med elever som läser ämnen 

enligt grundsärskolans läroplan. Studien genomfördes i samarbete med klasslärare i två olika 

åldersblandade mellanstadieklasser och inom den ordinarie undervisningen. Forskarrollen togs av 

författarna av detta examensarbete. De två lärarna blev tillfrågade om att delta i studien på ett tidigt 

stadium. De genomförde undervisningen med elever i sina egna klasser utifrån orienteringsbasen om 

källsortering. Då denna uppsats inte är en “riktig” aktionsforskning utan just en uppsats, har 

praktikerna inte varit med i valet av utvecklingsområde. Istället valdes utvecklingsområde utifrån vad 

lärarna är ålagda att undervisa om enligt läroplanen. De deltog inte heller i skapandet av 

undervisningsmaterialet utan fick det i förväg.   

  

Att ha den egna praktiken som arena för sin forskning kan väcka en del farhågor. Forskaren har att se 

kritiskt på sin egen verksamhet och om hen inte klarar det riskerar forskningresultatet att förlora i 

reliabilitet. Den egna förförståelsen kan påverka forskningen och det behöver aktionsforskaren vara 

medveten om men också hitta sätt att undvika att påverkas negativt av sin närhet till det beforskade 

(Folkesson, 2012). Vår studie genomfördes på den skola som en av oss arbetar på men inte i den egna 

klassen. En del av distansen uppnåddes förhoppningsvis genom att våra studier bedrivs på helfart och 

vi under höstterminen 2019 inte befann oss på våra ordinarie arbetsplatser. Vi var i kontinuerlig dialog 

med våra studiekamrater som också bedrev forskning inspirerad av aktionsforskning. Vi förde logg 

över vårt arbete under hela studiens gång och antecknade frågor som rörde etiska- eller 

kvalitetsaspekter av vår forskning.  

 

Aktionsforskning är tänkt att kunna förändra praxis på en specifik arbetsplats och har skapats utifrån 

de specifika behov som finns på fältet. Presentationen av forskningen behöver göras så att den upplevs 

som användbar för kollegorna på fältet så att de faktiskt väljer att förändra sin praktik. (a.a.). Eftersom 

källsortering ingår i det lärare enligt styrdokumenten är ålagda att undervisa om, är denna forskning 

användbar för kollegorna i arbetslaget och lärare i andra skolor.  

Datainsamling 

Datainsamling skedde via observationer. Vid varje arbetspass gjordes anteckningar. Dessutom togs 

ljudupptagning som sedan transkriberades. Bjørndal (2016) definierar observation som uppmärksam 

iakttagelse vilket innebär att närvara koncentrerat i en pedagogisk situation med syftet att förbättra 

något. Syftet med och fokus på observationerna var orienteringsverktygets funktion och hur den skulle 

kunna förbättras. 

 

Vi hade observation som vår primära uppgift och deltog inte i arbetspasset. Lärarna var informerade 

om hur orienteringsverktyget fungerar och eleverna visste om att observation skulle ske under 

arbetspasset. Därmed var observationens grad av delaktighet låg och öppenheten hög. Eleverna var 

koncentrerade på aktiviteten med läraren och tappade till synes snabbt intresset för observatörerna 

efter att ha hälsat på dem. Dessutom var observationerna utifrån Bjørndal (2016) förhållandevis 

ostrukturerade. Det innebär att vi hade ett enkelt observationsschema där vi antecknade vad eleven 

arbetade med och var i orienteringsverktyget det kunde uppstå problem. Orienteringsverktyget i sig 

innebar struktur eftersom arbetet med det följde en särskild gång.  

 

Som komplement till observationerna användes intervjun som metod för att få reda på mer om hur 

lärarna uppfattade orienteringsverktyget. Bjørndal (2016) framhåller intervjuformens fördel vad gäller 

att upptäcka detaljer eller nyanser som inte kan uppfattas vid en observation. Genom intervjun fick vi 

möjlighet att ta del av pedagogernas tankar och reflektioner kring materialet. Bjørndal varnar dock för 

att den intervjuade kan influeras att svara så att det motsvarar intervjuarens förväntningar. Vi var 

medvetna om denna risk. En aspekt var att både pedagoger och forskare ville samarbeta kring att 
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utveckla ett sätt att undervisa elever i grundsärskolan. Därmed fanns ett värde av att påpeka både 

brister i och förtjänster med orienteringsverktyget. Intervjuerna varierade i att vara strukturerade med 

förberedda frågor till samtalsliknande analyser av det genomförda arbetspasset. Målsättningen var att 

skapa ett lämpligt klimat där läraren kände sig fri att framföra sina tankar utan att hålla inne med det 

som eventuellt skulle kunna uppfattas som kritik. 

 

Under uppsatsarbetets gång skrev vi även loggbok om våra reflektioner. Bjørndal (2016) menar att det 

är en fördel att skriva anteckningar både under och efter observationen av undervisningsmoment. Vi 

valde att göra så för att fånga de tankar och reflektioner som kom upp under arbetets gång. Bjørndal 

beskriver loggbok som ett systematiserat sätt att reflektera skriftligt för att skapa djupare förståelse i 

den pedagogiska vardagen. Dessutom har loggboken varit ett sätt att föra en inre dialog och skapa 

dynamik i de egna tankarna samt gett en grund för diskussioner. Bjørndal skiljer på olika sätt att föra 

loggbok. Vi har valt formen ostrukturerad loggbok vilket innebär att vi har reflekterat skriftligt som 

utvärdering och reflektion i samband med att vi har skapat orienteringsverktyget, utvärderat det och 

sedan diskuterat våra intryck och erfarenheter. Vi har också skrivit loggboksanteckningar efter 

handledning och under bearbetning av transkriberingar.  

Studiens genomförande  

Studien organiserades i tre omgångar som bestod av planering, arbetspass och observation, reflektion 

och sedan planering inför nästa omgång. Lärarna var inte med i den första planeringsfasen men var 

med i de reflekterande samtalen efter arbetspassen. Undervisningen hölls genom en-till-en-

undervisning i ett grupprum. I rummet fanns eleven, läraren och en eller två av oss som observerade. 

Arbetspassen dokumenterades genom ljudupptagning och genom att anteckna. Efter genomfört 

arbetspass reflekterade lärarna över sitt arbetspass tillsammans med oss. Utifrån reflektionerna, 

samtalen och dokumentationen gjordes förändringar i orienteringsverktyget. När förändringarna var 

gjorda informerades lärarna som sedan kunde inleda nästa omgång arbetspass. Vid arbetspassen deltog 

fem till sex elever fördelade på två klasser. Sammanlagt deltog femton elever. Efter tredje omgången 

sammanfattades transkriberingar, anteckningar och reflektioner. 

 

Kvalitativ analys 

Analys av observationer, samtal med lärarna samt våra loggboksanteckningar genomfördes kvalitativt. 

Enligt Fejes och Thornberg (2015) kan en eller ett par teorier användas vid tolkningen av data. Utifrån 

aktionsforskningens faser skapades kategorier inom vilka våra observationer, samtalstranskriberingar 

och loggboksanteckningar placerades samt tolkades vidare utifrån Gal’perins teori om det stegvisa 

skapandet av mentala handlingar. Gal’perins teori användes som verktyg i tolkningsprocessen. Målet 

med bearbetningen av datamaterialet har varit att tolka det som vi och lärarna observerat utifrån 

Gal’perins teori för att kunna vidareutveckla orienteringsbasen samt hur det presenteras för elever i 

orienteringskortet och orienteringsverktyget.  

 

Analys och tolkning av materialet skedde kontinuerligt under processens gång. Efter varje omgång 

tolkades materialet, det vill säga det som lärarna sade vid samtalen och det som vi som observatörer 

hade observerat under arbetspassen. Dessa tolkningar låg till grund för förändringar som vi gjorde i 

orienteringsverktyget. Vi analyserade inte enbart det vi såg och hörde utan även våra planeringar, 

instruktioner och orienteringsverktyget var objekt för kvalitativ analys under processens gång. Lärarna 

deltog i analys- och tolkningsarbetet genom att berätta vid samtalen vad de hade observerat under 

arbetspassen samt vad de uppfattade hade påverkat arbetspassets utgång. Lärarna har även fått läsa 

utdrag av samtalstranskriberingarna och fått kommentera våra tolkningar. 
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Etiska aspekter 

De etiska överväganden som gjorts följer de principer som finns inom forskningen. Utgångspunkten 

för etiska överväganden är de moraliska övervägningar vi gjort och principer som finns inom 

forskningen. Vi har utgått från Vetenskapsrådets (VR, 2002) forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vi har lämnat information till lärarna om forskningens 

syfte och tillvägagångssätt. De har också skrivit under ett missivbrev (Bilaga 1) om sitt deltagande. 

Undervisningen skedde inom ramen för den ordinarie undervisningen och därför har elever och 

vårdnadshavare inte behövt ge något formellt medgivande. Vi har inte heller haft som syfte att 

observera eleverna utan själva undervisningen och hur orienteringsverktyget ska kunna förbättras samt 

orienteringskortets utformning. Även om undersökningen skett inom den ordinarie undervisningen har 

eleverna informerats i förväg om att undervisningen kommer att observeras och om de inte har velat 

delta har de sluppit. Ingen av eleverna har nekat att delta i arbetspasset men eleverna har deltagit olika 

lång tid utifrån ork och lust. De deltagande lärarna är inte identifierbara och alla ljudinspelningar 

kommer att förstöras efter uppsatsens slutförande.  

