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Syftet med denna studie är att utveckla kunskaper om förutsättningar för lärande inom det 

estetiska ämnesområdet i grundsärskolan för elever med kombinationen utvecklingsstörning 

och hörselskada/dövhet. I studien undersöks vilka undervisningsstrategier som används av 

lärare i bild, drama och slöjd. Studien beskriver även kunskaper och förmågor som eleverna 

ges förutsättningar att utveckla, samt hur detta lärande tar sig uttryck. 

Denna fallstudie har en kvalitativ ansats och genomsyras av en sociokulturell syn på 

kunskapsbildning.  Det empiriska materialet består av videofilmade observationer av lektioner 

i bild, drama och träslöjd samt semistrukturerade intervjuer med respektive ämneslärare. För 

att identifiera lärarnas undervisningsstrategier och elevernas förutsättningar för lärande har 

det transkriberade materialet tolkats utifrån den didaktiska triangeln samt två andra teoretiska 

ramverk. 

Resultatet visar att lärarna genom ett flexibelt arbetssätt, personligt bemötande, individuella 

anpassningar och en ”röd tråd” mellan lektionerna får eleverna delaktiga och aktivt deltagande. 

Centralt för undervisningen är ett gemensamt fokus på uppgiften där läraren växlar mellan att 

stötta och backa; elevernas arbetsprocess är i centrum och de får uppleva att de lyckas. Lärarna 

kombinerar uppgifter med tydliga mål, som ämnesspecifik undervisning av tekniker, redskap 

och material, med uppgifter med öppna slut och processkaraktär. Genom detta ger eleverna 

uttryck för att de utvecklar ämnesövergripande förmågor som att vara uthållig, reflektera och 

värdera, visualisera, iaktta, experimentera, tänja på sina gränser och uttrycka sig.  

 

Slutsatser som kan dras är att tillgång till undervisning i estetiska ämnen, inte minst drama, är 

viktigt för elever med kommunikativa svårigheter. Detta gäller i synnerhet elever med 

kombinationen utvecklingsstörning och hörselskada/dövhet som undervisas i en icke- 

teckenspråkig miljö. Det är dock av stor betydelse att undervisande lärare är medveten om hur 

olika undervisningsstrategier påverkar elevernas förutsättningar för lärande, samt att läraren 

kan växla mellan olika undersisningsstrategier för att uppnå syftet med undervisningen och 

kursplanernas mål. 

 

 

Nyckelord: estetiska ämnen, estetiska lärprocesser, grundsärskola, bild, drama, slöjd, 

utvecklingsstörning, hörselskada/dövhet, fallstudie. 
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Förord 

Ett flertal personer har haft stor betydelse för denna studie.  

Först de tre lärare som har öppnat sina klassrum och delat med sig av sin undervisning, sin 

kunskap och sina erfarenheter. Det krävs mod att låta sig bli filmad och intervjuad, och 

därefter analyserad och presenterad i en studie. Jag är oerhört tacksam för det, och för er 

generositet och engagerade medverkan! 

Dock ingen undervisning utan elever; därför självklart även ett stort tack till deltagande elever 

som gett mig inblick i den lärmiljö som är er skolvardag. Tack också till vårdnadshavare vars 

godkännande varit en förutsättning för studiens genomförande. Det har varit spännande och 

lärorikt att i detalj följa elevernas lärprocesser, och glädjande nog upptäcka att de lär mycket 

mer än vad man vid en första anblick tror.  

Tack också till de assistenter som mer eller mindre på ett bananskal halkat in i studien. Utan 

ert positiva tänkande och er flexibilitet hade observationerna inte kunnat genomföras som 

planerat. 

Varmt tack även till de två handledare som i olika skeden varit inblandade i studien. Först 

Nina Klang som inspirerat, ”peppat” och inhandlat engelska frimärken. Och sedan inte minst 

Kerstin Göransson som hjälpt mig sortera i mitt (alltför) omfångsrika material, gett struktur 

och fått mig att tänja på mina gränser. 

Sist men inte minst; tack Lasse för att du härdat ut all denna tid jag suttit okontaktbar framför 

datorn. På grund av sjukdom drog uppsatsen dessutom ut mer på tiden än vad som var tänkt. 

Nu är det min tur att sköta markservicen ett bra tag framöver! 

