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Sammanfattning 
Denna studie har en Lesson/Learning Study-inspirerad forskningsansats och syftar till att utveckla 
elevernas förmåga att tolka känslouttryck. Studien har genomförts i grundsärskolans inriktning 
ämnesområden (i vilken elever med svår och måttlig utvecklingsstörning går) och i denna uppsats 
fokuseras särskilt undervisningsdesignen. Syftet är att beskriva och identifiera vad design och 
iscensättning av olika lektionsmoment, i förhållande till tolkning av känslouttryck, erbjuder eleverna. 
Forskningsfrågorna kretsar kring vad design och iscensättning av studiens olika lektionsmoment 
erbjuder eleverna samt vilka indikationer på lärande och urskiljande av mening som framträder i 
iscensättningen av lektionsmomenten. 

I bakgrunden beskrivs elevgruppen vars undervisning studien syftar till att utveckla, elever med svår 
eller måttlig utvecklingsstörning, vad svensk forskning har kommit fram till angående undervisning i 
grundsärskolans ämnesområden samt elevgruppens kommunikativa svårigheter och möjligheter. 
Studiens teoretiska referensram bygger primärt på sociokulturell teori samt variationsteori. 
Metodologiska överväganden har gjorts med stöd i variationsteori och Lesson/Learning Study-
modellen. Empiri i form av transkriptioner av videoinspelningar från fyra olika undervisningsgrupper 
ligger till grund för studien. Det empiriska materialet har analyserats med stöd av begrepp, t.ex. kritisk 
aspekt, artefakt, mediering och meningserbjudande, vilka har koppling till den teoretiska referens-
ramen.  

Studiens slutsatser antyder att de olika lektionsmomenten ger merparten av eleverna menings-
erbjudande, dock i olika hög grad. Vissa moment, såsom rollspel och övning i autentisk miljö, 
förefaller lättare för läraren att iscensätta i interaktion med eleverna, vilket kan leda till att eleverna i 
större utsträckning urskiljer de kritiska aspekterna och utvecklar sin förmåga att tolka känslouttryck. 
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Förord 
Under studietiden på speciallärarutbildningen började en idé ta form; att göra en praxisnära studie 
kring utvecklande av undervisningen i grundsärskolans ämnesområde, i samarbete med tre av mina 
kurskamrater. Ett par hinder dök upp på vägen, men med hjälp av vår lärare och blivande handledare, 
Anders B. Jansson, blev denna studie verklig. Jag är så tacksam för att jag fick möjligheten att vara en 
del av detta arbete! Det finns så många människor jag vill tacka, som på olika sätt har bidragit till 
möjliggörande av detta projekt. Var ska jag börja? 
 
Min handledare, Anders B. Jansson, utan ditt engagemang hade studien inte ens blivit ”påtänkt”! Med 
en aldrig sinande energi och ett fantastiskt tålamod har du stöttat mig och forskargruppen i denna 
process. Helgdagar och kvällar, oräkneliga timmar har du lagt ner på oss, mig och studien! Tack för att 
du så välvilligt ställt upp och delat med dig av din kunskap! Tack också för att du alltid trollat fram 
kaffe och fikabröd då fredagseftermiddagarna blivit sena. Vår forskargrupp: Andreas Forsmark, Johan 
Andersson och Mats Kavander – vad roligt vi har haft! Vilken otroligt jobbig men mycket givande 
termin! Tack för stöttning, ert idoga arbete och för er humor! Jag kommer sakna våra fredagar! 

 
Min chef och mina medarbetare på mitt arbete, utan ert stöd och er förståelse hade jag aldrig klarat 
detta! Tack för att ni möjliggjorde mina studier och tack för att ni är de flexibla människor ni är! Mina 
kära elever, som så tålmodigt accepterat att deras lärare är på universitetet titt som tätt, jag hoppas av 
hela mitt hjärta att ni nu får ”skörda” i form av en lärare som genomför väl beprövad undervisning. 
 
Ett varmt tack till mina kära vänner som uppmuntrat och stöttat mig genom hela utbildningen. Mina 
föräldrar, Karin och Arne, som så tålmodigt ställt upp på olika sätt, bland annat genom att ta hand om 
våra barn. Slutligen de tre viktigaste personerna i mitt liv, mina älskade barn Filippa och Nils, som 
längtat efter ”en mamma som ska sluta plugga och börja leka”, i sommar ska vi leka! Andreas, tack för 
att du är den optimistiska person du är och för den tid du låtit mig ägna åt mina studier, jag älskar dig.  
 
 
Viken 16 maj 2015 
Eva Savilahti 
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Inledning 
I snart 50 år har barn med svår och måttlig utvecklingsstörning haft rätt att gå i skola i Sverige, 
tidigare ansågs de vara obildbara (Assarson, 2009). Elevgruppen går idag i grundsärskolan och de 
läser ämnesområden, vilket tidigare har kallats ”träningsskola”. Merparten av elevgruppen har 
kommunikativa svårigheter (Brodin, 2008) vilket, om man ser till rådande kunskapssyn, påverkar 
möjligheter till lärande. Dagens läroplan, Lgrsä 11 (Skolverket, 2011), genomsyras av en 
sociokulturell kunskapssyn, inom vilken lärande anses ske genom deltagande av språkliga och 
kommunikativa kontexter (Dysthe, 2003). Hur ska då undervisningen för elever som läser 
grundsärskolans ämnesområden se ut? Med tanke på elevgruppens kommunikativa komplexitet och att 
elevgruppen funnits i den svenska skolan i snart 50 år kan det antas att ämnet är grundligt beforskat. 
Så är inte fallet. Studier som fokuserar undervisningen är dock särskilt angelägna eftersom en ny 
läroplan, Lgrsä 11, trädde i kraft 2011. Enligt Lgrsä 11 ska undervisning bedrivas i riktning mot 
ämnesspecifika förmågor som eleverna ska utveckla, vilket är nytt för denna läroplan.  

Men hur ska en sådan kunskap kunna utvecklas? I en Learning Study finns möjlighet för lärare att 
erövra ny kunskap om undervisning i sin elevgrupp. Denna kunskap kan vara andra lärare tillgodo och 
den fokuserar på att problematisera ett lärandeobjekt som lärare upplever att elever har svårt att lära 
(Runesson, 2011). Rent praktiskt går arbetet i en Lesson/Learning Study i cykler: lärarna identifierar 
ett lärandeobjekt (t.ex. en förmåga) som de vill att eleverna ska utveckla, elevernas kunskaper testas, 
lärarna finner kritiska aspekter som eleverna bör erfara för att utvecklas i riktning mot lärandeobjekter, 
lektioner planeras, genomförs och analyseras och slutligen testas elevernas kunskaper igen (Kullberg, 
2010). En stor vinst med Learning Study-modellen är att teori bildas ur praktik, menar Carlgren 
(2011). 

I denna uppsats är jag således intresserad av att söka kunskap om lektionsdesign i grundsärskolan 
genom ett prövande undersökningssätt, inspirerat av Lesson/Learning Study-modellen (jfr Runesson; 
Carlgren). Tillsammans med tre kurskamrater på speciallärarprogrammet (i denna uppsats kallade 
”forskargruppen”) genomfördes en undervisningsstudie i fyra olika undervisningsgrupper. Men 
lektionsdesignen måste i en Lesson/Learning Study vara relaterad till ett specifikt innehåll, i detta 
sammanhang var vi intresserade av ett lärandeobjekt kring att utveckla elevernas förmåga att tolka 
känslouttryck, förmågan återfinns i kursplanen i ämnesområdet kommunikation i Lgrsä 11 
(Skolverket, 2011). I min studie fokuseras undervisningens design och vilka moment/artefakter av 
undervisningen som skapar, medierar, meningserbjudande för elevgruppen.  
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Bakgrund 

Tidigare forskning  
 

Nedan presenteras elevgruppen vars undervisning studien fokuserar på att utveckla. Först ges en 
historisk återspegling av elever med utvecklingsstörning och deras plats i samhället, vidare beskrivs 
elevgruppen och implikationer för undervisning av gruppen. Ett ämne som fokuseras är 
kommunikation, eftersom merparten av eleverna är i en komplex kommunikationssituation (Brodin, 
2008). Därefter återfinns studiens teoretiska referensram, i vilken studiens bakomliggande teori, 
variationsteori, samt lärandeteorier är beskrivna. 

Utvecklingsstörning  

Historisk tillbakablick 

Människor med utvecklingsstörning, som ansågs bildbara, fick rätt till skolutbildning under 1800-
talets mitt. De barn som inte ansågs bildbara, denna studies målgrupp, fick plats på vårdhem. De 
elever som fick skolutbildning fick bland annat utveckla sina förmågor att ta ansvar för samhället 
(Berthén, 2007). Något årtionde senare, då industrialiseringen nådde Sverige, var en av 
målsättningarna för skolutbildningen att människor med utvecklingsstörning skulle kunna sköta 
enklare arbeten (Ineland, Molin & Sauer, 2009). Under 1900-talets början rådde en pessimistisk, 
medicinsk syn på lärande hos människor med utvecklingsstörning (Ineland et al.). Under 1950-talet 
förändrades så synen på lärandemöjligheter från ett pedagogiskt till ett utvecklingspsykologiskt 
synsätt. Förändringen medförde att de elever som tidigare ansetts obildbara istället nu sågs som 
utvecklingsbara (Berthén). 

1967 fick barn med svår utvecklingsstörning möjlighet att gå i skola genom omsorgslagen, som slog 
fast att alla elever hade rätt till utbildning (Assarson, 2009; SOU 2003:35). Detta ledde till att de barn 
som tidigare ansetts obildbara och varit hänvisade till vårdhem nu fick en egen skolform, särskolans 
träningsskola (Skolverket, 2005). Särskolans första läroplan kom 1973 och 1985 flyttades ansvaret 
över utbildning till utbildningsdepartementet, skollagen ersatte då omsorgslagen. I slutet av 1980-talet 
antogs FN:s barnkonvention, som bland annat tar upp att barn med utvecklingsstörning ska ges 
möjlighet att delta i samhället på samma villkor som andra människor (SOU 2003:35). 

Grundsärskolans ämnesområden 

Grundsärskolan kan sägas vara indelad i två delar; ämnen och ämnesområden (tidigare kallad 
träningsskola). Elever som inte antas nå upp till kunskapskraven för grundsärskolans ämnen läser 
ämnesområden. Nedan beskrivs elevgruppen som är mottagna i grundsärskolans inriktning 
ämnesområden. Det framkommer också hur utvecklingsstörning diagnostiseras i Sverige. Vidare 
beskrivs vad studier identifierat kring upplägget av undervisningen samt forskarnas tankegångar kring 
hur undervisningen bör vara utformad för att maximera möjlighet till lärande hos elevgruppen.  
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Elevernas bildbarhet 

Forskning kring utvecklingsstörning är tvärvetenskaplig. Detta beror på att utvecklingsstörning är ett 
komplext fenomen som kan förstås ur olika perspektiv; socialt, medicinskt och miljörelaterat (Ineland 
et al., 2009). I Sverige ses utvecklingsstörning utifrån ett medicinskt och ett socialt perspektiv, så 
kallat administrativt kriterium. En person bedöms ha en utvecklingsstörning om hen har intellektuella 
svårigheter som bidrar till att personen är i behov av stöd och hjälp (Mineur, Bergh & Tideman, 2009; 
Ineland et al., 2009). I Sverige är det tre områden som fokuseras då eventuell utvecklingsstörning 
utreds: utvecklingsbedömning (hur vardagen klaras av), IQ-testning och sjukdomshistoria (Gustavson, 
1997).  

Målgruppen i denna studie har svår till måttlig utvecklingsstörning (IQ under 50) och tillhör alltså den 
grupp som ansetts obildbara och inte undervisats i skolan före 1967. Enligt skollagen har barn rätt att 
tas emot i grundsärskolan om de inte bedöms kunna uppnå kunskapskraven för grundskolan och 
dessutom har en dokumenterad utvecklingsstörning (SFS 1985:1100). I grundsärskolan kan eleverna 
läsa ämnen eller ämnesområden (eller en blandning). Om eleven inte bedöms kunna uppnå 
kunskapsmålen för ämnen så får eleven läsa ämnesområden (även kallad träningsskola). Det finns fem 
ämnesområden i dagens grundsärskola: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, 
vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning (Skolverket, 2011). 

Undervisningens utformning idag – framtida möjligheter 

Som tidigare nämnts är undervisning för elever med svår och måttlig utvecklingsstörning ett relativt 
obeforskat område i Sverige. Nationellt har två studier fokuserat undervisningen i särskolans 
ämnesområden; Östlunds (2012) och Berthéns (2007) doktorsavhandlingar. Östlund anser att han 
finner likheter mellan den undervisning som bedrevs på Slagsta skola början av 1900-talet och den 
undervisning som idag bedrivs inom grundsärskolans ämnesområden. Det Östlund syftar på är 
fokusering på individuellt, praktiskt arbete samt ett uppmuntrande klimat. Vidare menar Östlund att 
den samlade forskningsbilden av grundsärskolan visar att undervisning för elevgruppen ses som 
mycket komplext. Han har kommit fram till att undervisningen grundar sig i omsorgsarbete medan 
Ineland, Molin och Sauer (2009) lyfter fram att det också bedrivs en hel del undervisning kring stoff 
som eleverna inte har möjlighet att lära sig. Östlund hänvisar också till en studie från Skolverket, 
utförd under 2000-talets början. I studien framkom att i några av de nio undersökta kommunerna 
fokuserades omsorg framför undervisning. Det antas bero på att en stor del av lärarna som undervisar i 
ämnesområden är utbildade förskollärare. Östlund kom, i sin avhandling, fram till att majoriteten av 
kommunikationen i grundsärskolans ämnesområden sker i vertikala led, t.ex. lärare och elev emellan. 
Den låga graden av kommunikation i horisontella led, elever emellan, menar Östlund bidrar till att 
eleverna mister en del av möjligheten till inflytande och deltagande i undervisningen.  

Berthén (2007) kom i sitt avhandlingsarbete till slutsatsen att eleverna som läser grundsärskolans 
ämnesområden till stor del förbereddes för ett liv utanför skolan, ett vuxenliv. Dessutom fick eleverna 
ägna sig åt repetitiv färdighetsträning av t.ex. tecken urtagna ur sitt sammanhang, trots att forskning 
pekar på vikten av att lära i ett sammanhang, en språklig kontext.  Ahlberg (2001) är inne på samma 
linje då hon menar att elever med inlärningsproblematik ska ges förutsättningar att testa alternativa 
vägar till lärande, de ska inte träna ännu mer på samma sätt. Undervisningen ska bygga på elevernas 
erfarenheter och intressen och den bör vara både strukturerad och varierad, menar Ahlberg.  

Även Göransson (1995) menar att elever i särskolan behöver utveckla kunskaper och färdigheter 
genom autentiska situationer och i meningsfulla sammanhang. Detta eftersom elevgruppen har svårare 
att generalisera kunskaper på grund av att deras lägre abstraktionsförmåga. Undervisningen bör därför 
ske i olika miljöer, så att elevernas förmåga till att generalisera kunskaperna ska kunna utvecklas 
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(Göransson, 1999; Algozzine & Ysseldyke, 2006; Hallberg, Vegerfors & Hendar, 2008). Göransson 
(1999) anser att kunskaper som är användbara för eleverna oftast är användbara i flera miljöer. Hon 
menar också att undervisningsmaterialet är en bidragande faktor i god undervisningsmiljö för elever 
med utvecklingsstörning. Det handlar både om hur läraren väljer att använda materialet och hur läraren 
förstår materialet. Belöningar och straff som motivation till lärande, som behavioristerna förespråkar, 
menar Göransson (1999) inte bidrar till elevernas kunskapsinhämtning över tid. Jones och West (2009) 
lyfter också fram lärares förmåga och menar att lärare som arbetar med elever med 
funktionsnedsättningar behöver ha förmågan att omvandla och praktiskt använda de kunskaper som 
forskningsfältet bidrar med.  

Blom (2003) menar att undervisningen i särskolan kännetecknas av att förbereda eleverna, ge dem tid, 
individanpassa undervisningen och använda konkreta metoder. Vid introduktion av nytt 
undervisningsinnehåll behöver både varierande och tydliga exempel ges, det är också fördelaktigt om 
lektioner kan delas upp i mindre del-segment. Elevgruppen behöver ofta mer feedback än elever utan 
utvecklingsstörning (Algozzine & Ysseldyke, 2006; Hallberg, Vegerfors & Hendar, 2008). Hudson et 
al. (2013) har i en studie funnit evidensbaserade undervisningsstrategier för undervisning med elever 
med måttlig och svår utvecklingsstörning. Strategin ”time delay” menar Hudson et al. är 
evidensbaserad i undervisningssituationer kring symbolinlärning. Time delay innebär att läraren väntar 
ett tag innan hen stöttar eleven, detta för att eleven ska ges tid att själv genomföra uppgifter eller svara 
på frågor. Vid lärande inom det naturvetenskapliga området finns evidens för användandet av 
”systematic instruction” (Hudson et al.), en undervisningsmodell med rötter i tillämpad beteendeanalys 
som i korthet baseras på en mycket strukturerad undervisningsplan i vilken eleven ges möjlighet att 
öva mot sina mål i en meningsfull kontext.  

Lärandeobjekt: Förmåga att tolka känslouttryck  

I studiens startskede studerades befintligt forskning kring funktionsnedsatta barns förmåga att tolka 
känslor, eftersom undervisningen fokuserade detta lärandeobjekt. Nedan görs en kort sammanfattning 
av två studier i ämnet. Wishart et al. (2007) har studerat hur barn, både med funktionsnedsättningar 
och utan funktionsnedsättningar, förstår andras ansiktsuttryck. Wishart et al. (2007) valde ut samma 
känslor som forskargruppen; glädje, ilska, sorg, rädsla, förvåning och avsky. Resultatet visar att den 
känsla barn ur alla grupper hade lättast att känna igen var glädje. Studien visade också att förmåga att 
tolka känslouttryck ligger i linje med barnets utvecklingsnivå, ju högre utvecklingsnivå desto större 
förmåga till känslotolkning. Även Dogru (2007) hänvisar till forskning som pekar på korrelationen 
mellan barnets utvecklingsnivå och hens förmåga till känslotolkning. Genom sin studie av 38 barn 
med utvecklingsstörning och deras förmåga att tolka känslouttryck drar Dogru (2007) slutsatserna att 
det är viktig att pedagogen förstår hur barnet tolkar känslouttryck. Dessa barns möjlighet till social 
interaktion är avhängig deras förmåga att tolka andras emotionella uttryck, menar Dogru (2007). Hon 
hänvisar till vikten av god kommunikation med barnet för att denna utveckling ska komma tillstånd. 

Kommunikation 

Kommunikationsaspekter i undervisning med elever med utvecklings-
störning 

Ett grundläggande behov hos alla människor är behovet att kunna kommunicera (Brodin, 2008). För 
att förstå kommunikation med människor med svår utvecklingsstörning behöver en bild av hela miljön 
göras; båda kommunikationspartnerna samt kommunikationssituationen/miljön utgör viktiga delar i 
kommunikationen (Brodin, 2005).  
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Brodin (2008) menar att 70 procent av alla människor som har utvecklingsstörning dessutom har 
kommunikationssvårigheter. Människor med svår utvecklingsstörning har grava 
kommunikationssvårigheter och saknar ofta verbalt språk (Brodin, 2008). Brodin (2005) poängterar att 
varje funktionshinder får ytterligare konsekvenser för kommunikationsmöjligheterna, vilket gör 
kommunikationen med människor med svår utvecklingsstörning mycket komplex. Grava motoriska 
nedsättningar kan ha stor påverkan på kommunikationsförmågan. Carlsson (2004) ger exempel på 
kognitiva svårigheter som kan påverka kommunikationsutvecklingen; svårigheter med korttidsminnet 
och perceptionen, tolkningssvårigheter samt problem med att initiera och avsluta kommunikation. 
Förmågan att kommunicera är således kopplad till den grad av funktionsnedsättning, vilka 
funktionsnedsättningar som eleven har samt elevens kognitiva funktionsnedsättning (Brodin, 2005). 
Under rubriken ”Undervisningens utformning idag – framtida möjligheter” på sidan 4 ges en bredare 
bild av lärande och undervisning för elever med måttlig och svår utvecklingsstörning. 