 

Resultat 

I resultatdelen av vårt examensarbete beskriver vi processen och dess olika faser. Eftersom vi är 

intresserade av att utveckla undervisning i samarbete med lärarna är planeringen av undervisningen, 

genomförandet och observation samt våra och lärarnas reflektioner en del av resultatdelen.  

Omgång 1 

Förberedelser 

Som förarbete granskade vi undervisningsmaterial som används i undervisning om källsortering i 

skolan och i samhället. Detta material bestod bland annat av undervisningssidor (www.lektion.se, 

https://karlstad.se/Miljo-och-Energi/Avfall-och-atervinning/Undervisning-och-larande) på nätet, 

informationsfilmer (UR, 2009; VetAB, 2011, januari) och läroböcker. Dessa undervisningsmaterial 

visade sig inte stödja oss i vårt arbete då sorteringen gjordes till exempel utifrån bilder och en lista 

med exempel på förpackningar som ska återvinnas. Undervisningsmaterialen angav inte hur man 

förväntades urskilja vilket material förpackningarna bestod av. Inte heller i läroböcker som till 

exempel NO-boken (Enwall, Johansson & Skiöld, 2011) och Sopsortering (Rosenblad, 2019) ges 

eleverna kunskap om hur man ska göra för att göra det som i kursplanen för naturorienterande ämnen 

anges som centralt innehåll, att källsortera vardagliga föremål (Skolverket, 2018).  

 

Som en del av våra förberedelser tog vi även reda på om tekniken för sortering av hushållsavfall. Ett 

robotsystem sorterar avfall på ett löpande band med kameror, sensorer, metalldetektor, kameror och 

hyperspektralavbildning. Ingen av dessa metoder kan dock helt identifiera material. Sortering är 

därmed en mycket komplicerad process. (https://miljonytta.se/arbetsplatser/sopsorteraren-carl-robot-

forst-i-sverige/, 

https://www.recyclingnet.se/article/view/619705/robotiserad_avfallsortering_utvecklad_i_sverige?rel=

related).  
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För att kunna undervisa om ett autentiskt innehåll bestämde vi oss för att eleverna skulle sortera 

förpackningar. Många återvinningsstationer har just den fördelningen, att förpackningar sorteras 

utifrån material och att föremål som inte är förpackningar sorteras som brännbart eller icke brännbart 

avfall. Vi började planeringen av undervisningen med att undersöka vilka förpackningar som är 

vanligt förekommande i hushållen, detta genom att läsa på olika hemsidor om källsortering och 

återvinning. Ett exempel på dessa hemsidor är Återvinning Stockholm (http://www.xn--

tervinningstockholm-zwb.se/kallsortering/). Vi analyserade källsortering som en handling genom att 

testa med olika förpackningar utifrån vilka egenskaper som skulle kunna vara särskiljande för till 

exempel glas-, plast-, metall- och kartongförpackningar. I testfasen märkte vi att många förpackningar 

har så många olika egenskaper att de är svåra att skilja från varandra. Till exempel plast- och 

metallförpackningar kan vara väldigt svåra att skilja åt. Vi kunde inte helt utgå från olika materials 

inom vetenskapen vedertagna egenskaper eftersom utgångspunkten var att eleverna skulle kunna 

genomföra handlingen i ett vanligt klassrum och även hemma. Vi hade inte tillgång till NO-

laboratorium med skyddsutrustning och därför uteslöt vi till exempel att med eleverna undersöka 

metallens egenskap att leda värme och glasets chockkänslighet som särskiljande egenskap.   

 

Vi bestämde oss för att avgränsa studien så att vi bara skulle använda rengjorda förpackningar. Detta 

för att kunna fokusera på själva handlingen att sortera utifrån materials egenskaper. Vi valde också att 

se handlingen som avslutad när förpackningen korrekt blivit placerad i källsorteringspåsen. Ett 

utvidgat projekt hade kunnat börja med en smutsig förpackning som behövde sköljas av och avslutats 

på en återvinningsstation eller återvinningscentral.  

 

Den preliminära orienteringsbasen för källsortering skapades utifrån Läroplanen för grundsärskolan 

(Skolverket, 2018) samt utifrån olika egenskaper som glas-, plast-, metall- och kartongförpackningar 

kan ha. Det som alla elever behövde göra med varje förpackning som de valde var att titta på det, 

plocka isär lösa delar samt testa materialets egenskaper enligt instruktionerna i orienteringsverktyget 

samt lägga förpackningen i rätt källsorteringspåse. Stödpunkterna som är formade som olika tester ger 

eleven information om vilka egenskaper som finns hos de olika materialen. När eleven har genomfört 

testerna har hen tagit reda på vilket material förpackningen är gjort av. Hur många tester eleven 

behöver genomföra beror på vilken förpackning eleven har valt.  

 

Planering 

I den första planeringsfasen skapade vi det första försöket till ett orienteringsverktyg (Bilaga 2). Ett 

orienteringsverktyg kan användas som komplement till orienteringskortet. Vi skapade ett 

orienteringsverktyg i form av en spelplan. Detta orienteringsverktyg hade vi skrivit på dator och 

bildstödet fanns separat (Bilaga 3). Vi skrev först frågorna/testerna som var urskiljande och sedan 

tillverkade vi bildstöd. Bildstödet var tänkt att fungera som en anpassning för elever som inte kan läsa 

eller som kan läsa men har svårt med läsförståelse. Under konstruktionen av orienteringsverktyget 

diskuterades formuleringar och val av begrepp. Med användandet av alltför svåra ord riskerade vi att 

tappa elevernas intresse medan för mycket förenkling skulle riskera att förväntningarna på elevers 

förmåga underskattades. Orienteringsverktyget var planerat att fungera som en spelplan och eleven 

skulle gå med en spelpjäs från en startruta för att sedan fortsätta längs de dragna strecken. Eleven 

skulle utifrån frågorna i orienteringsverktyget komma fram till vilket material de olika 

förpackningarna skulle sorteras som. Vi formade orienteringsverktyget så att vi skulle följa elevens 

tankesätt utan att de nödvändigtvis skulle behöva uttrycka dem med ord. Det skulle räcka för oss att se 

dem följa de dragna strecken med fingret för att veta om de förstod och utförde handlingen rätt. 

 

I planeringsfasen för orienteringsverktyget diskuterades kring vilka frågor som skulle vara primära för 

att kunna urskilja ett material. Vårt syfte var att eleverna skulle lära sig att urskilja olika förpackningar 

utifrån deras osynliga egenskaper. Eleverna skulle inte uppmanas att ta reda på om det finns en 

instruktion hur förpackningen skulle källsorteras. Då skulle vi ha skapat en handling för att följa en 

instruktion och detta var inte vårt syfte. För att kunna källsortera förpackningar rätt är det viktigt att 

undersöka om förpackningen är tillverkad av flera olika material. På grund av detta uppmanades 
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eleven efter att hen valt en förpackning samt tittat på den, att plocka isär lösa delar om det finns. Efter 

det skulle eleven undersöka om materialet var genomskinligt och svara på frågan med ett “ja” eller 

“nej”. Om materialet var genomskinligt kunde det vara av plast eller glas. I det första 

orienteringsverktyget skulle eleverna testa om de kunde klippa i materialet. Om de inte kunde klippa i 

materialet skulle materialet vara glas och sorteras antingen som färgat eller ofärgat glas. Om 

förpackningen var möjlig att klippa i skulle det sorteras som plast. 

 

Om eleven hade konstaterat att hen inte kunde se igenom materialet skulle hen prova att böja 

förpackningen. Om hen inte kunde böja förpackningen skulle hen fortsätta med att testa om det blir ett 

märke på materialet när hen skrapar på det med en sax. Om det inte blev ett märke skulle 

förpackningen sorteras som färgat glas och om det blev ett märke kunde materialet vara av metall. Om 

eleven inte hade kunnat böja förpackningen skulle hen fortsätta med att testa om materialet suger åt sig 

vatten genom att doppa förpackningen i en bunke med vatten. Vattnet var färgat för att det skulle 

synas om materialet färgades, vilket skulle underlätta för eleverna att identifiera materialets eventuella 

uppsugningsförmåga. Om materialet sög åt sig vatten skulle det sorteras som kartong, om det inte 

gjorde det skulle eleven prova att riva i förpackningen. Om förpackningen inte gick att riva i skulle 

hen testa om materialet fastnade på en magnet. Om materialet visade sig vara magnetiskt skulle det 

sorteras som metall och material som inte var magnetiskt skulle i denna fas sorteras som plast. Om 

eleven hade kunnat riva i förpackningen skulle hen utföra ett skrynkeltest genom att skrynkla ihop 

förpackningen och undersöka om den vecklar ut sig när hen släpper taget. Material som inte vecklade 

ut sig skulle sorteras som metall. Material som vecklade ut sig skulle undersökas vidare genom att 

eleven skulle svara på frågan om rivytan var ruggad. Material med ruggad rivyta skulle sorteras som 

kartong och material som inte hade ruggad rivyta skulle sorteras som plast. När eleven hade tagit reda 

på vilken material förpackningen bestod av skulle hen lägga den i rätt källsorteringspåse uppmärkt 

med text och bild (Bilaga 4).  