 

 

 

  



1 

 

Innehållsförteckning 
Inledning ............................................................................................................................................................. 3 

Studiens disposition och centrala begrepp .............................................................................. 4 

Bakgrund ............................................................................................................................................................ 5 

Grundsärskolans elever och lärmiljö ...................................................................................... 5 

Utvecklingsstörning ............................................................................................................ 5 

Elever med kombinationen utvecklingsstörning och hörselskada/dövhet .......................... 5 

Undervisning och lärande i grundsärskolan ........................................................................ 6 

Estetiska ämnen och estetiska lärprocesser ............................................................................ 6 

Styrdokument .......................................................................................................................... 8 

Forskningsöversikt estetiska ämnen i särskolan ..................................................................... 8 

Sammanfattning av bakgrunden ........................................................................................... 10 

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

Teoretisk referensram ................................................................................................................................ 11 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande .............................................................................. 11 

Lärares undervisningsstrategier ............................................................................................ 12 

Elevers kunskaper och förmågor .......................................................................................... 13 

Metod ................................................................................................................................................................ 15 

Ansats ................................................................................................................................... 15 

Metodval ............................................................................................................................... 15 

Urval ..................................................................................................................................... 15 

Deltagare ........................................................................................................................... 16 

Observerade lektioner ....................................................................................................... 17 

Bortfall .............................................................................................................................. 17 

Genomförande ...................................................................................................................... 17 

Databehandling ..................................................................................................................... 18 

Forskningsetiska reflektioner ............................................................................................... 19 

Förförståelse ...................................................................................................................... 20 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet .......................................................................... 20 

Resultat ............................................................................................................................................................. 22 

Lärarnas undervisningsstrategier .......................................................................................... 22 

Fysisk och social miljö ...................................................................................................... 22 

Urval och framställning av lektionernas innehåll ............................................................. 23 



2 

 

Interaktion mellan lärare och elev ..................................................................................... 24 

Elevernas erfarenheter och lärande ................................................................................... 25 

Elevernas kunskaper och förmågor ...................................................................................... 26 

Ämneskunskaper och ämnesövergripande förmågor ........................................................ 27 

Konvergent och divergent lärande .................................................................................... 30 

Lärande OM, I och GENOM estetiska ämnen .................................................................. 30 

Sammanfattning av resultatet ............................................................................................... 31 

Diskussion ....................................................................................................................................................... 32 

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

Metodval ........................................................................................................................... 32 

Urval ................................................................................................................................. 32 

Genomförande ................................................................................................................... 32 

Databehandling ................................................................................................................. 33 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 34 

Lärmiljön i grundsärskolan ............................................................................................... 34 

Kommunikativa möjligheter för elever med utvecklingsstörning och hörselskada/dövhet

 ........................................................................................................................................... 34 

Lärande i estetiska ämnen i grundsärskolan ..................................................................... 35 

Undervisning i estetiska ämnen i grundsärskolan ............................................................. 36 

Referensförteckning .................................................................................................................................... 38 

Bilagor ............................................................................................................................................................... 44 

Bilaga 1 ................................................................................................................................. 44 

Bilaga 2 ................................................................................................................................. 45 

Bilaga 3 ................................................................................................................................. 46 

Bilaga 4 ................................................................................................................................. 47 

Bilaga 5 ................................................................................................................................. 48 

Bilaga 6 ................................................................................................................................. 50 

Bilaga 7 ................................................................................................................................. 51 

Bilaga 8 ................................................................................................................................. 53 

Bilaga 9 ................................................................................................................................. 55 

 



3 

 

Inledning 
En efterfrågad förmåga i dagens kunskapsbaserade samhälle är kreativitet, i betydelsen 

självständigt tänkande, problemlösning och flexibilitet. Med syfte att utveckla dessa, och 

andra ämnesövergripande förmågor görs i många länder utbildningspolitiska satsningar på 

estetiska ämnen och estetiskt lärande (Saunders, 2012). Aktuell forskning fokuserar också 

alltmer på klassrumsdiskursen; hur lärare genom interaktion och kommunikation kan stödja 

elevernas lärande och utveckling av ämnesövergripande förmågor, dvs. kommunikativa, 

kognitiva, analytiska, kritiska och kreativa förmågor. Detta framkommer i den av 

Skolinspektionen beställda forskningsöversikten ”Utmärkt undervisning – framgångsfaktorer i 

svensk och internationell belysning” (Håkansson & Sundberg, 2012). 