Brodin (2005) menar att alla verbala och icke-verbala uttryck räknas som kommunikation inom 
forskningsfältet för funktionsnedsättning. Mycket små tecken till kommunikation uppmärksammas 
och för att stötta den funktionsnedsattas kommunikation bör kommunikationspartnern (utgörs av lärare 
eller pedagogiska resurser i den aktuella studien) vara uppmärksam och lyhörd på alla eventuella 
kommunikationssignaler och agera som om eleven medvetet försöker förmedla sig (Brodin, 2008; 
Heister Trygg & Andersson, 2009; Olsson, 2006). Olsson (2006) poängterar att det är viktigare att 
kommunikationspartnern vågar försöka kommunicera med människor med kommunikations-
svårigheter än att partnern alltid tolkar rätt. Människor med stora kommunikationssvårigheter är 
beroende av omgivningens tolkningsvilja och kunskap för att kunna kommunicera (von Tetzner & 
Jensen, 1999).  

AKK - alternativ kompletterande kommunikation 

De flesta människor med svår utvecklingsstörning behöver AKK (alternativ och kompletterande 
kommunikation) för att kunna kommunicera (Brodin, 2005; Wandin, 2012). Verbalt och skrivet språk, 
i kommunikation mellan människor, kompletteras eller/eller ersätts med AKK (Heister Trygg, 2004; 
Heister Trygg, Holck & Sigurd Pilesjö 2001). AKK kan vara kommunikation utan hjälpmedel, t.ex. 
teckenspråk, TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation) eller kroppsspråk. Som 
AKK kan också hjälpmedel användas, t.ex. bilder, foton, bildkommunikationssystem, dator eller 
föremål. 

De Leo, Lubas och Mitchell (2012) menar att, trots den uppsjö av möjligheter genom alternativ 
kompletterande kommunikation så finns det många preverbala människor som inte lär sig att 
kommunicera. Detta kan bero på att kommunikationspartnerna inte har kunskap om att framgångsrik 
kommunikation beror på förmågan att hantera språkets tre huvudkomponenter: form, innehåll och 
användning (Bloom & Lahey, i De Leo et al.). Om någon av dessa komponenter störs ökar risken för 
att kommunikationen kommer att avbrytas. Språkets form syftar till dess struktur, språkets innehåll till 
språkets mening och språkets användning handlar om dess olika funktioner, t.ex. ställa frågor eller 
dela idéer (Bloom & Lahey).  

Begrepp och referensramar  
Centralt för studien är intresse för didaktik i bemärkelsen analys och förståelse av vad som påverkar 
undervisning och lärande för elevgruppen. Claesson (2009) beskriver undervisningens tre didaktiska 
grundfrågor: vad, hur och varför. Vad-frågan besvaras av vilket innehåll undervisningen har och vilket 
urval läraren gör. Hur-frågan fokuserar på hur eleverna ska lära sig det som valts ut, vilka metoder 
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som används. Slutligen behandlar varför-frågan undervisningen ur ett annat perspektiv, t.ex. varför 
eleverna ska lära sig det stoff som kursplanerna beskriver eller varför skolan är organiserad på ett visst 
sätt.  

Nedan introduceras de ”stora” teorierna kring lärande och undervisning behandlas sedan med fokus på 
sociokulturell teori, samt begrepp som kan möjliggöra analys av hur ett innehåll blir iscensatt i 
undervisningen, vilket är en grund för studiens analys, I förhållande till studiens frågeställning 
beskrivs nedan betydelsefulla drag i variationsteori. En central poäng i variationsteori är att den kan 
erbjuda redskap för att analysera på vilket sätt eleverna erbjuds det åsyftade innehållet (didaktikens 
vad-fråga) i undervisningen.  

Teorier kring lärande och undervisning  

Dysthe (2003) och Säljö (2000) menar båda att lärandeteorier kan delas in i tre olika traditioner; den 
behavioristiska, den konstruktivistiska och den sociokulturella. Säljö (2000) menar att dessa tre 
lärandeteorier har påverkat den svenska skolans styrdokument och praktik. Av den anledningen 
beskrivs de tre teorierna i allmänna drag med nedslag i teoriernas tillämpning i iscensättning eller 
design av undervisning. Den sociokulturella teorin med dess begrepp artefakter och mediering 
utvecklas särskilt med tanke på uppsatsens analys, liksom begreppen meningserbjudande och activity 
setting, vilka ses ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Behaviorismen 

Behaviorismen är uppbyggd på den empiristiska traditionen, där man anser att människans fysiska 
erfarenheter ligger till grund för hens lärande. Pavlov (1849-1936) och Skinner (1904-1990) är kända 
för sina experiment kring hur djur påverkas av yttre faktorer, som betingning och förstärkning. Skinner 
fann att människor har en benägenhet att upprepa beteenden som leder till något positivt, t.ex. 
förstärkning. Han fann också att människor tenderar att upphöra med beteenden som inte förstärks 
(Säljö, 2000). Inom behaviorismen anses en nyfödd människa vara tom på kunskap, kunskap förvärvas 
genom att t.ex. en vuxen förmedlar kunskap. Man menar att en människa kan lära sig allting, men det 
tar olika lång tid för olika människor. Förespråkare för behaviorismen anser att inlärning maximeras 
genom belöningssystem och att eleverna motiveras till inlärning genom yttre faktorer som belöning 
eller straff (Säljö, 2000; Dysthe, 2003).  

Specialpedagogiska spörsmål, som att elever ligger på olika intellektuella nivåer förklaras inom 
behaviorismen med att elever tar olika lång tid på sig för att förvärva ny kunskap. Inom traditionen 
anses läraren vara fullt ansvarig för elevernas lärande, läraren ska förmedla rätt kunskap och gör det 
genom lärarstyrda moment och lektioner. Eleverna behöver inte själva söka kunskap eller reflektera 
kring den fakta som läraren förmedlar (Säljö, 2000). Tillämpad beteendeanalys vilar på behavioristiska 
grunder och har visat sig vara en framgångsrik metod i arbete med elever med autism (Keenan et al., 
2014). Som tidigare beskrivits har även ”systematic instruction” (Hudson et al., 2013), med rötter i 
tillämpad beteendeanalys, visat sig fungera mycket väl i undervisning med elever med måttlig eller 
svår utvecklingsstörning. 

Konstruktivismen 

Under 1970-talet växte konstruktivismen fram. Detta paradigm var också individbetonat, men även 
individens mentala inlärningsstadier studerades. Till skillnad från den behavioristiska tanken om att 
läraren förmedlar kunskap så anser konstruktivismens företrädare att elevens utveckling sker som en 
inre process inom eleven (Dysthe, 2007). Filosofen och psykologen Jean Piaget (1896-1980) ses som 
konstruktivismens främsta företrädare. Piaget menade att människans kognitiva utveckling kan delas 
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in i stadier. Läraren bör således ta reda på vilken kunskapsnivå varje elev befinner sig på, eftersom 
eleverna inte kan lära sig kunskap som de inte är mottagna för (Säljö, 2000). Eleven är själv aktiv i sitt 
meningsskapande, utifrån sina tidigare erfarenheter och den läromiljö den befinner sig i för tillfället. 
Lärarens uppgift är att försätta eleven i situationer där eleven får vara aktiv, laborera och söka efter ny 
kunskap. Elevens progression är styrd av att läraren gör det möjligt för eleven att lära sig nya saker 
(Säljö). Dysthe lyfter fram hur läraren här kan ställa autentiska frågor till eleven för att engagera 
eleven i undervisningen och få hen att tänka i nya banor.  

Kylén utvecklade (utifrån Piagets teori) en modell med tre stadier för att förklara olika grader av 
utvecklingsstörning. A-stadiet motsvarar svår utvecklingsstörning, B-stadiet motsvarar måttlig 
utvecklingsstörning och C-stadiet som motsvarar lätt utvecklingsstörning (SOU 2003:35). Kylén 
menar att gränserna mellan stadierna är suddiga och i hans modell läggs större vikt vid sociala faktorer 
än i Piagets ursprungliga teori. 

Sociokulturell teori 

Grundläggande för sociokulturell teori, vilket ofta kopplas till Dewey, Mead och Vygotskij, är att 
lärande grundas i social gemenskap, samspel och dialog med andra människor (Dysthe, 2003; Säljö, 
2000). Utgångspunkt för undervisningen är att eleverna befinner sig i utveckling och har möjlighet att 
utvecklas (Arevik & Hartzell, 2009). Lärarnas uppgift är att lägga undervisningsnivån något ovanför 
elevernas nuvarande kunskapsnivå och stötta eleven i arbetet i den proximala utvecklingszonen 
(Arevik och Hartzell, 2009; Marton, 2010). Vygotskij myntade uttrycket och avsåg då avståndet 
mellan vad en enskild individ kan prestera kontra vad individen kan prestera tillsammans med mer 
kapabla kamrater eller under en vuxens ledning (Säljö, 2000).  

Vygotskij menade att ett barn som har en mental funktionsnedsättning inte har utvecklats mindre än 
sina jämnåriga kamrater, detta barn har bara utvecklats på ett annat sätt (Gindis, 1995). I 
specialpedagogiska frågor ansåg Vygotskij också att läraren inte ska fokusera på 
funktionsnedsättningen, utan på att kompensera för nedsättningen och undanröja sekundära möjliga 
hinder, som social isolering. Elever med funktionsnedsättningar ska möta en specialanpassad 
lärandemiljö, med specialutbildade lärare som använder sig av specifika och modifierade 
undervisningsmetoder och redskap anpassade utifrån elevernas behov, argumenterade Vygotskij 
(Gindis, 1995). Vygotskij menade således att lärandemiljön ska bidra till att påverka elevernas 
möjlighet till deltagande och ge eleverna redskap (t.ex. kommunikativa). På så sätt kan idealt 
sekundära hinder, t.ex. utanförskap och segregering elimineras. 

Artefakt, mediering 

I analys av studiens empiri kommer begreppet mediering, med ursprung ur sociokulturell 
teoribildning, att användas. Utöver begreppet mediering är begreppet artefakt ett centralt begrepp inom 
teorin. Artefakt är ett slags verktyg, fysiskt eller mentalt/intellektuellt, t.ex. en bok och språket. Både 
begreppet mediering och begreppet artefakt kommer ursprungligen från Vygotskijs arbete (Wertsch, 
1994) Säljö (2000) menar att artefakter används för att mediera mening/betydelse (kunskap) hos 
eleverna, han skriver:  

I ett sociokulturellt perspektiv är det således grundläggande att fysiska, liksom 
intellektuella/språkliga, redskap medierar verkligheten för människor i konkreta verksamheter. 
Begreppet medierar – som kommer från tyskans Vermittlung (förmedla) – antyder således att 
människor inte står i direkt, omedelbar och otolkad kontakt med omvärlden. Tvärtom hanterar vi 
den med hjälp av olika fysiska och intellektuella redskap som utgör integrerade delar av våra 
sociala praktiker. (s.81) 
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Säljö (2000) skriver vidare att vid analys av lärande ur ett sociokulturellt perspektiv behöver vi förstå 
hur människor som agerar i sociala praktiker med hjälp av artefakter tänker och lär. Han menar att det 
inte går att plocka ut lärandet ur den sociala praktiken och ta bort redskapen, artefakterna. I samma 
linje uttrycker Wertsch (1994) att det inte går att redogöra för mänskligt handlande utan att ha 
kulturella, institutionella och historiska faktorer i åtanke. Begreppet medierad handling uppkommer 
många gånger i samband med mediering, Wertsch (1994) menar att det syftar till en handling som 
utförs med hjälp av ett redskap. 

Meningserbjudande  

För att analysera empirin används även begreppet meningserbjudande (affordance), som psykologen 
James J. Gibson (1986) presenterade under 1970-talet. Gibson förklarade begreppet som erbjudanden 
som finns i individens miljö som blir betydelsefulla i relationen mellan individen och omvärlden. Han 
uttrycker “An affordance points both ways, to the environment and to the observer (Gibson, s. 129). 
Begreppet meningserbjudande har sedan tolkats och använts på något olika sätt av forskare (Balldin, 
2006), i denna uppsats kommer begreppet att användas ur sociokulturell synvinkel. En individ kan 
uppleva ett meningserbjudande då en annan inte gör det. Ett exempel är en stol som en vuxen finner 
lagom hög att sitta på, medan den blir för hög för ett litet barn, stolens erbjudande blir olika till olika 
människor (Gibson). Säljö (2005) beskriver hur människor hämtar in betydelser och budskap i t.ex. 
texter och andra artefakter, vilka bidrar med meningserbjudanden. Artefakterna består i aktiviteter i 
vilka vi skapar mening och insikt, men artefakterna tolkas olika beroende på individen som gör 
tolkningen. Säljö betonar att det krävs en tänkande individ för skapa denna mening. Intressen, tidigare 
erfarenheter och upplevelser påverkar vad individen anser erbjuder mening (Balldin). Englund (1997) 
anser att ett moment blir meningserbjudande för eleven då innehåll och form förankras i ett 
sammanhang. Gibson menar att det är essentiellt för ett barn att se vilka meningserbjudanden ett 
objekt ger andra människor, på så sätt ingår barnen i ett socialt sammanhang och får upp ögonen för 
andra erbjudanden som samma objekt ger. Han skriver ”Only when each child percieves the values of 
things for others as well as for herself does she begin to get socialized” (Gibson, s.133). Sett ur ett 
sociokulturellt perspektiv, förefaller det som Gibson beskriver något som sker inom den proximala 
utvecklingszonen då mening kan möjliggöras i kommunikation med andra i förhållande till delade 
artefakter (tecken/redskap).  

Kullberg (2010) resonerar i sin doktorsavhandling kring variationsteori och begreppet 
meningserbjudande. Hon menar att genom att se på en lärandesituation genom variationsteoretiska 
glasögon kan man beskriva vad som är möjligt att urskilja, vilket meningserbjudande en situation ger 
på gruppnivå. Kullberg (2010) hänvisar till Gibson och Gibson, som berörde variation i förhållande till 
lärande. Makarna Gibson ansåg att ett barn, för att kunna identifiera ett föremål, behöver kunna 
urskilja skillnaderna mellan föremålet och andra föremål, eller åtminstone kunna identifiera det 
aktuella föremålets egenskaper (Kullberg, 2010).  

Activity Setting  

King, Rigby & Batorowicz (2013) har lyft fram begreppet activity setting för att mer precist kunna 
analysera funktionsnedsattas barns deltagande i specifika kontexter och menar att både möjligheter i 
läromiljön och individuella erfarenheter är essentiella för att utveckling ska ske. Begreppet activity 
setting innefattar både en aktivitet, den fysiska miljön, individerna och relationerna dem emellan. 
Ovanstående variabler är inte konstanta, utan påverkas av varandra. Deltagandet i en activity setting 
kan påverkas av den fysiska miljön, vilka individer som är närvarande, hur de förhåller sig till 
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varandra samt vilka fysiska objekt som finns att tillgå. Activity settings kan tolkas på något olika sätt, 
dock finns följande gemensamma nämnare: de har ett ekologiskt perspektiv (människor förstås i en 
kontext), analyser görs på mikronivå och mänsklig aktivitet ses i en kontext (transactional model). 
King et al. (2013) . Activity setting kan ses som ett sammanhang där barnet gör aktiviteter, t.ex. målar, 
sjunger, idrottar men kan också inbjuda till mer ”passiva” aktiviteter som läsning eller film-tittande. 
(King et al., 2013). Eftersom det har varit svårt att finna en bra översättning används i denna uppsats 
”activity setting”. 

Variationsteori 

Variationsteori har sina rötter i den fenomenografiska forskningstraditionen. Fenomenografi är en 
kvalitativ ansats, i vilken människors olika sätt att erfara omvärldens fenomen beskrivs. 
Variationsteorin skiljer sig från fenomenografin såtillvida att den även vill utveckla lärandet 
(Wernberg, 2009). Både inom fenomenografin och variationsteorin skiljs första och andra ordningens 
perspektiv åt. Första ordningen innebär att forskaren beskriver olika aspekter av 
verkligenheten/objektet man är intresserad av. Andra ordningens perspektiv fokuserar beskrivning av 
hur andra personer erfar olika aspekter av samma verklighet/objekt (Wernberg, 2009). 

Variationsteori fokuserar inte på att försöka finna de rätta undervisningsmetoderna, utan 
variationsteori är ett verktyg för att undersöka olika lärandeobjekt för att utröna hur lärande utvecklas 
på olika sätt, kopplat till eleverna och lärandeobjektet. Marton, Runesson & Tsui (2004) beskriver 
lärandeobjektet som en förmåga. Tre dimensioner av en lärandesituation analyseras: det tilltänkta 
lärandeobjektet (intentionellt lärandeobjekt), det lärandeobjekt som verkligen urskiljs i 
lärandesituationen (iscensatt lärandeobjekt) samt det lärandeobjekt som verkligen lärs (erfaret 
lärandeobjekt) (Marton, 2000; Wernberg, 2009). 

För att lärande ska komma till stånd kan sätt att förstå ett lärandeobjekt definieras i termer av kritiska 
aspekter som bör urskiljas och erfaras (Holmqvist, 2009). Holmqvist studerade sex elever med autism 
och fann att, för att få en djup förståelse behöver eleverna fokusera på sambanden mellan de olika 
aspekterna och inte enskilda aspekter var för sig. 

Variationsmönstret belyser lärandeobjektet ur nya perspektiv för eleverna (Wernberg, 2009). 
Wernberg (2009) lyfter fram att lärarens förmåga att skapa variationsmönster för att visa på de kritiska 
aspekterna är avgörande för elevernas lärande. Fred och Stjernlöf (2014) finner i sin studie att hur 
läraren iscensätter uppgiften i samspel med eleverna har betydelse för om eleverna lyckas urskilja de 
kritiska aspekterna. Wernberg (2009) menar att elever som får möjlighet att urskilja kritiska aspekter 
under en lektion också får möjlighet att erfara dem. Om eleverna erfar de kritiska aspekterna har de 
även en ökad möjlighet att förstå lärandeobjektet (Wernberg, 2009). Kullberg (2010) menar dock att 
elevers möjligheter till lärande även påverkas av faktorer som inlärningssvårigheter eller svårigheter 
med att fokusera. 

Sammanfattning av studiens centrala begrepp och referensramar 

Den behavioristiska traditionen har fokus på att forma elevens lärande genom olika former av 
förstärkningar, inom den konstruktivistiska traditionen ses lärande som en process inom eleven. I det 
sociokulturella synsättet förstås lärande som grundat i samspel med andra, där artefakt och mediering 
är centrala begrepp. Artefakt kan ses som ett verktyg/tecken som förmedlar, medierar, 
mening/betydelser d.v.s. ger en grund för lärande och kunskap. Ett meningserbjudande, här sett ur 
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sociokulturell synvinkel, innebär den betydelse som ett barn själv läser in ur en artefakt. Med activity 
setting menas helheten av aktiviteten, de fysiska objekten, deltagarna samt relationerna dem emellan i 
den miljö som barnet befinner sig i t.ex. vid läsning av en bok. Med kritisk aspekt avses i 
variationsteori något som en elev behöver urskilja och erfara för att utveckla lärande i förhållande till 
ett specifikt lärandeinnehåll/lärandeobjekt. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att beskriva och identifiera vad design och iscensättning av olika 
lektionsmoment, i förhållande till tolkning av känslouttryck, erbjuder grundsärskoleelever i fyra 
undervisningsgrupper. Frågeställningarna är följande: 

• Vad erbjuder design och iscensättning av lektionsmomenten eleverna, vad gäller olika former 
av resurser/artefakter, vilka kan mediera mening kring tolkning av känslouttryck? 