 

Inför genomförandefasen gjorde vi en utrustningslista (Bilaga 5). Vår intention var att varje elev 

skulle få en möjlighet att testa flera olika materials egenskaper. Förpackningarna som skulle sorteras 

var både magnetiska och icke-magnetiska metallförpackningar, hårda och mjuka, genomskinliga och 

ogenomskinliga plastförpackningar, färgat och ofärgat glas samt olika slags kartonger. 

Förpackningarna kunde bestå av ett eller flera material, till exempel en glasburk med metallock. I 

planeringsfasen visade vi lärarna hur orienteringsverktyget var tänkt att användas. Lärarna fick även 

ett förslag till manus (Bilaga 6) som de kunde använda med sina elever om de ville samt kortfattad 

information om Gal’perins teori. 

 

Observation av undervisning 

Arbetspassen skedde i ett grupprum i en-till-en-situation där läraren och eleven arbetade med 

orienteringsverktyget. Det var två speciallärare och fem elever från årskurs 4–6 som deltog i den första 

genomförandefasen. Läraren kom in med eleven och berättade att eleven skulle få hjälpa till med att 

sortera förpackningar för återvinning. “Nu ska vi källsortera” eller “Nu ska vi ta reda på vad det är för 

material vi ska återvinna” var typiska igångsättningsfraser. Eleverna fick sätta sig vid ett runt bord 

med orienteringsverktyget framför sig och läraren frågade eleven var hen trodde att man skulle starta. 

När eleven pekat ut startrutan placerade hen spelpjäsen på den. De flesta eleverna behövde hjälp med 

att läsa instruktionerna i de olika rutorna. Lärarna förklarade också med andra ord om det behövdes 

eller gav korta kommandon av typen “Välj förpackning”. När eleverna valt förpackning fick de läsa 

nästa instruktion “Titta på föremålet”. Instruktionen “Plocka isär lösa delar” behövde förklaras eller 

promptas, det vill säga att hjälpas till rätta, första gången. När eleverna förstod vad som förväntades av 

dem gick de grundligt tillväga med att ta bort allt löstagbart på sina förpackningar. Vid ett av 

tillfällena skulle en diskmedelsflaska i plast återvinnas. Korken satt hårt åt och upplevdes inte vara 

möjlig att öppna. Vid frågan om genomskinlighet fastnade några elever. Att böja förpackningen 

verkade en del av eleverna uppleva som svårt eller omöjligt. De svarade att det inte gick eller försökte 

böja men inte med tillräcklig kraft. När eleverna kom till momentet där de skulle försöka klippa i 

materialet blev det stopp för flera. I några fall hjälpte läraren eleven att klippa, i andra fall inte. Till 
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exempel var en genomskinlig diskmedelsflaska av så hård plast att eleverna inte lyckades att klippa i 

det. På grund av detta kom eleverna fram till resultatet att diskmedelsflaskan var gjord av glas. Då 

hjälpte läraren eleven att gå tillbaka och reflektera över vad som gått fel så att de till slut kunde 

komma till rätt källsorteringspåse. När eleverna plockade upp föremål nummer två och framåt gick 

övningen snabbare, ibland så snabbt att varken inspelningen eller anteckningarna hann fånga hela 

förloppet.  

 

När eleverna plockade upp en mjölkförpackning i kartong uppstod en del svårigheter. Att materialet 

inte var genomskinligt kunde eleverna konstatera med lite stöd. En del elever upplevde att 

förpackningarna inte gick att böja. I uppsugningstestet hjälpte lärarna eleverna att förstå innebörden av 

uppsugningsförmåga genom att visa på ett toalettpappers uppsugningsförmåga eller jämföra med en 

trasa. Kartong som inte sög åt sig vatten skulle klippas ett snitt i för att sedan prova att riva i. När 

eleverna skulle klippa ett snitt hade de svårt att lista ut var de skulle klippa och kunde då svara att det 

inte gick. När läraren höll fram kartongen och visade var man skulle klippa, gick det bättre. Om 

eleverna tyckte att materialet var lätt att riva i följde skrynkeltestet. Eleven uppmanades att skrynkla 

ihop förpackningen, släppa och sedan se om det vecklade ut sig igen.  

 

Färgat glas är mer eller mindre genomskinligt. Att avgöra detta blev en utmaning för några av 

eleverna. Oavsett om det gick eller inte gick att se igenom glaset kunde de testa sig fram i 

orienteringsverktyget så att de till slut kom fram till att förpackningen skulle sorteras som färgat glas. 

Vissa kände igen materialet glas. Lärarna frågade eleverna “Kan det vara färgat glas?” och det svarade 

eleverna jakande på.  

 

Endast en av eleverna valde ut en metallförpackning. Hen konstaterade att materialet inte gick att se 

igenom och hen tyckte sig inte kunna böja det. Istället fick hen frågan “Blir det ett märke när du 

skrapar materialet med en sax?” Eleven lyckades inte få till ett skrapmärke på materialet och pilen 

ledde då till att materialet skulle vara av glas. Läraren började gå tillbaka i orienteringsverktyget och 

pratade högt “Varför hamnade vi här?” och kom på att de hade gått fel. När de systematiskt gick 

tillbaka för att identifiera vad som gått snett konstaterade de att de inte kunde böja materialet. De 

fortsatte med att göra skraptestet - de lyckades skrapa så att det blev ett märke, och då kunde de 

tillsammans konstatera att förpackningen var av metall. 

 

Några av eleverna testade en eller två förpackningar medan andra testade tre eller fyra. De som testat 

flera förpackningar genomförde nästa omgång i större utsträckning utan att prata. Inte heller lärarna 

behövde prata då. Eleverna visade då med fingret på spelplanen hur långt de kommit och vad de 

bedömde svaret på testerna som. De elever som dessutom kunde läsa kunde jobba självständigt.  

 

 

Reflektion 

Vi upptäckte att orienteringsverktyget började med en relativt svår fråga om materialets 

genomskinlighet. Flera elever fastnade i detta och verkade inte förstå vad genomskinlig betyder eller 

verkade inte lita på sina iakttagelser.  Vi bestämde oss för att ändra på denna fråga i nästa 

planeringsfas.  Vi funderade även på om vi skulle minska antalet material så att eleverna i 

fortsättningen skulle få sortera enbart glas-, plast- och metallföremål. Således skulle 

orienteringsverktyget bli enklare och innehålla färre steg. Vi bestämde oss för att inte utesluta 

kartongförpackningar eftersom elever i autentiska källsorteringssituationer behöver kunna urskilja 

materialet kartong. Vi upptäckte att strecken på orienteringsverktyget var svåra att följa. Detta gick 

inte att åtgärda digitalt och därför bestämde vi oss för att göra nästa orienteringsverktyg manuellt. En 

av lärarna uttryckte också att orienteringsverktyget var för kompakt och att det var svårt att följa 

algoritmen. Hen önskade mera utrymme mellan rutorna. 
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Under observationen samt i samtalen med lärarna efter arbetspassen uttryckte de att glas och 

genomskinliga hårda plastförpackningar var svåra att urskilja utifrån de tester vi hade. I det första 

orienteringsverktyget skulle eleven prova om hen kunde klippa i genomskinlig förpackning och om 

hen kunde göra det skulle förpackningen sorteras som plast. Hårdplast var svårt att klippa i och en 

reflektion var att saxen som eleverna skulle använda inte var tillräckligt vass eller att eleverna inte 

hade den handstyrka som krävdes för att kunna klippa i ett så hårt material. En av lärarna tyckte att 

orienteringsverktyget innehöll svåra ord och begrepp för elever: “Jag tror att det skulle vara svårt för 

våra elever att följa det här själva eftersom det är mycket ord och jag tror att det är många ord som de 

inte förstår. Det är begreppsproblem.” 

 

Under observationen märkte vi att testet med att prova om förpackningen suger upp vatten var 

problematiskt. Om förpackningen inte sög upp vatten skulle eleven fortsätta med att testa om hen 

kunde riva förpackningen och eventuellt även utföra magnetismtestet och skrynkeltestet. 

Förpackningen var då blöt och flera elever verkade känna obehag inför att till exempel skrynkla ihop 

den blöta förpackningen. Om uppsugninstestet i fortsättningen skulle finnas med i 

orienteringsverktyget skulle vi behöva ändra ordningen i testerna för att undvika obehag för eleverna. 

Frågan “Går det att böja materialet?” verkade vara en svår fråga för flera av eleverna. En orsak till 

detta kunde vara att eleverna inte visste hur mycket kraft de behövde använda för att kunna böja 

materialet eller att det var otydligt vad “böja” betyder. 

 

Orienteringsverktyget var format som en spelplan. Båda lärarna var positiva till detta. En av lärarna 

kommenterade orienteringsverktyget på följande sätt: “Jag såg en fördel i att det blev ett litet roligt 

moment för dem. De såg det som ett spel.” Den andra läraren kommenterade uppgifterna: “Jag tycker 

det var bra nivå för det var lite klurigt men ändå hanterbart. Man får träna läsa och att vara noggrann 

annars hamnar man ju fel. Så det var träning på massa olika saker.” 

