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Sammanfattning 

Tidigare forskning och granskningar visar på bristande undervisning i den svenska grundsärskolan där 

elever inte ges rätt förutsättningar för läsinlärning och läsförståelse inom framförallt ämnet svenska 

och detta är bakgrunden till denna studie. Syftet med studien är att undersöka lärares undervisning i 

ämnet svenska och ämnesområdet kommunikation inom grundsärskolan och inriktning träningsskolan. 

Resultat utgår från åtta klassrumsobservationer och intervjuer med sex lärare på tre grundsärskolor i 

Mellansverige. 

Resultatet visar att lärarna värderar kommunikation högt och påtalar vikten av att eleven ska kunna 

förmedla sig, både i den närmaste kretsen runt eleven men även i ett större sammanhang. Lärarna 

anser sig ha en god kännedom om sina elever och planeringen utgår från läroplanen som grund och 

ofta utifrån elevens intressen för att skapa motivation hos eleverna. Intervjuer och observationer visar 

på att det förekommer både undervisning i grupp och enskilt. Inom grundsärskolan förekommer 

temaarbeten och grupparbeten. Samlingar och arbetsmaterial utformas så att eleverna lär av varandra. 

Inom inriktning träningsskolan vars elever befinner sig på en lägre nivå ses mer enskilt arbete såsom 

bokstavsinlärning, ljudning, läsning av enskilda ord och träning av begrepp. Gruppaktiviteter har setts  

i form av lekar och sagoberättande. Lärarna anser att det är viktigt att undervisningen utgår från rätt 

nivå men de ser svårigheter i att utmana eleverna i deras proximala utvecklingszon. Det är en 

avvägning i att utmana eleven, i att hitta material som utmanar utan att eleven tappar motivation för att 

det är för svårt. 

Nyckelord 
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Förord 

Diana Berthén har genom sin avhandling (2007) som visar på brister inom grundsärskolan, inspirerat 

oss till att göra denna studie. Hennes studie fick oss att öppna ögonen och kritiskt granska vår egen 

verksamhet. 

  

Vi tackar de lärare som ställt upp på att bli intervjuade och observerade och hoppas att vi i våra 

analyser inte varit alltför kritiska. Ni gör ett fantastiskt jobb med era elever och vi ser hur ni brinner 

för att de ska få ut det bästa av sin skoldag. Fortsätt så.  

  

Vår handledare Anita Söderlund som vi stött och blött våra texter och tankar med och som fått tagit 

emot mail sent på kvällen vill vi också rikta vårt tack till. Det har varit värdefullt med din respons.  

 

Vi vill tacka våra kollegor och de som vikarierat för oss under vår studietid som gjort det möjligt att 

genomföra våra studier. 

  

Ett tack till varandra kan också vara på sin plats. Vi har stöttat varandra när det stundvis har känts 

tungt och motsträvigt men också väldigt roligt och utvecklande. Tillsammans har vi genomfört denna 

studie och kan känna oss stolta med arbetet vi lagt ner för att det till slut skulle bli en studie kring ett 

ämne som engagerar oss båda. 

 

Detta är avslutningen på vår utbildning till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Det har 

varit oerhört intressant att genomföra denna utbildning och vi har lärt oss mycket inför vårt kommande 

yrke. Det har tagit mycket tid i anspråk och därför vill vi rikta ett stort tack till våra familjer och 

vänner som har haft förståelse för våra studier och vårt osociala beteende under tiden. 

Vi vill båda tacka våra katter för att de hållit oss sällskap vid datorerna och ibland även gjort tappra 

försök till att hjälpa oss skriva.  
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Inledning 

För att kunna ingå och vara delaktig i dagens samhälle ställs stora krav på individen. Att läsa sig till 

information och kunna förmedla sig via skrift är krav som elever i den svenska grundsärskolan har 

svårt att nå upp till. Detta är den bild som ges om vi ska se tillbaka på den forskning som finns kring 

dessa elever. Enligt Berthén (2007) så ges elever i den svenska särskolan bristfälliga förutsättningar 

för att lära sig läsa och skriva. Undervisningen ligger på för låg nivå och eleverna får endast läsa och 

skriva ord i lösryckta sammanhang. Få tillfällen ges till att diskutera lästa texter elever emellan och 

mycket undervisning sker enskilt med en elev och en lärare eller elevassistent. Detta bekräftas även i 

den granskning som Skolinspektionen genomförde 2010 i 28 grundsärskolor1  

Reichenberg (2012) skriver att den nya läroplanen Lsär11 fokuserar på läsförståelse vilket gör att de 

nya kursplanerna ställer stora krav på både elever och lärare. Reichenberg skriver också att nya 

kursplaner tar tid att få igenom i praktiken och ställer sig frågan varför svensk forskning inte satsar på 

läs- och skrivområdet för elever med utvecklingsstörning. 

Med detta som bakgrund finns det ett behov av att undersöka hur det ser ut idag.   

Har de skett någon förändring eller ser undervisningen likadan ut, tio år efter Skolinspektionens 

omfattande granskning och nio år efter att den nya läroplanen fastställdes och reviderades 2018? 

I den nya läroplanen för grundsärskolan som kom 20112 (Lsär 11) finns krav på lärarna att ge eleverna 

studiefärdigheter. Vidare anses det viktigt att eleverna får lära sig metoder som kan ge dem tillgång till 

ny kunskap. Att eleverna behöver få möjligheter att kommunicera på flera sätt för att få tillit till sin 

språkliga förmåga ses också som något viktigt i läroplanen.  

”Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad 
digitalisering och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny 
kunskap blir därför viktiga.” (Skolverket, 2011, s. 7). 
  
”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och 
skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 
förmåga.” (Skolverket, 2011, s. 7). 
 
”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola kan använda det svenska språket i 
tal och skrift på ett nyanserat sätt” (Skolverket, 2011, punkt 2.2, Mål s. 11). 

  

Andersson och Östlund (2017) skriver om hur lärandet ses som en komplicerad individuell process för 

barnet. Lärandet är beroende av relationer och hur skoldagen ser ut för eleven, och de förväntas vara 

aktiva i sitt lärande. Kommunikation är en viktig bit i människans sociala spel, och för elever med 

utvecklingsstörning är det livsviktigt att de får vara delaktiga i samhället. Detta är något som också tas 

upp i Skollagen3, där det står att elever i Grundsärskola har rätt till en anpassad utbildning. 

Utformningen av utbildningen ska medverka till elevens personliga utveckling men även lägga 

grunden till fortsatt utbildning och elevens aktiva val i livet. Den ska även bidra till elevens sociala 

gemenskap och ge eleven förutsättningar till ett aktivt deltagande i vårt samhälle.  

                                                      
1https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-

rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Undervisningen-i-svenska-i-

grundsarskolan/   

2 I den fortsatta texten förkortas Läroplan för grundsärskolan 2011, reviderad 2018 för Lsär1. 

3 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-

2010800_sfs-2010-800  

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Undervisningen-i-svenska-i-grundsarskolan/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Undervisningen-i-svenska-i-grundsarskolan/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Undervisningen-i-svenska-i-grundsarskolan/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
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Begreppsförklaringar 

Utvecklingsstörning  

Definition av utvecklingsstörning enligt SPSM4: 

 

”Utvecklingsstörning är en intellektuell funktionsnedsättning. Orsakerna till funktionsnedsättningen kan 
vara genetiska eller till följd av en hjärnskada, till exempel i samband med förlossning eller i fosterstadiet. 
Personer med utvecklingsstörning har nedsatt förmåga att ta in och bearbeta information, att generalisera 
och använda sin kunskap i olika vardagliga situationer. Arbetsminnet är ofta nedsatt vilket leder till att 
kunskap kan glömmas från en dag till en annan och behöver upprepas många gånger. För att kunna 
samspela behövs ofta ett alternativt sätt att kommunicera.”   

 

Det finns fyra bedömningsnivåer av utvecklingsstörning, mycket svår, svår, medelsvår och lindrig och 

den delas upp i tre olika områden som bedöms: kognitiv förmåga, social- och praktisk domän. 

Kutcher, Atwood och Wolf (2016) beskriver att för att fastställa utvecklingsstörning så finns det olika 

IQ-tester, bl a WISC-IV som består av 16 olika deltester. I WISC-IV testet räknas ett poängresultat 

fram och den genomsnittliga poängen är 100 men spannet är mellan 90 – 100. Det finns en 

standardavvikelse på 15 poäng och en person med IQ under genomsnittlig poäng (70+/-5) anses vara 

utvecklingsstörd (Kutcher et al. 2016). 

Enligt SPSM (2019) har de flesta elever som läser mot ämnesområden (inriktning träningsskola) en 

mycket svår, svår eller medelsvår utvecklingsstörning och de som läser mot ämnen en lindrig 

utvecklingsstörning.  

  

Grundsärskola  

Grundsärskolan är indelad i två inriktningar, grundsärskola och träningsskola. I denna studie används 

ibland endast begreppet särskola när vi blickar tillbaka i historiken då endast begreppet särskola 

förekom eller om de referenser vi hänvisar till använder de begreppet i sina texter.  

Om en elev anses tillhöra grundsärskola är det elevens hemkommun som ansvarar för, att i samråd 

med elevens vårdnadshavare, görs en utredning av eleven. Då görs en pedagogisk, psykologisk, 

medicinsk och social bedömning. Efter detta är det huvudmannen för utbildningen, (kommunen) som 

beslutar om eleven ska läsa mot ämnen eller mot ämnesområden. Detta sker i samråd med elevens 

vårdnadshavare. En elev kan också läsa ämnen och ämnesområden i kombination, allt beroende på 

elevens förutsättningar.    

”För att tillhöra grundsärskolans målgrupp krävs två saker: 
• Eleven har en utvecklingsstörning eller en bestående hjärnskada 
• Eleven bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav.”  (Skolverket, 2019, s.8). 
 
 ”Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är avsedd 
för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.” (Skollagen,  2010:800, 
11 kap, 3§). 
  

Elever i Grundsärskolan läser antingen ämnen eller ämnesområden. Det finns 12 olika ämnen och 5 

ämnesområden (Skolverket, 2019). De elever som läser mot ämnesområden läser en speciell inriktning 

som i Skollagen benämns som Träningsskola vilket är det begrepp som används i denna studie. SPSM 

använder begreppet grundsärskola inriktning ämnesområden. Att skolformen har två olika 

inriktningar, grundsärskola och träningsskola innebär därmed att Lsär 11 är indelad i två olika 

kursplaner där grundsärskolan läser ämnen och som i denna studie behandlar ämnet svenska och 

                                                      
4 https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/ 

utvecklingsstorning.pdf 

https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/utvecklingsstorning.pdf
https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/utvecklingsstorning.pdf
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träningsskolan läser mot ämnesområden och där denna studie behandlar ämnesområdet 

kommunikation. Denna indelning grundar sig i att läroplanen är indelad utifrån elevens förutsättningar 

och kraven för att nå målen är anpassade.  

   

Elevens förutsättningar och utmaningar 

I denna studie ställs frågan om undervisningen utgår från elevens förutsättningar och om den är 

tillräckligt utmanande för eleven. I denna studie ställs frågan om läraren utgår ifrån elevens 

förutsättningar och om läraren utmanar eleven utifrån elevens kunskapsnivå.  

Enligt Skolinspektionen (2010) har en skola hög kvalité, om den satsar på kunskapsmässiga och 

sociala mål samtidigt. Inom grundsärskolan är det en stor spridning bland elevernas utvecklingsnivå 

vilket innebär att läraren måste avväga mellan trygghet, utmaningar, omsorg och krav. Det är av stor 

vikt att det finns både kvalificeringsperspektiv och trygghetsperspektiv.  Detta är därmed vad som är 

elevens förutsättningar. 

 ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och 
värden” (Skolverket, 2011, s. 7).  

 

Med en utmanande undervisning avses en undervisning som går ett steg längre i elevens proximala 

utvecklingszon. Att man ser potentialen hos eleven och utmanar denne genom att anpassa 

undervisningen och materialet så att en utveckling sker. 

 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta 
lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper” (Skolverket, 2011, s. 6). 
  

Den proximala utvecklingszonen 

Både Berthén (2007) och Reichenberg (2010) skriver om att eleverna måste utmanas i den närmaste 

utvecklingszonen, vilket härstammar från Vygotskij (1978) som benämner detta som den proximala 

utvecklingszonen. Med detta menar Vygotskij att om barnet/ eleven nått en nivå av kunskap måste 

denne utmanas ytterligare av läraren för att komma vidare. Detta sker då i samspel med läraren och 

oftast i samspel med andra barn/ elever i ett sociokulturellt perspektiv. Vygotskij menar på att man lär 

i samspel med andra.  

AKK  

Heister Trygg (2009) beskriver AKK, Alternativ och kompletterande kommunikation. Det kan bestå 

av tecken som stöd och bilder som läraren använder för att förstärka och tydliggöra kommunikationen. 

Detta för att hjälpa eleven att kommunicera och utveckla talet och språket och därigenom bidra med 

fler sätt att kommunicera på än med talat språk.  
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Syfte och frågeställning 

Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare på några särskolor undervisar elever med olika 

grader av utvecklingsstörning i ämnet svenska och kommunikation. Vidare undersöker studien även 

hur några lärare själva ser på sin undervisning i ämnet svenska/kommunikation.  Genom detta söker vi 

efter om vi kan se förändring inom särskolan och svenska/kommunikationsundervisningen tio år efter 

Skolinspektionens omfattande granskning 2010. 

Frågeställningar 

Med utgångspunkt i Skolinspektionens granskning (2010) ställs följande frågeställningar: 

 

• Hur arbetar läraren för att ta reda på varje enskild elevs behov, förutsättningar och 

möjligheter? 

 

• På vilket sätt utgår undervisningen från elevernas förutsättningar och fokuserar den på vad 

som är möjligt och utmanande för eleverna i lärandet?   
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Bakgrund 

 

Förutsättningarna för barn och vuxna med utvecklingsstörning i Sverige, har idag nått långt om man 

ser bakåt i historiken (Berthén, 2007, Grünewald, 2010). Från att barn och vuxna med 

utvecklingsstörning gömdes undan från samhället eller blev placerade på vad man kallade för 

”sinnesslöanstalter” har vi idag en skolform med egen läroplan som är uppdelad och anpassad utifrån 

elevens förutsättningar. Elever med diagnosen utvecklingsstörning har en rättighet att gå i särskola 

eller i grundskola och läsa efter grundsärskolans läroplan. Utvecklingsstörning benämns idag ofta som 

intellektuell funktionsnedsättning men begreppet utvecklingsstörning är det som fortfarande används 

av Skolverket samt i vår inriktning till speciallärare varpå det är de begrepp som används i denna 

studie. 