• Vilka indikationer, vad gäller elevernas lärande och urskiljande av mening, framträder i 
iscensättningen av lektionsmomenten?  
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Metod 
Som redan inledningsvis nämnts är studien inspirerad av Lesson/Learning Study. Inom Learning 
Study-traditionen har idéer hämtats från Lesson Study, som har sitt ursprung i Japan (Marton och Mun 
Ling, 2007). Stiegler och Hiebert (1999) beskriver den modell (Lesson Study) som de anser påverkat 
japanska elevers skolframgångar. De beskriver arbetet som att lärare gemensamt identifierar 
förändringar som behövs göras i sin klassrumskontext, för att förbättra undervisningen. Denna 
kunskap kan sedan spridas till andra lärare.  

Lesson och Learning Study har många gemensamma drag, men ett specifikt drag i Learning study är 
att anknytning till teori samt en systematisk bedömning av elever kunnande med så kallade för- och 
eftertest (Carlgren, 2010). I en Learning Study vill man förena en teori med praktik i en form av 
praxisnära forskning, i skolans praktik (Marton, 2005). Variationsteori har hittills varit den mest 
frekvent använda bakomliggande teorin (Carlgren, 2010). Dock finns exempel då andra teorier använts 
i analysen (jfr Fernsjö, 2014). Huvudmålet med en Learning Study är att möjliggöra lärande för 
eleverna. Det görs genom att lärare och forskare identifierar kritiska aspekter i ett lärandeobjekt och 
sedan planerar för hur de kan göras tillgängliga för eleverna (Runesson, 2011; Kullberg, 2011; 
Runesson och Mok, 2004).  

Arbetet med en Learning Study går i cykler: Lärarna finner först en förmåga de vill att eleverna ska 
utveckla, elevernas kunskaper testas, lektion planeras (utifrån variationsteorin och de kritiska 
aspekterna) genomförs och analyseras, elevernas kunskaper testas på nytt för att sedan utvärdera och 
förändra lektionsdesignen för att utveckla elevernas lärande (Kullberg, 2010).  

Marton och Tsui (2004) menar att lärarna finner de kritiska aspekterna i empirin och de är specifika 
för varje lärandeobjekt och elevgrupp. Dock finns forskningsresultat som pekar på att de kritiska 
aspekter som en lärare funnit för ett lärandeobjekt i en elevgrupp har positiv effekt på lärande i en 
annan elevgrupp med en annan lärare (Kullberg, 2010; Runesson & Marton, 2009). Runesson (2011) 
menar att de kritiska aspekter som lärare funnit i en elevgrupp kan ses som ett uppslag för kritiska 
aspekter i en annan elevgrupp eller i ett annat sammanhang. Kritiska aspekter är alltså inte fullt 
transfererbara, de är inte helt generella men inte heller fullt ut specifika för en elevgrupp (Runesson, 
2011). Lärare har praktisk kunskap om hur undervisningen ska designas och genom att utnyttja den 
kunskapen kommer resultaten bli mer funktionsdugliga (Carlgren, 2011).  

Genomförande av lektionsserie inspirerad av 
Learning Study i fyra klasser 
Specifik beskrivning av de metodiska överväganden som gjorts under studiens gång återfinns i bilaga 
4. Datainsamlingen i föreliggande studie genomfördes i en lektionsserie som var inspirerad av ovan 
belysta traditionen från Lesson/Learning Study. I utformningen av lektionsserien ingick analys av 
lärandeobjektet - bedömning före - lektion/er – förändring av undervisning – lektion/er- bedömning 
efter lektionsserien.  
 
Utformningen av denna lektionsserien har en prövande ansats, eftersom undervisning i elevgruppen i 
relativt liten utsträckning har undersökts genom denna ansats. I studiens startskede analyserades de 
moment som skulle genomföras. Frågor väcktes kring hur bedömningen före och efter lektionsserien 
kunde utformas för att tillförlitligt visa elevernas kunskaper om lärandeobjektet. Antalet lektioner som 
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lektionsserien skulle bestå av diskuterades också och bestämdes slutligen till sex lektioner. Eftersom 
arbetssättet var explorativt och byggde på de erfarenheter som forskargruppens deltagare fick under 
studiens gång förändrades lektionsdesignen successivt. En aspekt som dryftades flertalet gånger var 
hur undervisningen skulle möjliggöra för eleverna att urskilja och erfara lärandeobjektets kritiska 
aspekter.  
 
Studien genomfördes i fyra klasser och sammanlagt 15 elever i årskurs 1-8 deltog i undervisningen. 
Alla elever går i grundsärskolan och läser ämnesområden (Skolverket, 2011), de har alltså svår eller 
måttlig utvecklingsstörning. Knappt hälften är eleverna kan anses ha en måttlig utvecklingsstörning 
och resterande har svår utvecklingsstörning och inget verbalt språk. Eleverna har i de flesta fall 
flerfunktionsnedsättningar, alltså en kombination av utvecklingsstörning och t.ex. Downs Syndrom, 
Autism, Cerebral Pares, syn- hörselnedsättning, epilepsi samt motoriska svårigheter. Merparten av 
eleverna med svår utvecklingsstörning har ingen specifik diagnos, utan har fått sin utvecklingsstörning 
genom kromosomavvikelser. I undervisningssituationerna uttrycks elevernas svårigheter på olika sätt, 
bland annat genom koncentrationssvårigheter, motoriska svårigheter, kognitiva svårigheter samt 
kommunikationssvårigheter. Alla elever har tillgång till individanpassad AKK. 
 
Klasserna, i vilka undervisningen genomfördes, valdes ut eftersom de var tillgängliga för 
forskargruppen. Bryman (2011) menar att detta förfarande kallas bekvämlighetsurval. 
Forskargruppens deltagare genomförde varsin lektionsserie i en klass/grupp som sedan tidigare var 
känd för deltagaren och hade relationer till och erfarenhet av att undervisa de deltagande eleverna, 
genom t.ex. tidigare fältstudier. 

Förberedelser av undervisning  

Var och en av forskargruppens deltagare genomförde och dokumenterade sina lektioner. Under 
studiens gång hade forskargruppen kontinuerliga möten, i vilka undervisningen utvärderades och 
analyserades. Det diskuterades också vilka förändringar i lektionsdesign som skulle göras vid 
kommande lektioner. 

Marton (2005) menar att lärandeobjektet bör fokusera något som lärare upplever som svårt att lära ut i 
målgruppen. Under två möten diskuterades studiens lärandeobjekt, vilket slutligen formulerades: 
utveckla förmågan att tolka andra människors känslouttryck. Detta lärandeobjekt återspeglar 
kursplanen för ämnesområdet kommunikation och det centrala innehållet ”Känslor, hur de kan 
uttryckas och tolkas.” (Skolverket, 2011, s.148). De känslor som slutligen valdes ut att arbeta med var 
glad, ledsen, rädd, arg, avsky och förvånad (jfr Takagi, 2015, bilaga 4). Holmqvist (2009) menar att 
lärandeobjektet måste definieras i kritiska aspekter, som eleven bör erfara simultant, för att ett lärande 
ska komma tillstånd. Läraren behöver konstruera ett variationsmönster, som ger eleverna möjlighet att 
urskilja en kritisk aspekt (Holmqvist). De kritiska aspekterna behöver varieras mot en konstant 
bakgrund (bilaga 4).  
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I studiens startskede identifierades tre kritiska aspekter (namngivna ”kritisk aspekt 1, 2 och 3”) och 
under studiens gång fann forskargruppen ytterligare två kritiska aspekter (namngivna ”kritisk aspekt 4 
och 5”) som var aktuella i förhållande till elevgruppen och lärandeobjektet. I tabellen nedan redovisas 
dessa fem kritiska aspekter, samt det variationsmönster som forskargruppen försökte skapa i 
undervisningen (jfr Wernberg, 2009). 

 

Kritisk aspekt Varierar Konstant 
1. Erfara att det finns olika känslouttryck. Arg, ledsen, glad, rädd… En 

känsla. 
2. Erfara att det finns skillnader mellan hur man 
uttrycker grader av samma känsla. 

Lite glad, glad, jätteglad, 
euforisk. 
Dimensioner av känslan glad. 

En känsla 

3. Erfara att andra människor uttrycker samma känsla             
på olika sätt. 
 

Uttrycksformerna varierar, 
personerna varierar 

En känsla 
 

4. Erfara känslor i olika kontexter/reella situationer 
 

Kontexten varierar Känslan 

5. Erfara att: 
- olika händelser ger olika känslouttryck. 
- olika händelser ger samma känslouttryck. 
- samma händelse ger olika känslouttryck 

Olika händelser ger olika känslor. Känslan 

 

Genomförande av undervisning 

Som tidigare nämnts är kunskapsbedömning av elever som läser ämnesområden en utmaning. I bilaga 
4 beskrivs forskargruppens resonemang och tillvägagångssätt för att bedöma elevernas kunskaper före 
och efter lektionsserien (ofta kallade förtest och eftertest, här kallade bedömning före och efter 
lektionsserie). För att få ytterligare information om elevernas förmåga att tolka känslouttryck och för 
att utvärdera undervisningsmoment genomfördes även en förlektion (innan lektionsseriens början). 
Lektionsserien utformades övergripande enligt följande: lektion 1-3, diskussion och analys i 
forskargruppen, lektion 4-6 (se bilaga 4). Efter genomförd lektionsserie gjordes en ny bedömning av 
elevernas förmåga att tolka känslouttryck. Under planeringsstadiet samt genomförandestadiet fördes 
fältanteckningar individuellt av alla gruppmedlemmar. Reflektioner skrevs ned och analyserades 
mellan varje lektionstillfälle, för att i största möjliga mån utveckla undervisningen till nästkommande 
lektion. 

Datainsamling och transkription  
Som datainsamlingsmetod i föreliggande studie har videoobservation använts under 
bedömningsmomenten före lektionsserien, under de sex lektionerna samt under bedömningen efter 
lektionsserien. Forskargruppen valde även att alla deltagare skulle observera varandra i verkligheten, 
under minst en lektion. Detta för att få en bild av lärandemiljön och för att öka studiens tillförlitlighet. 
Efter avslutad lektionsserie förde forskargruppen diskussioner kring utvärdering av undervisningen 
samt hur arbetet skulle fortskrida. Transkriberingskoder (bilaga 3) identifierades, vilka sedan användes 
för att symbolisera personer, rörelser, bedömningar och tolkningar. För att undvika partiska tolkningar 
och bedömningar transkriberades videoobservationerna av en annan deltagare än utföraren (Bryman, 
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2011). Avslutningsvis gick utföraren igenom transkriptionerna till de lektionerna som hen genomfört 
och gjorde jämförelser med videomaterialet. 
 
Sammanlagt genomfördes 29 lektioner och bedömningstillfällen, vars transkriptioner sammanfogades 
i ett Word-dokument. Dokumentet blev 205 sidor, 58461 ord långt, storlek 12 punkter, Times New 
Roman, radavstånd 1,5. Den sammanlagda videoinspelningstiden mätte 555 minuter. 

Analys av transkriptionerna 
Nedan beskrivs hur denna studies analys har gått till. Till grund för analysen ligger det samlade 
datamaterialet, de 205 sidorna transkriberade lektioner. Empiri från de fyra lektionsserierna används, i 
så gott som, samma utsträckning. I materialet har det sökts efter gemensamma drag från samma 
lektionsmoment i de olika klasserna. Arbetet har bedrivits med excerpter, utdrag, som visat på olika 
skeenden. För att tydliggöra vad de olika lektionsmomenten erbjöd arbetades det med ett 
lektionsmoment åt gången. De excerpter som föreföll visa på något skeende kopierades och 
tematiserades sedan utifrån vilket skeende de visade på. När transkriptionerna gicks igenom söktes det 
efter tecken på att aktiviteten/momenten erbjöd eleverna något. Det identifierades även exempel i vilka 
det förefaller som momentet inte erbjuder elevgruppen/specifika elever någon mening.  
 
De tecken på att momenten erbjuder eleverna något som det letats efter är t.ex. tecken på elevernas 
engagemang genom blickar, minspel, rörelser, kommentarer, tecken på när eleverna urskiljer aspekter 
av lärandeobjektet samt tecken på att eleverna uppfattar undervisningen som lustfyllt eller intressant. 
Situationer då eleverna visar deltagande i undervisningen genom att de genomför övningar eller verkar 
försöka förmedla sig har eftersökts.  
 
För att kunna dra slutsatser av lektionsmomentens erbjudande till eleverna redovisas och används 
endast de skeenden som det funnits två eller flera implikationer på. För de allra flesta skeenden/teman 
har det funnits tre eller flera implikationer. Vid flertalet tillfällen föreföll teman representerade vid fler 
än två tillfällen men vid närmare analys av vad som verkligen skedde kunde inte dessa teman påvisas. 
Dessa kategorier fick då tas bort och sökandet efter nya teman i empirin fortskred. Åtskilliga 
genomläsningar av datamaterialet ledde så fram till något som kan liknas vid grounded theorys 
begrepp teoretisk mättnad, vilket innebär att flera observationer/intervjuer bekräftar en kategoris 
relevans (Bryman, 2011). Detta inträffade då upplevelsen var att det inte fanns några nya teman i 
materialet, utan istället ytterligare stöd för de teman som redan funnits.  
 
Resultatet presenteras utifrån excerpterna, utdragen ur transkriptionerna. Det finns en beskrivning till 
varje excerpt, som först tydliggör vad som sker i excerpten och sedan görs en mikroanalys kring 
excerptens innehåll. I analyserna används de teoretiska utgångspunkter och begrepp som är 
presenterade i bakgrunden; variationsteori, kritiska aspekter, olika synsätt på lärande, artefakt, 
mediering, meningserbjudande och activity setting. Med hjälp av begreppen har en tolkning gjorts av 
de implikationer på vad som är möjligt för eleverna att urskilja.  

Reliabilitet/Trovärdighet 
Reliabilitet är detsamma som studiens trovärdighet. En studies reliabilitet handlar således om dess 
pålitlighet och följdriktighet (Bryman, 2011). Blir resultaten desamma om studie utförs på nytt eller är 
resultatet påverkade av slumpmässiga faktorer? För att, i denna studie, nå en hög reliabilitet 
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videofilmades samtliga lektioner och transkriberades sedan av en annan gruppmedlem än den medlem 
som utfört undervisningen. Detta för att undvika skevhet, så kallad bias (Bryman, 2011). Kvale och 
Brinkmann (2014) menar att det vid transkribering av videomaterialet ändå görs en tolkning, det är 
oundvikligt att en förändring av empirin sker vid transkribering. För att säkerställa att 
transformeringen var så liten som möjligt transkriberades inte det egna materialet och alla deltagare i 
forskargruppen observerade även minst en lektion hos de tre övriga deltagarna. Observation av övriga 
deltagares undervisning underlättade även förståelse för övriga medlemmars undervisning vid analys 
av transkriptionerna. Studiens målsättning är inte att komma till slutsatser som är direkt 
generaliserbara till undervisning i andra elevgrupper inom grundsärskolan. Däremot finns en 
förhoppning om att studien kan lyfta aspekter kring undervisningsdesign inom grundsärskolans 
ämnesområden. Ett av målen med Lesson/Learning Study-ansatsen är att undervisningen utvecklas 
under studiens gång. Skulle det göras en upprepning av studien kan det tänkas att andra resultat skulle 
identifieras, bland annat på grund av denna elevgrupps heterogenitet. 
 
Validitet handlar om ifall studien verkligen mäter det som den är avsedd att mäta (Bryman, 2011). För 
att en studie ska ha hög validitet måste studien vara reliabel, trovärdig (Bryman). Zeichner och Noffke 
(2001) menar att det inom praxisnära forskning är bättre att använda termen trovärdighet istället för 
validitet, eftersom det inte finns något riktigt sätt att genomföra praxisnära forskning på. Trovärdighet 
syftar till att ge en så riktig bild av det som man studerat som möjligt. Genom att i detalj beskriva de 
val och tillvägagångssätt som använts är förhoppningen att studien ska ha hög trovärdighet. Att 
lektionerna videofilmades och transkriberades av en annan person än den som höll lektionerna kan ha 
påverkat studiens trovärdighet.   

Forskningsetiska aspekter  
 
Undersökningen följer de principer som gäller för forskning i Sverige; berörda personer ska 
informeras om undersökningens syfte, medverkan godkänns av deltagarnas vårdnadshavare, 
deltagande kan avbrytas när som helst under studiens gång, personuppgifter behandlas konfidentiellt 
och de uppgifter som samlats in om personerna får bara användas i denna undersökning (Bryman 
2011; Vetenskapsrådet 2002). På grund av elevernas utvecklingsstörning och att lektionsserien 
bedrevs inom ramen för den ordinarie undervisningen tillfrågades inte eleverna om de ville delta i 
studien, endast vårdnadshavarna gav sitt godkännande. Detta kan tyckas märkligt men motiveras även 
genom att det inte var enskilda elever eller deras prestationer som skulle undersökas, utan fokus ligger 
på studier av undervisningen. Det är svårt att uttala sig om eleverna hade förstått vad deltagande i 
studien skulle innebära, eftersom alla elever har stora kognitiva svårigheter. Att lärandeobjektet är 
hämtat från kursplanens centrala innehåll (Lgrsä 11, Skolverket, 2011) innebär att eleverna ska ges 
möjlighet att utveckla förmågan att tolka känslouttryck oavsett om de deltar i studien eller inte. Att 
lektionerna planerades och analyserades både före iscensättning och efter borde gagna eleverna 
eftersom det innebar att lektionsserien till största sannolikhet var mer strukturerad och systematisk än 
den undervisningen eleverna erbjuds annars. 
 
Innan studien startade skickades ett missivbrev (bilaga1) ut till vårdnadshavarna. I brevet beskrevs 
studiens upplägg och det informerades om att deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när som 
helst under studiens gång. Elevernas vårdnadshavare godkände deltagande i studien genom att skriva 
under missivbrevet. Alla tillfrågade vårdnadshavare godkände sitt barns deltagande. Merparten 
uttryckte sig i positiva ordalag om studiens genomförande, ingen uttryckte sig i negativa ordalag. 
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Resultat/analys 
Nedan beskrivs vad de olika lektionsmomenten innehöll och hur lärarna iscensatte momenten. Varje 
lektion innehöll vanligtvis två till tre moment och de moment som identifierats är bilder/foton, 
bokläsning, film, rollspel och autentisk lektion. Under rubriken för varje lektionsmoment följer, efter 
beskrivningen, sedan tematiseringar av vilka meningserbjudanden som kunnat påvisas. Varje tema 
avslutas med en kort analys av de upptäckta skeendena. Utdrag, excerpter, ur transkriptionen redovisas 
för att visa på de olika skeendena. Excerpterna kommer från de fyra klasserna, benämnda A, B, C 
(klass C delas ibland in i två grupper Ca och Cb) och D. Lektionsnumret framgår även efter varje 
excerpt, t.ex. ”lektion C2a” innebär lektion två i klass C, grupp a. Eleverna är förkortade ”E”, läraren 
”L” och pedagogiska resurser ”P”. Lärarna är forskargruppens fyra deltagare. Varje elev använder sig 
under alla lektioner av sin individuella form av AKK. 

Bilder/foton  

Momentets design och innehåll 

Tolkning av bilder och foton utgör ett delmoment under 75 % av lektionerna. Bilderna/fotona som 
valdes illustrerade tydligt ett känslouttryck, enligt lärarna i forskargruppen. Människorna som 
avbildades var i olika åldrar och av olika etnisk bakgrund, de valdes ut för att vara representativa för 
de personer som eleverna möter i sin vardag.  