 

När våra och lärarnas observationer tolkades utifrån Gal’perins teori verkade det som att eleverna hade 

fått ett orienteringsverktyg som inte fungerade. Några av instruktionerna möjliggjorde inte för eleverna 

att göra rätt och resulterade i felaktiga sorteringar. Därmed uppstod ett behov av att ändra och 

tydliggöra instruktioner och fortsätta analysera källsortering som handling.   

 

Omgång 2 

Planering 

I planeringen inför genomförandefas 2 skapade vi ett nytt orienteringsverktyg (Bilaga 7). Idén med det 

nya orienteringsverktyget var samma som med det första orienteringsverktyget (Bilaga 2) men vi 

gjorde ändringar baserade på observationerna och lärarnas kommentarer. Eftersom vi hade haft 

svårigheter att skapa orienteringsverktyget digitalt bestämde vi oss för att göra den andra versionen 

manuellt så att vi kunde göra den större och tydligare än den första versionen. Vi ville ha mera 

utrymme mellan rutorna för frågor och svar och ha bredare streck eftersom både lärarna och eleverna 

hade haft svårigheter att följa det första orienteringsverktyget.  

 

Vi bestämde oss för att ta bort och ändra vissa instruktioner. Exempelvis instruktionen “Titta på 

föremålet” togs bort eftersom det verkade vara en onödig instruktion. Vi ändrade instruktionen “Kan 

du se igenom materialet?” till “Ställ föremålet på pricken. “Kan du se pricken?” för att det skulle bli 

lättare och tydligare för eleverna att testa materialets genomskinlighet. På det andra 

orienteringsverktyget fanns en svart prick som kan anses vara ett sätt att materialisera 

genomskinlighet. Vi var osäkra på om bildstödet som skulle visa genomskinlighet verkligen var ett 

stöd (Bilaga 3). 
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I den första omgången hade vi observerat att eleverna hade haft svårt att klippa i hårdplast. Vi 

bestämde oss för att ersätta detta moment med skraptestet. Om förpackningen var genomskinlig skulle 

eleven skrapa materialet med sax och utforska om det blev ett märke. Vi upptäckte när vi testade med 

olika förpackningar att det inte blev några märken på glas vilket det blev på genomskinlig plast. 

 

Magnetismtestet samt rivtestet hade fungerat bra i första omgången och vi bestämde oss för att ha dem 

kvar till andra omgången. Däremot tog vi bort testet där eleven skulle prova om materialet suger upp 

vatten. Detta test visade sig vara onödigt för att urskilja kartong samt verkade ha upplevts som 

obehagligt för några elever. Vi upptäckte att för att urskilja kartong från andra material räcker det att 

jämföra rivkant. När kartong rivs syns fibrer i rivkanten men när plast eller metall rivs är rivkanten 

jämn. I första orienteringsverktyget hade vi en fråga “Är rivytan ruggad?” som verkade vara en 

problematisk fråga på grund av begreppen “rivyta” och “ruggad”. Dessa begrepp var svåra att förklara 

för eleverna. En av oss hade kontakt med en lärare i naturorienterande ämnen om begreppet “rivyta” 

och hen tyckte att det skulle vara bättre att använda begreppet “rivkant”. Rivkant skulle vara ett svårt 

begrepp för elever och för att förenkla frågan om rivkanten formulerade vi om frågan: “Hur ser 

materialet ut där du har rivit?” Vi fotograferade två olika rivkanter och klistrade bilderna som 

svarsalternativ på orienteringsverktyget. 

 

Skrynkeltestet hade fungerat bra i den första omgången och var fortfarande ett fungerande test för att 

urskilja tunn plast och tunn metall. Istället för frågan “Vecklar materialet ut sig när du har skrynklat 

ihop det?” formade vi instruktionen “Knöla ihop materialet. Börjar det veckla ut sig när du släpper?” 

och tydliggjorde instruktionen med Widgit-bilder för orden skrynkla och veckla ut (Bilaga 7). För att 

skilja hård ogenomskinlig plast från hård icke-magnetisk metall formulerade vi frågan “Är materialet 

glansigt?”. 

  

I det andra orienteringsverktyget gav vi eleverna svarsalternativen “ja” och “nej” för varje fråga med 

undantag för frågan om rivkanten. “Ja”-rutorna var gröna och “nej”-rutorna röda eftersom vi ville 

tydliggöra svarsalternativen och vi visste att eleverna var vana vid att svara på frågor med hjälp av 

gröna “ja”-kort och röda “nej”-kort. Rivkant illustrerades med hjälp av foton på en jämn och en ojämn 

rivkant.  

 

I det första orienteringsverktyget hade vi rutorna “ofärgat glas”, “färgat glas”, “plast”, “metall” och 

“kartong” utan bildstöd. En av lärarna kom med idén att vi skulle fotografera källsorteringspåsarna och 

använda bilderna på orienteringsverktyget för att tydliggöra var eleverna skulle lägga förpackningarna 

när de hade tagit reda på vilket material de bestod av. Således blev de sista rutorna i 

orienteringsverktyget bilder på källsorteringspåsar. Vår förhoppning var att detta skulle underlätta för 

eleverna att hitta rätt källsorteringspåse. 

 

Observation av undervisning 

Inför andra undervisningstillfället hade vi informerat lärarna om att orienteringsverktyget var 

förändrat. Däremot hade vi inte någon genomgång med dem om hur det skulle fungera. Vi bestämde 

att lärarna skulle genomföra arbetspass med elever som ännu inte provat orienteringsverktyget. 

Återigen berättade läraren för eleven att hen nu skulle få hjälpa till med att källsortera förpackningar. 

Lärarna använde ibland andra formuleringar, såsom “Nu ska vi sortera sopor”. Eleven fick peka ut det 

hen trodde var startpunkten på orienteringsverktyget. Hen blev också presenterad för spelpjäsen, påsen 

med förpackningar och källsorteringspåsarna. Eleven valde ut sin förpackning och flyttade sen 

spelpjäsen till nästa ruta. Momentet “Plocka isär lösa delar” visade sig vara något otydligt. Nästa ruta 

instruerade eleven att ställa föremålet på pricken. Instruktionen var svår till viss del för en del av 

eleverna men bara vid första omgången.  

 

En mjölkkartong med skruvlock plockades upp först. Testerna ledde eleven till rutan där 

förpackningens eventuella magnetism skulle undersökas. Eleven lyckades hänga upp magneten på 
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mjölkpaketen och tyckte att hen då kunde svara “ja” på frågan om förpackningen fastnade på 

magneten. Nästa ruta “Klipp ett snitt. Är det lätt att riva isär materialet?” innebar viss osäkerhet för 

eleverna men underlättades av att läraren höll fram förpackningen eller pekade där eleven skulle 

klippa. Denna ruta innehöll två instruktioner. För en del elever behövdes en påminnelse för att de 

skulle komma ihåg att göra klart instruktionen i rutan. Skillnaden mellan rak och ruggad rivkant blev 

rätt för de flesta. Eleverna tittade på bilden på källsorteringspåsarna och kunde sedan lägga 

förpackningen i rätt källsorteringspåse.  

 

Glasflaskan med metallock valdes av en av eleverna som sista förpackning att undersöka. Eleven 

kunde utan påminnelse skruva av metallocket och lägga undan för senare genomgång, snabbt testa 

genomskinlighet och skrapa med en sax. När eleven sedan skulle avgöra om det blev ett märke 

fastnade hen. Eleven ville först peka på den gröna “ja”-skylten men tvekade. Läraren tittade på 

materialets yta och ifrågasatte om det verkligen blivit något märke på ytan. Märket visade sig sitta på 

klisterlappen. De försökte igen men något märke syntes inte och eleven valde slutligen “nej”-rutan. 

Hen kunde sedan lägga flaskan i påsen för ofärgat glas och undersöka metallocket. Eleven reagerade 

med skratt när magneten drogs till metallocket. Även andra elever reagerade med förvåning och skratt 

när magneten fastnade på metallförpackningarna.  

 

Reflektion 

I orienteringsverktyget 2 (Bilaga 7) hade vi “start”-rutan i papprets övre del. En av lärarna nämnde i 

samtalet efter genomförandet att eleverna ville leta efter “start”-rutan i nedersta delen av pappret 

eftersom “det händer mer här”. (I nedre delen av pappret fanns orden för de olika materialen skrivna 

samt bilder på de uppmärkta källsorteringspåsarna). En reflektion var att orienteringsverktyget var 

större än tidigare och att eleverna eventuellt fokuserade på den delen av pappret som var närmast och 

hade mest bilder.  

 

Med lärarna reflekterade vi över de gröna “ja”- och röda “nej”-rutorna. En av lärarna uttryckte att: “De 

ville verkligen göra repor i glaset. De ville göra rätt, kanske de tror att “ja”, det är att jag har gjort 

rätt.” Hen fortsatte senare att prata om färgernas betydelse: “Grönt vill man ju alltid ha, då har man ju 

lyckats”. Den andra läraren uttryckte att det blev “mycket mycket bättre” med svarsalternativ när de 

var markerade med färger och nämnde inget om att det skulle kunna störa elever. 