 

Historik 

Enligt Grünewald (2010) visar historiken för personer med utvecklingsstörning på tidvis hemska 

bemötanden och livsvillkor. På 1600- och 1700-talet ansågs dessa vara Guds straff, på 1800-talet 

började man dela in dessa personer i pedagogiska och medicinska termer. Detta ledde till att de blev 

kategoriserade och delades in utifrån funktionsnedsättning. Anstalter för döva och synskadade 

skapades medan personer med utvecklingsstörning som kallades ”sinnesslöa” placerades på 

”idiotskolor” och ”uppfostringsanstalter”. Där skulle barnen fostras till att bli goda arbetare och göra 

nytta i samhället.  

 

De som vi idag skulle benämna som personer med grav utvecklingsstörning ansåg obildbara och 

placerade på anstalter långt ut på landsbygden eller gömdes undan i hemmet. 19445 kom lagen som 

gav ”sinnesslöa” rätt till undervisning. Ansvaret lades då på att landstingen skulle ordna med 

”sinnesslöskolor”. Dessa skolor ansvarade dock endast för barn som hade en lindrig 

utvecklingsstörning, de som ansågs ”bildbara”.  19546 kom lagen som reglerade att vissa psykiskt 

efterblivna hade rätt till undervisning och vård (Ineland, Molin och Sauer, 2015). 

Inte förrän 19677 kom lagen som även gav elever som tidigare ansetts obildbara rätten till skola. Detta 

innebär att alla elever i Sverige gavs rätten till undervisning och skolgång. I samband med det 

organiserades särskolan om i två skilda skolformer för att bereda plats för de barn som tidigare ansetts 

obildbara.  Särskolan fick därmed indelningen grundsärskola och träningsskola. Den senare var 

därmed anpassad för de som ansetts obildbara (Berthén, 2007). 

  

Läroplanen för särskolan (1973) Lsä 73 påtalade att eleverna med utvecklingsstörning var i stort behov 

av stimulans som motsvarade förskolepedagogiken och då i synnerhet eleverna i träningsskolan. Detta 

medförde att även förskollärare och fritidspedagoger kunde anställas i särskolan och då främst i 

träningsskolan. Lsä 73 visade på metoder för hur eleverna skulle undervisas och habiliteras.  

19908 fick särskolan en ny läroplan och den visade på stora förändringar mot den tidigare och hade 

mer betoning på kunskapsuppdraget. Samtidigt försvann den del i läroplanen som tidigare beskrivit 

metoder för hur undervisningen skulle gå till. 

                                                      
5 SFS 1944:477 

6 SFS 1954:483 

7 SFS 1967:940 

8 Lsä 90 
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När läroplanen för grundskolan kom 19949 så omfattade den även särskolan och därmed ingick 

särskolan nu i den allmänna läroplanen. Denna gjorde en skillnad på målen i läroplanen där särskolans 

elever skulle nå målen utifrån sina förutsättningar. 

År 200010 fick grundsärskolan en egen kursplan, och den innehöll mål att sträva mot för elever inom 

grundsärskolan, dessa togs bort då grundsärskolan fick en egen läroplan 2011 (Lsär11) och med denna 

även en ny kursplan. Läroplanen reviderades 2018 och är därmed den som används i grundsärskolan 

idag.  

 

Skolinspektionens granskning  

2010 genomförde Skolinspektionen en omfattande kvalitetsgranskning11 på uppdrag av regeringen 

med bakgrund av att studier och forskning visat på att grundsärskolans undervisning brister i att 

relatera till nationella mål i kursplanerna och läroplanen. Den genomfördes på 28 slumpvis utvalda 

grundsärskolor utspridda i Sverige och berörde cirka 700 elever (Skolinspektionen, 2010). Syftet med 

granskningen var att undersöka i vilken utsträckning eleverna ges förutsättningar, att genom 

undervisningen, utveckla de förmågor som kursplanen anger att eleverna ska sträva mot i ämnet 

svenska.  

Frågeställningar som granskningen utgick från var följande: 

”Arbetar skolan systematiskt för att ta reda på varje enskild elevs behov, förutsättningar och möjligheter? 
Utgår undervisningen från elevernas förutsättningar och fokuserar den på vad som är möjligt och 
utmanande för eleverna? Följs elevernas kunskapsutveckling upp och bedöms i ämnet svenska utifrån den 
nationella kursplanens mål?” (Skolinspektionen, 2010 s. 11). 
  

De viktigaste resultaten av Skolinspektionens granskning (2010)  samlades i fyra områden och här 

följer en sammanfattning av dessa.    

Område 1 ”Undervisningens utformning- trygghet och kunskapsutveckling”  

 (Skolinspektionen, 2010, s. 6).     

 

Granskningen visade på att flertalet skolor måste ge eleverna bättre förutsättningar för att kunna 

utveckla förmågan till att förstå och uppleva den text de läser. Få texter bearbetas och det mesta 

fokuserar på färdighetsträning, att kunna läsa, mer än att förstå vad man läser. Elevernas skrivande är 

stationerat till särskilda tillfällen och fokuserar mer på själva skrivandet och formandet av bokstäver 

än att kopplas samman i andra sammanhang som visar på text för att beskriva eller presentera något. 

Eleverna måste ges möjligheter till att uttrycka känslor och tankar i dialog med andra. Flera brister 

fanns vid samtal med eleverna när det gällde lästa texter och elevers skrivande. 

 

Område 2 ”Anpassning av undervisningen- utmaningar, sammanhang och samlärande” 

(Skolinspektionen, 2010, s. 7).  

  

Inom detta område fanns brister kring de system som finns för att söka reda på elevernas 

förutsättningar, behov och möjligheter. Detta gällde både när eleven ska börja grundsärskolan   

och under den tid eleven går på grundsärskolan. Det saknades i många fall en gemensam syn på vad 

som är viktigt att kartlägga, och dokumentera och i vad för konsekvenser detta kan få för 

undervisningen och man fann också brister i rutiner för detta arbete.   

 

Metoder som användes i undervisningen visade på liten variation utifrån elevernas olika behov och 

förutsättningar. Flera elever använde samma metoder och material trots olika förutsättningar. Flera 

                                                      
9 Lpo 94 

10 Skolverket 2000 

11 https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-

rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Undervisningen-i-svenska-i-grundsarskolan/  

 

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Undervisningen-i-svenska-i-grundsarskolan/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Undervisningen-i-svenska-i-grundsarskolan/
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exempel i granskningen visade på att det var de läromedel och material som fanns tillgängligt, som 

styrde innehållet i undervisningen och val av arbetsformer än att den utgick från kursplanen. 

  

Få lärare utmanade eleverna i den utsträckningen att man kunde se en progression i lärandet. Lärarna 

ansåg att det var viktigare att eleverna lyckades och att det var svårt att veta vad som var lagom nivå. 

Elevernas delaktighet i det egna lärandet var något som inte syntes i någon större utsträckning varpå 

förbättringar måste genomföras kring detta enligt granskningen.  

  

Lärarna i de granskade skolorna visade tydligt på hur viktigt de ansåg det vara att eleverna gavs 

varierande sätt att kommunicera utifrån sina förutsättningar. Detta visade sig däremot inte lika tydligt i 

undervisningen. Den mesta kommunikationen skedde mellan den enskilde eleven och läraren/ 

elevassistenten. Få tillfällen gavs för kommunikation i grupp där eleverna kunde ta del av varandras 

tankar och prova sina egna tankar, vilket ger eleven en möjlighet att komma vidare i sitt tänkande. 

Detta ger därmed inte eleverna den möjlighet att kommunicera och samspela i lärandesituationer som 

läroplanen föreskriver.  

  

Flertalet skolor använde sig av AKK i olika sammanhang men man fann också stora brister som visade 

på att eleverna inte fick detta. Därmed anses AKK som ett viktigt utvecklingsområde i flera av de 

granskade skolorna. Granskningen visar också på att stora delar av elevernas undervisning sker 

enskilt, i korta pass där eleverna byter uppgifter under kort tid där man inte kan se en koppling mellan 

uppgifterna. Detta menar skolinspektionen kan innebära en stor risk, att man trivialiserar 

kunskapsinnehållet och delar upp detta då sammanhanget försvinner och eleverna arbetar individuellt i 

alltför stor utsträckning.  

  

En slutsats som skolinspektionen därmed drar är att fokus måste ändras från aktiviteter till mål i 

läroplanen och kursplanen. Innehållet i ämnet svenska är det som ska styra undervisningens 

arbetsmetoder och aktiviteter utifrån ett helhetsperspektiv.  

 

Område 3 och 4 redogörs i en kort sammanfattning. 

 

Område 3 behandlar elevers kunskapsutveckling och att fånga förmågor. Området behandlar 

skolornas upprättande av skriftliga omdömen och hur dessa måste kopplas till målen. Bland annat fann 

de att eleverna behöver göras mer delaktiga i sin kunskapsutveckling. 

 

Område 4 berör utbildningen och den didaktiska kompetensen bland lärarna på de undersökta 

skolorna. 

Granskningen visar bland annat på att tre procent av de medverkande lärarna saknade en pedagogisk 

högskoleutbildning. Av de lärare som undervisade i svenska saknade nästan hälften av dessa 

utbildningar för att undervisa i ämnet.   

  

Sammanfattningen av granskningen, några urval.  

  

Skolinspektionens granskning (2010) visade på att eleverna inte ges tillräckliga förutsättningar för att 

utveckla de språkliga förmågor som anges i grundsärskolans kursplan i ämnet svenska. Eleverna måste 

ges tillfällen att utveckla sina språkliga förmågor i samspel med andra elever. Fler behöriga lärare 

behövs i undervisningen och dessa ska ha kunskap om elevernas funktionsnedsättningar. Rektor och 

lärare måste diskutera och jobba för att undervisningen utgår från rimliga krav och utmaningar och att 

lärarna har förväntningar på eleverna. Rektorerna måste ge lärarna möjligheter till att utveckla 

kvalitetsarbetet när det gäller elevernas kunskapsutveckling.  
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Tidigare forskning 

 

I den historiska bakgrunden visas särskolans utveckling som skolform och hur förutsättningar och 

måluppfyllelse har förändrats genom åren. När det gäller forskningen inom detta område så finns det 

inte mycket att tillgå. 

 

Denna studie har tagit sin utgångspunkt i bland annat Berthéns doktorsavhandling “Förberedelse för 

särskildhet” (2007) där hon följde en grundsärskoleklass samt en träningsskoleklass under läsåret 

2002–2003. Berthén besökte de två klasserna i genomsnitt två dagar per månad och genomförde 

observationer och intervjuer med berörda lärare och elevassistenter. Syftet med Berthéns studie var att 

utforska vad det särskilda med särskolans pedagogiska arbete var och vilket lärande som gjordes 

möjligt. Resultatet visade på att elever i grundsärskolan och träningsskolan får alldeles för lite 

undervisning i läs och skrivutveckling. Elever i träningsskolan fick mer tillfällen till kontakt med 

skriftspråket då samlingar, scheman, instruktioner genom bildscheman till elever och annat innehåller 

mer skriven text än vad elever i grundsärskolan får till sig.  

  

Berthén (2007) menar att skolformerna ägnar sig mer åt fostran där det är viktigt att kunna sitta still, 

och förberedelse för något som ska komma, en förberedelse för skolan, likt de som sker i förskolan 

men utan progression. Vidare påtalas att eleverna i träningsskolan ges förutsättningar för att lära sig 

läsa men att detta inte sker avsiktligt. Eleverna i grundsärskolan ges inte tillfällen att i reella 

sammanhang lära sig skriftspråket och lärarna uppfattar inte eleverna mogna för att lära sig skriva och 

läsa. Omfattningen av omsorg och vård betonas inom framförallt träningsskolan och att det tar upp 

alldeles för mycket av skoldagen, enligt Berthén. Hon ser inte att lärarna ställer krav på eleverna eller 

utmanar dem i skolarbetet medan fostran om att sitta still och äta fint mer dominerar skoldagen.  

 

Berthén (2007) frågar sig om de faktum att förskollärare och fritidspedagoger börjat arbeta inom 

särskolan kan påverka att skolformen mer liknar förskolepedagogik. I slutordet av avhandlingen ställs 

frågan om lärarna som deltagit i studien har en syn på elevernas möjligheter att lära, som härrör från 

historien. ”Hur kan man förstå dagens klassrumsarbete i särskolan i ljuset av särskolans historiska 

traditioner?” Berthén (2007, sid 37). Denna fråga kan förstås att den ställs när det i nästa mening ges 

exempel på forskning som visar på att den aktuella elevgruppen kan ha mycket goda möjligheter till 

att lära sig läsa bara de får rätt förutsättningar. I Berthéns (2007) avhandling hänvisas till bland annat 

Clay (1991). Clay menar att genom att läsa högt för barn så ökar det förståelse för språket och genom 

att förtydliga ord och meningar gör det att barnet lättare tar till sig texten. Vidare hävdar Clay, att 

genom att ge barnet en tydlig och inspirerande introduktion till en ny bok så kan barnets läslust fångas. 

Med hjälp av barnets egen kunskap om världen kan läraren tillsammans med barnet ”läsa” boken utan 

att barnet först har tränats i att läsa.  

 

Berthén (2007) anser utifrån sin avhandlings resultat och den tidigare forskning som finns kring 

ämnet, att det är av största vikt att det riktas uppmärksamhet mot särskolans verksamhet och 

problematisera hur mål och metoder tolkas. Detta kan därmed kopplas till den granskning som 

Skolinspektionen (2010) genomförde på uppdrag av regeringen med syfte att undersöka de brister som 

visats i undervisningen i särskolan. Till detta kan även de spänningsfält som Reichenberg (2012) 

beskriver förstås bland de förespråkare som är för eller emot särskolan som enskild skolform och vad 

som ska avgöra val av skolform för eleven.  

 

Reichenberg (2012) har sammanställt en forskningsöversikt, med syfte att bland annat undersöka 

möjligheter med att undervisa personer med utvecklingsstörning. I denna beskrivs särskolans historia, 

så som även Berthén (2007) beskrivit den och att grundsärskolan fick nya kursplaner 201112 . I dessa 

står läsförståelse i ämnet svenska och svenska som andraspråk i centrum. Kursplanerna beskriver hur 

eleverna genom undervisningen ska tränas i lässtrategier för att kunna förstå och avkoda texter. Vidare 

att eleverna ska få tillfällen att träna sökläsning och att läsa mellan raderna, att förstå vad texten vill 

                                                      
12 Skolverket. (2011). Läroplan för grundsärskolan 2011 
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säga utan att det står skrivet. Eleverna ska ta del av faktatexter och berättande texter. Detta medför 

enligt Reichenberg (2012) att de nya kursplanerna ställer höga krav på både elever och lärare.  