Lärarna arbetar på många olika sätt kring bilder/foton, det enda gemensamma arbetssättet hos alla fyra 
lärarna är att tillsammans med eleverna beskriva vilka känslouttryck personen på bilden gestaltar. I 
klass C och D användes foton på alla klassens elever när de såg glada ut. Eleverna fick således 
betrakta och försöka tolka foton på sina klasskamrater när de uttryckte glädje, vilket är något de 
upplever i ett sammanhang i sin vardag i skolan. Klasskamraterna blir glada till följd av olika 
händelser och i olika situationer. I klass A, B och C gavs eleverna möjlighet att rent fysiskt sortera 
bilder i två/flera kategorier, t.ex. glad och arg.  Lärarna beskriver, med hjälp av bilderna/fotona, 
typiska drag för de olika känslouttrycken, t.ex. att mungiporna ofta ”går uppåt” och man ler när man 
känner sig glad. Eleverna ges möjlighet att urskilja hur de olika känslouttrycken kontrasterar med 
varandra med hjälp av bilderna/fotona (kritisk aspekt 1 – erfara att det finns olika känslouttryck och 
kritisk aspekt 3 – erfara att andra människor uttrycker samma känsla på olika sätt). I 
sorteringsövningarna fick eleverna också möjlighet att använda sig av sin motoriska förmåga. I två av 
klasserna gick eleverna upp till whiteboarden och satte upp bilder/foton i rätt kolumn och en 
diskussion fördes kring valet av känsla. Eleverna arbetade då engagerat i samspel med varandra med 
sortering, kategorisering och generalisering.  

Nedan har utdrag ur empirin sammanställs utifrån olika teman. De teman som påvisats kring 
lektionsmomentet bilder/foton är elevernas nöjdhet, lärande i den proximala utvecklingszonen samt 
bilden/fotot fångar uppmärksamhet. 

Elever urskiljer mening – utstrålar nöjdhet  

I flertalet undervisningssituationer blev elevernas glädje och nöjdhet framträdande. Nedanstående 
utdrag kan tolkas som att uppgiften är lustfylld och tydlig, eleverna vet vad som förväntas av dem och 
de utstrålar då nöjdhet med sina prestationer. 
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Eleverna i klass A arbetar nedan med att sortera och limma bilder och foton i två kategorier, glad och 
ledsen. E3 har arbetat snabbt, är klar och sitter nu med sin ipad. E1 och E2 arbetar fortfarande 
individuellt med uppgiften. 

 
E2: (G) Tittar mycket på ipad:en som E3 har.  
E2: (G) Limmar lite, tittar mot ipad. 
E1: Jobbar fokuserat med att limma. 
E2: (G) Är ofokuserad,   
P: Stöttar E2 att fortsätta. 
E2: (G) Tecknar glad. 
P: (G) Bekräftar det är rätt. 
E1: Ser nöjd ut, verkar tycka det är roligt. 
L: Ledsen eller glad? 
E1 och E2 jobbar på 
(Lektion A2) 
 

Excerpten visar att elev E2 har svårt att fokusera på uppgiften och för stöttning av P2. E1 jobbar 
däremot fokuserat och ”ser nöjd ut, verkar tycka det är roligt”. Excerpten visar inte om E1 limmar 
bilderna/fotona i rätt kolumn, men det får antas eftersom läraren inte ingriper, bara verkar stötta E1 
med en fråga. Både att E1 arbetar fokuserat och att hen ser nöjd ut och verkar uppskatta uppgiften kan 
antas peka på att uppgiften är tydlig för eleven och att hen känner sig tillfreds då hen vet vad hen 
förväntas göra.  

Grupp A i klass C får dra bilder och foton, visa vilken kolumn de ska sitta i och sedan hjälpa till att 
limma fast bilden. I exemplet nedan drar E4 ett foto på sig själv när hen ser glad ut. E4 har det stora 
pappret med två spalter framför sig, en spalt för glad och en för arg. 

 

E4: (G) Drar en till bild.  
L: Du tog dig själv! Vart ska vi sätta den, E4? På glad eller på arg? Hur ser du ut?  
E4: (G) Ler och skakar bilden mot gladkolumnen. 
L: Där, jättebra! Här på glad, E4 ser glad ut!  
E4: (G) ser mycket nöjd ut, nickar och visar att hon vill hjälpa till att limma sin eget foto- (B) (K) 
[T])  
L: E4 är glad, okej.   
E4: (G) Känner på planschen.  
(Lektion C5a)  
 

Utdraget visar att läraren ställer tre tydliga frågor till E4 och att E4 sedan ler och skakar fotot mot rätt 
kolumn. Elevens leende, korrekta svar samt vilja att limma fast bilden kan tyda på att uppgiften är 
tydlig för hen och att hen känner sig tillfreds när hen lyckas visa sina förmågor och lösa uppgiften. E4 
verkar också vilja arbeta med sina händer, taktilt och motoriskt, eftersom hen vill hjälpa till att limma 
fast fotot och sedan känna på planschen. 

Nedan finns ytterligare ett exempel från samma klass (C), men från grupp b. Eleverna arbetar med 
samma övning, de sorterar tillsammans bilder och foton i en glad-kolumn och en arg-kolumn. Överst i 
varje kolumn finns en mycket välbekant bild som symboliserar glad och en som symboliserar arg. 
Dessa är identiska med de bilder som finns i eleverna bildkommunikationssystem.  
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L: Vart ska du sätta den? (G) Visar en glad bild. 
E3: Börjar fnissa. 
L: Glad eller på arg?  
E3: (G) Styr L:s händer och sätter bilden i glad-kolumnen. 
L: Här borta ja precis, glad och glad.  
L: (G) Tar upp en arg bild. 
E3: (G) Lägger bilden i arg-kolumnen direkt. (B)(K)).  
(Lektion C5b) 
 

Även detta utdrag visar en elev som uttrycker någon form av glädje (börjar fnissa)/nöjdhet och sedan 
visar att hen behärskar förmågan att i detta fall sortera bilderna glad och arg genom att lägga de två 
bilderna i rätt kolumn. E3 får lite starthjälp av läraren och sedan tar hen bild nummer två själv och 
lägger den i kolumnen för arg. 

Analys – Elever urskiljer mening, utstrålar nöjdhet  

Ovanstående tre utdrag kan tolkas som att eleverna visar nöjdhet över sin förmåga. E3 (i klass C) 
börjar fnissa då hen ska kategorisera första bilden och vid nästa bild lägger hen i rätt kolumn direkt, 
utan att läraren har bett henne göra det. Även elever i två andra grupper, E4 (grupp Ca) och E1 (klass 
A) ser nöjda ut under sorterings- och kategoriseringsövningen. Eftersom bilden/fotot är beständig och 
inte ändrar karaktär ges eleven tid att tolka bildens känslouttryck. En aktör i ett rollspel har svårt att 
hålla samma min och gest under en längre tid men bilden/fotot finns till åskådning tills eleven har 
gjort sin tolkning. Tolkning och kategorisering av bilder och foton förefaller vara en activity setting 
som erbjuder elevgrupperna tydliga övningar och glädje över sina förmågor. Utifrån elevernas uttryck 
av nöjdhet dras också slutsatsen att övningen med bilder och foton ger meningserbjudande åt eleverna. 
Vid sorteringsarbetet får eleverna använda sin motoriska förmåga, vilket verkar uppskattat eftersom 
eleverna på eget initiativ stäcker sig efter bilderna. Genom bildernas/fotonas känslouttryck ger 
eleverna möjlighet att erfara att det finns olika känslouttryck (kritisk aspekt 1) och att människor 
uttrycker samma känsla på olika sätt (kritisk aspekt 3). Upplevelse av dessa kritiska aspekter kan ha 
bidragit till att eleverna erbjudits mening i tolkning av känslouttrycken.  

Lärande i den proximala utvecklingszonen 

Temat ”lärande i den proximala utvecklingszonen” uppkom då det, i de transkriberade lektionerna, 
ofta föreföll som om eleverna med endast lite stöttning från läraren visade upp fler förmågor än utan 
stöttning. Nedan följer flera utdrag som exemplifierar detta. 

I följande excerpt ska klass A sortera bilder/foton och limma i två kolumner. Av excerpten framgår att 
eleverna behöver stöttning för att inleda arbete med nya moment. Både läraren och den pedagogiska 
resursen (P1) uppmuntrar eleverna att sortera och limma. Kommunikationen sker på teckenspråk. 

E1, E2: (G) Tittar på sina bilder och plockar lite med dem. 
L: Bra, då tar vi lite klister. 
E3: Hem?  
L: Ja fyra. 
L: Bra E3, ska vi ta den? Var ska vi ta den? 
P1: (G) Kommer in och hjälper E2 så E2 startar med uppgiften. 
P1: (G) Backar bort igen. 
L: (till E3) Ska vi ta lite klister där? Var ska den? 
E1: (G) Sorterar sina bilder. 
P: (till E1) börja limma E1! 
(Lektion A4) 
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Läraren och den pedagogiska resursen stöttar eleverna genom frågor och uppmaningar. Genom 
personalens frågor förefaller eleverna arbeta och göra en korrekt kategorisering, vilket kan tolkas som 
att eleverna besitter förmågan att tolka känslouttrycken på de bilder de arbetar med. 

Nedan följer ett utdrag från en lektion i klass B. Eleverna arbetar individuellt med att sortera foton på 
personer som uttrycker känslorna glad och arg, i två spalter (bilderna fästes med kardborre). De har 
tidigare under lektionen sorterat bilderna på whiteboarden gemensamt, men bilderna på whiteboarden 
är nu nedtagna.  

L: (G) Vänder sig till E2. Är den här bilden en glad eller en arg? 
E2: Arg. 
L: Ja, då sätter vi den där. 
E3: Den? (G) Håller upp ett foto. 
L: Är den glad eller arg? 
E3: (G) Tittar på fotot. Arg. 
L: Mm, bra. 
L: Är den glad eller arg E2? 
E2: Arg 
L: Okej då sätter du den där, ja. 
E2: Vad hette den? 
L: Vad tycker du? Glad eller arg? 
E2: Glad, (G) sätter den på glad. 
L: Mycket bra E1, jättebra.  
(Lektion B3) 
 

Alla tre eleverna visar i excerpten förmåga att tolka de bilder/foton de sorterar. E2 och E3 vill i 
exemplet ha stöttning av läraren, men det räcker med att läraren frågar hur de tolkar bilden/fotot för att 
eleverna ska svara korrekt och sätta bilden i rätt spalt. Utdraget kan tolkas som att ett lärande pågår 
och befästande av förmågan att tolka känslorna glad och arg äger rum. Undervisningen förefaller ligga 
inom E2:s och E3:s proximala utvecklingszon och de visar tolkningsförmåga med lite stöttning från en 
mer erfaren människa, läraren.  

Klass B arbetar i exemplet nedan med att sortera bilder i två kolumner, glad och ledsen, på 
whiteboarden. En elev i taget tar ett foto och går fram till tavlan och sätter upp bilden i rätt kolumn. 
Läraren involverar eleverna i en diskussion kring vilken känsla personen på bilden uttrycker. 

E1: Glad. 
L: Njaa, titta en gång till. 
E1: Va? 
L: Titta en gång till, titta på bilden. 
E1: (G) Tittar på fotot en gång till. 
L: (G) Vänder sig mot E3. Kan du hjälpa till E3? Är det glad eller ledsen? 
E3: Glad. 
L: Nä, titta här, det är en tår i ögat. 
L, E1, E3: (G) Alla tittar på fotot. 
L: Sätt den var du vill, varsågod. 
E1: Den är ledsen. 
E1: (G) Reser sig upp för att sätta dit den. 
L: (G) Tar fram ett nytt foto. Kolla den här då E3. Vad är den? Är det glad eller ledsen? 
E3: Glad. 
E1: (G) Sätter upp bilden under glad. 
E3: (G) Går upp med sin bild och sätter den under glad.  
(Lektion B1) 
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I exemplet framgår att det blir ett meningsutbyte mellan eleverna och läraren. Båda eleverna hävdar 
först att personen på fotot är glad. Läraren vill att eleverna ska titta på fotot och lyfter fram att 
personen på bilden har ”en tår i ögat”. Båda eleverna iakttar då bilden och E1 säger ”den är ledsen”. 
Sedan sätter hen bilden under fel kolumn ändå, dock visar utdraget bildens beständighet. Eleverna 
tittar på fotot igen och E1 omvärderar den. 

Analys – lärande i den proximala utvecklingszonen 

De tre utdragen ovan kan tydas som att tolkning och sortering av bilder inbjuder till lärande i elevernas 
proximala utvecklingszon. Eleverna lär tillsammans med varandra och sina lärare/pedagogiska 
resurser. Lärandet sker i kommunikation och samspel med andra människor. Det syns tydligt i 
utdragen att eleverna visar förmågor då de fått stöttning, som de inte visat innan stöttningen. I utdraget 
från lektion B1 ändrar t.ex. elev E1 uppfattning om fotot utifrån att läraren uppmärksammar hen på att 
människan på fotot har en tår i ögat. Lärandesituationerna ovan kan tolkas som att eleverna upplever 
meningserbjudande genom den stöttning de får från varandra och läraren/pedagogiska resursen. 
Mening erbjuds genom t.ex. lärarens frågor, uppmuntran och guidning.  

Bilder/foton fångar elevernas uppmärksamhet 

Vid många tillfällen i de transkriberade lektionerna, som utgör studiens empiri, tydliggörs att eleverna 
tittar mycket noga och ingående på de bilder som visas. I utdragen nedan finns exempel från tre av 
klasserna. 

Nedanstående exempel är hämtat från grupp B i klass C. De arbetar i utdraget med en sorteringsövning 
av bilder och foton som illustrerar glad och arg. Tillsammans med läraren att lägger de två eleverna 
bilder i två spalter, en med glada bilder/foton och en med arga bilder/foton. Läraren visar upp ett foto 
av E3 då hen ler och ser glad ut. Läraren stöttar eleven genom sin fråga: 

 

L: E3, var ska vi lägga din bild då, E3? Är du glad eller arg?  
E3: (G) Tar på de glada bilderna samtidigt som hen ligger över bordet. 
L: Glad ja, då lägger vi den där. (B)(K).  
L: Precis, men här sen så hade vi en bild på P1, titta!  
E2: (G) Tittar noga. 
E3: (G) Tittar noga. 
L: Nu ska vi fundera om P1 ser glad ut eller om hen ser arg ut.  
L: (G) Delar ut bildkarta med bilder för arg och glad. Hur ser P1 ut?  
E3: (G) Pekar på arg. 
L: Ja precis!  
(Lektion C5b) 
 

E3 visar först med sin hand på rätt spalt för att besvara frågan. Då läraren visar fotot av P1 (en 
pedagogisk resurs som ser arg ut) och uppmuntrar eleverna att titta så tittar båda eleverna mycket noga 
på fotot. E3 visar sedan att hen tolkar känslouttrycket rätt då hen pekar på arg på bildkartan. 

Klass C (grupp a) ska nedan genomföra ett moment där de ska sortera foton och tecknade bilder i två 
spalter. Överst i varje spalt sitter väl bekanta bilder som symboliserar glad och arg, kopierade från 
elevernas bildkommunikationssystem. Läraren börjar genom att visa ett foto på en av de närvarande 
eleverna (E5), fotot är taget under lektionsseriens början. Eleven skrattar på fotot och läraren vill att 
eleven ska berätta hur hen ser ut. 
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L: (G) Tar fram ett stort papper med två bilder (arg och glad) som sitter så att de bildar två olika spalter.  
L: E5, hur ser E5 ut här? (G) Visar foto för E4 och E5, som tittar noggrant.  
L: Ja nu pekar hon på glad, ja, där ja!  
E5: (G) Pekar på gladbilden på bildkartan.  
E4: (G) Tar fotot och skakar den.  
L: Där är E5 glad. Helt rätt som du gjorde, du pekade på glad.  
(Lektion C5a) 
 

Utdraget kan tydas som att E5 tolkar fotot rätt, hen tittar på fotot och pekar sedan på glad på bildkartan 
som används under lektionerna. Sekvensen ger också intrycket av att båda eleverna är engagerade i 
uppgiften; de tittar noga på fotot, E5 svarar rätt känsla och E4 tar tag i fotot och skakar den.  

I klass D arbetade läraren med att visa foton på eleverna för eleverna och berätta vilken känsla eleven 
på fotot uttryckte. Läraren förstärker sitt verbala språk med bilder ur elevernas bildkommunikations-
system. I utdraget nedan visar läraren ett foto på E2 då hen gungar och ser mycket glad ut.  

 
L: Nu ska jag visa bilder på er och era klasskamrater på när ni är glada. Titta här är E2! Hon är 
glad när hon gungar. (G) Visar E1. (K) 
E1 (G) Tittar på fotot och sedan på L. 
L: Ja! (G) går vidare till E5. E5! E5! Här är E2, när hon gungar. (K) 
E5: (G) Verkar blunda, kliar sig i ögonen. 
L: (G) Går vidare till E4. Vad gör E2 här?  
E4 (G) Tittar på fotot, ser glad ut. 
L: Nu vart du också jätteglad, E4! Ja.  
(Lektion D3) 
 

Ur den korta lektionssekvensen kan tydas att två elever av tre, E1 och E4, tittar på fotot och reagerar 
då de ser det. E1 tittar på fotot och sedan på läraren och E4 tittar på fotot och ser sedan glad ut. E5 
förefaller inte fokusera på undervisningsmomentet eftersom hen inte tittar på fotot, möjligtvis har hen 
auditivt fokus. 

Analys – bilder fångar elevernas uppmärksamhet 

I de tre utdragen som visas ovan tittar eleverna mycket noga och fokuserat på de bilder/foton som 
visas. I de två översta sekvenserna (från lektion C5b och lektion C5a) visar eleverna dessutom att de 
tolkar bilderna på det sätt som läraren önskat, efter att eleverna först har iakttagit dem en stund. 
Bilderna fungerar här som artefakter som medierar känslouttrycken glad och arg. I det nedersta 
exemplet (från lektion D3) tittar två av tre elever på fotona och sedan speglar en elev känslan (glad) 
och den andra eleven tittar på läraren. Att eleverna förefaller behålla fokus även efter att de tittat på 
bilden, genom att de speglar/tittar på läraren, kan tyda på att momentet erbjuder eleverna mening. 
Eftersom tidigare upplevelser anses ha betydelse för vad varje individ upplever som 
meningserbjudande kan just bilder ha betydelse i klasserna C och D, som båda har en AKK som 
bygger på bilder. I sekvenserna ovan tittar eleverna också på foton på elever och personal, vilket kan 
erbjuda eleverna mening eftersom även foton är ett medium som förekommer ofta i skolan (och mest 
troligt även i elevernas hem). 

Bokläsning 

Momentets design och innehåll 
Böcker och bokläsning är välbekanta för eleverna. Bokläsning förekommer dagligen i skolan och hos 
många elever förekommer det även i hemmet. I studien valde lärarna ut böcker eller delar av böcker 
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för att göra lektionsinnehållet mer tillgängligt och illustrativt för eleverna. En gemensam nämnare för 
dessa böcker är att de har en tydlig handling som förklarar känslouttrycken hos huvudpersonerna, både 
i text och bild. Lärarna försökte läsa boken med engagemang och ändrade sin röst utifrån karaktärerna. 
I detta moment gavs eleverna möjlighet att erfara kritisk aspekt 1, 3 och 5. (Kritisk aspekt 1 – Erfara 
att det finns olika känslouttryck. Kritisk aspekt 3 – Erfara att andra människor uttrycker samma 
känsla på olika sätt. Kritisk aspekt 5 - Olika händelser ger olika känslor.) Eleverna erbjöds, genom 
bokläsningen, att urskilja gestaltning av känslorna både auditivt och visuellt. En bok lästes ofta vid fler 
än ett tillfälle och eleverna fick möjlighet att känna igen karaktärerna, handlingen och de känslouttryck 
som förekom. Utifrån bokens handling fördes diskussioner om hur det kom sig att karaktärerna fick de 
uppkomna känslorna. I en grupp användes bilderna från böckerna i sortering och tolkning av bild.  

Bokläsning – väcker intresse 

Momentet bokläsning genomfördes i tre av klasserna. Det mest framträdande från transkriptionerna av 
dessa moment är att eleverna förefaller intresserade av boken och handlingen. Eleverna visar det på 
olika sätt, nedan finns utdrag från de tre klasserna. 