 

Vad gällde testet där eleverna skulle jämföra rivkanter fanns två svarsalternativ med bilder. En av 

lärarna kommenterade att det var svårt att tyda bilderna och i den bilden som föreställde en kartongbit 

med ojämn rivkant kunde den gröna färgen störa. Vår reflektion var att det skulle kunna bli tydligare 

om vi limmade fast konkret material, exempelvis kartong och plast, på orienteringsverktyget istället 

för att ha bilder på rivkanterna. Dessutom skulle det ge eleverna möjlighet att känna på de olika ytorna 

och att den taktila upplevelsen skulle komplettera synintrycket. 

 

Bilder på källsorteringspåsarna verkade vara tydliggörande. En av lärarna tyckte att det också blev 

tydligare för dem som inte kan läsa och att hen hade märkt att när orienteringsverktyget innehöll 

bilderna på källsorteringspåsarna kunde eleverna gå direkt till rätt källsorteringspåse. Under första 

omgången var det inte lika tydligt för eleverna var de skulle lägga förpackningarna när de hade tagit 

reda på vilket material förpackningen var gjord av.  

 

Instruktionen “Klipp ett snitt. Är det lätt att riva isär materialet?” innehöll två moment i ett. Vi tyckte 

att instruktionen var omständig och behövde ändras så att eleverna inte skulle missa att riva materialet 

efter de hade klippt ett snitt. Ett förslag var att förenkla instruktionen genom att använda färre ord 

uppdelade i två korta meningar “Klipp ett snitt. Riv”. 
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En av lärarna hade observerat att när strecken i orienteringsverktyget korsades fick några elever 

problem med att följa det rätta strecket. Lärarens förslag till förbättring var att använda olika färger i 

strecken.  

 

Vi tyckte oss urskilja att eleverna under denna omgång i högre grad förde resonemang. Utifrån 

Gal’perins modell om det stegvisa lärandet skulle det här kunna tyda på att inlärningen under 

arbetspasset var på materialiserade handlingens nivå. Eleverna kunde med hjälp av 

orienteringsverktyget sortera material och när de upprepade handlingen med nya förpackningar blev 

de mindre beroende av orienteringsverktyget. Handlingen kunde ännu inte genomföras enbart genom 

att tala utan orienteringsverktyget var fortfarande styrande. 

 

Omgång 3  

Planering 

I den tredje planeringsfasen formade vi en tredje version av orienteringsverktyget (Bilaga 8). Vi behöll 

idén med att forma orienteringsverktyget som en spelplan där eleven rör sig med en spelpjäs från en 

ruta till en annan. Detta eftersom både eleverna och lärarna hade uttryckt att det var ett roligt sätt att 

arbeta. Eftersom en av lärarna hade kommenterat att “start”-rutan hade varit svår att hitta ändrade vi 

dess plats samt orienteringsverktygets riktning. De två tidigare orienteringsverktygen var stående men 

nu skapade vi ett liggande orienteringsverktyg.  

 

Vi behöll alla testerna från orienteringsverktyget samt den ordning de kom i men ändrade en del av 

formuleringarna. Orienteringsbasen verkade fungera men vi behövde tydliggöra frågorna och 

svarsalternativen i orienteringsverktyget genom att förenkla instruktionerna samt lägga till bildstöd. 

Till exempel testet där eleven skulle testa materialets genomskinlighet genom att utforska om hen 

kunde se pricken genom materialet formulerade vi följande: “Ställ föremålet på pricken”. Som 

svarsalternativ fanns då rutor där det stod “Jag ser pricken” och “Jag ser inte pricken”. Vi tog således 

bort de gröna “ja”-rutorna och röda “nej”-rutorna som svarsalternativ för varje fråga utifrån att vi hade 

upptäckt att eleverna helst ville komma till de gröna “ja”-rutorna.  

 

Skraptestet som genomfördes för att kunna skilja mellan genomskinlig plast och glas formulerades på 

följande sätt: “Skrapa med en sax”. Svarsalternativ var “Det blir ett märke” med bildstöd för ordet 

märke samt “Det blir inte ett märke”. Magnettestets instruktion formulerades: “Prova om magneten 

fastnar” och svarsalternativen blev “Magneten fastnar” och “Magneten fastnar inte”. Rivtestet 

instruerades med meningen “Klipp ett snitt” och med bildstöd för ordet “riva”. Svarsalternativ var 

“Det går att riva” och “Det går inte att riva”. För rivkantstestet behöll vi instruktionen som vi hade i 

orienteringsverktyg 2 (Bilaga 7). Eftersom vi hade fått återkoppling på att bilderna som vi hade i 

orienteringsverktyg 2 för olika rivkantstyper var otydliga bestämde vi oss för att förtydliga dem. Detta 

genom att klistra på konkret material på orienteringsverktyget. En vit kartongbit med synliga fibrer vid 

rivkanten samt vit plast med jämn rivkant klistrades på orienteringsverktyget. Idén med 

svarsalternativen var att eleven skulle jämföra rivkanter och även kunna känna med fingret hur olika 

rivkanter känns. Vi tänkte att det taktila skulle kunna komplettera synintrycket.  

 

För skrynkeltestet som var avgörande för att skilja tunn plast från tunn icke-magnetisk metall från 

varandra formulerade vi instruktionen “Skrynkla ihop materialet. Släpp”. Svarsalternativen som eleven 

kunde välja mellan var “släta ut sig” och “skrynkla” med Widgit-bildstöd. För glansighetstestet var 

instruktionen “Titta om materialet är glansigt” och svarsalternativ var “matt” och “glansigt”. Vi 

klistrade konkret material på orienteringsverktyget för att tydliggöra hur en matt yta ser ut jämfört med 

en glansig yta.     
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Vi förändrade även bildstödet för “ofärgat glas”. Widgit-bilden för “ofärgat glas” hade tidigare varit en 

genomskinlig flaska med en blå etikett. Vi hade märkt att den blå färgen kunde vara vilseledande för 

eleverna och vi ersatte därför den blå etiketten med en vit etikett som kunde uppfattas som mer 

neutral. Bildstödet för “färgat glas” fick vara likadant som tidigare med en brun flaska med en ljus 

etikett. Detta eftersom ingen av eleverna hade haft svårigheter att generalisera “färgat glas” med hjälp 

av bildstödet. Till exempel en grön flaska sorterades som “färgat glas” utan tvekan. 

 

På orienteringsverktyg 2 använde vi fotografier på källsorteringspåsar som sista rutorna. Detta 

fungerade bra enligt båda lärarna. Vi använde fotografierna även i orienteringsverktyg 3 för att 

tydliggöra var förpackningarna skulle läggas.  

 

Observation av undervisning 

Vid tredje testtillfället bad vi lärarna att som vanligt komma in med elever för ett arbetspass om 

källsortering. Fyra elever från två klasser deltog. Orienteringsverktyget hade blivit större och fick inte 

längre plats på bordet och därför lade vi det på golvet och uppmanade eleverna att sätta sig där. 

Läraren satte sig på golvet bredvid eleven och vi observatörer satt vid sidan av. Lärarna introducerade 

övningen med att berätta att eleverna skulle få hjälpa till med att sortera förpackningar. De hänvisade 

till orienteringsverktyget som “nästan som ett spel”. “Var tror du att vi ska börja?” sa de. Eleverna 

pekade ut “start”-rutan och fick sedan välja en förpackning ur påsen. Vid ett tillfälle ville en elev starta 

på den svarta pricken och fick det. Snabbt upptäckte hen tillsammans med sin lärare att de startat på fel 

ruta och förflyttade då spelpjäsen till rätt ruta. 

 

Under detta tredje testtillfälle plockade eleverna upp förpackningar av “plast”, “färgat glas”, “ofärgat 

glas”, “metall” och “kartong”. Genomskinlighet kontrollerades och om förvirring uppstod kring 

instruktionen “Ställ föremålet på pricken” så hände det bara med elevens första förpackning. 

Plastförpackningarna testades med magnet och sedan klippte eleverna ett snitt. Klippa och riva 

avklarades utan problem och eleverna kunde bedöma om rivkanten var ojämn eller jämn genom att 

titta och känna på dem. Eleverna genomförde sedan skrynkeltestet. Lärarna stöttade eleverna i detta 

moment: “Nu ska du skrynkla så mycket du kan”. Vid några tillfällen visade de också hur man gör. 

Lärarna ställde också frågor som “Vad händer om jag skrynklar ihop och lägger här?” När 

skrynkeltestet genomfördes visade eleverna tecken på en viss spänning inför vad som skulle hända när 

man släppte den hopskrynklade förpackningen.  

 

När en glasförpackning skulle testas uppstod återigen osäkerhet kring om skrapmärket satt på glaset 

eller etiketten. Läraren frågade uttryckligen eleven om detta och eleven kunde se att det inte blev något 

skrapmärke på ytan och kom på så sätt fram till rätt källsorteringspåse. Glasburken hade ett lock som 

lades undan medan burken undersöktes. Locket togs fram när burken var sorterad. Magneten fastnade 

på locket och återigen reagerade eleven med skratt.  

 

Några elever reagerade också på momentet där de skulle klippa ett snitt och sedan riva. Efter att ha fått 

klartecken till att det var tillåtet att riva i förpackningen tog de sig an uppgiften. Inspelningarna från 

elevernas första förpackning i övningen var mångordiga. Lärarna pratade, visade, förklarade och 

uppmuntrade. När eleverna tog sig an följande förpackningar arbetade de tyst och snabbt. Pratet som 

spelades in var enstaka elevkommentarer och när lärarna läste upp en instruktion.  