 

Den forskningsöversikt som Reichenberg (2012) presenterar visar att flertalet studier genomförts på 

personer som har Downs syndrom och då främst avkodningsförmågan. Forskningen visar att personer 

med utvecklingsstörning ofta har svårt med läsning och att helordsläsning oftast är mer utvecklad än 

läsförståelse och fonologisk avkodning. Det är ”viktigt att kunna läsa med flyt” (Reichenberg, 2012 s. 

149). Stakar man sig när man läser kräver det mycket koncentration och kognitiv förmåga vilket i sin 

tur påverkar läsförståelsen. Läsförståelse och ordavkodning går att öva upp men personer med 

utvecklingsstörning har svårt med att tänka abstrakt och det i sin tur påverkar läs- och 

skrivutvecklingen.  

 

Reichenberg (2012) ställer sig därmed frågan varför inte fler svenska studier gjorts inom särskolan då 

flera studier och larmrapporter visar på brister. Reichenberg skriver vidare att de som forskar om 

utvecklingsstörning inte verkar prioritera forskning om läs och skrivutveckling. Reichenberg hänvisar 

till Berthéns (2007) doktorsavhandling och till den granskning som Skolinspektionen (2010) 

genomförde, att dessa visar på ett mått av vad som finns att tillgå.   

 

Reichenberg (2012) avslutar sin forskningsöversikt med några slutsatser. Flera studier visar på att 

läsning i grupp är mer effektivt för läsförståelsen och avkodningen jämfört att läsa enskilt eller med en 

lärare. Det eleverna läser måste vara en del av undervisningen och finnas med i ett sammanhang för 

eleven. Att regelbundet öva i små grupper för att öva upp sin läsförståelse där eleverna kan bearbeta 

texten gemensamt gynnar läsutvecklingen. Avslutningsvis skriver Reichenberg att det är viktigt att 

eleverna utmanas i den närmaste utvecklingszonen, lärarna i särskolan får inte vara rädda för att göra 

det. Syftet med forskningsöversikten var att undersöka om det är möjligt att undervisa i läsförståelse i 

särskolan och resultatet talar för att detta går mycket bra genom en strukturerad undervisning.    

 

Andersson och Östlund (2017) har undersökt lärares bedömning i grundsärskolan och hur elever 

påverkas av lärarens återkoppling till elevens arbete. Andersson och Östlund pekar på den svåra 

balansen mellan att utmana och ha omsorg kring eleverna och menar att elever med 

utvecklingsstörning och andra kommunikationssätt än tal ger lärare ytterligare utmaningar. Tid är även 

en förutsättning menar Andersson och Östlund för att lärare ska ges möjlighet att förändra och 

utveckla bedömningen av lärandet för elever med alternativa kommunikationssätt. Andersson och 

Östlunds resultat visar att lärare utvecklade sitt sätt att ge återkoppling till eleverna och genom detta 

kunde eleverna utvecklas i lärandet på just de skolor som ingick i studien. 

 

En sammanfattning kan därmed göras, det finns behov av forskning inom läsning och läsförståelse för 

elever med utvecklingsstörning och det Berthén (2007) efterfrågade fortfarande är aktuellt, att 

undersöka hur mål och metoder tolkas i grundsärskolan. Detta utifrån att både Berthén och 

Reichenberg (2012) finner att det sedan många år tillbaka, finns ett flertal metoder, exempelvis Clay 

(1991) som främjar läsinlärning och läsförståelse för elever med utvecklingsstörning men det saknas 

studier som visar på att dessa tillämpas.  

 

Teoretisk utgångspunkt  

 

I denna studie har vi utgått ifrån en sociokulturell teori. Sociokulturella studier bygger på forskarens 

intresse för hur människan gör och de tänker menar Loseke (2017). Denna studie bygger på 

observationer av lärare i svenska respektive kommunikation på grundsärskolan och även intervjuer 

med läraren och i och med dessa två olika insamlingsmetoder av data så får vi både se hur lärarna gör 

och tänker.   
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Metod  

Kvalitativ metod innebär att forskaren är intresserad av människan och dess vardag och vill studera 

dessa fenomen i verkligheten menar Yin (2011). Användning av många källor istället för en enda är 

också något som kvalitativ forskning eftersträvar anser Yin.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare på grundsärskolan och grundsärskola inriktning 

träningsskolan undervisar och ser på sin undervisning i svenska/kommunikation och elevers 

kunskapsutveckling. Genom att använda en kvalitativ metod i denna studie och samla in data genom 

intervjuer och observationer har vi förhoppning om att inbringa en djupare förståelse för hur lärarna 

undervisar i svenska och kommunikation. Genom att göra både intervjuer och observationer används 

två olika metoder som kan komplettera och förstärka både det som sägs i intervjuer och det som 

observeras ute i praktiken. Genom intervju kan lärarens egna personliga erfarenheter och uppfattningar 

fångas genom lärarens egen beskrivning av dess syn på lärandet. Vidare kan vi som observatörer få 

ytterligare en aspekt till detta genom att observera undervisningen under verkliga förhållanden. 

Enligt Braun och Clarke (2013) ger den kvalitativa metoden också möjlighet till fler sätt att få fram 

data och det finns inte ett ”rätt” svar utan flera olika tolkningsmöjligheter. Vår intention med denna 

studie är att återge lärarens undervisning i svenska/kommunikation utan påverkan från våra egna 

erfarenheter som lärare i grundsärskolan. Fejes och Thornberg (2015) menar att det är svårt att 

beskriva det som sker utan att det på något sätt är färgat av forskaren. Att även forskarens närvaro kan 

påverka situationer och personer som observeras likväl som personer och situationer kan påverka 

observatören är något som bör beaktas menar Yin (2011).    

Metodval 

 

Då denna studie har tagit sin utgångspunkt i Berthéns (2007) avhandling samt Skolinspektionens 

(2010) granskning där båda använde sig av intervjuer och observationer för att samla in data, ansågs 

en kvalitativ metod vara lämplig att använda även i denna studie för att kunna se om det skett någon 

förändring. Till detta valdes därför samma form av datainsamling, intervjuer och observationer och 

delar av de material som Skolinspektionen (2010)  använde vid sin datainsamling och analys. Dock 

bearbetades materialet till viss del för att passa studiens syfte och deltagare.  

 

Till analys av studien valdes en manifest innehållsanalys enligt Denscombe (2016) då studien grundas 

i Skolinspektionens (2010) granskning och utgår från de material som de använde. Detta metodval 

grundas i att studien söker efter om man kan se förändring inom grundsärskolan och svenska  

/kommunikationsundervisningen tio år efter Skolinspektionens omfattande granskning 2010 och 

genom det har bestämda kategorier att utgå ifrån i analysen av datamaterialet.  

 

Urval 

 

Klassrumsobservationer och lärarintervjuer genomfördes i tre särskolor i mellersta Sverige. En 

grundsärskola, en grundsärskola med integrerade elever med inriktning träningsskola och en 

grundsärskola inriktning träningsskola. Urvalet görs enligt bekvämlighetsurval. Medvetna om att det 

innebär att källorna kan leda till oönskad snedvridning och göra att materialet kan bli otillräckligt 

används ändå denna urvalsteknik. Detta val beror på att författarna till denna uppsats bor på olika håll i 

landet. Grundsärskolor som inte ligger alltför långt bort från våra hemkommuner utsågs, då vi även 

har kontakter i skolorna som vi kan använda oss av. Kontakt med rektorerna på respektive skolor togs 

då vi inte visste om det krävdes ett skriftligt medgivande från vårdnadshavare till eleverna eller om ett 
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informationsbrev till vårdnadshavare var tillräckligt inför vårt besök. En av rektorerna hade aldrig fått 

frågan tidigare, angående liknande besök med observationer varför denne tog frågan vidare till 

kommunens skolchef. Skolchefen beslutade att ett informationsbrev till vårdnadshavare var 

tillräckligt, då våra observationer inte berörde den enskilde eleven utan fokuserade på lärarens 

undervisning. Med detta som grund formulerades ett informationsbrev till vårdnadshavare som bifogas 

med de missivbrev (bilaga 1) som skickades till respektive lärare. Missivbrev mejlades till nio lärare 

som alla undervisar elever i grundsärskolan.  

 

Då grundsärskolor ofta är små enheter föll urvalet på att kontakta de lärare som undervisar på de 

skolor som valts ut för studien. I missivbrevet som skickades ut till utvalda lärare, stod att läsa att 

observationer önskades göra på svenska- respektive kommunikationslektioner. Vår önskan var också 

att genomföra observationer hos de lärare som intervjuades, för att på så vis kunna koppla våra 

observationer till våra intervjuer. Tyvärr fanns det inte möjlighet att göra observationer hos alla lärare 

som tillfrågades på grund av tidsbrist och schematekniska skäl. Lärarnas utbildningar varierade, allt 

från att sakna pedagogisk högskoleutbildning till speciallärare och specialpedagog. De som var 

speciallärare och specialpedagog hade en mångårig erfarenhet i yrket som lärare i särskolan. De som 

inte har speciallärarutbildning har dock lång erfarenhet av arbete med elevgruppen. 

 

 

Genomförande 

Intervjuer 

 

En semistrukturerad intervju är enligt Bryman (2016) flexibel och tyngdpunkt ska ligga på hur 

intervjupersonen uppfattar det som efterfrågas. Genom att vi redan hade utvalda frågor men ändå ville 

ha lärarens syn och tankar på undervisningen var detta en lämplig metod. 

 

Av de nio lärare som kontaktades accepterade sju lärare att bli intervjuade. Tre bortfall förekom, en 

lärare avböjde helt att delta, en lärare avböjde intervju men accepterade att observation genomfördes, 

en lärare var sjuk vid intervju och observationstillfället. Av de återstående sex undervisar tre lärare på 

Grundsärskola inriktning träningsskola och tre lärare på grundsärskola. Efter att lärarna tackat ja så 

togs kontakt med dessa igen och tid och plats bokades in för intervjuer och observationer. Längden på 

intervjun var bestämd till max 45 minuter, tidsgränsen sattes med tanke på att de intervjuade lärarna 

har ett fullspäckat och hektiskt schema. Att ta hänsyn till studiedeltagarnas tid och visa respekt för 

detta är viktigt menar Yin (2011). I skolorna fanns svårigheter att hitta tid för enskilda intervjuer så 

med hänsyn till detta anpassades tidpunkten för intervjun utifrån lärarnas önskemål och detta i sin tur 

ledde till att fem lärare intervjuades i två olika gruppintervjuer.  

 

Intervjuerna genomfördes på tre olika skolor, på två skolor gjordes gruppintervjuer med två lärare i en 

grupp och tre lärare i den andra gruppen. På den tredje skolan genomfördes en enskild intervju, på 

grund av att det endast fanns en lärare att tillgänglig. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver så kallade 

fokusgrupper vid kvalitativa forskningsintervjuer och påtalar att denna typ av intervju kan göra så att 

deltagarna lättare kan uttrycka synpunkter. Kvalitativa intervjuer kan genomföras i grupp vilket var en 

fördel för lärarna, då flera uttryckte det positiva med att göra en gruppintervju.  

 

Frågorna hämtades från det material13 som Skolinspektionen använde i sin kvalitetsgranskning av 

grundsärskolor 2009/2010. I denna studie undersöks både grundsärskola och grundsärskola inriktning 

träningsskola för att få en bredare bild av nuläget. Skolinspektionens rapport är omfattande och berör 

flera aspekter inom skolan och undervisningen i svenska, därför väljs frågor bort som inte motsvarar 

                                                      
13 https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/01-inspektion/kvalitetsgranskning/undervisn-i-

sarskolan/02-webb-bil-4-fragestallningar-metoder.pdf 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/01-inspektion/kvalitetsgranskning/undervisn-i-sarskolan/02-webb-bil-4-fragestallningar-metoder.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/01-inspektion/kvalitetsgranskning/undervisn-i-sarskolan/02-webb-bil-4-fragestallningar-metoder.pdf
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studiens syfte och frågeställningar. Då denna studie avser att granska läraren valdes 16 frågor (bilaga 

2) som inriktar sig på lärarens undervisning och tankar om elevers kunskapsutveckling. Vi såg det 

även nödvändigt att dela upp frågorna då flera av frågorna bestod av flera frågor i en (Braun & Clarke, 

2013). Vissa frågor formulerades om för att passa föreliggande studie. Det är viktigt att formulera 

frågor som ger svar på syftet med studien menar Braun och Clarke och påpekar att dåligt formulerade 

frågor kan i värsta fall påverka studien negativt. 

 

Intervjuerna genomfördes i enskilda rum på respektive skola för att få prata ostört. Lokalen där 

intervjun äger rum är viktig hävdar Braun och Clarke (2013), det bör vara en plats där både den 

intervjuade och intervjuaren är bekväm. Datainsamlingen utav intervjuerna gjordes genom inspelning 

med hjälp av mobiltelefon. En tidsgräns på 45 minuter var satt, så lång tid visade det sig, behövde 

ingen av informanterna. Längden på intervjuerna varierar från 32 till 38 minuter. 

 

Tre störningsmoment upplevdes som vi inte hade förutsett. Dels prassel från medtaget kaffebröd vid 

två tillfällen, dels från en person som kom in i rummet under en av intervjuerna. Detta var dock inget 

som påverkade intervjuerna eller störde de medverkande. 

 

Inspelningen av intervjuerna gjordes med samtycke av lärarna. Inspelning av intervjuer återger 

samtalet med den intervjuades egna ord vilket är viktigt i en kvalitativ forskning enligt Bryman 

(2016). 

 

Vilken typ av intervju som görs är något som bör tas i beaktning eftersom det skiljer sig mellan att 

göra en strukturerad intervju och en kvalitativ intervju. Då det fanns bestämda frågor men ändå öppna 

sådana bestämdes att genomföra kvalitativa intervjuer för att ha möjlighet till ett samtal mer än riktade 

frågor med bestämda svarsalternativ. Denna metod medförde även att lärarna vid flera tillfällen kom in 

i diskussioner som ledde till svar, på flera av de frågor som var tänkta att ställas. Därmed ströks en del 

frågor under själva intervjuerna efter att frågan lästs upp av intervjuaren för intervjupersonerna, och de 

tillsammans ansåg frågan besvarad. Då en av lärarna bad om frågorna i förväg uppfylldes det 

önskemålet, övriga lärare fick frågorna vid intervjutillfället.   

 

Observationer 

 

Till studiens observationer valdes deltagande observationer, i vad Denscombe (2016) kallar 

”Fältarbete i naturliga miljöer” (s. 293). Det byggs på att data samlas in i verkliga situationer, ute på 

fältet. Att situationen som observeras inte påverkas, det som sker skulle skett iallafall. Poängen är att 

fånga situationer i så normala situationer som möjligt. Under observationen försöker man minimera 

observatörens närvaro och undviker att ändra eller störa i den invanda miljön där observationen äger 

rum (Denscombe, 2016). Läraren presenterade observatören närvaro med beskrivningen att denne 

skulle titta på hur läraren arbetade.  