Nedan finns ett utdrag från lektion fem i klass A. Läraren läser en taktil version (med punktskrift och 
taktila bilder) av boken ”God natt Alfons Åberg” (Bergström, 2006). I boken medieras främst känslan 
arg, Alfons pappa blir arg när Alfons inte vill sova. Läraren tecknar och agerar (med röstläge och 
gester) samtidigt som hen läser. Nedan framgår att alla tre eleverna visar att de engageras av boken 
genom att de skrattar och visar att de följer med:  

 

L: Börjar läsa och teckna boken. 
E3: (G) Tittar bort. 
L: Läser. 
E3: (G) Skrattar. 
L: (läser) Alfons dricker. Sov gott nu, säger pappa lite argt. 
E3: (G) Lutar sig fram och skrattar lite. 
L: (läser) Pappa, pappa! Jag spillde i sängen. 
E2: (G) Skrattar och är med. 
E3: (G) Skrattar. 
L: (läser) Pappa kommer! (G) Stampar i golvet. 
E2: (G) Skrattar. 
L: (läser) Sov nu! (G) Ropar, agerar. 
E2: (G) Skrattar. 
E1: (G) Följer med intresserat hela tiden. 
E2: (G) Pekar på L (Lektion A5) 
 

I början av utdraget tittar E3 bort men snabbt syns tecken på att hen uppskattar bokläsningen. Hen 
skrattar flera gånger och lutar sig fram mot boken. Även de andra två eleverna, E1 och E2 verkar följa 
med i bokens handling och lärarens ageranden. Det som sker i excerpten kan tolkas som att alla tre 
eleverna fångas av bokläsningen och lärarens agerande.  

Bokläsning pågår även i exemplet nedan i klass C (Grupp a). De böcker som läses är tänkta att 
mediera känslouttrycken glad och arg. Gruppen består av två elever, E4 och E5. Läraren inleder 
bokmomentet med att läsa två sidor ur boken ”Glad eller arg, Leo” (Bie, 2014), där är Leo först arg 
och sedan blir han glad. Efter boken om Leo tar läraren fram en annan bok; ”Glad” (Rubin Dranger, 
2007). 
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L: (G) Visar bok om Leo som är arg för E4 och E5. 
E4, E5: (G) Tittar mycket intresserat, båda sträcker sig fram efter boken.  
L: (läser) Sedan vänder han pusselbiten rätt och blir glad, ser du e4? Nu tänkte jag läsa ur den här 
boken som heter ”Glad”.  
E4, E5: (G) tittar fortsatt mycket intresserat.  
(Lektion C2a) 
 

Excerpten visar hur eleverna ”tittar mycket intresserat” vid läsning av båda böckerna samt att de även 
sträcker sig fram efter den första boken. Detta kan tyda på att böcker, högläsning, bilder i böcker och 
lärarens sätt att läsa boken fångar elevernas intresse. Att båda eleverna sträcker sig fram emot första 
boken kan tolkas som att boken och momentet väcker nyfikenhet hos dem.  

Klass C lyssnar till en barnbok med lite text och illustrationer på varje sida, ”Vem är arg?” (Wirsén, 
2005). Läraren läser samtidigt som hen visar illustrationerna och förstärker känslouttrycken med 
AKK, gester och röstläge. Boken och läraren försöker således främst mediera känslouttrycket arg. I 
grupp A går två elever, se texturval från lektion 5 nedan. 

 
L: Vi ska ta och läsa den här boken en gång till, hur de känner sig här, katten och nallen, som vi 
läste på samlingen.  
E4: (G) Sträcker sig efter boken och tar tag i den. 
L: Den här, den boken ja. Vem är arg? Heter den.  
E4, E5 (G) Tittar på boken och verkar ivriga [T]).  
E4: (som sitter närmast L) (G) Är mycket aktiv och pekar på bilder.  
E5: (G) Gäspar. 
(Lektion C5a) 
 

I urvalet framkommer att E4 sträcker sig efter boken i början och sedan engagerar sig i bokläsningen 
såtillvida att hen tittar på boken och även pekar på illustrationerna. Att E4 sitter närmast läraren kan 
påverka engagemanget i momentet men urvalet visar även att E5 tittar på boken och verkar ivrig. Dock 
gäspar E5 i urvalet sista rad. I även denna sekvens förefaller bokläsningen fånga och intressera 
eleverna, ge undervisningen mening.  

Grupp b i klass C har i nedanstående utdrag lyssnat till högläsning av boken ”Vem är arg?” (Wirsén, 
2005) vid två tidigare lektionstillfällen, detta är deras tredje gång. Utdraget visar hur E1 ligger ner 
över bordet men har öppna ögon, E2 tittar delvis i boken och delvis rakt fram och E3 tittar rakt fram 
och inte i boken. Av den beskrivningen förefaller eleverna ointresserade av lektionsmomentet, dock 
pekar utdraget på att eleverna är medvetna om vad som händer i boken, boken medierade 
känslouttryck. 

L: Läser ”Vem är arg”.  
E1: (G) Ligger ner över bordet, öppna ögon. 
E2: (G) Tittar i boken eller rakt fram. 
E3: Åhhhhhh (låter svagt). (G) Tittar rakt fram (inte i boken). 
L: Hur känner sig katten nu? Titta! Hur känner sig katten, E3? Visa! 
E3: (G) Pekar på arg. 
L: Där ja, arg ja. Katten kände sig arg. 
E1: (G) Lyfter på huvudet.  
L: E1, då? Hur kände sig katten där? (G) Pekar i boken.  
P2: Kände han sig glad? Eller kände han sig arg? (G) Pekar på bilderna. 
P2: Kände han sig glad? 
E1: (G) Skakar på huvudet. 
L: Näe. Bra! 
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P2: Kände han sig arg?  
E1: (G) Lyfter huvudet. 
P2: Kände han sig arg?  
E1 (G): Tittar åt sidan. 
P2: Du lyssnar.  
E1: (G) Nickar. 
P2: Ja 
L: Arg.  
(Lektion C6b) 
 

Vid första anblicken kan det antas att varken E3 eller E1 lyssnar till högläsningen. Dock visar utdraget 
att E3 identifierar känslan som bokens karaktär ”Katten” uttrycker. När E3 har uttryckt hur katten 
känner sig och fått beröm för det lyfter E1 på huvudet och svarar rätt på frågan, hen också. Utdraget 
kan alltså tolkas som att både E1 och E3 lyssnat till och reflekterar över bokens innehåll, dock visar 
deras yttre på motsatsen. 

Läraren i klass D läser två böcker för eleverna i excerpterna nedan: ”Glad” (Rubin Dranger, 2007) och 
”Arg” (Rubin Dranger & Cullberg, 2004). Medan hen läser visar hen illustrationerna för eleverna. 
Eleverna sitter i en rad framför läraren och det framgår att de alla tittar på illustrationerna: 

 
L: Läser bok, både boken ”Glad” och boken ”Arg” (K). 
L: (G) Visar eleverna bilderna medan hen läser.  
Alla elever tittar och mumlar lågt.  
E4, E1: (G) Plockar med varandras händer.  
(Lektion D5) 
 
L: Okej hörrni! Vi har ju läst litegrann i de här böckerna också. En som heter ”Glad” och en som 
heter ”Arg”. Arg, den har vi också läst ur. Ja, vi tar och läser en sväng här.  
L: läser ”Glad” och ”Arg”, visar eleverna bilderna. (K) 
E2, E4: (G) tittar och verkar lyssna.   
E5: (G) Sitter böjd framåt, vid läsning av boken ”glad” låter hen ihhhihhhhhhhhhiiiiiiii, ler och böjer 
sig framåt och bakåt.  
(Lektion D6) 
 

Excerpterna visar att eleverna fokuserar på böckerna; ”alla elever tittar och mumlar”, E2 och E4 ”tittar 
och verkar lyssna”. E5 verkar dessutom spegla känslan glad, eller så gör boken hen glad. Eftersom alla 
elever i klass D visar intresse för bokläsningen kan momentet tolkas som värdefullt för eleverna. 
Läsningen väcker intresse och eleverna vill titta på böckerna och illustrationerna. 

Analys – bokläsning väcker intresse 

Alla sex textutdragen ovan visar hur eleverna intresseras av bokläsningen: eleverna sträcker sig fram 
mot boken, tar tag i boken, tittar mycket intresserat i boken, pekar på illustrationerna, reser upp 
överkroppen från bordet, verkar lyssna, skrattar och uttrycker ljud. Att lärarna kan öka elevernas 
intresse för bokläsningen genom att läsa med inlevelse och ändra sin röst och sina gester utifrån 
karaktär och känslouttryck synliggörs i klass A, lektion 5. Två elever skrattar när läraren höjer rösten 
och agerar med kroppsspråk. Den tredje eleven ”följer med intresserat hela tiden”. Förutom de två 
kritiska aspekter (Kritisk aspekt 1 - Erfara att det finns olika känslouttryck. Kritisk aspekt 3 - Erfara 
att andra människor uttrycker samma känsla på olika sätt.) som eleverna fått möjlighet att erfara 
under övriga lektionsmoment ges eleverna genom bokläsningen även chans att erfara kritisk aspekt 
nummer 5 - olika händelser ger olika känslor.  
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Eftersom elevens tidigare erfarenheter och intressen påverkar elevens möjlighet till 
meningserbjudande kan slutsatsen dras att elever som är vana vid bokläsning och upplever det som 
roligt har större chans till att momentet erbjuder dem mening. Som tidigare nämnts är alla elever vana 
vid bokläsning i skolan, så elevernas agerande kan förstås som att detta är en acitvity setting som 
inbjuder eleverna till delaktighet. Genom att lärarna läser inlevelsefullt och även gestikulerar medan 
de läser får momentet beröringspunkter med momentet rollspel; rörelser, röster i olika tonlägen och ett 
naturligt händelseförlopp. Flertalet elever visar intresse för bokläsning, vilket kan tolkas som att 
läsningen ger eleverna meningserbjudande och att bokläsningen medierar känslorna glad och arg. 
Vissa elever kommunicerar sina tolkningar men det finns också andra exempel som kan tolkas som att 
mediering skett, utdrag från lektion D6: 
 

E5: (G) Sitter böjd framåt, vid läsning av boken ”glad” låter hen ihhhihhhhhhhhhiiiiiiii, ler och böjer 
sig framåt och bakåt.  

 

Elev E5 förefaller här spegla det känslouttryck som medieras genom bokläsningen. Själva boken kan 
beskrivas som en artefakt, ett redskap, som läraren använder för att mediera/förmedla känslouttryck. I 
medieringen tar läraren hjälp av t.ex. gester och röstlägen, för att illustrera händelseförloppen och 
känslouttycken så tydligt som möjligt.  

Film 

Momentets design och innehåll 
I klass A och B visades filmer under flera av studiens lektioner, i klass C under en lektion och i klass 
D visades ingen film. De filmer som lärarna visade var handplockade för att passa klassen, lärarna 
använde sig av olika filmer i sina klasser. Ett typiskt scenario var att läraren berättade lite om filmen 
innan den startade, så eleverna skulle få en förförståelse. Under filmens gång tolkade lärarna filmen 
för de elever som använder tecken eller annan AKK. Efter filmvisningen pratade lärarna om filmerna 
och vilka känslouttryck som illustrerats i dem.  

Film är ett medium som kommunicerar till eleven i flera olika dimensioner. Filmerna (i denna studie) 
bygger på en handling, ett händelseförlopp, vars budskap förstärks av rörelser, gester, verbala uttryck 
och musik. I filmerna förstärks således filmens handling inte bara av skådespelarnas rörelser, mimik 
och verbala yttranden, utan även av musik och miljö. Filmer erbjuder således eleverna möjlighet att 
erfara fyra av studiens kritiska aspekter (Kritisk aspekt 1 - Erfara att det finns olika känslouttryck. 
Kritisk aspekt 2: Erfara att det finns skillnader mellan hur man uttrycker grader av samma känsla. 
Kritisk aspekt 3 - Erfara att andra människor uttrycker samma känsla på olika sätt. Kritisk aspekt 5 - 
erfara att olika händelser ger olika känslouttryck.) 
 
Eftersom film endast visades flera gånger i klass A och B, bara en gång i klass C och ingen gång i 
klass D är urvalet inte lika stort som för lektionsmomenten bilder, bokläsning och rollspel. De 
skeenden som gått att påvisa är hur eleverna tolkar känslouttryck utifrån filmens handling samt att 
filmmomentet är svårt att individanpassa, en del elever finner mening i filmerna, andra verkar inte 
göra det. 
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Uttolka känslouttryck  

Transkriptionerna visar att flertalet elever lyckas tolka känslouttryck ur filmernas handling. I vissa fall 
är någon elev osäker, vilket också kan bero på att filmernas karaktärer uttrycker flera känslouttryck.  

Klass A tittar på Mr Bean på badhuset under lektion ett och två. Mr Bean klättrar upp i ett hopptorn 
och blir förvånad över hur högt upp han kommer och sedan visar han att han är rädd för att hoppa ner. 
Nedan ser vi ett utdrag från lektion två. Eleverna har precis avslutat andra visningen av filmen och 
läraren inleder ett samtal kring filmens handling. 

 

L: Så… nu har vi ju tittar på Mr Bean, Mr…  
E2: Bean. 
L: Hur kändes det då, E2?  
E2: (G) tecknar rädd.  
L: Var du rädd? Eller var Mr Bean rädd? (G) Pekar mot tavlan. 
E2: Mr Bean.  
L: (G) Visar känslokarta mot E3. E3, vad känner du då? 
E3: (G) pekar på glad. 
L: Glad. Du är glad. Mr. Bean då?  
E3: (G) Nickar.  
L: Han var också glad. 
L: (G) Går mot E1. Du då? 
E1: (G) Pekar på förvånad.  
L: Förvånad. Var du förvånad eller MR Bean förvånad?  
E1: (G) Pekar på tavlan.  
L: Var han förvånad? (G) Pekar på tavlan. Mr Bean var förvånad. 
L: Jag tyckte att han på filmen var förvånad och rädd och sen på slutet blev han ju lite arg för han 
inte kom ut från parkeringen. (Lektion A2.) 
 

Utdraget kan tolkas som att alla tre eleverna lyckats uttolka känslor ur filmen, både som Mr. Bean 
visat och en elev (E3) berättar hur hen själv känner sig. Eleverna berättar om tre olika känslor men det 
framgår inte av utdraget om de berättar om de särskilt tolkat in just de känslouttrycken eller om de inte 
vill benämna en känsla som en klasskamrat redan nämnt. 

Klass B har nedan sett filmen ”Adjö herr Muffin”, som handlar om ett marsvin som dör. E2 och E3 
tittar på filmen, medan E1 plockar med schemabilder och fokuserar på annat. I utdraget nedan får E2 
och E3 svara på frågan om hur herr Muffin känner sig. 

 
L: (G) Stänger av filmen. 
E3: Vad hände? 
L: E2, herr Muffin, är han glad eller ledsen? (G) Lägger fram bilder på glad och ledsen framför E2. 
E2: (G) Pekar på ledsen. Den. (B)  
L: Den, är han ledsen, okej. 
L: E3, vad tycker du, var Muffin glad eller ledsen, är herr Muffin glad eller ledsen? 
E1: (G) Böjer sig fram och ska peka. 
L: Nej, vänta! 
E3: Den. (G) Tar upp bilden på ledsen.  
(Lektion B2) 
 

I utdraget förmedlar både E2 och E3 att herr Muffin känner sig ledsen, något som filmen försöker 
illustrera. E3 visar dessutom engagemang för filmen genom att hen ställer en fråga kring den då 
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läraren stänger av filmen: ”Vad hände?”. Lektionen fortsätter med att läraren ber E1 svara på hur herr 
Muffin känner sig. E1 förefaller inte vara intresserad av att titta på filmen då den visades, då hen 
plockade med schemabilder och verkade ha fokus på annat håll. 

 

L: Vad tycker du då, E1? Herr Muffin, är han glad eller ledsen? 
E1: (G) Pekar på glad och ledsen. Glad, ledsen (viskar). 
L: Glad eller ledsen? 
E1: (G) Nickar jakande. 
L: Är herr Muffin glad eller ledsen, vad tycker du? 
E1: (G) Pekar på glad. Glad! (B)  
L: Är herr Muffin glad, okej. 
E1: …och ledsen.  
(Lektion B2) 
 

I utdraget synliggörs att E1 inte är säker på vad hen ska svara. E1 verkar välja mellan glad och ledsen 
då hen pekar på båda bilderna och viskar ”glad, ledsen”. Det kan tolkas som at E1 gärna vill svara rätt 
men inte vet vilket svar som är rätt eller som att E1 upplevde att Herr Muffin uttryckte båda känslorna. 
I slutändan väljer E1 känslouttrycket glad men verkar gardera sig genom att lägga till ”och ledsen”. 
Ovanstående två excerpter kan peka på att filmvisningen erbjöd mening för minst två av tre elever.  

Analys – uttolka känslouttryck 

Excerpterna visar att alla elever kommunicerar vilka känslor karaktärerna givit uttryck för, vid alla 
tillfällen utom en överensstämmer även deras svar med lärarens uppfattning. De filmer som visades 
kan således antas ge eleverna ett meningserbjudande. Filmerna kan dessutom ses som artefakter, som 
verktyg i läroprocessen. Filmerna medierar, förmedlar, således något till eleverna. I ovanstående 
exempel förefaller filmerna mediera en handling som leder till olika känslouttryck hos karaktärerna, 
vilka eleverna sedan kan tolka. Att filmen valts utifrån elevernas bakgrund och kultur har betydelse för 
vad filmen kan mediera hos elevgruppen. I en annan kultur hade läraren, mest troligt, valt en annan 
film för att ge eleverna meningserbjudande och mediera lärande. 

Film: gruppnivå - individnivå  

I transkriptionerna fanns exempel på att vissa elever var mer intresserade av filmen än andra. 
Transkriptionerna tyder även på att en del elever inte alltid förstod handlingen i filmen, medan andra 
elever verkade förstå det mesta av handlingen. Nedan finns två exempel på hur filmen kan tilltala vissa 
elever i gruppen, men inte andra elever i samma utsträckning. 

Denna excerpt är från samma lektionstillfälle som ovanstående, lektion A2. Eleverna tittar alltså 
på Mr. Bean på badhuset för andra gången. Det framgår att E2 är mycket engagerad i filmen, hen 
verkar tycka den är rolig. Klasskompisen, E3, verkar inte lika intresserad dock: 
 

E3: (G) Gäspar länge. 
E3: (G) Blundar eller tittar med smala ögon. 
E1, E2, E3: (G) Tittar på filmen 
E2: Skrattar högt 
E2: Skrattar  
E1: (G) Tittar på L. 
(Lektion A2) 
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E3 gäspar länge och sedan är det oklart om hen tittar med ”smala ögon” eller om hen blundar. 
Lite senare framgår det att alla tre eleverna tittar på filmen, men E1 och E3 verkar inte lika roade 
av den som E2. Det kan tolkas som att filmen inte erbjuder E1 och E3 samma mening, eller så har 
de helt enkelt inte samma humor som E2. 

 
I klass B visade läraren även ett avsnitt, i vilket illustrerades, av ”Pax jordiska äventyr”. I början tittar 
alla eleverna intresserat på filmen, sedan börjar E1 leka med schemabilderna istället, se utdrag nedan. 

 

E1: De är jättebra, de är roliga, många hundar. 
E1, E2, E3: (G) tittar intresserat. 
E2: (G) Tittar bort, tittar på filmen. 
E1: Leker med schemabilderna. Verkar inte så intresserad längre. 
E2, E3: (G) Tittar intresserat. 
E1: Varför ramlade hon ner? 
L: Jag vet inte. 
E1: (G) Leker med en schemabild. 
L: (G) Sätter sig bredvid E3. 
E1: (G) Fortsätter leka med schemabilden. 
L: (G) Stänger av filmen. E1, hur känner hon sig? (G) Pekar på filmen. 
E1: Hund. Hon hade hundar. (Lektion B3) 
 

I excerpten synliggörs att det intryck E1 fick av filmen var att någon ”hade hundar”. Både under 
filmvisningen och i samtalet efter påtalar E1 hundarna. Frågan E1 ställer ”Varför ramlade hon ner?” 
kan tolkas som att E1 fick intresse för filmen och reflekterar kring händelseförloppet men sedan 
förlorar intresset igen. E2 och E3 tittar dock intresserat på filmen.  