 

Vid något tillfälle angav eleven direkt när de tog upp förpackningen vilket material det var. Ingen av 

dem insisterade på att lämna förpackningen direkt i källsorteringspåsen. Istället verkade de vara 

nyfikna på att se hur man tog reda på vilket material förpackningen var gjord av. 

 



23 

 

Reflektion 

I de reflekterande samtalen med lärarna efter genomförandefasen diskuterade vi orienteringsverktygets 

för- och nackdelar. En av lärarna kommenterade orienteringsverktyget på följande sätt “Jag tycker att 

det gick väldigt smidigt. De hittade rätt på en gång. Båda eleverna. Så att det kändes lättare att följa 

och inte lika plottrigt. Tydligare.” Den andra läraren tyckte att det var positivt med nya begrepp: “Det 

gick ju bra, och bra med en massa nya begrepp. Material och snitt, föremål.” Hen hade även observerat 

att eleverna kunde följa orienteringsverktyget snabbare när de vant sig vid orienteringsverktyget: “Det 

kommer ju blixtsnabbt sen när man har gjort några gånger. ” Hen kommenterade även arbetspassen 

med orden “Alla tycker att det är kul!”. 

 

En av lärarna poängterade att eleverna behöver stöd med att läsa instruktioner samt hjälp med att 

förstå instruktionernas innehåll. Hen ansåg att eleverna inte kan använda orienteringsverktyget 

självständigt.  

 
Det är lite komplicerat sätt att sortera sopor, om jag ska vara ärlig. Eller skräp. Men du kan säkert 

applicera det på andra saker som man kanske verkligen kan ha hjälp av. Jag vet inte. Det känns som att 

man skulle kunna gå lite lättare vägar just när det gäller att sortera. Om det är meningen att de ska 

kunna göra det här självständigt. 
 

Hen reflekterade över att det kan vara svårt för elever att på detta sätt avgöra vilket material olika 

förpackningar består av. En lärare konstaterade att “Det var svårt men ett bra tillfälle att lära sig. Efter 

ett tag satt det.” 

 

I det tredje orienteringsverktyget (Bilaga 8) skulle eleven testa materialets genomskinlighet genom att 

placera förpackningen på pricken. En av lärarna reflekterade över prickens plats: “Jag tänkte att 

pricken behöver ju inte vara så nära texten eftersom förpackningen är så stor så när de ställer den här 

så försvinner ju texten”.  

 

Om vi skulle fortsätta att utveckla orienteringsverktyget vidare skulle vi placera pricken längre ifrån 

texten för att undvika att eleven inte kan se texten medan föremålet är placerat på pricken. Det verkade 

även som att genomskinlighetstestet med hjälp av att placera förpackningen på pricken var onödig för 

några av eleverna. De förstod begreppet genomskinlighet redan innan. Vår reflektion är att det skulle 

behöva skapas orienteringsverktyg på minst två olika nivåer. En möjlig ändring efter att ha analyserat 

orienteringsverktyg 3 (Bilaga 8) skulle vara att ändra begreppet föremål till begreppet förpackning. 

Källsortering handlar om att sortera förpackningar utifrån materials egenskaper och då borde vi ha 

använt begreppet förpackning genomgående i orienteringsverktyget. 

 

Elevernas lärande under det tredje arbetspasset var fortfarande på materialiserad nivå. Eleverna 

interagerade med material och vid upprepningar utförde de handlingen snabbare och blev mindre 

beroende av orienteringsverktyget men deras lärande var ännu inte internaliserat handlingen. En del av 

eleverna använde expressivt tal vid handlingen. 

 

Resultat utifrån forskningsfrågorna 

I detta avsnitt sammanfattar vi resultaten utifrån våra forskningsfrågor. 
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Hur kan lärare utifrån Gal'perins teori undervisa om källsortering så att 

eleverna kan särskilja vissa material från varandra vid källsortering av 

förpackningar?  

Utifrån Gal’perins teori blir det viktigt för organisering av undervisning att läraren analyserar 

handlingen källsortering för att kunna ge elever de rätta instruktionerna. Under de första två 

arbetspassen visade sig instruktionerna inte fungera till fullo så vi behövde omformulera de 

instruktioner som inte hjälpte eleverna att göra rätt. Enligt lärarna och våra observationer kunde 

eleverna genomföra handlingen källsortering fortare och rätt i större utsträckning under de sista 

arbetspassen. Detta gällde även elever som deltog i arbetspassen för första gången. 

 

Orienteringsverktyget som var format som en algoritm är ett exempel på hur läraren kan arbeta med 

eleverna kring källsortering utifrån materials egenskaper. Under arbetspassen arbetade eleverna en-till-

en med en lärare men det är möjligt för flera elever att arbeta samtidigt med orienteringsverktyget. 

Under arbetspassen som observerades kommunicerade eleverna med lärarna om tester som de skulle 

genomföra men var fortfarande beroende av orienteringsverktyget. Några av eleverna visade tecken på 

att vara på väg att använda expressivt tal enligt Gal’perins modell för stegvist lärande genom att 

kommentera det hen gjorde. I det tredje orienteringsverktyget (Bilaga 8) var svarsalternativen formade 

som meningar till exempel “Jag ser pricken” och “Jag ser inte pricken” vilket verkade stötta eleven i 

att kommentera sina observationer.  

  

Hur kan en orienteringsbas för källsortering som en handling se ut? 

Utifrån styrdokument, vårt förarbete och observationer av undervisning innehåller en orienteringsbas 

för källsortering av vanligt förekommande förpackningar följande kunskaper: eleven behöver kunna 

avgöra om förpackningen kan separeras till olika delar som är gjorda av olika material, vilket material 

förpackningen består av och vilken källsorteringspåse som är rätt för förpackningen. I autentiska 

källsorteringssituationer behöver förpackningar även rengöras samt efter sorteringen tas till 

återvinningsstationen. Dessa moment tog vi bort eftersom vi var intresserade av att se vilka 

instruktioner som leder till att elever kan urskilja material. 

 

Urskiljandet av material skedde med hjälp av olika tester. Dessa tester kan betraktas som stödpunkter. 

För att kunna genomföra testen behöver eleven kunna urskilja om materialet är genomskinligt, vid 

behov med hjälp av pricktestet, kunna skrapa materialet och avgöra om det blir ett märke eller inte, 

kunna avgöra om glaset är färgat eller ofärgat, kunna avgöra om materialet är magnetiskt, avgöra om 

det finns tydliga fibrer i rivkanten antingen genom att känna eller att se samt vid behov avgöra om 

materialet är glansigt eller matt.  

 

Hur kan ett orienteringskort om källsortering se ut? 

Det visade sig vara svårt att skapa ett orienteringskort som täcker alla situationer som uppstår i 

sorteringssituationen, såsom att en förpackning kan bestå av flera material eller att sortering utgår från 

olika principer vid olika återvinningsstationer. Vår planering av undervisningen behövde således 

avgränsas så att den täckte en handling som är rimlig att genomföra och som går att utarbeta en 

instruktion till så att det möjliggörs för eleverna att utföra handlingen korrekt. Utifrån vanligt 

förekommande hushållsförpackningar kunde vi testa oss fram till att utan tillgång till avancerad 

utrustning kunna avgöra förpackningars material utifrån deras egenskaper.  

 

Vi försökte utarbeta flera olika orienteringskort under processens gång men fastnade alltid i att vårt 

orienteringsverktyg som är format som en algoritm har förgreningar. Detta gjorde det svårt att uttrycka 

sig så att en elev skulle ha en överblick över handlingen och i vilken ordning de olika testerna görs. 
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Efter alla tre omgångar färdigställde vi ett förslag till ett orienteringskort som förutsätter att en lärare 

är närvarande i situationen och kan vägleda eleven samt att eleven har tillgång till 

orienteringsverktyget och kan utföra dessa tester vid behov. Orienteringskortet skulle kunna innehålla 

följande instruktioner: 

 

1. Välj ett föremål. 

2. Plocka isär lösa delar om det finns. 

3. Ta reda på vilket material föremålet är. Ta hjälp av orienteringsverktyget om du behöver. 

4. Lägg förpackningen i en rätt källsorteringspåse utifrån material.  

 

Det är även möjligt att det behövs separata instruktioner för de olika testerna som ingår i 

orienteringsverktyget. Detta beroende på vilket stöd eleven behöver för att kunna utföra testen. Dessa 

instruktioner skulle kunna ses som en anpassning.  

 

Diskussion 

I relation till Gal’perins teori och tidigare forskning 

Enligt Gal’perin är det nödvändigt att skapa aktiviteter som specifikt syftar till att avslöja de väsentliga 

egenskaperna hos handlingen för elever (Engeness & Lund, 2018). I arbetet med källsortering har vi 

haft detta i åtanke och fokuserat på materials egenskaper för att elever ska få en orienteringsbas som 

hjälper dem att kunna sortera förpackningar rätt. Gal’perin (1989a; 1992) poängterar att det är 

oförmågan att ge eleverna rätt förutsättningar och verktyg som gör att elever kan ha svårt att lära sig. 