 

I samråd med läraren planerades för när det var möjligt att genomföra observationer och målet var, 

utifrån studiens syfte, att det skulle ske på svenska respektive kommunikations lektioner, vilket 

gjordes. Vid observationerna satt observatören en bit ifrån läraren, och deltog inte i undervisningen. 

Åldersspannet kring eleverna har varit från årskurs F (förskoleklass) till årskurs 7. Åtta 

undervisningstillfällen observerades genom klassrumsobservationer. Elever i årskurs F - 5, i 

grundsärskola och inriktning träningsskola var närvarande vid sju av observationerna. En observation 

genomfördes i grundsärskolan årskurs 7. Denna lärare avböjde intervju men valet gjordes att ändå 

inkludera detta observationsmaterial då detta var den enda möjligheten till observation på högstadiet. 

dock att ingå i resultatet. Anteckningar gjordes i löpande text av observatören med fokus på lärarens 

undervisning enligt Skolinspektionens (2010) observations- och analysmaterial (Se observationsfas 1 

nedan). Vid en observation är det viktigt att ha ett bestämt fokus, att inte försöka hinna med att 

anteckna allt som sker. Yin (2011) menar att forskare som är ute på fältet och gör observationer utan 

att ha ett bestämt mål att fokusera på gör att det blir komplext och svårt att hinna se allt som pågår.   
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Skolinspektionens Observations- och analysmaterial (2010). Länk till materialet finns i bilaga 2. 

 

Observationsfas 1 

Skolans namn: xxxxx Ämne: Kommunikation Datum: 2019 – 10 – 09 

Årskurs: Förskoleklass – årskurs 4        

Antal elever vid observationstillfälle: 3 

Antal lärare: 1 

Antal övriga vuxna: 2 

Fortlöpande anteckningar 

 

13.20 – 13.30 

Lektion slutsamling 10 minuter. Genomgång av dagen som varit med eleverna.  

 

Läraren pekar på bild-schemat som sitter på tavlan i klassrummet. Eleverna tecknar (AKK) vad 

bilderna föreställer.  

Lärare pekar på en bild, säger: -Saga, vi läste saga. 

Elev:  - Vad heter han nu? 

Lärare: - Alfons. 

Elev: - Ja, Alfons. 

Lärare: - Vad gjorde vi när vi jobbade? Tittar på eleverna och pausar.   

- Vi använde ju en … (läraren tecknar nalle). 

Elev: - Nalle! 

Lärare: - Ja! (Nickar leende mot eleven) - Vi gömde ju en nalle … 

 

 

Med hjälp av bilderna kan två av eleverna återberätta dagen. En elev är trött, vilar över bänken, 

vaknar till emellanåt. 

Läraren: - Vad gjorde vi? 

Elev: - En ekorre. 

Lärare: - Ja, vi såg en ekorre. Vad gjorde ekorren? 

Elev: - Titta? (elev är tveksam) 

Lärare: - Ja, ekorren satt i trädet och tittade.”(Lärare tecknar hela tiden det hen säger). 
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Analys 

Intervjuer 

En manifest innehållsanalys, Denscombe (2016) av data gjordes då vi i materialet sökte efter relevanta 

ord, meningar och händelser i de nedskrivna intervjuerna och observationer som kunde kopplas till vår 

studies syfte och kopplas till de teman Skolinspektionen (2010) använde sig av. En innehållsanalys 

visar vad som är relevant i texten genom att lyfta vissa ord, den visar på prioriteringar som texten 

skildrar genom hur de förekommer i texten, hur ofta och i vilken följd. Den visar värderingar som 

finns i texten genom negativa och positiva åsikter och den visar på hur idéer hör samman genom 

logiska associationer mellan idéerna (Denscombe, 2016). 

 

Efter genomförda intervjuer lyssnades materialet igenom gemensamt. Anteckningar gjordes till det 

som ansågs kunde kopplas till våra frågeställningar. Fejes och Thornberg (2015) påpekar att det i 

analysen av en transkriberad intervju finns många olika nyanser i vad som sägs och hur det sägs. 

Därför är det viktigt att låta andra lyssna eller läsa igenom transkriberingen så att inte viktiga data 

kommer bort. Efter att samtliga intervjuer hade avlyssnats och stödanteckningar gjorts, transkriberades 

intervjuerna av den som genomförde intervjun. Utifrån Fejes och Thornbergs (2015) anvisningar i att 

göra en analys av intervjuer tog vi så del av varandras transkriberingar. Därefter började bearbetningen 

med att hitta gemensamma teman och koda dessa. För att få mer hanterbara data så reducerades de 

olika teman vi hittat ner (Bryman, 2018). I Skolinspektionens material fanns teman som denna studies 

data kunde sorteras in under: kommunikation, hur arbetar läraren för att ta reda på elevens behov, 

delaktighet och förväntningar på elever, svårigheter med att utmana elever, mål som eleven inte 

förväntas nå och lärarnas utbildning och kompetens. Datamaterialet färgades med olika färgpennor för 

att lättare kunna se uppdelningen av de olika teman. Efter att bearbetningen av data från intervjuerna 

övergick vi till att även koda observationerna.   

 

 

Observationer 

 

Efter genomförda observationer analyserades materialet av den enskilda observatören med hjälp av 

Skolinspektionens analysmaterial14 observationsfas 2 (Se bild 2). I detta material valdes de 

frågeställningar som fokuserade på lärarens undervisning och interaktion med elever ut. De frågor som 

var inriktade på vad eleven gjorde avstod vi från att analysera då det inte var vårt fokusområde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14 https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/01-inspektion/kvalitetsgranskning/undervisn-i-

sarskolan/03-webb-bil-5-observations-analysmaterial.pdf  

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/01-inspektion/kvalitetsgranskning/undervisn-i-sarskolan/03-webb-bil-5-observations-analysmaterial.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/01-inspektion/kvalitetsgranskning/undervisn-i-sarskolan/03-webb-bil-5-observations-analysmaterial.pdf
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Skolinspektionens Observations- och analysmaterial (2010). Länk till materialet finns i bilaga 2. 

 

Observationsfas 2 

Skolans namn: xxxxx   Ämne: Kommunikation     Datum: 2019 – 10 – 09 

Årskurs: Förskoleklass – årskurs 4     

Innehåll Förmågor Arbetsformer 

VAD handlar undervisningen 

om? 

VAD gör eleverna?  

(Denna studie avser lärarens 

undervisning, och denna 

observationspunkt får därför 

lite fokus.)  

HUR går arbetet till? 

Individuellt arbete? (t.ex. 

arbetsscheman) Arbete i 

grupp? Arbete i helklass? 

Projektarbete? 

Vem väljer innehållet i de 

uppgifter som ska göras? Vilket 

inflytande har eleverna? Hur 

relaterar innehållet i de olika 

uppgifterna till varandra? 

 

Vem väljer vilka förmågor 

eleverna ska använda sig av? 

Vem bestämmer över 

arbetsformerna? Vilket 

inflytande har eleverna? 

Återberättande av dagen med 

hjälp av AKK och bilder som 

relaterar till dagen som varit. 

Läraren väljer vad som ska 

göras.  

Läraren styr men eleven väljer 

vilket kommunikationsuttryck 

den vill ha och samspelar med 

andra elever och vuxna. 

Läraren hjälper eleven att tolka 

olika former av kommunikativa 

uttryck (bilder, AKK, talat 

språk). 

 

Eleverna samtalar i grupp med 

läraren som samtalsledare. 

Läraren styr arbetsformen. 

Fortsättning av Observationsfas 2. 

Källor/arbetsmaterial 

 

VARIFRÅN hämtas 

innehållet, t.ex. 

läroböcker, 

arbetsböcker, 

skönlitteratur, egna 

erfarenheter, 

undersökningar, 

lärarproducerat 

material, arbetsblad 

m.m. 

Kunskapsbearbetning/ 

Arbetssätt 

 

HUR bearbetas 

kunskap? Samtal, 

skriva, rita mm. Skriva 

på dator mm. 

Interaktion 

 

VEM deltar i 

interaktion? Hur 

kommunicerar elever 

och lärare med 

varandra? 

Respons 

 

VILKEN respons ger 

läraren eleverna på 

det de gör? HUR ska 

det eleverna gör 

användas? VILKA är 

mottagarna? 

Vem bestämmer vilka 

källor och 

arbetsmaterial 

eleverna ska använda 

sig av? Vilket 

inflytande har 

eleverna? 

Vem bestämmer hur 

kunskapen ska 

bearbetas? Vilket 

inflytande har 

eleverna? 

Vem bestämmer hur 

samtalen ska 

utformas? Vilka 

möjligheter har 

eleverna att påverka 

detta? 

Hur reagerar eleverna 

på lärarnas respons?  

Bilder på 

ämnesområden till 

schemat är 

egentillverkat med 

hjälp av InPrint. 

Läraren bestämmer att 

materialet ska 

användas. 

Läraren bestämmer 

arbetssätt, använder 

både bilder och AKK 

som förtydligande mot 

elever.  

Eleven lyssnar när 

övriga elever berättar. 

Läraren bestämmer 

formen för samtalet. 

Elever väljer vilka 

kommunikationsformer 

de vill använda. 

Läraren ger 

uppmuntrande ord och 

leder eleven till 

kommunikation genom 

bilder och AKK.  
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Skolinspektionens observations och analysmaterial består av fyra olika steg, varav de tre sista stegen 

innefattar analyser utifrån strävansmålen enligt Lpo 94 (1994). Detta medför att de tre sista stegen i 

Skolinspektionens analysmaterial inte används i denna studie. Enligt Bryman (2015) så kan analys av 

insamlade data, här fältobservationsanteckningar, göras genom att identifiera olika tema. Bjørndal 

(2018) menar att det är omöjligt att allt går att analysera i en situation, att observatören medvetet väljer 

ut sekvenser som upplevs vara särskilt relevanta. Vidare hävdar Bjørndal (2018) att genom att från 

början välja ut fokusmål så har val redan gjorts för analysen. I denna studie var fokuset på läraren och 

dess undervisning i svenska/kommunikation. I analysen av data från observationerna eftersöks 

mönster i undervisningssituationer med fokus på lärarens arbetssätt och interaktion med elever. 

 

Vid analysen av data togs stöd i materialet Observationsfas 2 och dess frågor och rubriker: 

Innehåll; Det syftar bland annat på vem som väljer innehåll i uppgifterna, elevinflytande och hur 

uppgifterna relateras till varandra.   

Förmågor; Denna rubrik handlar om vilka förmågor som eleven använder sig av och vem som väljer 

vilken förmåga eleven ska använda. Här fokuseras endast på hur läraren hade valt arbetsmaterial 

Arbetsformer; Vem bestämmer vilka arbetsformer som eleverna ska använda? Finns det ett 

elevinflytande? Arbetar eleverna individuellt eller i grupp?   

Arbetssätt; är också en rubrik i analysmaterialet som syftar på hur kunskap bearbetas.  

Interaktion; på vilket sätt lärare kommunicerar med elever.  

Respons; syftar till hur läraren ger eleverna respons.  

 

Formandet av teman  

Efter att analysen av data gjorts av både intervjuer och observationer påbörjades arbetet med att 

återigen läsa igenom de teman vi hittat och försöka att reducera dessa ytterligare. Det är viktigt att 

redovisa varför teman har tagits ut och påvisa betydelsen av temat för arbetet menar Bryman (2015).  

Efter genomläsning av materialet så antecknades tankar ner, öppen kodning. Nästa steg bestod i att 

försöka reducera ner antalet teman genom att sätta samman flera. Vi kopplade teman från intervjuerna 

med likvärdiga teman i observationerna. Dessa färgades med olika färger och till sist återstod tre 

områden med flera underteman som kunde kopplas samman. Resultatet blev områden som behandlar 

elevens behov, delaktighet och förväntningar samt kommunikation.  

 

Temaområde - Elevens behov: Här sattes följande teman ihop:  

Hur arbetar läraren för att ta reda på elevens behov? Svårigheter med att utmana elever, förmågor, mål 

som eleven inte förväntas nå. 

 

Temaområde - Delaktighet och förväntningar: Här sattes följande teman ihop:  

Delaktighet och förväntningar på eleverna, respons och interaktion. 

 

Temaområde - Kommunikation: Här sattes följande teman ihop: 

Kommunikation, innehåll, arbetssätt och arbetsformer. 

Trovärdighet    

 

Urvalet gjordes enligt bekvämlighetsurval. Medvetna om att det innebär att källorna kan leda till 

oönskad snedvridning och göra att materialet kan bli otillräckligt används ändå denna urvalsteknik. 

Detta val beror på att författarna bor på olika håll i landet. Studiens validitet bygger på att forskaren är 

observant och noggrann under datainsamlingen menar Fejes och Thornberg (2015). Studien har fokus 

på lärarens undervisning i svenska och kommunikation, och ser på detta utifrån både grundsärskolan 

och träningsskolan vilket kan göra att det blir ett alltför stort område att försöka se både skillnader och 

likheter. Detta kan innebära att vissa av bitarna vi ser på kan vara svåra att likställa. En ytterligare 
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aspekt som kan bli en utmaning, menar Yin (2011) är när forskaren och deltagaren talar samma 

”språk”. Det vill säga att specialuttryck kan förekomma där intervjuare och intervjuperson båda 

förutsätter att den andra känner till betydelsen av specialuttrycket. Detta kan givetvis ha förekommit 

då det i skolan förekommer många specialuttryck och begrepp som det finns förväntningar på att lärare 

ska ha koll på. 

 

    ”Forskaren har inte en otolkad tillgång till verkligheten som hon eller han kan återge på ett direkt      

och exakt sätt. I stället beskriver forskaren en tolkning av verkligheten, där hans eller hennes bakgrund 

och kunskap blir ett aktivt redskap i tolkningsprocessen.” (Fejes &Thornberg, 2015, s. 20). 

 

Genom att både intervjuer och observationer genomförts har vi försökt få fram så god validitet som 

möjligt. Yin (2011) menar att genom att använda både intervjuer och observationer så kan den data 

som fås i intervjuerna stärkas genom att iakttagelser från fältet och observationer. Yin beskriver att 

validiteten ökar i en studie om data från flera källor, två eller tre, konvergerar.    