Analys – Gruppnivå - individnivå 

Ovan visas exempel på hur vissa elever intresserar sig för filmerna i större utsträckning än andra. 
Filmerna kan antas ha ett större meningserbjudande för vissa elever, medan andra inte finner samma 
erbjudande. Artefakten (filmen) medierar då inte heller det den är avsedd att göra, eftersom den inte 
var en optimal artefakt för vissa individer. En film är svår för läraren att påverka utifrån individerna i 
gruppen, på gruppnivå kan filmen kännas betydelsefull men kanske inte på individnivå för vissa 
elever. Filmen är statisk, den är inspelad på ett sätt och den går inte att förändra med enkla medel. Då 
läraren och de pedagogiska resurserna spelar rollspel kan de, i större utsträckning, individanpassa 
momentet. Om de upplever att en elev inte förstår handlingen kan de göra den ännu tydligare för 
eleven under spelets gång.  

Rollspel 

Momentets design och innehåll - Kontrast förväntad mening/erfaren 
mening  
Under momentet rollspel gestaltar läraren och en eller flera pedagogiska resurser ett händelseförlopp. 
Rollspelen är utformade för att passa den specifika elevgruppen och har olika innehåll i de olika 
klasserna. Lärarna har författat rollspelen utifrån sin elevgrupp och dess intressen. Händelseförloppen i 
rollspelen skulle kunna utspela sig i elevernas vardag och lärarna har utformat karaktärerna så att 
eleverna ska kunna identifiera sig med dem. De flesta rollspel har en inledande fas där ett problem 
uppkommer. Problemet utlöser en relativt stark känsla hos minst en av karaktärerna. Under hälften av 
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lektionerna har läraren pausat rollspelet precis när problemet uppstått och rollspelskaraktären utrycker 
känslan. I detta skede har läraren sedan antingen frågat eleverna hur karaktären känner sig eller 
berättat för eleverna hur karaktären känner sig och varför känslorna uppkom. Efter denna lilla 
kommunikativa paus har rollspelet startat igen och handlingen i rollspelet vänt så en annan känsla 
uppkommit hos en eller flera karaktärer. När den känslan är uttryckt är rollspelet slut och en liknande 
kommunikationsstund som under pausen äger rum. Exempel på handling i rollspelen är t.ex. att två 
personer är glada för att de ska bada. Sedan kommer en av personerna på att den inte har badkläderna 
med sig och blir då ledsen. Efter den händelsen pausar läraren rollspelet och då det återupptas finner 
karaktärerna en lösning på problemet och blir glada igen.  

Rollspelen erbjuder eleverna ett naturligt förlopp med förklaringar till känslouttryck (Kritisk aspekt 4 - 
Erfara känslor i olika kontexter/reella situationer). Eleverna inbjuds till att både visuellt och auditivt 
följa karaktärerna och deras rörelser, gester, ansiktsuttryck och yttranden. Rörelserna och ljuden bidrar 
till att eleverna får svårt att undgå det som utspelas framför dem. Rollspelen följer ett händelseförlopp 
som eleverna kan ha erfarenhet ifrån, t.ex. då de läst böcker eller tittat på TV/film. Variation skapas i 
flera av rollspelen genom att minst två känslor fokuseras (Kritisk aspekt 1 - erfara att det finns olika 
känslouttryck.). I klass C och D spelas samma rollspel upp två gånger och under flera lektionspass 
vilket bidrar till att eleverna ges möjlighet att bli bekanta med handlingen. Nedan har utdrag från 
empirin som pekar på framträdande skeenden tematiserats; tecken på elevernas engagemang och 
tecken på rollspelens variationsmönster. 

Tecken på elevernas engagemang  

I empirin framkommer att eleverna, till stor del, förefaller vara fokuserade, engagerade och 
intresserade under rollspelen.  Detta belyses genom några utdrag från lektioner i klasserna A och D. I 
nedanstående exempel, hämtad från klass A, agerar läraren (L) och en pedagogisk resurs (P). Läraren 
berättar först rollspelets handling för eleverna och sedan spelar läraren och den pedagogiska resursen 
upp scenariot.  

L: så här är teatern, då berättar jag sen agerar vi två. Vi var ute sent en natt det var mörkt ute plötsligt 
hoppar någon fram och skriker bu! 
E1: (G) imiterar L:s rörelser vid bu. 
L: Är ni med, nu ska P gå, så ska jag skrämma henne.  
E1: (G) Slår ihop händerna. 
L och P spelar upp teatern utan att läsa. L hoppar fram och skrämmer P. 
E1, E2 och E3 skrattar. 
L: Oj, oj, oj. Vad hände… oj, hur ser P ut? 
E1: G pekar på P. 
L: Hur ser hon ut? Titta på P! 
E1, E2 och E3 (G) tittar på P. (Lektion A4.) 

Elevernas engagemang i undervisningen framkommer tydligt i ovanstående utdrag; E1 imiterar 
lärarens rörelser och slår ihop sina händer. Alla elever skrattar när läraren skrämmer den pedagogiska 
resursen och sedan tittar alla tre eleverna på den pedagogiska resursen när läraren ber dem göra det. 

Nedanstående utdrag är från klass C. Läraren (L) och en pedagogisk resurs (P2) spelar upp ett rollspel. 
En av eleverna (E4) visar intresse för rollspelet inledningsvis medan den andra eleven (E5) reagerar 
när lärarens karaktär hoppar. Då E5 fått upp intresset visar utdraget att hen fortsätter fokusera på 
rollspelet och t.ex. blir glad då karaktärerna är glada.  

 

L och P2 spelar upp rollspelet.  
E4 är inledningsvis mest intresserad. 
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E5 reagerar sedan när L hoppar.  
L och P2 visar bilder på att de är glada. (K)  
E5 blir glad av att L spelar glad. E4 också.  
E5: (G) Tittar fortsatt intresserat.  
E4: (G) Tittar lite grann.  
L och P2 visar bilder för arg.  
L och P2 sjunger och är glada, vilket smittar av sig på E5.  
(Lektion C2a) 
 

Ovan illustreras det intresse som rollspelet och i detta fall framförallt rörelsen (läraren hoppar) väcker 
hos en elev. När E5 har reagerat på lärarens rörelse visar sedan utdraget att hen förefaller vara 
engagerad i lektionsmomentet, hen följer både rollspelets händelseförlopp och tittar på de bilder som 
läraren och den pedagogiska resursen visar för att förstärka känslouttrycken. 

Nedan finns ett kort utdrag från klass D som visar hur tre av fyra elever förefaller fokusera på 
rollspelet som läraren och två pedagogiska resurser spelar upp: 

 

E1, E2, E4 tittar på teatern. E1 och E4 verkar spegla känslorna P2 har.  
E5 tittar ner vid bordet och plockar med något. 
(Lektion D2) 
 

I utdraget framkommer att tre elever (av fyra) tittar på rollspelet och att två av dessa elever dessutom 
förefaller spegla eller härma känslorna som en av karaktärerna uttrycker. Detta kan tolkas som att 
rollspelet engagerar och intresserar eleverna, åtminstone tre elever av fyra.  

Eleverna i klass D fick uppleva rollspel under alla sex lektionerna. Nedan finns ett utdrag från lektion 
3. Rollspelet är avslutat för andra gången under pågående lektion. Läraren frågar E4 och E1 om hur 
den pedagogiska resursen (huvudkaraktären) känner sig i slutet av rollspelet, rätt svar är glad, eftersom 
hon ska få bada. I klass D används AKK i form av ett bildkommunikationssystem. Läraren skannar 
(verbaliserar och pekar) här upp svarsalternativen och eleverna ges möjlighet att förmedla sitt svar 
genom att säga/visa ”ja” eller ”nej”.  

 

E1: (G) Tittar ner, tittar på teatern. 
E4: (G) Tittar på teatern, ler. 
----- 
L: Nu är frågan. Hur känner sig P1 nu när hon får bada? När hon får bada igen. (G) Hämtar bild-
kartan. Går till E4. 
L: Är P1 rädd? Är P1 förvånad? Är hon glad? Är hon glad? Eller känner hon hat? Är hon arg? 
Näe. Ledsen? Är hon ledsen när hon får bada? Nä hon vart glad va? Glad. 
E4: (G) Tittar fokuserat på kartan och L växelvis. 
L: (G) Går till E1. E1, när nar P1 får bada igen. Vart hon rädd? Vart hon förvånad? Eller vart hon 
glad?  
E1: (G) Tittar på kartan/L. När L kommer till glad tittar E1 åt sidan.  
L: Eller hat? Hat?  
E1: Höh. (G) skrattar till. 
L: Eller vart hon arg?  
E1: höhöhö (G) nafsar sig i ärmen. 
L: Eller vart hon ledsen? Vart hon ledsen nu när hon fick bada. Glad, glad, glad. 
(Lektion D3) 
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I ovanstående excerpt går att uttyda dels att både E4 och E1 tittar på teatern och dels att båda eleverna 
inte svarar korrekt på lärarens fråga om vilken känsla P1 uttrycker i slutet av rollspelet. Däremot går 
det att urskilja att både E4 och E1 är fokuserade då läraren försöker tolka deras 
kommunikationsuttryck. Att båda eleverna tittar både på bildkartan och läraren växelvis kan tyda på 
engagemang och en vilja att delta och ge läraren ett svar.  

Klass B fick se rollspel under lektionsseriens sista tre lektioner, då de arbetade med känslorna glad, 
arg, ledsen samt nyanser av känslorna. Rollspelen spelades upp en gång per lektion. En elev (E1) 
visade stort engagemang och delaktighet i rollspelen, både då hen tittade på rollspelen och då hen 
skulle svara på vilka känslouttryck som visades. Två elever (E2, E3) visade dock inte intresse för 
rollspelen, se exempel: 

L: Oj då, jag glömde ta med din baddräkt. 
P: Va! Glömde du min baddräkt, hur kunde du göra det? 
E2, E3: (G) Följer inte med. 
E1: Skrattar. 
L: Hur tror ni att P känner sig här? E3? 
E1: Jätteledsen.  
L: E2, E3! 
E2, E3: (G) Svarar inte. 
(Lektion B6) 
 

I lektionsutdraget syns tydligt en elevs engagemang och övriga två elevers passivitet. Liknande 
scenario utspelar sig i lektion B4 och B5. Rollspelet väcker inte intresse hos E2 och E3, vad det beror 
på är svårt att uttrycka sig om.  

Analys – tecken på elevernas engagemang 

Lektionsutdragen ovan pekar på att tre fjärdedelar av eleverna engageras av rollspelen; de iakttar 
rollspelen, speglar känslouttrycken, skrattar, ler och försöker ibland förmedla hur de tolkar 
känslouttrycken som belyses i rollspelen. Dessa tecken på engagemang tolkas som att rollspelen har ett 
meningserbjudande för dessa elever.  

Under rollspelen antas att eleverna erfar kritiska aspekter, t.ex kritisk aspekt. 1, erfara att det finns 
olika känslouttryck. I rollspelen tydliggörs ofta två kontrasterande känslouttryck, exempelvis blir en 
pedagogisk resurs glad för att få ett leksakspiano men arg när läraren vill ta tillbaka pianot. Eleverna 
får också möjlighet att erfara kritisk aspekt 5 - att olika händelser ger olika känslouttryck. Att ha 
glömt badkläderna hemma kan medföra att eleven/karaktären blir arg/ledsen, men att få låna badkläder 
så man kan bada brukar medföra att eleven blir glad igen. Känslouttrycken glad och ledsen/arg 
medieras således genom rollspelet. 

Varför erbjuder då rollspelen mening för flertalet av studiens elever? Under rollspelen rör sig 
aktörerna fram och tillbaka. De hoppar, tar saker från varandra, dansar och gestikulerar. Dessa rörelser 
förefaller väcka och fånga elevernas intresse, t.ex. E5 som reagerar när läraren hoppar i rollspelet. 
Rörelserna är dessutom ackompanjerade av verbala uttryck, t.ex. tal i olika röstlägen och känslouttryck 
(skratt, skrik, gråt osv.). Rollspelen har en handling och en tydlig struktur: i inledningen presenteras 
karaktärerna, de stöter sedan på ett problem vars lösning finns i slutet av rollspelet. Rollspelets (ofta 
övertydliga) handling möjliggör förståelse för aktörernas känslouttryck, t.ex. i lektion B6 där den 
pedagogiska resursen blev ledsen för att hens badkläder inte var nerpackade. Rollspelens 
känsloyttringar gör dem också underhållande att titta på, något som utdragen visar i bl.a. lektion B6, 
där E1 skrattar och lektion D3, i vilken E4 tittar på rollspelet och ler. Sammanfattningsvis borde 
ovanstående aspekter bidra till en acitvity setting som eleverna tilltalas av och vill vara delaktiga i.  
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Tecken på rollspelens variationsmönster  

Av lektionsutdragen framgår att lärarna tydliggör känslouttrycken upprepade gånger och på olika sätt 
före, under och efter rollspelen. Aktörerna uttrycker också känslorna mycket tydligt och kanske under 
en något längre tidsperiod än i verkliga situationer. I transkriptionerna av lektionerna  

I nedanstående exempel har läraren (L), i början av dramatiseringen, givit den pedagogiska resursen 
(P2) ett leksakspiano och den pedagogiska resursen sitter och spelar på det. När läraren ändrar sig och 
ta pianot ifrån den pedagogiska resursen protesterar hon högljutt och uttrycker ilska på flera sätt, både 
verbalt, med kroppsspråk och mimik.  

P2: Åh jag är så glad. (Har fått ett piano, som hen spelar på.) 
L: P2! Ja vill ha den (G) Pekar på pianot. 
P2: Nej, den är min! 
L: Ja men ja vill ha tillbaka den nu. 
P2: Men den är min! Jag fick ju den! (G) Drar undan pianot.  
L: Näe, näe! Jag vill ha den, jag vill ha den, jag vill ha den (G) drar pianot ut P2:s händer. 
P2: (G) Ställer sig upp, bankar med händerna i bordet, stampar. DUMMA DUMMA dig! Det var 
ju min! Dumma!! Åhh vad jag blir arg på dig när du gör sådär!! 
(Lektion C6b) 
 

Tre elever deltar i lektionen och nedan går det att utläsa att två av eleverna (E2, E3) iakttar rollspelet. 
Läraren vill nu veta hur eleverna tolkat den pedagogiska resursens känslouttryck. I klassen används ett 
bildkommunikationssystem som AKK och eleverna uttrycker sig genom att peka på bilden de avser 
eller genom att läraren/de pedagogiska resurserna skannar fram rätt bild tillsammans med eleven. 
Lektionen fortsätter: 

 

E2: (G) Tittar på skådespelet, skrattar när P2 blir arg. 
E3: (G) Tittar på skådespelet. 
E1: (G) Ligger över bordet men lyfter sig upp när skådespelet är slut, lägger sig ner igen med 
öppna ögon. 
L: Hur känner sig P2 nu? Va? Hon stampar och säger dumma, dumma!! (G) Stampar i golvet och 
ser arg ut. Hur kände hon sig? (G) Vänder sig till E3. 
L: Hur kände hon sig? 
E3 (G) Pekar på arg. 
L: Hon kände sig arg ja! Såg arg ut och stampade! (G) Stampar i golvet och bankar i bordet. Ser 
arg ut. 
L: Hur kände hon sig, E2?  
E2: (G) Bankar lite på kartan, men inte på någon bild. 
L: Då skannar vi istället. Kände hon sig glad när hon stampade? Åh, dumma, dumma, dumma, jag 
vill ha den! (G) Stampar och bankar. 
E2: (G) Försöker visa med sin hand på kartan. Visar på arg.  
L: Där ja, hon kände sig arg. Här! Hon kände sig arg. (G) Tar E2:s hand och lägger på arg när 
kartan ligger på bordet. ARG då! 
(Lektion C6b) 
 

Då läraren ska förhöra sig hur eleverna tolkat den pedagogiska resursens känsloyttring återknyter hen 
till rollspelet. Hen upprepar vad den pedagogiska resursen sagt och modellerar hur den pedagogiska 
resursen uttryckt ilska (stampar i golvet, ser arg ut). Både E2 och E3 svarar sedan att den pedagogiska 
resursen är arg. Rollspelet utgår ifrån händelser som är relativt elevnära, att en elev tar en leksak från 
en klasskompis är inte ovanligt. Det tydliggörs också i rollspelet varför den pedagogiska resursen blev 
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arg då både hen och läraren sliter i pianot en stund innan läraren lyckas ta tillbaka pianot. En tolkning 
är att eleverna erfar de två kritiska aspekterna om att det finns olika känslouttryck och att olika 
händelser leder fram till olika känslouttryck (Kritisk aspekt 1 - Erfara att det finns olika känslouttryck. 
Kritisk aspekt 5 - Erfara att olika händelser ger olika känslouttryck.). Eleverna visar att de utvecklat 
sin förmåga att tolka känslor, vilket eventuellt möjliggörs av situationens tydlighet och dess elevnära 
händelseförlopp.  

I nedanstående utdrag har klass A sett ett rollspel för andra gången i denna studie. Eleverna tittade 
fokuserat på teatern, som handlar om att den pedagogiska resursen (P) ska få åka och bada och blir 
jätteglad. När rollspelet är slut står den pedagogiska resursen kvar och agerar glad.  Läraren hänvisar 
till den pedagogiska resursen när läraren frågar eleverna hur hen ser ut. I undervisningen används både 
tecken och en bildkarta. 

 

L: Nu får ni titta, hur ser P ut? 
P: (G) Agerar glad. 
E1: (G) Lever sig in gester och tecken.  
L: vad säger du då E3? 
E3: (G) Tar L:s hand och pekar på glad. 
L: (G) Går till E1.  
E1: Tecknar glad.  
L: Ja, helt jättebra, E1. 
L: (G) Går till E2. 
E2: (G) Tar kartan.  
L: Vad säger du då, E2? 
E2: (G) Sätter känslokartan över sitt ansikte. 
L: (G) Tar tillbaka känslokartan och säger: Titta på P, hur ser hon ut? 
E2: (G) Pekar på rädd. 
L: Näää! (G) Pekar på P igen. 
E2: (G) Pekar på glad.  
L: Ja! Bra E2! 
(Lektion A 4) 
 

Utdraget visar att två av de tre eleverna snabbt kan identifiera hur den pedagogiska resursen känner 
sig. Den tredje eleven (E2) ger rätt svar på andra försöket. Även om rollspelet inte är beständigt på 
samma sätt som en bild så finns den pedagogiska resursen kvar och fortsätter agera utifrån känslan 
glad, vilket kan göra tolkningen lättare för eleverna. Även detta rollspel är elevnära, eleverna åker och 
badar som en del i undervisningen, vilket är något de uppskattar mycket. Det finns alltså även 
möjlighet till igenkänning för eleven.  

Analys – rollspelens variationsmönster 

Det kan antas att rollspelen, genom sin övertydlighet, har ett meningserbjudande för eleverna. Det 
verklighetsnära förloppet i rollspelen, som eleverna ges möjlighet att erfara både auditivt och visuellt, 
skapar känslouttryck hos aktörerna. Aktörerna medierar sina känslor extremt mycket, exempelvis i 
lektion C2b, då den pedagogiska resursen uttrycker ilska genom att skrika, se arg ut, dra i pianot, 
stampa i golvet och banka i bordet. Då eleverna ska tolka känslan gör lärarna på lite olika sätt. Läraren 
i klass A pekar på den pedagogiska resursen, som agerar glad igen. Läraren i klass C går själv in i 
rollen och härmar den pedagogiska resursens verbala och fysiska uttryck. Elevernas svar tyder på att 
båda lärarna lyckas göra sin fråga relevant för sina elever, mening har erbjudits för eleverna under 
detta moment.  
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Autentisk lektion 

Momentets design och innehåll  

I en klass gjordes bedömningen att eleverna skulle kunna dra nytta av undervisning kring 
känslotolkning i reella och välkända situationer. Bassängbadet användes som undervisningsrum, 
eftersom merparten av eleverna såg mycket glada ut under bassängbadet. Lärare och pedagogiska 
resurser uppmanade den elev de arbetade med i vattnet att iaktta en klasskompis (som uttryckte 
glädje). För att illustrera känslan ”arg” användes medarbetare som ombeds uttrycka ilska. Eleverna 
gavs möjlighet att erfara alla fem kritiska aspekter under samma lektion. Sammanhanget var välkänt, 
naturligt och lustfyllt för alla elever, de älskar att bada. Dessutom var situationen autentisk och 
verklig; detta är ett sammanhang som eleverna befinner sig i varje vecka.  