Efter varje omgång ändrade vi orienteringsverktyget och instruktionerna vilket ledde till att elever 

sorterade förpackningar rätt i större utsträckning än i början. Att pröva Gal’perins teori gav oss 

möjlighet att analysera kunnandet samt reflektera kring vad som kan hindra inlärning. 

 

Vid något tillfälle hamnade eleverna fel i orienteringsverktyget, exempelvis då den hårda plasten var 

svår att klippa. Eleverna följde då orienteringsverktyget och kom fram till att föremålet skulle sorteras 

som glas. Då gick de med hjälp av läraren tillbaka för att undersöka vad som gått fel. Detta är typiskt 

för det stegvisa lärandet där processen stannar upp vid en oklarhet och man går tillbaka för att 

undersöka och rätta till oklarheten (Gal’perin, 1992).   

 

Vårt resultat indikerar att källsortering som handling är komplext. En utmaning som uppstod under 

arbetets gång var hur vår planering försvårades av att hanteringen av avfall i Sverige visserligen är 

reglerad men hanteringen är inte enhetligt utformad för hela landet eller ens inom samma kommun. 

Förpackningar innehåller ibland två eller till och med tre olika material vilket gör det svårt att avgöra 

hur förpackningen ska sorteras. Det gör det också svårt att undervisa om källsortering som handling på 

ett sätt som ger eleverna möjlighet att uppnå systematisk teoretisk nivå. Enligt Gal’perin (1992) 

innehåller denna nivå en fullständig orienteringsbas som eleverna fått ta del av samt att de har 

internaliserat handlingen. Dessutom har de kunnat generalisera handlingen till andra områden. I vissa 

återvinningskärl ska till exempel all metall placeras medan det i andra bara är förpackningar av metall 

som ska placeras.  

 

Sortering av förpackningar utifrån material och deras egenskaper är en avgränsad handling som skulle 

kunna lämpa sig väl för undervisning utifrån Gal’perins teori. Vi kan dock konstatera att den 

olikartade hanteringen av avfall har försvårat arbetet med att undervisa om källsortering som handling.  
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Courtade et al. (2007) föreslår att eleverna inom naturorienterande ämnen ska ges ökade möjligheter 

till kommunikation samt att eleverna behöver uppmuntras till experiment, erbjudas val och att det är 

läraren som ska följa elevens handlande. Under arbetspassen som vi observerade experimenterade 

eleverna med materials egenskaper och läraren hade en mer tillbakadragen roll. Vid flera tillfällen 

uppfattade vi att eleverna förde resonemang kring källsortering vilket är ett av betygskriterierna i 

naturorienterande ämnen (Skolverket, 2018). 

 

I relation till speciallärarens uppdrag 

Enligt Svensk författningssamling (SFS 2017:1111) ska specialläraren analysera och undanröja hinder 

i elevernas lärande. Under processens gång märkte vi att genom att vi formulerat om och tydliggjort 

instruktioner kunde eleverna utföra handlingen källsortering rätt i större utsträckning än med det första 

orienteringsverktyget. I relation till speciallärarens uppdrag skulle detta kunna innebära att 

specialläraren ska planera, analysera och utveckla sin undervisning genom att specifikt lägga märke 

till vad eleverna behöver kunna för att genomföra handlingar rätt samt vilka instruktioner elever får för 

att undvika att det är instruktioner som hindrar eleven att lära sig. I grundsärskolan är det relativt 

vanligt att elever inte talar. Med elever som inte talar skulle nivån expressivt tal kunna genomföras till 

exempel med hjälp av teckenstöd eller bildstöd så att det är eleven som berättar vad hen gör eller 

observerar.    

 

Instruktioner utifrån Gal’perins teori kan fungera utmärkt som redskap för att genomföra undervisning 

som ger eleverna förutsättningar för det lärande som var tänkt samt för avgränsade handlingar. 

Specialläraren i grundsärskolan är också ofta klasslärare och arbetsledare för elevassistenter. Som 

klasslärare planerar specialläraren undervisningens innehåll och upplägg. Ofta men inte alltid är det 

också klassläraren som genomför undervisningen. Ibland är det en elevassistent som undervisar 

eleverna och hen behöver då få instruktioner som fungerar. Orienteringskortet blir därmed också ett 

stöd för elevassistenter eller andra pedagoger som arbetar med eleverna även om det är viktigt att 

betona att det är eleven som utför handlingen. 

 

Särskild uppmärksamhet behöver specialläraren rikta mot de individuella anpassningar som kan 

behöva göras utifrån elevernas behov. Tecken som stöd, upplästa instruktioner och bildstöd är 

exempel på sådana anpassningar. Vid skapandet och användandet av bildstöd behöver specialläraren 

reflektera över vilka typer av bilder som ska användas, om bildstödet verkligen är ett stöd eller om det 

riskerar att bli ett hinder. Ljung-Djärf et al. (2015) beskriver barns förståelse av symboler som 

outforskat och att man bör rikta uppmärksamhet mot vilket bildstöd som hjälper eleven och vilket som 

blir ett hinder. 

 

Elever gynnas av tydlighet och en fullständig orienteringsbas. Dessutom är ett tydligt orienteringskort 

samt eventuella orienteringsverktyg särskilt viktiga för elever som behöver anpassningar. Det stegvisa 

lärandet lämpar sig väl för grundsärskolan där undervisningen sker i liten grupp eller med en-till-en-

undervisning. Undervisning utifrån Gal’perins teori fokuserar på handlingar vilket ofta är något elever 

i grundsärskolan behöver öva mycket på. Handling är också metodens begränsning, teorin går inte att 

tillämpa på all undervisning. 

 

Dilemmat för specialläraren som undervisar i grundsärskolan består i att som klasslärare undervisa i 

alla eller de flesta teoretiska ämnen eller ämnesområden, samtidigt som hen behöver ha 

ämnesspecifika kunskaper. Lärare behöver utveckla sitt professionella pedagogiska tänkande i sina 

undervisningsämnen och förståelse för hur elever lär sig (Arievitch, 2017). Att lärare behöver stärka 

sin ämnessyn framstår som giltigt utifrån vår studie då vi upptäckte att undervisning om till exempel 

materials egenskaper krävde en hel del ämnesspecifikt kunnande.  



27 

 

 

Metoddiskussion  

Syftet med vår studie var att pröva Gal’perins teori som ett redskap för begreppsutvecklande 

undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning, med undervisning om källsortering 

som exempel. För att få svar på våra forskningsfrågor valde vi att utgå från 

aktionsforskningsinspirerad ansats och utveckla orienteringsbas, orienteringskort och 

orienteringsverktyg utifrån våra observationer och lärarnas kommentarer. 

 

Valet av metodansats föll på aktionsforskningsinspirerad metodansats med observationer, samtal med 

lärare samt loggböcker som datainsamlingsmetod. Fördelen med aktionsforskningsinspirerad ansats 

var att den cykliska formen passade vår intention att arbeta fram ett material i flera omgångar och i 

samarbete med yrkesverksamma kollegor. Vår studie kom att omfatta tre omgångar med planering, 

observation av undervisning samt reflekterande samtal med två lärare inom en grundsärskola. 

 

Folkesson (2012) framhåller vikten av att som forskare av sin egen praktik vara medveten om sin 

dubbla roll. Ett möjligt sätt att bedöma sin egen roll objektivt kan angripas genom att formulera 

dilemmat. Inom aktionsforskning anammas inte alltid traditionella bedömningsgrunder utan flera 

angreppssätt finns. Folkesson menar att aktionsforskningen behöver förhålla sig till den akademiska 

synen men också att det är en forskning på egna villkor och som kan bedömas därefter. Vår ambition 

har varit att skriva en uppsats på vars resultat det ska vara möjligt för andra praktiker eller forskare att 

ta vid. Trots att vår studie har fokuserat på utvecklandet av ett specifikt material i en specifik kontext 

ska det vara möjligt att generalisera studien eller delar av den till ett annat sammanhang, till exempel i 

en annan grundsärskola, förskoleklass eller grundskola.  

 

Under studiens gång har vi sökt och läst tidigare forskning om Gal’perins teori samt om 

aktionsforskning. Vi har även granskat undervisningsmaterial om källsortering för att ta reda på hur 

undervisning om källsortering kan ske i skolor. Det har varit svårt att hitta vetenskapliga 

forskningsartiklar som handlar om undervisning om källsortering som handling. Utifrån dessa 

förutsättningar har forskningsdata analyserats och diskuterats utan att förvränga resultatet. Vi har 

redovisat vilken roll tidigare teorier har haft i analysarbetet.  

 

Etiska aspekter efter genomförd studie 

I vårt examensarbete har vi fokuserat på undervisningen och hur vi kan utveckla orienteringsverktyget 

och instruktionerna tillsammans med de deltagande lärarna. Vår avsikt har varit att studiedeltagarna 

ska förbli avidentifierade. Lärarna som deltog i studien går inte att identifiera utifrån citat. 