Etiska aspekter   

I missivbrevet (bilaga 1) står att hänsyn skulle komma att tas till Vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer (2002) och att deltagandet är frivilligt och att det kunde avbrytas när som helst. Att lärarnas 

deltagande skulle behandlas konfidentiellt och resultatet enbart skulle användas i forskningsändamål 

stod också att läsa i missivbrevet. Insamlade data kommer att förvaras säkert och när studien har 

seminariebehandlats raderas insamlade data. I denna studie uppges inte namn på lärare, specifik 

utbildning, kön eller skolor på grund av det låga deltagarantalet, då ursprunget och identifiering annars 

lätt kan härröras. I samband med intervjuer och observationer informerades deltagarna igen, muntligt, 

om syftet med studien. Klassrumsobservationer som genomförs fokuserar på lärarens undervisning 

vilket medför att endast ett informationsbrev skickas till vårdnadshavare, enligt överenskommelse med 

rektorer på respektive skolor. Fokus har varit på lärarens roll men det går inte att utesluta att elever 

finns med i de data vi har samlat in då lärarens arbete går ut på att interagera med elever. Ändringar 

har gjort i citaten där namn figurerar eller där läraren nämner om eleven är en pojke eller flicka, då 

benämns det i texten som hen eller eleven.    

Metoddiskussion 

Urvalet för att genomföra intervjuer och observationer gjordes ur ett bekvämlighetsurval då författarna 

är bosatta på olika orter och valet föll därmed på skolor i angränsande kommuner. Detta kan därmed 

begränsa och påverka studiens underlag och resultat. Urvalet av frågor, där författarna redan bestämt 

vilka frågor som ska ställas och vilka som ska plockas bort ur ett färdigt material15 kan ha påverkat 

resultatet.  Därmed kan sägas att studiens utvalda intervjufrågor16 styrde ett förutbestämt tema. Här 

kan frågan ställas om det hade getts andra svar och teman om alla frågor i materialet hade ställts?  Den 

lärare som intervjuades enskilt bad om att få frågorna i förväg, varpå detta önskemål uppfylldes. 

Diskussion uppkom därmed om det skulle göras även till de andra lärarna, men beslut togs om att inte 

göra det då det kan antas att frågorna får ett annat svar om frågorna är förberedda. Detta kan ha både 

för- och nackdelar för resultatet, men, det var så beslutet föll. Av hänsyn till lärarnas begränsade tid 

valdes att göra gruppintervjuer vid två tillfällen. Dessa genomfördes på tider där lärarna hade 

gemensam tid inplanerad och detta underlättades därmed. Under gruppintervjuerna sågs att lärarnas 

respektive svar ledde vidare i intervjun och bidrog till feedback till varandra, de såg att de hade samma 

synsätt och pedagogiska diskussioner uppkom som bidrog till ett kollegialt lärande, vilket 

uppskattades av lärarna. Nackdelar som kunde ses, när materialet lyssnades igenom var att lärarna 

avbröt varandra flera gånger. Detta kan därmed påverka svaren, att inte få prata klart, och intervjuaren 

                                                      
15 https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/01-inspektion/kvalitetsgranskning/undervisn-i-

sarskolan/02-webb-bil-4-fragestallningar-metoder.pdf  

16 Bilaga 2  

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/01-inspektion/kvalitetsgranskning/undervisn-i-sarskolan/02-webb-bil-4-fragestallningar-metoder.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/01-inspektion/kvalitetsgranskning/undervisn-i-sarskolan/02-webb-bil-4-fragestallningar-metoder.pdf


18 

 

borde därför ha avbrutit vid dessa tillfällen men gjorde inte det, då detta inte uppmärksammades förrän 

vid själva avlyssningen av intervjun. 

  

Att gemensamt lyssna på våra intervjuer och läsa varandras transkriberingar gjorde att vi fick syn på 

andra aspekter som den andre inte tänkt på och gav därmed en bredare bild av resultatet. Kanske 

berodde det på att vi på så sätt blev mer opartiska, vi hade ingen personlig kontakt med informanterna 

vilket gjorde att vi kunde tolka svaren på ett annat sätt (Trost & Hultåker, 2016).  

 

Observationerna gjordes vid enstaka tillfällen och ger en snabb inblick i hur undervisningen kan se ut. 

Bjørndal (2018) påvisar att ett öppet fokus vid observation gör att observatören kan få se ”allt” och på 

så sätt få upp ögonen för saker som observatören inte tänkt på. Bjørndal påtalar även att det kan vara 

en nackdel att ta in allt, då det lätt blir ett för mycket information att ta in. Kanske hade det 

underlättats genom att ha ett observationsschema. Nu hade vi fokus på läraren men dennes agerande 

involverade elever, vilket är naturligt, med det medförde att det blev mycket att anteckna i ett löpande 

protokoll, som kan ha medfört att viss information föll bort medan observatören skrev sina 

anteckningar. 

 

Det faktum att observationer gjordes i klassrummen var inget som upplevdes att det påverkade själva 

undervisningen. Däremot kan vi inte bedöma om läraren gjort en särskild planering av undervisningen 

just för att observationer skulle ske.  

Resultat 

 

I analyserna av data från intervjuer och observationer kunde teman urskiljas och dessa kunde kopplas 

till studiens syfte och frågeställningar. Utifrån detta skapades temaområden som innefattar resultat från 

både intervjuer och observationer.  

Temaområde - Elevens behov 

 

Hur arbetar läraren för att ta reda på elevens behov? I denna diskussion från en av 

gruppdiskussionerna framgår att lärarna är noga med att lära känna eleven, och att prova sig fram med 

hjälp av material för att undersöka på vilken nivå eleven befinner sig och därifrån utmana eleven. 

Detta arbetssätt har återgetts i samtliga intervjuer. Därmed kan även ses att det sker en formativ 

bedömning av elevernas kunskaper.  Från en gruppintervju: 

  ”Man provar sig fram, var befinner sig eleven och därifrån sätter man en ribba för eleven.” 
   ”Man måste ju lära känna eleven. Man måste ju testa lite olika och se vad de klarar.” 
   ”Öka lite svårare saker utmaningar och se vad som fungerar Och då kan man se vart de på 

nåt sätt hamnar.” 
”Vi utvärderar ju hela tiden.” 
”Ja. Och så tittar vi hur står det här i förhållande till målen?”. 
”Hur står det i förhållande till läroplanen?” 
 ”Det är ju liksom en bedömning som man gör hela tiden varje dag.”  
”Ja nästan varje dag tycker jag.” 

 

Det är svårt att hitta situationer i observationerna där man tydligt kan se att läraren utmanar eleven 

med något nytt eller mer avancerat men i en av lektionerna tar läraren fram ett material och testar detta 

på eleverna.  
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Observation från en morgonsamling på grundsärskola inriktning träningsskola: 
 

Läraren tar fram några kort med meningar med rim på. Läraren lägger fram ett kort i taget för att visa eleverna 

hur det går till och läser, ”Jag har en hatt sa en …” Läraren fortsätter med några bilder till på samma sätt. Ingen 

av eleverna ger någon respons på detta. Då inser läraren och förklarar snabbt för observatören ” Det här var nytt 

material men det var nog för svårt för eleverna.” Läraren tar nu fram ett annat material som de arbetat med 

tidigare.  

 

Lärarna ser svårigheter med att utmana eleverna genom att det är svårt att veta hur mycket press de 

kan sätta på eleven utan att eleven tappar motivation för att det blir för svårt. Det kan vara svårt att 

hitta lämpligt material till eleven. En lärare nämner den proximala utvecklingszonen, ”Man måste 

utmana eleven ett steg till och att lärandet måste vara lustfyllt. Att ha en tro på det man lär ut, eleverna 

kommer att knäcka koden nån gång.” Lärarna pratar om att man måste hitta elevens drivkraft och 

intresse. Det tar tid, och de har begränsat med tid och det kan ta tid att nå vissa elever, är röster som 

hörs när frågan ställs. Från en gruppintervju:  

 ”Emma ser jag enorma svårigheter med, med min brist på kunskap känner jag, med synnedsättning.” 
 ”Ja men det har ju du jättemycket ändå.” 
”Ja det har jag, men liksom det här att komma på hur ska jag komma vidare, hur ska jag få eleven, liksom 
hur ska jag få eleven, att liksom till nästa steg sen är hen ju så inkörd på att räkna det är ju det hen vill 
göra. Att jag skulle behöva mycket mer. Jag vet inte, om att bolla med någon som, ja som är duktig på sånt 
eller så, jag har inte så mycket, jag har, har jag mycket utbildning eller så men kunskapen att omsätta det 
till, till praktisk kunskap och arbetsmaterial som kan intressera eleven. Det får inte gå sönder, det får inte 
vara farligt det ska inte, ska inte, Ja det, det måste vara lockande.” 
 

Från den andra gruppintervjun: 

 
 ”Att få dem att sitta still är en utmaning för den delen.” 
 ”Det är ju som du säger och den utmaningen är ju också att vi har, man får leka mycket och samtidigt har 
vi en som går i 6an där man ändå ska försöka tänka att det här är en tonåring med allt vad det är som 
utvecklas, som är en tonåring. Med allt vad tjejer får i tonåren då ska man, man kan inte leka björnen 
sover.” 

 

Detta framkommer även i en annan intervju där läraren menar på att en tonåring inte kan sitta och gosa 

i personalens famn efter att denne slutfört sitt arbetspass. Här ses att lärarna ställer krav på eleven 

utifrån elevens fysiska ålder och vad som är lämpligt i förhållande till det. 

  

Vilka förmågor fokuserar läraren på att eleven ska utveckla? Flertalet lärare har vid intervjun uttryckt 

att det är viktigt att elever utvecklar förmågan att kommunicera, att på något sätt göra sig förstådd.  
”…och kursplanen i svenska och jag tänker att alla förmågor är viktiga att träna på och jag tänker 
att de behöver, våra elever behöver mycket variation, ett varierande arbetssätt. De behöver kunna 
prata i grupp, kunna få uttrycka det de tänker.” 
 

Vad som sker på lektionerna och hur läraren interagerar med eleverna varierar. Läraren är den som 

leder lektionen och bestämmer aktiviteter och ger anvisningar till hur eleven ska interagera. Läraren 

ställer frågor som har att göra med aktiviteten som görs och är den som genom spegling av elevens 

svar bekräftar att hen hört rätt. Till största del är det kommunikation mellan lärare och elev, men 

enstaka tillfällen då elever kommunicerar med andra elever fanns också. 

Observation från en lektion i grundsärskolan inriktning träningsskola där eleverna ska öva på tecken. 

Det är en gruppaktivitet där eleverna ”fiskar” bilder. 

 
Eleverna turas om att hålla i fiskespöet, (en pinne med snöre och en magnet längst ner). På korten som föreställer 

fiskar i olika färger sitter gem som magneten fäster på. På korten finns bilder av till olika saker som exempelvis 

lampa.  En elev fiskar upp en bild som föreställer en lampa.  ”Lampa”, säger eleven. ”Kan du teckna lampa?” 

frågar läraren. När någon elev inte kan ett ord eller tecken så hjälper lärare och assistenter eleven att hitta rätt, 

utan att säga det rätta ordet, genom att ljuda eller teckna de som bilden föreställer. Alla eleverna är intresserade 

och hjälper varandra och kommenterar ord och färg på fisken och tecknar tillsammans de som bilderna 

föreställer.  
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Kritiken som skolinspektionen (2010) ger i sin granskning är att eleverna har mycket individuell 

undervisning i svenska, i grundsärskolan. Det vi sett mer eller mindre på de flesta lektioner är att det 

finns en dialog och ett utbyte mellan lärare och elever och även mellan eleverna. Det finns exempel på 

lektioner där lärare och elever gemensamt samtalar och delar med sig till övriga gruppen. I flera 

lektioner finns så kallade morgonsamlingar där dagen gås igenom med eleverna.  

 

Här beskrivs en morgonsamling från grundsärskola inriktning träningsskolan. 

 
Samlingen startar med en godmorgon sång där läraren sjunger till varje elev och bekräftar denne. Därefter 
tar läraren fram en låda med material med fotografier och andra bilder som visar på vad dagen ska 
innehålla. Samtliga bilder innehåller text som beskriver bilden, ex samling så är det en bild hämtad från 
datorprogrammet In Print med texten samling under. Läraren tecknar till varje bild och sätter upp bilderna 
i tidsföljd med dagens händelser. Fotografier med namn på barnen och personalen gestaltar vilka som 
jobbar tillsammans, elev och personal. Idag är det en extra personal med så alla elever jobbar med varsin 
assistent eller läraren. På bilden som visar duka får eleverna gissa vems tur det är.  
”Vems tur tror ni att det är att duka i dag då?” Ingen elev svarar, då säger läraren begynnelsebokstaven i 
namnet. ”M...” och en elev gissar rätt. På de sista bilderna som visar att skoldagen är slut och eleverna ska 
till sin fritidsavdelning får de frågan om vilket fritids det ska till. ”Kalle, vart ska du när skolan är slut?” 
Eleven tecknar Hästen (avdelningens namn) och ler glatt.  
 

Följande observation är från en svenska lektion i grundsärskolan, där eleverna spelar ett spel 

tillsammans. 

Läraren demonstrerar hur man spelar, hen tar en bricka, tittar på den och vänder den mot eleverna och 
frågar: ”Vad är det på bilden?” Tecknar AKK samtidigt som hen pratar. Eleverna funderar och en av 
eleverna säger: ”Mun”. ”Rätt, man har det på munnen”, säger läraren. Hen pekar igen på den lilla bilden 
och frågar: ”Vad är det?” En elev, (viskar nästan): ”Läpp… ” ”Ja! Du har rätt, men vad är det de heter? 
Läppst…” säger läraren och visar hur hen stryker läppstift på sin mun. Eleven skiner upp och tar genast 
bilden och letar på spelplanen efter motsvarande bild. De övriga barnen försöker hjälpa till och till slut 
hittar de rätt.  

 

Det förekom även enskilda undervisningstillfällen, men många av dessa elever, har, speciellt i 

grundsärskola inriktning träningsskola, enligt lärarna, ofta behov av mer enskild tid med lärare eller 

assistent då de har svårt med social interaktion och blir störda av andra elever.   

”Om gemensamma genomgångar tas bort och sammanhanget osynliggörs blir fakta och färdigheter de 
enda kunskapsformer som eleverna kommer i kontakt med. I all iver att anpassa undervisningen efter varje 
elevs behov kommer förståelse, förtrogenhet och det gemensamma lärandet i bakgrunden med 
motiveringen att “eleverna är ju så olika” (Skolinspektionen 2010, s.21).   
 

Observation av enskild undervisning, ämnesområdet kommunikation i grundsärskola inriktning 

träningsskola. 