Lektionen genomfördes i klass C. Dessvärre gjorde olika omständigheter att det inte gick att filma 
lektionen i bassängen, utan resultatet bygger på lärarens minnesanteckningar. Momentet gick till enligt 
följande: Eleven fördes fram till en klasskompis så eleven kunde se och höra tydligt klasskompisen så 
tydligt som möjligt. Eleven fick sedan frågan ”Hur känner XX?” (verbalt och med AKK). Om eleven 
själv inte svarade fick hen stöttning i att tolka vilken känsla klasskamraten utstrålade. Den livliga 
miljön kan bidra till att eleverna hade svårt att fokusera på frågan och tolkningen men alla elever 
visade intresse både för att titta på sina klasskamrater och för att titta på AKK-bildkartan. Pedagogiska 
resurser uttryckte ilska, som variation till glädje, men det var känslan glad som fokuserades. Känslan 
arg var inte heller autentisk. En elev kommunicerade svar på frågan, hens svar var i linje med lärarens 
syn. 

Analys – autentisk lektion 

En förhoppning med det autentiska momentet var att det skulle ge eleverna ett meningserbjudande. 
Den elev som själv kommunicerade vilken känsla kamraten uttryckte, visar att momentet erbjöd hen 
mening. Dock kan momentet ha givit meningserbjudande även för övriga elever. De visade intresse för 
både att titta på känslouttryck och AKK-bildkartan. Badmomentet kan också förstås utifrån begreppet 
activity settings; deltagarna och deras känslouttryck förstås i en välbekant kontext. Så gott som alla 
elever uttrycker glädje då de badar.  

I klass C antyder bedömningen före lektionsserien och bedömningen efter lektionsserien att eleverna 
förmåga att tolka känslouttryck ökat. En elev av fem uttryckte det svar läraren önskat sig vid 
bedömning av känslan glad före lektionsserien och alla fem eleverna uttryckte att rollspelarna kände 
sig glada vid bedömningen efter lektionsserien. Övningen i den autentiska situationen kan eventuellt 
ha bidragit till utveckling av elevernas förmåga, eftersom det var just känslan glad som illustrerades i 
den autentiska situationen. 
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Sammanfattande 
analys/diskussion 
De olika lektionsmomenten kan ses som olika activity settings i vilka läromiljön, aktiviteten, 
individerna och relationerna dem emellan samspelar. Ovanstående variabler är inte konstanta, vilket 
kan påverka individernas deltagande i de olika momenten/activity settings. Nedan analyseras och 
diskuteras de olika momenten utifrån studiens frågeställningar (Vad erbjuder design och iscensättning 
av lektionsmomenten eleverna, vad gäller olika former av resurser/artefakter, vilka kan mediera 
mening kring tolkning av känslouttryck? Vilka indikationer, vad gäller elevernas lärande och 
urskiljande av mening, framträder i iscensättningen av lektionsmomenten?) och den teoretiska 
referensramen, teoretiska begrepp samt tidigare forskning. 

Bilder/foton  
I lektionsmomenten med arbete kring bilder/foton och bildsortering används både fotografier och 
tecknade bilder. Bilderna/fotona valdes ut utifrån kriteriet att de tydligt illustrerade ett känslouttryck. 
Människorna på bilderna är i olika åldrar, av olika etnisk bakgrund och de valdes ut för att vara 
representativa för de personer som eleverna möter i sin vardag. Övningarna gick ut på att tolka 
känslouttrycken på bilderna och i tre av klasserna deltog eleverna i kategoriseringsövningar.  

Både att tolka känslouttryck från bilder och att arbeta med sorteringsövningar med bilderna/fotona 
verkar tilltala eleverna. I excerpterna finns exempel på att eleverna utstrålar glädje och nöjdhet vid 
undervisningsmomenten med bilder. Att eleverna ofta uttrycker att de tolkar bildens känslouttryck på 
samma sätt som läraren bidrar till att stödja antagandet om bildens/fotots meningserbjudande. En 
bild/ett foto är ett medium som är beständigt, till skillnad från t.ex. momenten rollspel och film. 
Bilden/fotot finns för åskådning en längre stund och den ändrar inte karaktär, dessa aspekter kan antas 
bidra till bildens/fotots värde som artefakt för eleverna. 

Utvecklande av förmåga att tolka känslouttryck med hjälp av bilder/foton förefaller alltså erbjuda 
eleverna någon sorts mening. Sett i relation till Berthéns (2007) slutsats kring att undervisningen i 
särskolans ämnesområden till viss del sker urtagen ur sitt sammanhang ställer jag mig dock frågan om 
inte även dessa övningar kan ses som repetitiva färdighetsövningar tagna ur sin kontext. Eleverna ser 
en bild eller ett foto på en person som skrattar och ska sedan förmedla att personen uttrycker känslan 
glad. Vad som hänt personen innan, vad som framkallat denna känsloyttring framgår inte. Blir denna 
övning då meningsfull för eleverna? Bidrar övningen till att elevernas förmåga att tolka känslouttryck 
utvecklas? Göransson (1999) menar att lärande bör ske i autentiska situationer, eftersom elevgruppen 
har problem med att generalisera kunskaper. Utifrån Göranssons resonemang blir alltså svaret på ovan 
ställda frågor nej, övningen blir inte meningsfull såtillvida att den utvecklar elevernas förmåga i 
riktning mot lärandeobjektet. Dock tyder elevernas agerande på att uppgiften erbjuder någon slags 
mening för dem, elevgruppen samspelar inte i denna utsträckning om så inte var fallet. Bilderna/fotona 
fångar elevernas uppmärksamhet, kanske på grund av att de är välkända artefakter för eleverna. Ur ett 
variationsteoretiskt perspektiv ges eleverna möjlighet att uppleva hur de olika känslouttrycken 
kontrasterar med varandra genom bilder/foton som illustrerar olika känslor. Som Wernberg (2009) 
påpekar behöver undervisningen skapa variationsmönster för att eleverna ska få erfara de kritiska 
aspekterna och få en ökad förståelse för lärandeobjektet. I övningarna med bilder/foton finns möjlighet 
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att erfara att det finns olika känslouttryck (kritisk aspekt 1) och erfara att andra människor uttrycker 
samma känsla på olika sätt (kritisk aspekt 3). 

Min slutsats av resonemanget kring bildanvändning är att bild som artefakt medierar vissa betydelser 
kring känslor för eleverna. Dock torde bilder/foton användas som komplement till andra moment eller 
sättas i ett sammanhang i arbetet med eleverna, t.ex. berätta en historia med hjälp av bilderna, eftersom 
den mening bilderna medierar då kan ses i ett sammanhang.  

Bokläsning 
I studien valdes böcker eller delar av böcker ut för att göra lektionsinnehållet mer tillgängligt och 
illustrativt för eleverna. En gemensam nämnare för böckerna är att de har ett händelseförlopp som 
förklarar känslouttrycken hos huvudpersonerna, både i text och bild. Lärarna försökte läsa boken med 
engagemang, ändrade sin röst utifrån karaktärerna och gestikulerade för att förstärka innehållet. Till 
skillnad från bilderna har böckerna en handling och ett naturligt händelseförlopp. Handlingen byggs 
upp och något inträffar som leder fram till de känslouttryck som karaktärerna visar. Utifrån ett 
variationsteoretiskt sätt att se gavs eleverna möjlighet att erfara flera kritiska aspekter under 
bokläsningen, bland annat kritisk aspekt nummer 5: Erfara att skilda händelser bidrar till olika 
känslouttryck.  

Under lektion C6b reagerar elev E1 genom att lyfta huvudet (från bordet) då en annan elev (E3) visat 
att hen fann ett meningserbjudande i boken genom att hen förmedlat hur bokens karaktär kände sig. 
Denna episod kan ses som ett exempel på det Gibson (1986) syftar till då han menar att barn behöver 
erfara vilka meningserbjudanden andra personer finner i olika objekt. E1 kan ha uppfattat att E3 
upplevde artefakten (boken) meningserbjudande och blev därför nyfiken och reste upp överkroppen 
från bordet. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan det även tolkas som att E3 stöttar E1 att utvecklas 
inom hens proximala utvecklingszon, även om E3 i detta fall gör det oavsiktligt då hen svarar på 
lärarens fråga. 

I studiens resultat framkommer att eleverna visar intresse för bokläsningen på ett flertal olika sätt. Som 
artefakt medierar boken mening och betydelse för eleverna, möjligen på grund av att den har bilder, ett 
naturligt händelseförlopp och att den högläses med inlevelse. Egan (2001) menar att en historia består 
av berättande/narrativa enheter som tillsammans skapar en känslomässig innebörd. I en historia får 
åhöraren guidning i hur hen ska känna för det som händer i historien, vilket bidrar till att barnet känner 
sig nöjt och säkert på hur hen ska känna inför det som lärs in. Detta, menar Egan, gör att vad barnen 
lär sig av en historna blir känslomässigt meningsfullt (affectively meaningful) för barnet. Det kan 
således antas att boken ger eleverna ett meningserbjudande utifrån sin narrativa karaktär. 

Boken är en artefakt som läraren kan individanpassa genom att hen läser den på olika sätt utifrån 
elevgruppens reaktioner. Det finns flera exempel på detta i excerpterna: lärarna tilltalar elever med 
namn (för att söka deras uppmärksamhet), läraren ger små kommentarer till eleverna utifrån deras 
agerande, läraren agerar med både gester och röstlägen och läraren anpassar läshastighet utifrån 
enskilda elever. Boken tolkar, medierar, världen åt eleverna. Den agerar undervisningsredskap som 
hjälper eleverna att förstå lärandeobjektets innehåll. Bokläsningen kan således ses som lärande i ett 
meningsfullt sammanhang, som Göransson (1995) lyfter fram att kunskaper utvecklas i.  
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Film 
Filmer visades främst i två av klasserna, klass A och B. Filmerna valdes ut för att passa elevgruppen, 
de hade ett tydligt händelseförlopp. Lärarna försökte också förmedla en förförståelse för filmens 
handling innan filmen startade. Under tiden som filmen visade tolkade lärarna filmen med elevens 
AKK men den huvudsakliga kommunikativa delen av momentet ägde rum efter filmvisningen. 

Resultatet pekar på att film är en artefakt som medierar känslouttryck hos elevgruppen. Det kan antas 
bero på att filmen har ett tydligt händelseförlopp som förstärks av både visuella rörliga bilder och 
auditiva uttryck, t.ex. tal, känsloyttringar och musik. Under filmvisningen ges eleverna möjlighet att 
simultant erfara fyra av de kritiska aspekterna (Kritisk aspekt 1 - Erfara att det finns olika 
känslouttryck. Kritisk aspekt 2: Erfara att det finns skillnader mellan hur man uttrycker grader av 
samma känsla. Kritisk aspekt 3 - Erfara att andra människor uttrycker samma känsla på olika sätt. 
Kritisk aspekt 5 - Erfara att olika händelser ger olika känslouttryck.) Dock menar Fred och Stjernlöf 
(2014) att lärarens iscensättning, i samspel med eleverna, är avgörande för om eleverna lyckas erfara 
de kritiska aspekterna. Resultatet kan tolkas som att filmerna har ett större meningserbjudande för 
vissa elever än för andra, eftersom eleverna visar olika stort intresse för filmvisningen. Att film endast 
används som artefakt i två av klasserna kan också vara ett tecken på lärarnas erfarenheter kring 
filmvisning som undervisningsmoment. 

Jag frågar mig om filmen som artefakt är något för ”statisk” för den heterogena elevgrupp, som 
eleverna i särskolans ämnesområden utgör. Läraren har liten möjlighet att påverka iscensättningen 
under filmvisningens gång, ta tillvara elevernas inlägg och forma resten av momentet utifrån dem. 
Lärarens möjlighet att mediera de kritiska aspekterna blir lägre än vid t.ex. bokläsning, då läraren 
under läsningens gång kan individanpassa undervisningen utifrån eleverna direkta uttryck. Det bör 
dock vidhållas att för flera av studiens elever erbjöd filmen mening, dessa elever verkade följa med i 
filmens handling och i diskussionen efteråt kring de känslouttryck filmen visade på. Elevernas 
agerande tyder på att de erfor de kritiska aspekterna och således fick en ökad möjlighet att förstå 
lärandeobjektet.  

Rollspel  
Rollspelen spelas upp av lärare och pedagogiska resurser och de är specialskrivna för elevgruppen. De 
har ett tydligt och elevnära händelseförlopp, ett problem uppkommer som skapar starka känslor hos 
minst en av karaktärerna. Ofta har lärarna pausat rollspelet vid denna tidpunkt för en diskussion kring 
vad som har hänt och vilken känsla som uppkommit. Då rollspelet startas igen leder handlingen till att 
en annan känsla uppkommer och då rollspelet avslutats tar diskussionen vid igen.  

Under rollspelen förefaller tre fjärdedelar eleverna vara intresserade, de tittar på rollspelet och visar 
via gester, minspel och verbala uttryck att de är engagerade. Det finns exempel där elever inte visat 
intresse men sedan har aktörerna väckt elevens intresse t.ex. genom att hoppa (lektion C2a). Ur ett 
variationsteoretiskt perspektiv kan momentet ses som att det skapar en kontrast mellan förväntad 
mening och erfaren mening. Eleverna väntar sig att något ska hända, men då det inte blir som de 
förutspått, skapas en kontrast, vilken gör att eleverna urskiljer något. Denna kontrast kan tolkas som en 
slags motpol till mer behavioristiska metoder som upprepning och repetition för ökat lärande. Eleven 
förväntar sig inte att lärare och pedagogiska resurser ska spela ledsna eller arga på varandra och 
möjlighet till lärande sker just därför, eleven ”rycks med” eftersom det blir en kontrast mellan vad 
eleven väntat sig och vad som sker. Holmqvist (2009) kritiserar hårt strukturerade läromiljöer och 
ifrågasätter om det överhuvudtaget kan kallas lärande. I sin artikel (om undervisning för elever med 
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autism) lyfter hon fram att eleven behöver urskilja flera aspekter samtidigt, samt få hjälp med att 
urskilja aspekternas samband med varandra. Även Wernberg (2009) menar att variationsmönster är 
nödvändiga för att se lärandeobjektet ur nya perspektiv. Under rollspelen skapas också ett 
variationsmönster mellan de olika känslouttrycken, aktörerna känner sig t.ex. först glada och blir sedan 
ledsna. Denna variation är, enligt ett variationsteoretiskt synsätt, en förutsättning för att eleverna ska 
urskilja de kritiska aspekterna (Wernberg, 2009).  

Ineland, Molin och Sauer (2009) lyfter fram att det i särskolan bedrivs undervisning kring sådant som 
eleverna inte har möjlighet att lära sig, medan Östlund (2012) istället menar att särskolans 
undervisning grundar sig i omsorgsarbete. Denna studies resultat pekar på att det under 
lektionsmomentet rollspel faktiskt undervisas kring stoff som elevgruppen har möjlighet att utveckla 
ett lärande kring samt att undervisningen inte på något sätt kan sägas ha sin grund i omsorgsarbete.  
Eleverna visar att de följer undervisningen och flera elever visar dessutom förmåga till att tolka de 
känslouttryck som gestaltas. Rollspelen erbjuder möjlighet till lärande i ett sammanhang, känslorna 
uttrycks i en kontext, vilket förespråkas av Berthén (2007) och Göransson (1995).  

Autentisk lektion 
I klass C bedömde läraren att kritisk aspekt nummer 4 var högaktuell: Erfara känslor i olika 
kontexter/reella situationer. Eftersom merparten av eleverna uttryckte glädje under bassängbadet, 
användes denna kontext i undervisningen. Eleverna ombads och stöttades i att iaktta klasskompisar 
som uttryckte glädje samt pedagogiska resurser som uttryckte ilska, för att sedan kommunicera om 
känslouttrycken. Känslan glad uttrycktes autentiskt, dock var känslan arg inte autentisk, men 
uttrycktes för att skapa ett variationsmönster i den aktuella läromiljön. Eleverna hade delar av sin 
AKK tillgänglig i vattnet och hela bildkommunikationssystemet låg på bassängkanten. Övningen kan, 
ur ett sociokulturellt perspektiv, ses som försök till att skapa en lärandesituation inom elevens 
proximala utvecklingszon. Själva aktiviteten (bassängbadet) kan ses som en artefakt, i vilken läraren 
försöker mediera andra elevers känslouttryck. Englund (1997) anser att ett moment blir 
meningserbjudande för eleven då innehåll och form förankras i ett sammanhang, vilket det skulle 
kunna sägas att känsloyttringarna gör under badaktiviteten.  

Under detta moment gavs eleverna möjlighet att erfara alla fem kritiska aspekter simultant. Det är 
dock svårt att avgöra om läraren kunde iscensätta lektionen på så sätt att eleverna verkligen gavs 
möjlighet att urskilja alla kritiska aspekter. Den relativt högljudda miljön i bassängen begränsar 
möjligheten för eleverna att komma med inlägg och fokusera på uppgiften. Eleverna har heller inte 
tillgång till sin AKK på samma sätt som de har då de sitter vi ett bord. Dessa aspekter kan försvåra 
lärarens möjlighet att ta tillvara på elevernas kommunikationsuttryck, vilket kan bidra till att eleverna 
inte urskiljer alla kritiska aspekter (Fred & Stjernlöf, 2014).  

Wishart et al. (2007) fann att glädje var den känsla som var lättast att tolka av de sex känslor som togs 
upp i studien, detta gäller både för barn med funktionsnedsättningar och för barn utan 
funktionsnedsättningar. I klass C pekar bedömningen före och efter lektionsserien på att eleverna 
utvecklat sina förmågor att tolka känslouttrycket glad, alla elever uttryckte det svar läraren önskat sig 
vid bedömningen efter lektionsserien, endast en elev gjorde det vid bedömningen före lektionsserien. 
Förmåga att tolka övriga känslor ökade inte tillnärmelsevis så markant. Eventuellt har momentet i den 
autentiska situationen bidragit till utveckling av elevernas förmåga att tolka känslan glad, med tanke 
på att det var just känslan glad som illustrerades under det autentiska momentet. 
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Konklusion  
Undervisningens olika moment kan ses som de olika miljöer, som Göransson (1999) menar att 
undervisning i särskolan ska ske i. De miljöer som de olika aktiviteterna utspelar sig i kan ses som en 
övning i att generalisera kunskaper, så att de blir användbara i flera miljöer. Artefakterna, tillsammans 
med lärarnas iscensättning medierar betydelser i de kritiska aspekterna för eleverna och möjliggör på 
så sätt förståelse av lärandeobjektet.  