Arbetspassen som eleverna deltog i ingick i deras ordinarie undervisning. De fick dock själva välja om 

de ville pröva att källsortera enligt orienteringsverktyget samt hur många förpackningar de ville pröva 

att sortera. Majoriteten av eleverna valde att sortera alla förpackningar som de fann i påsen. Inga 

elever har uteslutits från att vara med. I efterhand kan vi konstatera att vi hela tiden haft fokus på 

undervisningen och utveckling av den. Vi har avhållit oss från att reflektera kring elevernas insatser 

och vilka egenskaper eller kunskaper de besitter och som kan ha påverkat deras agerande. Att vi hela 

tiden haft fokus på orienteringsverktyget och utveckling av den har inte bara hjälpt oss att genomföra 

studien utan också hindrat oss från att riskera hamna i ett bristperspektiv. 
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Slutsatser 

Syftet med vårt arbete var att pröva Gal’perins teori som ett redskap för begreppsutvecklande 

undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning, med undervisning om källsortering 

som exempel. Våra frågeställningar var följande:  

- Hur kan lärare utifrån Gal’perins teori undervisa så att eleverna kan särskilja vissa material 

från varandra vid källsortering av i hushållet vanligt förekommande förpackningar? 

 

- Hur kan en orienteringsbas av källsortering som en handling se ut? 

 

- Hur kan ett orienteringskort om källsortering se ut? 

 

Slutsatser som vi kan dra är att läraren behöver analysera handlingen källsortering för att kunna ge 

eleven de rätta instruktionerna. Orienteringsverktyget som var format som en algoritm är ett exempel 

på hur läraren kan arbeta med eleverna kring källsortering utifrån materials egenskaper. 

 

En orienteringsbas av källsortering av vanligt förekommande förpackningar innehåller följande 

kunskaper: eleven behöver kunna avgöra om förpackningen kan separeras till olika delar som är gjorda 

av olika material, eleven behöver kunna avgöra vilket material förpackningen består av och eleven 

behöver kunna avgöra vilken källsorteringspåse som är rätt för förpackningen. Orienteringsverktyget 

som skapades under studiens gång var en del av orienteringsbasen och olika tester (till exempel 

magnetismtest) var stödpunkter som hjälpte eleven att urskilja förpackningens material. 

 

Det visade sig vara komplext att skapa ett orienteringskort och orienteringsverktyg som elever med 

intellektuell funktionsnedsättning kan använda självständigt vid källsortering. Det orienteringsverktyg 

som tillverkades och reviderades visade sig vara ett verktyg som hjälpte eleverna att sortera 

förpackningarna korrekt i de flesta fallen. Vi lyckades inte på ett tillfredsställande sätt att utforma ett 

orienteringskort förrän efter att studien var genomförd och allt observations- och samtalsmaterial var 

samlat.  

 

Resultatet av studien tyder på att Gal’perins teori kan fungera som redskap för begreppsutvecklande 

undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning samt som redskap för lärare i att 

analysera och kvalificera undervisningen.  

 

Under arbetets gång blev det tydligt att det komplexa ämnesinnehållet krävde gedigna 

ämneskunskaper av läraren. Vi tog hjälp av två lärare i naturorienterande ämnen för att säkerställa att 

det i orienteringsverktyget användes rätt begrepp samt att vi lyfte adekvata egenskaper och beskrev 

dem på ett korrekt sätt. Denna reflektion stöds av Courtade et al. (2007) som menar att speciallärare 

behöver samarbeta med lärare i naturorienterande ämnen för att kunna utveckla undervisningen. Även 

Skolinspektionens (2010) kvalitetsgranskning i svenska anger att lärares ämnesteoretiska och 

ämnesdidaktiska kompetens är avgörande för elevers lärande. 
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Fortsatt forskning 

I Sverige är Gal’perins teori relativt okänd och svensk forskning utifrån denna teori saknas. Likaså 

saknas forskning om undervisning av elever med intellektuell funktionsnedsättning, speciellt i 

samhällsorienterande och naturorienterande ämnen och i ämnesområden. Vi föreslår vidare forskning 

utifrån Gal’perins teori i olika skolämnen och ämnesområden i grundsärskolan och i grundskolan. 

Dessutom föreslår vi vidareutveckling av utformandet av orienteringsbas, orienteringskort och 

orienteringsverktyg för källsortering. Då vi tyckte oss uppfatta att eleverna förde resonemang kring 

källsortering föreslår vi vidare forskning om hur elever kan föra resonemang efter att ha studerat 

utifrån Gal’perins teori. Ytterligare föreslår vi forskning om det stegvisa lärandet tillämpat i 

grundsärskolan med elever som inte har utvecklat tal. Slutligen föreslår vi också vidare arbete med 

Gal’perins teori i utformandet av undervisningsmaterial på så sätt att undervisningen ska fokusera på 

lärandet av kritiska punkter och att anpassningarna inte innebär ett kapande av undervisningens 

innehåll.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Informationsbrev till pedagoger med medgivandeblankett 

 

Hej! 

 

Vi är två lärare som studerar sista terminen till speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning 

vid Stockholms Universitet. Under hösten 2019 ska vi genomföra vårt examensarbete där syftet är att 

pröva en metod för begreppsutvecklande undervisning (Gal’perins teori) för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning, med undervisning om källsortering som exempel. Vi hoppas att du är intresserad 

av att delta i vårt arbete som undervisande lärare!  

 

Vi kommer med förslag på uppgifter och undervisningsmetod, samt förbereder allt material. Vi 

kommer att, naturligtvis, samplanera alla undervisningsmoment med dig som undervisar. 

 

För att kunna analysera hur elevernas möjligheter till lärande påverkas av utformning av 

undervisningen enligt denna metod, kommer vi att observera undervisningsmoment. Datainsamlingen 

kommer att ske under perioden oktober-november. Insamlade data kommer att analyseras under 

innevarande termin. Vi kommer att intervjua dig för att ta reda på dina funderingar kring 

ämnesinnehållet samt själva metoden. Dessa intervjuer kommer att dokumenteras med 

ljudupptagningar. 

 

Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt 

från personuppgifter. När arbetet är klart kommer all data att raderas. Läsare av uppsatsen kommer 

inte kunna koppla eller identifiera var eller vilka som deltagit i studien. Deltagandet i studien är 

frivilligt och medverkan kan avbrytas när som helst under processens gång utan att behöva ange 

närmare skäl. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

 

Vid frågor gällande undersökningen är du välkommen att höra av dig till oss. 

 

Tack på förhand! 

 

Tiina Gustafsson och Antina Juntunen 

tiina.gustafsson@stockholm.se 

antina.juntunen@nacka.se 

 

Vår handledare:  

Anna Broman 

anna.broman@specped.su.se 
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Medgivandeblankett 

 

( ) Jag väljer att delta i denna studie. 

 

( ) Jag väljer att inte delta i denna studie. 

 

 

 

Ort och datum ................................................................................................................................. 

 

 

 

Underskrift ...................................................................................................................................... 

 

 

Tack på förhand! 

Tiina Gustafsson och Antina Juntunen 

tiina.gustafsson@stockholm.se 

antina.juntunen@nacka.se  
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Bilaga 2 

Orienteringsverktyg 1 

 

 
 

 

 

 

 



36 

 

Bilaga 3 

Bildstöd 
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Bilaga 4 

Källsorteringspåsar 
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Bilaga 5 

Utrustningslista 

 

 

Orienteringsverktyg/spelplan 

Spelpjäs/plupp 

Sax 

Magnet 

Källsorteringspåsar 

Ofärgat glas: genomskinlig glasburk med metallock 

Färgat glas: färgad flaska 

Plast: genomskinlig plastförpackning, mjukplast. Ogenomskinlig plastförpackning, hårdplast.  

Metall: aluminiumförpackning, konservburk 

Kartong: mjölkpaket, flingpaket 
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Bilaga 6 

Manus till lärare 

 

-Här är en påse med förpackningar som jag ska återvinna och jag behöver din hjälp. Vi hjälps åt att ta 

reda på i vilken påse förpackningarna ska vara i.  

-Här finns några frågor som ska hjälpa oss och här har vi en spelpjäs som vi sätter på den rutan där vi 

ligger.  

-Vi börjar. 

-Var tror du att vi ska börja? 

-Här, start, vi sätter spelpjäsen där.  

-Välj ett föremål…. 

… 

 

-Ser du vad det står här? (om eleven kan läsa/kan ljuda) metall/kartong/färgat glas/ofärgat glas/plast. 

-Vilken påse ska vi stoppa den i?  

-Det var rätt, du kan ta upp nästa förpackning. 

 

… 

-Bra jobbat! 

 

1. Sätt spelpjäsen på start. 

2. Flytta spelpjäsen till nästa ruta.  

3. Läs vad det står och följ instruktionen. 

4. Flytta spelpjäsen till nästa ruta. 

5. Läs vad det står och följ instruktionen. 

6. Flytta spelpjäsen till nästa ruta. 

7. Läs vad det står och följ instruktionen. 

8. Svara på frågan och ställ dig med spelpjäsen på ja- eller nejrutan. 

9. Fortsätt att följa instruktionerna och gå vidare till nästa ruta tills du har kommit fram till bilden 

på rätt källsorteringspåse.  

10. Lägg förpackningen i rätt källsorteringspåse.  

11. Fanns det någon lös del i förpackningen? Om ja, gå till rutan med pricken. Om nej, gå till 

start.  
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Bilaga 7  

Orienteringsverktyg 2 
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Bilaga 8 

Orienteringsverktyg 3 

 

 