 
En lärare och en elev sitter ensamma i klassrummet. Övriga klasskamrater och elevassistenter är 
utplacerade i grupprum. Läraren plockar fram en mapp med lösa kopior från materialet Bokstavståget, ett 
material i svenska som är anpassat för lågstadieelever på grundskolan. Läraren visar eleven vad de gjorde 
förra gången. ”Titta det här jobbade vi med förra gången och idag ska vi jobba med det här. Vi ska jobba 
med bokstaven E. ” Eleven ska ringa in alla E som den ser på bilden. Eleven tittar på läraren och ser 
frågande ut. Läraren frågar ” Ska vi hjälpas åt?” ”Ja”, svarar eleven. Läraren visar och ringar in ett E. 
Eleven förstår och hittar fler E som denne ringar in och läraren berömmer för varje bokstav genom att säga 
”Perfekt”, ”Jättebra”, ” Vad du kan”. Uppgiften fortsätter med att hitta bokstaven E i ord och att hitta 
bilder på djur som innehåller bokstaven E. Hela tiden är läraren med och stöttar eleven om denne ser 
osäker ut.  ”Ska vi göra tillsammans?” frågar läraren. Eleven nickar. När de ska leta efter bokstaven E i ett 
ord och ringa in dessa ord ljudar läraren för att hjälpa eleven att höra om bokstaven E finns i ordet. ”S-O-
L, vad kan det bli?” frågar läraren ”Sol”, svarar eleven ”Finns det nåt E i det?” frågar läraren. ”Nej”, 
svarar eleven.”Toppen då går vi vidare till nästa”, säger läraren. 
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Finns det mål som eleven inte förväntas nå? På denna fråga var lärarna tveksamma, de ville inte tänka 

vad eleven inte klarar av. Efter en lång stund säger en lärare som arbetar på träningsskola att målet om 

att vara källkritisk, som anges i läroplanen, (Lsär11) som att eleven ska kunna förstå och tolka de 

risker och möjligheter som finns vid kommunikation i digitala medier, att det kan vara svårt för dessa 

elever. Något annat kommer de inte på eftersom målen sätts utifrån elevens förutsättningar. En lärare 

ställer sig frågan i den formulering som står i läroplanen för grundsärskolan och pratar om hur 

begreppen ska tolkas i bedömningen, ”Men jag tänker att här är, det att man medverkar och bidrar då 

behöver ju man ta den diskussionen, vad är medverka och vad är bidra?” En annan lärare ser tiden som 

en begränsning, ”Svårigheten är väl att de behöver tid, och att tiden är begränsad. Vi har dem i tre år 

och det kan ta tid att nå vissa elever…”. En lärare drar kopplingen om ett mål som kan vara svårt att nå 

för elever på grund av motoriska svårigheter kan vara att kunna skriva sitt namn.  

 

 

 

 

Temaområde – Delaktighet och förväntningar 

 

Hur ser lärarna på elevernas delaktighet och vad har de för förväntningar på eleverna? Lärarna svarade 

att eleverna får välja inom vissa ramar, som sätts av lärarna, det kan exempelvis vara vilken aktivitet 

de vill göra eller vilket arbetsmaterial de vill arbeta med. ”Jag tänker på nåt vis att vi har vi har valt, att 

på nåt vis är det så att vi har valt delaktighet åt dem.” Lärarna menar att det är en skola och att man 

måste ställa krav på eleverna, att man inte kan välja bort aktiviteter för att man inte vill.  

Nedan följer ett exempel från grundsärskola inriktning träningsskola, som lärare och elevassistenter 

kommit överens om att använda som metod för just denna elev. Detta sker en bit bort från 

observatören och är inte de som planerats att observera men verksamheten i klassrummet stannar upp 

på grund av detta varpå fokus hamnade vid det här och visar på ett tydligt exempel där de ställs krav 

på eleverna 

En elev protesterar högljutt och vill inte jobba. Elevassistenten ignorerar detta och tar fram det planerade 
arbetsmaterialet, pekar på de olika uppgifterna och frågar eleven: 
”Vilket vill du börja med?” 
Eleven slutar skrika, plockar bland materialet och väljer ut ett, och börjar jobba.   

 

I detta kan ses att assistenten har förväntningar på eleven och ställer krav på denne och inte viker för 

att eleven protesterar. Flera lärare svarar att det gäller att lirka med eleverna, genom att presentera val 

för dem så får de välja och känner att de vunnit och på så sätt skapas även arbetsglädje.   

  
”Ja det går ju liksom in i varandra... ja jag tänker att jag vi jobbar ju med olika anpassningar. vi försöker 
utgå från elevernas intresseområden. Vi har ju en elev till ex som är väldigt intresserad av återvinning och 
då kan man ju bygga kring det. Och en elev som är intresserad av att fotografera olika saker. Alltså det 
gäller ju att fånga upp det de är intresserade av. Sen så är det ju kanske inte alltid att man kan jobba kring 
det hela tiden men att man försöker att hitta vägar…”.  

 

Att arbetet måste vara lustfyllt betonar flera lärare är väldigt viktigt för att få eleverna att jobba, man 

måste utgå från deras intressen. Genom planering, material och arbetssätt som tar utgångspunkt i 

elevens intressen skapas delaktighet för eleverna. Lärarna betonar att det samtidigt är viktigt att lyssna 

på eleverna och deras känslor.  

    
”Min elev är ju en sån som jag aldrig kan komma och säga, nu ska vi göra det här, man kan aldrig säga att 
så här. Nu ska vi göra det här för då, kan det hända att jag pratar om någonting annat men då får man ha i 
tanken. Vad är det eleven ska lära sig? Att då och då får man använda det i en situation. Om eleven 
kommer med en veckotidning och vill klippa och då får jag, om jag nu har tänkt, tänkt att jobba med 
bokstäver så får vi ju titta på vilka bokstäver vi kan klippa ut och hur de ser ut och hur de låter och så man 
får ju liksom använda elevens motivation till det jag vill. Ja, ja det jag vill att hen ska lära sig.”   
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När det gäller elevernas delaktighet i sitt eget lärande och valmöjligheter tycker lärarna att det är svårt 

då eleverna ligger på olika utvecklingsnivå. Genom att erbjuda aktiviteter som lockar eleverna så 

skapas intresse för att arbeta och på så sätt kan man säga att de tar del i sitt lärande menar lärarna. 

Lärarna är överens om att de har förväntningar på eleverna och deras lärande, att de ställer krav för att 

de vet att dem kan, men att eleven kanske inte alltid visar det.   

 
  ”Nej men jag menar att det är jätteviktigt att vi tror på elever, för om inte vi tror på elever vem ska då tro 
på dem? Förstår du hur jag tänker? Inte att jag ger jättesvåra uppgifter eller att undervisningen är på en 
alldeles för hög nivå. utan mera att jag tänker att det är viktigt att vi har den andan att vi tror att de kan och 
att de klarar saker.” 

 

 

Hur arbetar lärarna med responsen till eleverna? Många av lärarna är duktiga i att ”läsa av” hur mycket 

de kan pressa eleverna. Från en morgonsamling på en grundsärskola inriktning träningsskola: 

 
En elev ska plocka ut ett kort med dagens namn på. Eleven plockar länge med korten och tar fram fel dag 
och ger till läraren.” Nej den är fel”, säger läraren. Eleven tar fram ett nytt kort som visar en annan dag 
och skrattar samtidigt som hen ger det till läraren. ”Nej det är också fel, om du bara ska tramsa då tar jag 
bort korten och någon annan får gissa”, säger läraren och börjar plocka med korten som ligger på elevens 
bänk. Eleven tar nu direkt fram det rätta kortet och ger till läraren med ett skratt.   
 

Läraren förklarar efter observationen för observatören att denne känner eleven väl och vet att den kan 

alla veckodagarna och att eleven i denna situation endast tramsar varför läraren kan säga detta till 

eleven utan att det blir för stor press på eleven. 
 

 I alla lektioner har det setts hur lärarna ger eleverna kommentarer som bra, toppen, jättebra, när de 

klarar uppgifterna och uppmuntrande ord när de fastnar, vilket bidrar till att eleven vill fortsätta.  

Flertalet lärare ger ledtrådar genom att ljuda en begynnelsebokstav och/eller tecknar bokstaven, när de 

vill att eleven ska svara eller på något annat sätt visa att den kan uppgiften.  
 

Tid är också något som flera av lärarna ger eleverna, att lärarna inte stressar när eleven ska uttrycka 

sig. Till exempel så väntar läraren in svar på frågor vid ett speltillfälle i en klass och när eleven ändå 

inte svarar så ger denne ledtrådar genom att teckna ordet med AKK.   

 

Denna samling och återberättande från en grundskola inriktning träningsskola synliggör lärandet för 

eleven, där eleven får tänka på vad den har gjort och vad denne har lärt sig under dagen: 

     
Läraren håller i en slutsamling, det sista som görs på dagen för att sammanfatta dagen för eleverna. 
Eleverna får med hjälp av de bilder läraren håller fram från dagens schema återberätta vad de gjort och 
upplevt under dagen. Exempel, en av bilderna symboliserar “saga” och läraren frågar eleverna. ” Vad de 
var för saga ni lyssnade på?” ”Alfons” svarar en elev.”Ja det är rätt, hur var det nu, fanns det nåt lejon i 
garderoben?” undrar läraren. ”Nej” svarar en elev och skrattar. ”Varför tror ni att Alfons pappa 
somnande?” frågar läraren. ”Han fick göra så mycket”, svarar en elev. 

  

 

Temaområde - Kommunikation 

 

Vad anser lärarna om ämnet svenska och kommunikation? Kommunikation är väldigt viktigt, nu och 

för framtiden är alla lärare eniga om. Att kunna kommunicera med andra, att kunna förmedla vad man 

vill och göra sig förstådd. Lärarna ser en förändring över tid när det gäller utvecklingen av 

ämnesområdet. 
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Att det skett förändring nämns i en av våra gruppintervjuer: 

 
”Med även om det jobbades med dem här bitarna, för om man tittar tillbaka på mitten av 90-talet mot 
2000-talet så. Så visst jobbade jag med bokstäver och så om man tittar på den biten av med att svenska och 
kommunikationen och liksom språket och så det gjorde det. Men det var ju, men det var ju inte samma, i 
det centrala innehållet i läroplan då som när Lsär 11 kom. Då började ju det mer och mer just det här med 
att det verkligen är en skola och kunskap, och alla de bitarna så att jag tror att man tänker mer på det idag i 
och med att man har det. Man har de, det står, det står väldigt tydligt i läroplanen.” 

 

I alla klasser förutom för de äldre eleverna fanns ett bildschema uppsatt med bilder och text, ofta 

gjorda i speciella ordbildsprogram, som till exempel In Print. I Skolinspektionens rapport (2010) 

nämns också detta sätt att arbeta, genom att koppla samman ord och bilder. Vidare hävdar rapporten 

att ord och bild är viktigt för att eleverna ska få stöd i läsandet. 

 

För att ingå i samhället och ta del av all information är det viktigt att kunna läsa och skriva. För att 

kunna signera till exempel en blankett är det viktigt att skriva sitt namn säger lärarna. ”Jag har 

funderat jättemycket på … att t.ex., att hen skulle kunna skriva sitt namn. Men alltså ja i dagsläget ser 

jag inte det.” 

 

Eleven måste få komma till tals säger flera, det är ett av målen i samlingen enligt en lärare. Att lära sig 

att vänta in varandra, lyssna på varandra. Två lärare berättar att de har blandade grupper med elever 

från både grundsärskola och grundsärskola inriktning träningsskola för att de ska lära av varandra. Att 

höra någon annan elev prata kan uppmuntra till att själv prata, än om man är i en grupp med icke 

verbala elever. 

 

Flertalet lärare säger också att det är viktigt att tolka elevernas språk och signaler. Signalerna kan 

många gånger vara svåra att upptäcka för den som inte känner eleven, det kan vara ett lite finger som 

rör sig eller en blinkning som kan betyda oerhört mycket för eleven. Det är då viktigt att se dessa 

tecken och signaler och med detta uppmuntra eleven till kommunikation. Lärarna nämner att det är 

viktigt att erbjuda eleverna olika sätt att kommunicera på. De använder till exempel AKK och 

kommunikation via en Ipad, för att hitta alternativa kommunikationssätt för eleven. 

  

Flera lärare påtalar att ämnesområdena  i grundsärskolans kursplan med inriktning träningsskola 

(Lsär11) hänger ihop och att de går i varandra. Att man på så sätt får in flera ämnesområden under en 

lektion som exempelvis samlingen på morgonen som ligger inom ämnesområdet kommunikation.  

  

Flera av lektionerna är så kallade morgonsamlingar med elever i de lägre klasserna. De består i att 

läraren i interaktion med en eller flera av eleverna går igenom vilken dag det är, datum och månad, 

vilka elever och personal som är närvarande och vilken mat det är för dagen. Aktiviteten ses som ett 

tillfälle för eleverna att få insikt till hur dagen kommer att se ut, något som många av dessa elever ser 

som viktigt.   

 

Aktiviteter när det gäller ämnet svenska/kommunikation skiljer sig inte nämnvärt åt i de lägre åldrarna 

i de olika skolformerna. Eleverna tränar benämning av ord till bilder med och utan text. Även olika 

övningar gällande benämning på användningsområde för olika objekt, exempelvis tandborste.  

Den läsning som setts ske i de yngre klasserna är sagor som läraren läser för eleverna, ibland för en 

grupp elever och ibland enskilt med en elev.  

 

Observation från en grundsärskola inriktning träningsskola: 

  
Läraren frågar eleven: ”Ska vi läsa en bok?” Eleven nickar. ”Bra, då kan du gå och hämta en bok som du 
vill att vi ska läsa.” Eleven hämtar en bok och kommer tillbaka till läraren. När de läser boken stannar 
läraren upp vid en mening. ”Ni måste le säger…” Varpå läraren frågar eleven.  ”Vet du vad le är för 
något? ” ”Nej”, svarar eleven. Läraren visar med ett brett leende vad det betyder att le och fortsätter att 
läsa.  
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De äldre eleverna, årskurs 7, arbetar med olika genrer och läraren berättar om en specifik författare 

denna lektion, Astrid Lindgren. Denna lektion består av tre olika delar och lektionen bygger på ett 

tema som eleverna arbetar med. 
 

Läraren ställer sig åter vid tavlan och säger elevernas namn för att få deras uppmärksamhet. Börjar förklara ordet 

genre för eleverna genom att hålla upp två olika böcker, en faktabok och en barnbok (Ronja Rövardotter).  

Läraren säger: ”Vi jobbar ju med genrer, det är ett lite konstigt ord. Det stavas genre (uttalar bokstäverna som de 

låter) men det låter ”genre” (Uttalar ordet som det ska låta).”Här har jag en faktabok ”(håller upp den ena 

boken) ”och en barnbok” (håller upp den andra boken).  

En elev utbrister då: ”Så hon skriver barnböcker? ” Eleven ser nöjd ut.  