Sammanfattningsvis antyder studiens resultat att delar av alla lektionsmoment var meningserbjudande 
för merparten av eleverna, om än i olika hög grad. Då momenten inte var meningserbjudande kan 
lärarna har misslyckats med att iscensätta momentet i samspel med eleverna, så att eleverna inte gavs 
möjlighet att uppleva variation. Momentet film föreföll t.ex. statiskt och svårt för lärarna att påverka 
utifrån elevernas respons. Det kan dessutom vara svårt att finna en film som passar alla elever i en 
mycket heterogen elevgrupp. I analysen framkom även att lektionsmoment med foton/bilder eventuellt 
bör ses som ett komplement till andra undervisningsmoment/övningar, alternativt sättas in i ett 
sammanhang, t.ex. narrativt. Detta på grund av att bilder och foton inte presenterar känslouttrycket i 
ett sammanhang, vilket kan komplicera lärande för elever med utvecklingsstörning, som ofta har lägre 
abstraktionsförmåga än elever utan utvecklingsstörning. Lektionsmomenten bokläsning och rollspel 
har vissa gemensamma drag, t.ex. ett narrativt eller naturligt händelseförlopp, visuella uttryck genom 
bilder eller rollspelare samt auditiva uttryck via tal i olika röstlägen. Lärarna hade stor möjlighet att 
mediera de kritiska aspekternas betydelser utifrån elevgruppens reaktioner under momentens gång, 
iscensättningen kunde därmed ske i samspel och kommunikation med eleverna. Rollspelen erbjöd 
även eleverna möjlighet att erfara en kontrast mellan vad de förväntade sig skulle hända och vad som 
verkligen hände (förväntad mening – erfaren mening). Detta föreföll fånga elevernas fokus och skapa 
intresse för lektionsmomentet. Övningen i autentisk miljö gav dessvärre knapphändig information i 
denna studie, dels på grund av att den endast utfördes i en klass och dels på grund av att övningen inte 
kunde videodokumenteras. Studiens resultat tyder eventuellt på att övningen möjliggjorde lärande och 
utvecklande av förmågan att tolka känslouttryck, men det är svårt att dra några slutsatser kring detta. 
Resultaten bör dock tolkas med medvetenhet om elevgruppens funktionsmässiga heterogenitet. 
Språklig förmåga och förståelse samt kognitiva svårigheter (jfr Carlsson, 2004) påverkar elevernas 
möjlighet till att uppleva och urskilja lektionsmomenten som meningserbjudande. Resultaten ska alltså 
ses i ljuset av de olika elevernas förmågor.  

Lektionsmomenten var systematiskt utformade och strävade mot att eleverna skulle få möjlighet att 
urskilja variation och kontrast mellan olika aspekter/variabler. Forskning (Holmqvist, 2009) lyfter 
fram just detta; vikten av en undervisning som är både strukturerad och erbjuder på variation för elever 
med funktionsnedsättningar. Här förefaller jag närma mig svaret på min andra forskningsfråga: Vilka 
indikationer vad gäller elevernas lärande och urskiljande av mening framträder i iscensättningen av 
lektionsmomenten? Lektionsmomenten blir meningserbjudande (om än i olika hög grad) genom att de 
systematiskt erbjuder eleverna möjlighet att urskilja variationsmönster, vilket läraren ansvarar för 
genom att iscensätta lektionen i interaktion med eleverna.  

På vilket sätt kan då iscensättning av undervisningen förstås i relation till de ”stora” lärandeteorierna? 
I arbetet med foton och bilder berömmer och bekräftar lärare och pedagogiska resurser eleverna då de 
lagt bilder/foton i ”rätt” kolumn, detta kan utifrån ett behavioristiskt perspektiv ses som ett 
förstärkande av den förmåga som läraren vill utveckla. Beröm förekommer även under de andra 
lektionsmomenten, även om det förefaller som det i störst utsträckning förekommer under momentet 
med foton och bilder. I två av klasserna arbetar eleverna både i grupp och individuellt med 
foto/bildkategorisering, utifrån ett konstruktivistiskt synsätt kan den individuella övningen ses som att 
läraren har utformat en övning där eleven själv är aktiv och kan konstruera kunskap. De flesta moment 
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iscensätts dock i samarbete med andra människor; klasskamrater, lärare och pedagogiska resurser. Det 
framgår också i empirin att eleverna visar prov på nya/utvecklade förmågor då de får stöttning av en 
annan person, vilket ur ett sociokulturellt perspektiv kan ses som ett lärande i den proximala 
utvecklingszonen. Iscensättning av meningserbjudande sker då genom deltagande i miljön med dess 
olika medierande artefakter i form av teckenresurer som AKK samt bilder, bokläsning och teater med 
gestaltning av händelseförlopp som medierar betydelser av känslouttryck. Flera av aktiviteterna, t.ex. 
rollspel eller bassängbad möjliggörs som meningserbjudande med hjälp av lärarens iscensättning.  

Hur kan då utveckling av undervisningen i grundsärskolans ämnesområden i förhållande till 
sociokulturell teori se ut? Resultaten pekar på att undervisningen bör vara strukturerad, erbjuda 
eleverna möjlighet att urskilja variation samt att iscensättning av lektionen måste ske i kommunikativ 
interaktion med eleverna. Ur ett sociokulturellt synsätt kan iscensättningen endast bli framgångsrik om 
eleven har de redskap hen behöver för att kunna kommunicera och lära.  

Förslag till utveckling av praxisnära forskning av 
undervisning i grundsärskolans ämnesområden 
För knappt 50 år sedan var elevgruppen, vars undervisning har studerats, ingen elevgrupp. De var en 
”vårdgrupp” som ansågs obildbara (Assarson, 2009). På många håll fokuserar fortfarande lärare på 
omvårdnad eller repetitiv färdighetsträning, i stället för på undervisning (jfr Berthén, 2007). Jag anser 
dock att föreliggande studie visar exempel på att elevgruppen som läser ämnesområden har stora 
möjligheter till utvecklande av kursplanens (Lgrsä 11) förmågor om de erbjuds möjligheten till 
utveckling och lärande. Detta resultat kan även vara av vikt för andra yrkesgrupper som kommer i 
kontakt med elevgruppen direkt eller indirekt, t.ex. socialtjänst, försäkringskassa och politiker. Jag ser 
ett stort behov av ytterligare praxisnära studier som fokuserar undervisningens innehåll och metoder.  

Det skulle t.ex. vara intressant att studera fler övningar som fokuserar utveckling av förmågor i 
autentiska miljöer samt gestaltning genom rollspel för att se vilken möjlighet att erfara kritiska 
aspekter som övningarna bidrar till. I förhållande till sociokulturell teori skulle det vara intressant att 
systematiskt utveckla praxisnära undervisning och studier i vilka begrepp som mediering, artefakt, 
iscensättning i kommunikativ interaktion och variation tas tillvara både under planeringsstadie och 
analysstadie. 

Att vidare studera samspelet mellan elev och lärare och där uppmärksamma AKK under iscensättning 
av lektionerna hade varit också intressant utifrån De Leo et al. (2012) synpunkt om att frågan om AKK 
rör språkets tre huvudkomponenter: form, innehåll och användning. Detta kan ses som lärarens 
möjlighet till framgångsrik iscensättning av lektionsmomenten, att elevens AKK erbjuder eleven 
mening i relation till språkets innehåll och mening. I förhållande till det fokuserade lärandeinnehållet 
ska elevens AKK vara ett medierande redskap, en artefakt, för att eleven ska utveckla sina förmågor. 
Som tidigare nämnts är, utifrån ett sociokulturellt synsätt, framgångsrik iscensättning av 
lektionsmomentet beroende av att eleven har de redskap/artefakter hen behöver för att kunna 
kommunicera och lära. 

Metoddiskussion 
Att samla in data kring hur lärande och meningserbjudande äger rum i undervisning och lärande för 
elever med utvecklingsstörning, varav flertalet har en komplex kommunikationssituation, är 
komplicerat ur flera aspekter. Som tidigare nämnts tillfrågades inte eleverna om de ville delta i 
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studien, vilket kan ifrågasättas då elevgruppen kan ses som en utsatt grupp i samhället. Eftersom 
studien fokuserade undervisningen och inte själva eleverna ansågs fördelarna av studien ändå 
överväga eventuella nackdelar. Med facit i hand synliggjorde även studien elevernas lärande och 
utvecklingspotential. Eftersom endast ett fåtal studier tidigare behandlat undervisning för elevgruppen 
torde denna och liknande studier vara av stor vikt för undervisningens utvecklande. Vilken nytta kan 
då dras av lärdomarna som framkom i studien? Som tidigare beskrivits är det svårt att i en studie som 
denna anta att slutsatserna är fullt ut generaliserbara. Dock pekar studiens slutsats i samma riktning 
som forskares resultat (t.ex. Holmqvist, 2009), vilken borde bidra till slutsatsens reliabilitet. Carlgren 
(2014) menar att målet med designstudier inte är att resultatet fullt ut ska kunna generaliseras, utan 
snarare att ge läsarna stöd i hur de kan transferera resultat och slutsatser till sin egen verksamhet. Ur 
det perspektivet är denna studies resultat och slutsatser varken helt specifika eller fullt ur 
generaliserbara men de kan användas även i en annan kontext (jfr Runesson, 2014).  

Elevernas komplexa kommunikationssituation behövde även tas i beaktande vid dokumentation av 
undervisningen/empiri-insamling. För att finna vilka detaljer och moment av undervisningen som 
föreföll erbjuda eleverna mening valdes att filma lärosituationerna. Eftersom alla lektioner filmades 
verkade eleverna bekväma med att bli filmade, antagligen reflekterade de inte särskilt mycket kring att 
de filmades. Filmning är dessutom vanligt förekommande i klasserna. Vid filmning tydliggörs de 
närvarandes blickar, gester och minspel (Pramling Samuelsson & Lindahl, 1999), något som kan vara 
svårt att hinna dokumentera på annat sätt då flera personer samspelar.  

Ett problem med filmning som uppdagades var att det ibland föreföll som ipaden eller videokameran 
spelade in, men efteråt upptäcktes att inspelning inte skett eller att inspelningen avbrutits. Detta 
medförde att tre av de 29 lektionerna inte dokumenterades helt eller delvis. Vid de flesta 
lektionstillfällen användes stativ till filmkameran/ipaden, detta ledde till att det som syntes i bild 
ibland inte var det som primärt skulle undersökas. Elever och medarbetare flyttade på sig och försvann 
då ur bild. Eftersom forskargruppens medlemmar höll cirka ¼ av lektionerna var och inte hade 
möjlighet att observera fler än en lektion hos övriga medlemmar utgjordes empirin av cirka 10 (av 29) 
beror på förmågan att hantera språkets tre huvudkomponenter: form, innehåll och användning 
lektioner som inte observerats direkt eller via video. Dessa lektioner hade bara beskrivits skriftligt 
genom transkriptionerna och muntligt av kollegorna i forskargruppen. Det här medförde både positiva 
och negativa aspekter; den totala empirin är omfattande, men missuppfattningar kan lättare ske om 
man inte själv deltagit i eller observerat lektionen.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 
 
25 januari 2015 
 
Hej  

Just nu läser jag sista terminen i speciallärarutbildningen, där ingår det att skriva ett självständigt 
arbete. Jag och tre av mina kurskamrater har valt att undersöka hur undervisningen kan utveckla 
elevers förmåga att tolka känslor, det ingår som centralt innehåll i kursplanen. För att göra denna 
studie krävs ett godkännande av er som vårdnadshavare.  

Studien innebär att några lektioner kommer att filmas för att jag efter analys ska kunna se viktiga 
aspekter i lärandet. Filmerna kommer att ses av mig och mina tre kurskamrater, inga därutöver, efter 
användandet kommer de att raderas. Det som är i fokus är utvecklandet av undervisning, inte enskilda 
elever.  

Resultaten i denna studie kommer sannolikt att utveckla undervisning och lärande för ditt barn. 

Undersökningen kommer att följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer, materialet 
avidentifieras, förvaras säker och möjlighet till att avsluta studien finns. Det kommer inte att finnas 
någon möjlighet att identifiera någon enskild elev.  

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta mig. Jag önskar att få svar på min förförfrågan snarast 
möjligt, men senast på torsdag, 29 januari. Jag delger er gärna våra resultat i slutet av terminen eller 
beskriver studiens exakta upplägg mer djupgående för de som är intresserade. Det känns mycket 
spännande att få möjlighet att utveckla undervisningen för den elevgrupp som jag brinner för! 

 

Jag godkänner att _______________________________ deltar i studien. 

   (elevens namn) 

 

Vårdnadshavares underskrift__________________________________ 

 

Vänliga hälsningar 

Eva Savilahti 
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Bilaga 2 

Bedömning före och efter lektionsserien 
 
Läs/spela upp situationen, använd elevens AKK och be eleven berätta/visa vilken känsla du beskriver. 
 
1. Ilska/arg: Jag hade fått en godisbit som jag skulle äta. Mmmm, vad gott det skulle bli! Precis när jag 
skulle ta upp biten kom min storasyster och tog den ifrån mig. Jag skrek åt henne, men hon åt upp den. 
Jag stampade i golvet och kände mig jätte… 
 
2. Glädje/glad: Vi lekte en danslek på musiken. Jag skrattade och skrattade. Alla dansade runt och 
hade jätteroligt. Jag kände mig… 
 
3. Sorg/ledsen: Min mamma ska åka bort en vecka. Åhh, vad jag kommer sakna henne! När jag ska 
säga hej då till henne kramar jag henne jättehårt och börjar gråta. Jag känner mig jätte… 
 
4. Rädsla/rädd: Vi var ute sent en kväll. Det var mörkt. Plötslig hoppar någon fram ur buskarna och 
skriker ”Uäääää!”. Jag rycker till, hjärtat bultar och jag känner mig… 

5. Förvåning: Jag var i skolan och satt och åt lunch när jag plötsligt såg min pappa komma in i 
klassrummet. Vad konstigt! Han brukar aldrig komma vid den här tiden. Jag kände mig… 
 
6. Avsky: Idag skulle vi äta blodpudding. Jag kunde inte låta bli att tänka på att det var gjort av blod! 
Jag kan bara inte äta blod, jag vill kräkas när jag tänker på det! När min assistent ställde fram tallriken 
slog jag ner den på golvet. Jag … blodpudding! 
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Bilaga 3 

Transkriptionskoder 
 
Punkter inför transkriberingen: 
 

• Inledning, kort beskrivning av klassrummet, var är läraren, var är eleverna. 
• E 1 = elev 1. L = lärare. P = personal. (T), tolkning inom parentes direkt där det händer i 

texten. (K), kritiska aspekter. (G), gester. Ex E1 nickar (G) Respons (R) bedömning (B), 
kommunikation om känslor. 

• Beskriv vad eleverna gör, mimik, någon skrattar, någon tittar åt ett annat håll. 
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Bilaga 4  

Analys och precisering av lärandeobjektet känslor 
och dess kritiska aspekter  
 
Enligt Marton (2005) bör lärandeobjektet fokusera förmågor som generellt är svårt för den tänkta 
elevgruppen. Vi genomförde två möten med forskargruppen innan vi enades om att studiens 
lärandeobjekt skulle formuleras som att utveckla förmågan att tolka andra människors känslouttryck. 
Lärandeobjektet kan kopplas till att känslor nämns i läroplanen för grundsärskolan under centralt 
innehåll: ”Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.” (Skolverket, 2011 s. 148). Efter noga 
övervägande valdes dessa: glad, ledsen, rädd, arg, avsky och förvånad att tas med. Takagi (2015) 
skriver i sin artikel om dessa sex nämnda känslor och benämner dem som grundkänslor. 
 
För att lärande ska komma till stånd kan olika sätt att förstå ett lärandeobjekt definieras i termer av 
kritiska aspekter som bör erfaras, urskiljas och fokuseras på simultant (Holmqvist, 2009). Eleven 
behöver erfara någon slags variation för att urskilja en kritisk aspekt, vilket innebär att läraren behöver 
konstruera ett variationsmönster som är nödvändig för eleverna att urskilja (Holmqvist). För att 
eleverna ska kunna fokusera på vissa kritiska aspekter måste de varieras emot en konstant bakgrund. 
Variation är nödvändig för särskiljning och särskiljning är nödvändig för att erfara aspekten 
(Holmqvist). 
Nedanstående kritiska aspekter diskuterades i gruppen, utifrån vad som måste synliggöras i 
undervisningen för att eleverna ska kunna tolka andra människors känslouttryck. I studiens startskede 
kom forskargruppen fram till tre kritiska aspekter, nedan numrerade kritisk aspekt 1, 2 och 3. Då de tre 
första lektionerna var genomförda i varje klass träffades gruppen och kom tillsammans med 
handledaren fram till två kritiska aspekter till, numrerade kritisk aspekt 4 och 5. 
 

Kritisk aspekt Varierar Konstant 

1. Erfara att det finns olika känslouttryck. Arg, ledsen, glad, rädd… En 
känsla. 

2. Erfara att det finns skillnader mellan hur man 
uttrycker grader av samma känsla. 

Lite glad, glad, jätteglad, 
euforisk. 
Dimensioner av känslan glad. 

En känsla 

3. Erfara att andra människor uttrycker samma känsla 
på olika sätt. 

Uttrycksformerna varierar, 
personerna varierar 

En känsla 
 

4. Erfara känslor i olika kontexter/reella situationer Kontexten varierar Känslan 

5. Erfara att: 
- olika händelser ger olika känslouttryck. 
- olika händelser ger samma känslouttryck. 
- samma händelse ger olika känslouttryck 

Olika händelser ger olika känslor. Känslan 
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Bedömning före lektionsserie  
I forskargruppen fördes samtal och diskussioner kring hur en första bedömning (kallas ofta förtest) 
skulle kunna utformas. På grund av elevgruppernas heterogenitet och olika kommunikationssätt 
designades slutligen bedömning (bilaga 2) utifrån sex korta berättelser/händelser. Berättelserna, som 
var för sig illustrerade ett känslouttryck kunde läsas upp, rollspelas och/eller visas med bilder. Efter 
genomgång av varje berättelse ombads eleverna tolka vilken känsla personen i berättelsen illustrerade. 
Bedömningsmomentet genomfördes på något varierande sätt i de respektive klasserna, lärarna 
designade utförandet (rollspel, bilder, högläsning) med sin elevgrupps förmågor och 
kommunikationssätt i åtanke. Utifrån resultatet av bedömningen före lektionsserien analyserades 
elevernas förmågor att tolka de olika känslorna. En ”förlektion”, som fokuserade känslorna glad, 
ledsen eller arg planerades och genomfördes av respektive lärare. Detta gjordes för att få ytterligare 
information om elevernas förmågor samt för att utforska olika lektionsmoment i elevgrupperna. De 
båda bedömningstillfällena filmades och resultatet diskuterades i forskargruppen och med 
handledaren. 

Planering av lektion 1-3 
Eftersom ett fåtal av studiens 15 elever under bedömningen före lektionsserien och ”förlektionen” 
visade förmågan att tolka några av känslouttrycken beslutades att vi skulle koncentrera oss på 
känslorna glad, ledsen och arg under de inledande tre lektionerna. Lektionerna i de fyra olika 
klassrummen genomfördes utifrån elevgruppens heterogenitet, lektionerna designades utifrån 
förhoppningen att eleverna skulle ges möjlighet att erfara de kritiska aspekterna (kritisk aspekt 1-3). 
Alla elevgrupper arbetade med att tolka bilder och att tolka känslouttryck i rollspel. Tre av fyra klasser 
arbetade även med bokläsning, sortering/kategorisering av bilder och filmer. 

Planering av lektion 4-6 
Efter de tre första lektionerna träffades forskargruppen tillsammans med handledaren. I diskussionen 
kring de första lektionerna kom gruppen fram till två ytterligare kritiska aspekter (kritisk aspekt 4, 5). 
Utifrån hur elevgrupperna svarat på undervisningen valde lärarna att designa lektion 4-6 på lite olika 
sätt. I klass A utvidgades arbetet till att behandla alla grundkänslor utom känslan avsky. Eleverna i 
klass B fick arbeta mer med nyanser av de känslor de redan arbetat med (glad, ledsen, arg), de fick 
möjlighet att erfara kritisk aspekt nummer 2; att det finns skillnader mellan hur man uttrycker grader 
av samma känsla. I klass C bestämde sig läraren för att fortsätta arbeta med känslorna glad och arg och 
utvidga arbetet genom att behandla kritisk aspekt 4: erfara känslor i autentiska situationer. Läraren i 
klass D valde att gå vidare genom att behandla ytterligare en känsla, känslan arg. 

Bedömning efter lektionsserien 
Lektionsserien avslutades med att eleverna fick göra samma bedömningsmoment som de genomförde 
innan serien startade, även detta filmades och transkriberades. Bedömningen efter lektionsserien 
genomfördes på liknande sätt som bedömningen före lektionsserien, med samma personal närvarande, 
dock saknades en elev i klass A. Anledningen till att bedömningsmomenten är liknande är att vi vill se 
om det finns någon utveckling i lärandet av att tolka känslor hos eleverna. 
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