Läraren svarar entusiastiskt: ”Ja! ” Läraren vänder sig om mot tavlan och suddar ut det som står på tavlan och 

skriver barnböcker. Läraren fortsätter: ”Nu ska ni skriva barnböcker i era dokument på datorn…”Läraren samlar 

ihop datorerna och går sedan fram och drar ner en duk. Läraren säger: ”Nu ska vi se på film… ” Filmen startar 

och eleverna lyssnar fokuserat. När filmen är slut ställer läraren frågor till filmen. Läraren: ”Vad hette Astrid 

som ung, innan hon gifte sig?” Flera faktafrågor följer sedan gällande innehållet i filmen. Läraren tar sedan fram 

en bok, Ronja Rövardotter.  Läraren: ”Nu ska vi fortsätta läsa, är det någon som kommer ihåg vad som hände?” 

Elev:” Mattisborgen.” Lärare: ”Ja precis, de var i Mattisborgen…”  Läraren tar upp boken och börjar läsa. 

 

Vilka olika material jobba lärarna med? Bland de yngre eleverna handlar mycket av lektionerna om 

olika taktila material, både inköpta och egentillverkade som ska förtydliga ord och uttryck för 

eleverna. Alla lärare förutom läraren som undervisar de äldre eleverna förstärker sitt tal genom AKK 

även om det inte finns elever som är i behov av detta. Exempelvis ses vid en observation av en 

morgonsamling i grundsärskolan inriktning träningsskola hur läraren tecknar till varje bild och sätter 

upp bilder i tidsföljd med dagens händelser.  I alla klasser förutom för de äldre eleverna fanns ett 

bildschema uppsatt med bilder och text, ofta gjorda i speciella ordbildsprogram, som t.ex. In Print.  

 

För de äldre eleverna skrev läraren aktiviteten för lektionen på tavlan samt tidpunkt då detta skulle ske. 

Lektionen var indelad i tre olika pass med där eleverna till största del skrev på datorerna. 
 

Observation grundsärskolan: 

När eleverna kommer in på lektionen har läraren skrivit ett tidsschema för lektionen. Läraren börjar med att visa 

på tavlan där hen har skrivit vad eleverna ska jobba med under lektionen. På tavlan står: Fakta Astrid Lindgren 

9.00 – 9.15, Dokumentär Astrid Lindgren 9.15 – 9.25, Läsning 9.25 – 9.35. 

 

Film förekom på två olika lektioner som ett komplement till undervisningen, för de yngre så visades 

ett kort avsnitt som handlade om en bokstav. Programmet var en serie av flera program, Bokstavståget, 

som återkom flera gånger. De äldre eleverna såg en dokumentär som handlade om Astrid Lindgren, 

denna dokumentär användes sedan som ett underlag för lärarens frågor om innehållet i den. 

Vilka arbetssätt eller arbetsformer har lärarna? När det gäller arbetssätt så pratar lärarna både om 

gruppaktiviteter och enskilt arbete. De ser vinsten av att lära av varandra, lyssna på varandra och vänta 

på sin tur men det finns också svårigheter i detta då flera elever påverkas av syn och hörselintryck 

och/eller har svårigheter i det sociala samspelet.  

 
”Ja i rätt riktning. och sen är det ju så klart att när man har en grupp så är de otroligt olika nivå men jag 
tänker också att de kan lära av varandra. Man lär sig av dem som kan lite mer. Och sen är det jätteviktigt 
att träna det här samspelet, socialt och fungera i en grupp” 

 

När lärarna tänker undervisning fokuseras mycket på den enskilda eleven och att hitta material som är 

anpassat för eleven och intresserar denne. Två lärare diskutterar: 

 
  ”Man måste ju hela tiden kunna sin “Bibel” sin, sin, asså vad heter det, Läroplan kursplan. Det är ju den som 

man liksom hela tiden bollar till”.  
”man förhåller sig ju till det centrala innehållet hela tiden å vad är det eleven Vad ska vi uppnå, vad har vi 
för uppnående mål med saker och ting”. 

 

De talar om att hitta varierande arbetssätt/uppgifter som intresserar eleven samtidigt som det är viktigt 

med repetition för att kunskapen ska sätta sig och generaliseras. En lärare nämner att det ibland kan 
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vara elevassistenterna som efterfrågar nytt material för att de är dom som tycker att det blir för 

enformigt, inte eleven som uppskattar sitt material. Samma lärare påtalar också att genom att eleven 

byter assistent så kan samma arbetsmaterial bli som nytt, och kan bli lättare eller svårare. Detta på 

grund av assistenterna är olika som personer men också att materialet kanske används på annat sätt 

eller att eleven får mer eller mindre hjälp.  

   
”Ja, vi utgår alltid från läroplanen och kursplanen i svenska och jag tänker att alla förmågor är viktiga att 
träna på och jag tänker att de behöver, våra elever behöver mycket repetition, ett varierande arbetssätt. De 
behöver kunna prata i grupp, kunna få uttrycka det de tänker och de behöver också ha individuellt arbete" 

 
 

Sång är ett återkommande arbetssätt på morgonsamlingarna bland de yngre barnen. Dagens schema i 

text och bilder finns uppsatt två av klassrummen och används både för att ge eleverna en helhetsbild 

över dagen, men ger också en träning i läsning. Där det finns text till orden, ljudas bokstäver och 

läsning av orden. Olika spel används för att träna benämning av olika föremål och att förklara vad 

föremålen används till eller hur föremålet ser ut, beskrivning. Två lärare berättar att skolan arbetar 

med tema Astrid Lindgren och det återkommer under flera ämnen och olika arbetssätt.  

 

De äldre barnen skriver av det läraren skrivit på tavlan och jobbar efter ett givet tema, just nu är temat 

genrer. Här är det mer fokus på skrivande och eleverna jobbar på dator och tränar på det sättet även 

datakunskap, menar läraren. Många av arbetsmaterialen på skolorna är egenproducerade och en del 

med fokus på elevernas behov av taktila material. Lärarna efterfrågar fortbildning, både när det gäller 

arbetssätt och tips på material samt för digitala verktyg och hjälpmedel.    
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Diskussion  

En sammanfattning av studiens resultat visar på att de förbättringsområden som Skolinspektionen 

(2010) kom fram till i granskningen finns kvar till viss del samtidigt som det skett förändringar på 

flera områden. 

Läsning förekommer i flera sammanhang men ofta sker det enskilt, antingen att eleven läser helt själv 

eller med en vuxen vid sin sida. Få tillfällen ges till att diskutera texter som eleven läser och mycket av 

den text som förekommer är lösryckta ur sitt sammanhang. Texterna kopplar inte till den situation 

eleven befinner sig. Dock har exempel visats på där en hel skola arbetar med tema Astrid Lindgren, 

vilket genomsyrade verksamheten. De samlingar som förekommer visar på mycket skriven text som 

relaterar till det eleven upplever. Både skriven text men också text som namn och maträtter som skrivs 

på tavlan genom att läraren skriver samtidigt som denne ljudat och visar med tecken för varje bokstav. 

Detta är något Berthén (2007) även beskriver från sida observationer. Berthén (2007) ifrågasatte att 

eleverna skulle lära sig att sitta still, en kommentar som noterades från en lärare var just det, där 

läraren såg det som en utmaning att få eleven att sitta still. Vad kan då menas? Vid diskussioner och 

genomgångar i en elevgrupp kan det vara svårt att ta in det andra säger om någon annan är rörlig och 

inte sitter still. Det kan då bidra till att andra elever inte kan koncentrera sig. Därmed anser inte vi att 

det är fel att ha det som ett argument, att det är bra att kunna sitt still för kunskapsinhämtning i vissa 

situationer samtidigt som vi vet att en del elever behöver få röra på sig för att kunna ta till sig kunskap. 

Det blir då en fråga om anpassning där hänsyn måste tas till flera elever. Vad blir då bästa arbetssätt?  

 

Studien visar på att det har skett förändringar i tid och att läroplanen har en betydande del i 

planeringen av undervisningen. Lärarna ser att det ligger mer fokus på läsning och skrivning idag 

jämfört med tidigare läroplaner. Observationer har visat på att materialet som används i skolorna ofta 

är anpassat utifrån den enskilde elevens behov och förutsättningar och detta är något lärarna påtalar är 

viktigt. Lärarna ställer krav på eleverna och utmanar dem i sin kunskapsutveckling och menar att man 

måste beakta elevens fysiska ålder och förbereda dem för vuxenlivet. Det är enligt lärarna svårt att 

hitta rätt nivå på vilka krav som ska ställas, vad är lagom, det får inte vara varken för svårt eller för 

lätt, för då kan eleven tappa motivationen. 

 

 

 

Lärarens arbetssätt   

Resultatet i denna studie visar på en spridning. Intervjuer visar på att lärarna är noga med att lära 

känna eleverna och provar sig fram med olika material för att finna på vilken nivå eleven befinner sig. 

De använder läroplanen och kursplanerna som levande dokument i planeringen av undervisningen. De 

planerar undervisningen utifrån elevens förutsättningar. Reichenberg (2012) påtalar vikten av att 

utmana eleverna i den närmaste utvecklingszonen, vilket lärarna nämner i intervjuerna att de gör och 

det har också visats i observationer, där de framgått att materialet är anpassat efter eleven. Lärarna 

säger att det är viktigt att utmana eleverna, men att det kan vara svårt att avgöra vad som är lagom 

nivå. Det får inte vara för lätt eller för svårt då kan eleven tappa motivationen. Detta är något som 

också bekräftas av Andersson och Östlund (2017). Lärandet ska vara lustfyllt och utgår ofta utifrån 

elevens intressen, enligt lärarna.  

 

Bristen på tid var det några av lärarna som tog upp och kan utgöra ett hinder, att det i och med att 

eleverna har olika förutsättningar så behöver de olika mycket tid. Andersson och Östlund (2017) anger 

att tid är en förutsättning för att lärarna ska kunna skapa förändring. Tid är ju också ett hett 

diskussionsämne överlag och ses som en bristvara i hela skolan. Vad detta kan bero på finns det nog 

många olika anledningar till. Vad är det då som saknas, är det planeringstid och gemensamma 

lärarträffar som efterfrågas eller kan det vara så att tiden med eleverna är begränsad? Sätter 

timplanerna hinder för lärandet? Kan det vara så att lärarna skulle vilja ha mer av något ämne och 
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mindre av något annat för att utveckla läsning och läsförståelse hos eleverna? Eller är det tiden att sätta 

sig in i aktuell forskning som kan leda till utvecklande arbetsmetoder som saknas för att skapa den 

förändring som Andersson och Östlund efterfrågar.  

 

Lärarna har en stark tro och förväntan på att eleverna ska lyckas nå målen. Gruppaktiviteter 

förekommer i stor utsträckning där eleverna lyssnar till varandra, hjälper varandra och lär av varandra, 

i framförallt grundsärskolan. Temaarbeten som genomsyrar verksamheten har setts där eleven ges ett 

sammanhang i den text de läser och kan bearbeta den på olika sätt. Skolinspektionen (2010) efterlyste 

andra sammanhang där text bearbetades och att arbeta i tema som genomsyrar flera ämnen och detta 

ser vi som ett exempel där lärarna har utvecklat undervisningen. 

  

 

Undervisningens utformning 

 

Samtidigt som vi sett exempel på att förändring skett i undervisningen och lärarnas intentioner är goda 

noteras också mycket av det Berthén, 2007; Skolinspektionen, 2010 och Reichenberg (2012) 

redovisar. 

 

Det förekommer mycket individuell undervisning, eleverna får undervisning i form av att läsa och 

skriva enstaka ord, eleven arbetar med övningar som inte har någon koppling till annan verksamhet 

eleven möter för tillfället. Få tillfällen ges till att gemensamt diskutera och bearbeta de texter eleven 

möter eller till att diskutera med sina klasskamrater om känslor och tankar. Färdighetsträning 

förekommer men med lärarnas intention och brinnande intresse för att eleverna ska utvecklas på allra 

bästa sätt. I våra observationer och intervjuer har vi inte sett det Reichenberg (2012) efterfrågar, att 

elevernas läsförståelse övas upp i grupp och ingår i ett sammanhang, vilket gynnar läsutvecklingen. 

Det måste dock tilläggas att det i denna studie endast var ett fåtal observationer som genomfördes, så 

vi kan inte dra några generella slutsatser.  

 

Skolinspektionens granskning (2010) visade på att eleverna inte ges tillräckliga förutsättningar för att 

utveckla de språkliga förmågor som anges i grundsärskolans kursplan i ämnet svenska. Eleverna måste 

ges tillfällen att utveckla sina språkliga förmågor i samspel med andra elever. Detta kunde vi se brister 

på i framförallt träningsskolan, men ställer oss frågan om det kan ha sina förklaringar i elevernas 

funktionsnedsättningar. Skolinspektionens granskning (2010) visade på att eleverna kommunicerade 

mer med vuxna än med andra elever. Kan detta bero på vuxentätheten i skolorna? Många elever har en 

vuxen vid sin sida under hela skoldagen, kan detta vara ett hinder för kommunikation elever emellan?  

Exempel fanns dock som visade på en skola som blandade elever från grundsärskolan med elever med 

inriktning träningsskola i syfte att utöka kommunikationen eleverna emellan.  

 

Vi har sett stor spridning av elevernas åldrar i klasserna. Från elever i förskoleklass till årskurs 5 i 

samma klass. Hur blir det då med progression i lärandet, jobbar eleven i förskoleklass med samma 

material och tema som eleven i årskurs 5? Hur får den äldre eleven utökade kunskaper och har denne 

några förebilder? Här kopplar vi till det Reichenberg (2012) skriver om läsning i grupp, hur kan det 

ske på ett tillfredsställande sätt om det är stor spridning på ålder i klassen? Detta är frågor vi ställer oss 

och kan det vara så att anledningen till detta är praktiska hinder?  Grundsärskolor är ofta är små 

enheter, små skolor med få elever i varje klass, där elever blir placerade under hela läsåret. Detta kan 

bidra till att det blir svårt att ha åldershomogena klasser. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är 

elevernas funktionsnedsättning, deras enskilda behov och begränsningar. Kan detta påverka 

sammansättningen i klasserna, exempelvis kompetens hos lärare eller tillgång till fasta hjälpmedel som 

exempelvis liftar?   

 

AKK var något som användes på alla lektioner utom en och det visar på att det till stor del används 

flitigt av i alla fall de skolor som deltog i denna studie. Det visar på att utveckling har skett inom 

området och det var ett av utvecklingsområdena Skolinspektionen (2010) angav. Kan det bero på att 

lärarna har sett behovet och nyttan med att använda AKK i undervisningen? Eller kan det vara 

slumpen att just dessa lärare i denna studie ansåg att det var en styrka och något som gynnade 
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eleverna? I en av skolorna berättade två lärare att de använder AKK under alla lektioner trots att de 

inte för tillfället fanns elever i behov av detta, men de såg fördelar med AKK. 

 

Vi ställer oss frågan hur resultatet av Skolinspektionens granskning (2010) har redovisats och 

presenterats för de skolor som inte deltog i granskningen. Har alla grundsärskolor fått tagit dela av 

resultatet och bearbetat det utifrån sin egen undervisning eller har bara de granskade skolorna fått 

arbeta med förbättringar? Om de senare är fallet, då kan mycket av de brister granskningen visade på 

fortfarande finns kvar i de skolor som inte granskats! Vi har inte funnit något som tyder på att ett stort 

arbete har skett runt detta. Däremot fick grundsärskolan en egen läroplan, Lsär 11 (2011) som innehöll 

stora förändringar mot tidigare kursplaner och läroplaner och förhoppningsvis har detta bidragit till 

förändringar i undervisningen.     

 

I denna studie förekommer både gruppintervjuer och enskilda intervjuer. Men att intervjuer 

genomfördes enskilt och i grupp är inget vi ser har påverkat resultatet i svaren. Ej heller de faktum att 

en lärare fick intervjufrågorna i förväg. Vi såg en genomgående röd tråd i svaren där mycket av det 

som sades i de olika intervjuerna pekade åt samma håll. De vi kunde se i framförallt en 

gruppdiskussion, var att lärarna avbröt varandra när de svarade på frågorna men detta i sin tur bidrog 

till diskussioner som var värdefulla och ledde intervjun vidare. Denna intervjumetod uppskattades av 

lärarna då de fick ta dela av varandras tankar i ett forum som sällan ges tid för att annars.  

 

Fler behöriga lärare behövs i undervisningen och dessa ska ha kunskap om elevernas 

funktionsnedsättningar, anger Skolinspektionen (2010). Utifrån det ställde vi frågan till lärarna vad de 

hade för utbildning och fann att det fanns skillnader, där någon inte hade lärarutbildning (av etiska 

skäl anger vi inte utbildning). Vi fann skillnader i vad kommunen ställer för krav när det gäller 

specialpedagogisk kompetens hos undervisande lärare. Med det menar vi inte att dessa personer som 

inte har en specialpedagogisk utbildning inte skulle vara kompetenta för sitt uppdrag, frågan är endast 

hur de kan se så olika ut i kommunerna och vad det kan bero på? I Skollagen (kap 2 18§) beskrivs att 

undantag från behörighetskrav får göras om utbildad lärare inte finns att tillgå. Är det lärarbristen som 

är orsaken till detta? 

 

Vi kan även se till oss själva som nu utbildar oss till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. 

Vi har fått kunskaper om funktionsnedsättningar och vad de kan ha för konsekvenser för lärandet. Vi 

har dock inte ämnesteoretisk och ämnesdidaktisk kompetens i alla ämnen. Därmed är det 

anmärkningsvärt att Skolinspektionen ger skolorna rekommendationer om behöriga lärare. Hur ska en 

liten grundsärskola med ett fåtal lärare uppbringa behöriga speciallärare i alla ämnen?   

Slutsatser 

Vi kan inte dra några generella slutsatser utifrån vårt material och resultat men vi har sett exempel på 

områden som är utvecklade och lärarna nämner att läroplanen är viktig i planeringen.  Det finns 

fortfarande utvecklingsområden inom svenska och kommunikation i grundsärskolan som till exempel 

läsning i grupp och att texten ska finnas med i ett sammanhang. Det är oerhört viktigt att elever i 

grundsärskolan ges möjligheter att delta i samhället på lika villkor som alla andra och då är kunskapen 

att kunna läsa och förstå det man läser en viktig del i detta. Reichenberg (2012) betonar att den nya 

läroplanen 2011 (Lsär11) lägger stor vikt vid läsförståelse, vilket är bra. Hur ska då ny forskning och 

nya metoder som gynnar läsutveckling och läsförståelse implementeras i undervisningen och vem 

väljer vad som ska användas? Hur kan det komma sig att en studie av exempelvis Clay (1991) som 

funnits länge och visat på goda resultat inte används i skolorna som undersökts (Berthén, 2007; 

Skolinspektionen, 2010; Reichenberg, 2012)? Av egen erfarenhet så vet vi att det går trender i 

undervisningsmetoder och bemötande pedagogik. Som lärare blir man ofta tilldelad en ny 

undervisningsmetod som ”någon” anser är bra och därmed ska användas av hela skolan men hur vet 
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man att den är den bästa för eleven? I vår utbildning till speciallärare har vi fått verktyg för att 

undersöka relevansen av den forskning som finns och kritiskt granska dess resultat, något som är 

viktigt innan en ny metod tillämpas, vilket vi kommer att göra när vi söker efter ny forskning. Är det 

då bristen på tid som avgör om ny forskning och nya arbetsmetoder ska ta plats i grundsärskolan eller 

var i ligger problematiken?  Kan det vara så att Skolverket behöver se över timplanerna och fundera 

över vad som är viktig och relevant kunskap för eleven för att kunna fungera i samhället?  Den 

nuvarande läroplanen Lsär11 (2011) har i dagsläget funnits i åtta år och det är snart tio år sedan  

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

 

Reichenberg (2012) efterlyser mer svensk forskning som inriktar sig på läs- och skrivutveckling och vi 

kan bara hålla med. Vad krävs för att locka forskare till området och vad behövs för att forskare ska få 

komma till skolorna och ta dela av den undervisning som genomförs idag? Vi kan se till oss själv som 

lärare på grundsärskolor som båda innan utbildning till speciallärare inte tog del av nyare forskning 

mer än det som framkommer i fackliga tidskrifter. Går det att få till ett tätare arbete mellan forskarna 

och grundsärskolorna? Andersson och Östlunds (2017) studie kring lärares sätt att använda sig av 

bedömning som en metod för att väcka elevens intresse för ny kunskap väcker ytterligare intresse.  

Läroplanen (Lsär11) anger att eleverna ska vara delaktiga i sitt eget lärande. Forskning kring metoder 

som inkluderar alla elever oavsett grad av funktionsnedsättning känns därmed viktig. Ett område som 

skulle vara intressant att forska om, är hur lärarna jobbar med läroplanen och hur de skulle vilja jobba 

med läroplanen? Ser lärarna fördelar eller hinder i timplanerna?  

 

Både (Skolinspektionen, 2010; Berthén, 2007; Reichenberg, 2012; och Clay, 1991) ser nyttan med att 

läsa tillsammans i grupp. Därmed anser vi att forskning kring läsning i grupp för elever i 

grundsärskolan skulle vara intressant att ta del av.  

 

De intervjuade lärarna efterlyser mer färdigt material som är anpassat utifrån elevens ålder. De ser att 

de färdiga material som finns, speciellt för de äldre eleverna, är på för låg nivå eller innehåller bilder 

anpassade för yngre elever. Därför efterlyser vi material som är grundat i nyare forskning och anpassat 

för elever i den svenska skolan. Det finns forskning kring detta men från andra länder. Detta är ett 

ansvar som vilar på de förlag som producerar material. Finns det ett samarbete mellan förlag och 

forskare? Vi vill se fler studier som visar på hur material för läsinlärning och läsförståelse används i 

svenska/kommunikations undervisning.  

 

Kommer Skolinspektionen göra en ny granskning liknande den som genomfördes 2010? Om så är 

fallet, för att se hur svenska undervisningen ser ut idag, ska då detta genomföras på samma skolor igen 

eller på andra skolor? Kommer grundsärskolan inriktning träningsskola då omfattas av denna 

granskning? 
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Bilaga 1. Missiv och informationsbrev till vårdnadshavare 

 

 

Hej   

 

Vi är två studenter, Christina Birath och Carina Westerlund, på Stockholms universitet som läser till 

speciallärare på avancerad nivå, med inriktningen mot utvecklingsstörning och detta är vår sista termin 

och vårt examensarbete ska nu skrivas.  

 

Vi arbetar båda på särskolor i våra respektive hemkommuner med elever med varierande grad av 

utvecklingsstörning och i olika åldrar. I tidigare kurser i vår utbildning har vi tagit del av 

doktorsavhandlingar, en rapport från Skolinspektionen (2010), artiklar och annan forskning som visar 

på låga resultat när det gäller läs och skrivutvecklingen inom grundsärskolan. Dessa skrifter och 

underlag bygger på undersökningar som gjordes för minst tio år sedan. Vi tycker inte att vi känner 

igen oss i det utifrån egna erfarenheter och syftet med denna studie är därför att undersöka hur det ser 

ut idag i några grundsärskolor, 2019.  

Vi avser inför denna studie att besöka grundsärskolor under veckorna 40–41.  

Vi kommer att genomföra lektionsobservationer där vi fokuserar på ämnet svenska samt 

kommunikation och intervjua lärare.  

Vårt observationsunderlag och frågor är till stor del samma som skolinspektionen använde vid sin 

undersökning 2010.  

Vi har varit i kontakt med berörda rektorer angående vårt besök och kommit överens om att vi i 

samband med detta informerar vårdnadshavare angående vår medverkan i klassrummet. 

Vi är medvetna om att det är kort varsel men detta beror på vår begränsade tid, men hoppas på din 

medverkan och önskar återkoppling snarast, senast fredag vecka, 39. Intervjun tar max 45 minuter och 

vi hoppas att du har möjlighet att medverka. Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådet 

forskningsetiska principer, vilket innebär att deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta 

intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och 

resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. Om ni funderar över något eller något är 

oklart så är ni välkomna att kontakta oss för mer information. Vi bifogar en blankett till 

vårdnadshavare som vi önskar att ni delger dem i samband med vårt besök.  

 

 

Vänliga Hälsningar  

 

 

Christina Birath                                                           Carina Westerlund    

 

 

christina.birath@xxxxxx.se                                  carina.westerlund@xxxxxx.se 
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Information till vårdnadshavare angående lektionsobservationer  

 

Hej   

 

Vi är två studenter på Stockholms universitet som läser till speciallärare på avancerad nivå, med 

inriktningen mot utvecklingsstörning och detta är vår sista termin och vårt examensarbete ska nu 

skrivas.  

 

Vi arbetar båda på särskolor i våra respektive hemkommuner med elever med varierande grad av 

utvecklingsstörning och i olika åldrar. I tidigare kurser i vår utbildning har vi tagit del av 

doktorsavhandlingar, en rapport från Skolinspektionen (2010), artiklar och annan forskning som visar 

på låga resultat när det gäller läs och skrivutvecklingen inom grundsärskolan. Dessa skrifter och 

underlag bygger på undersökningar som gjordes för minst tio år sedan. Vi tycker inte att vi känner 

igen oss i det utifrån egna erfarenheter och syftet med denna studie är därför att undersöka hur det ser 

ut i några grundsärskolor idag, 2019.  

 

Vi avser inför denna studie att besöka grundsärskolor under veckorna 40–41.  

Vi kommer att närvara i klassrummet och fokusera på undervisningen i ämnet svenska och 

kommunikation och intervjua lärare. Eftersom vår metod består av att vi närvarar i klassrummet har vi 

i samråd med rektor valt att informera er genom detta brev. Vårt insamlade material kommer att vara 

helt avidentifierat, inga namn på skolor, elever eller lärare kommer att nämnas i studien.  

 

Har ni några frågor och funderingar kring detta får ni gärna kontakta oss.  

 

 

 

Vänliga Hälsningar  

 

 

Christina Birath                                                    Carina Westerlund    

 

 

christina.birath@xxxxxx.se                                  carina.westerlund@xxxxxx.se 

  



35 

 

Bilaga 2. Intervjufrågor och länkar till material 

 

Vad har du för utbildning?  

Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Följande frågor är hämtade ur Skolinspektionens material som användes vid deras inspektion av 

Grundsärskolor, Rapport 2010:9)   

 

Frågeställning 1.   

Arbetar du/skolan systematiskt för att ta reda på varje enskild elevs behov, förutsättningar och 

möjligheter?  

Frågor att ställa: 

•  Hur arbetar du för att ta reda på elevers behov? 

•  Hur arbetar du för att ta reda på elevers förutsättningar? 

•  Hur arbetar du för att ta reda på elevers möjligheter? 

•  Hur arbetar du för att ta reda på elevers hinder? 

• Vilka förväntningar har du på elevernas möjligheter att nå målen i svenska/kommunikation? 

 

 

 

 

Frågeställning 2. 

Utgår undervisningen från elevernas förutsättningar och fokuserar den på vad som är möjligt och 

utmanande för eleverna i lärandet? 

 

Frågor att ställa: 

•  Vilka former av kunskaper och förmågor anser du är viktiga att fokusera på i ämnet 

svenska/kommunikation?  

• Hur gör du det?   

• Hur ges eleverna möjlighet till delaktighet och ansvarstagande för det egna lärandet? 

•  På vilket sätt kan elever påverka innehållet i undervisningen? Arbetssätt? Arbetsformer?   

• Ser du några svårigheter med att utmana varje elev i sin kunskapsutveckling? 

 

 

 

 

 

Om ämnets roll 

• Finns det några kursplanemål i svenska/kommunikation som du lägger särskilt stor vikt vid i 

din undervisning?  

• Varför detta/dessa mål?  

• Hur märks det i praktiken?  

• Har det förändrats över tid- i så fall hur?  

• Finns det mål i ämnet svenska/kommunikation som du upplever att eleverna inte har möjlighet 

att nå?  

• Finns det delar i ämnet svenska som du uppfattar som svåra för dina elever att lära sig? 
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Länkar till materialet: 

 

Länk till Skolinspektionens rapport 2010:9 

 

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-

rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Undervisningen-i-svenska-i-

grundsarskolan/  

 

 

Länk till Skolinspektionens frågeställningar och metoder 

 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/01-inspektion/kvalitetsgranskning/undervisn-i-

sarskolan/02-webb-bil-4-fragestallningar-metoder.pdf  

 

Länk till Skolinspektionens observations - analysmaterial 

 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/01-inspektion/kvalitetsgranskning/undervisn-i-

sarskolan/03-webb-bil-5-observations-analysmaterial.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Undervisningen-i-svenska-i-grundsarskolan/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Undervisningen-i-svenska-i-grundsarskolan/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Undervisningen-i-svenska-i-grundsarskolan/
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/01-inspektion/kvalitetsgranskning/undervisn-i-sarskolan/02-webb-bil-4-fragestallningar-metoder.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/01-inspektion/kvalitetsgranskning/undervisn-i-sarskolan/02-webb-bil-4-fragestallningar-metoder.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/01-inspektion/kvalitetsgranskning/undervisn-i-sarskolan/03-webb-bil-5-observations-analysmaterial.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/01-inspektion/kvalitetsgranskning/undervisn-i-sarskolan/03-webb-bil-5-observations-analysmaterial.pdf
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