Hur ser detta ut ur ett specialpedagogiskt perspektiv? Det finns förvånansvärt lite forskning 

och granskning av undervisningen och den pedagogiska verksamheten i den svenska 

grundsärskolan. Hur kunskapsutvecklingen ser ut för elever i grundsärskolan vet vi inte 

mycket om då dessa varken har obligatoriska betyg eller deltar i nationella eller 

internationella kunskapsutvärderingar (Göransson, Hellblom-Thibblin, & Axdorph, 2011; 

Östlund, 2012b). ”Hur går det för eleverna?” var också en central fråga i Skolinspektionens 

(2010) kvalitetsgranskning av undervisningen i ämnet svenska i grundsärskolan. Frågan gick 

dock inte att besvara då alla de 28 i utvärderingen deltagande grundsärskolorna saknade 

övergripande sammanställningar av elevernas kunskapsresultat. Detta visar på en allvarlig 

brist i grundsärskolornas verksamhet enligt Skolinspektionen (a.a.). Det vi vet om 

undervisning och lärande i grundsärskolan bygger på ett fåtal småskaliga icke-generaliserbara 

studier vilka indikerar att undervisningen är starkt vuxenstyrd och bygger på direkt 

instruktion, vilket ger eleverna en svarande och passiv roll (Anderson, 2002; Berthén, 2007; 

Bunning, Smith, Kennedy, & Greenham, 2013; Göransson et al., 2011; Östlund, 2012a).  

Jag har i 15 år arbetat med estetisk verksamhet i grundsärskolan med elever med 

kombinationen utvecklingsstörning och hörselskada/dövhet, ofta även med ytterligare 

funktionsnedsättningar. Som textillärare får jag väl sägas vara en aning partisk; det vore svårt 

att engagera sig i sitt yrke utan en tro på de möjligheter till lärande som skapande verksamhet 

och estetiska ämnen kan erbjuda. Detta bekräftas av Anderson (2002), Fischbein (2007), 

MacLean (2008) och Malley & Silverstein (2014) som alla menar att det är angeläget för 

personer med utvecklingsstörning att få tillgång till en variation av uttryckssätt och använda 

flera sinnen genom undervisning i estetiska ämnen.  

Lindgren (2008) påpekar dock att det finns många antaganden om nyttan med estetiska ämnen 

och estetiska lärprocesser för elever med särskilda behov, men att inte mycket är 

vetenskapligt belagt. I Sverige är forskning om estetiska ämnen i särskolan i princip 

obefintlig, och även internationellt är den mycket begränsad. Jag ser därmed att det finns flera 

goda skäl att utveckla kunskaper om förutsättningar för lärande inom det estetiska 

ämnesområdet i grundsärskolan, vilket är syftet med denna studie. 
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Trots studiens begränsade omfattning är min förhoppning att den kan tillföra kunskap inom 

flera områden där det enligt ovan finns ett uttalat behov av ytterligare forskning; 1. Hur 

lärande och undervisning kan se ut för elever i grundsärskolan. 2. Hur kommunikation och 

lärande kan möjliggöras för elever med kommunikativa och språkliga svårigheter; framförallt 

elever med kombinationen utvecklingsstörning och hörselskada/dövhet. 3. Vilka kunskaper 

och förmågor dessa elever kan ges förutsättning att utveckla genom estetiska ämnen. 4. Vilka 

metoder och undervisningsstrategier lärare kan använda för att möjliggöra elevernas 

utveckling av olika kunskaper och förmågor i estetiska ämnen.  

Studiens disposition och centrala begrepp 

Studien inleds med ett bakgrundskapitel som beskriver förutsättningar för lärande i estetiska 

ämnen i grundsärskolan både ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Därefter 

presenteras syfte och frågeställningar, vilka följs av ett avsnitt som redogör för de teoretiska 

referensramar som är studiens utgångspunkt. I resultatdelen redovisas och tolkas sedan den 

insamlade empiri, och i sista avsnittet diskuteras metod och resultat. 

Jag har i denna studie valt att använda begreppet ”estetiska ämnen” som en översättning av 

engelskans The Arts.  Vad som åsyftas är inte självklart; vilka konstnärliga och skapande 

ämnen som ingår i skolan är delvis kulturellt betingat, men innebär i många länder bild, 

musik, teater och dans (Winner, Goldstein, & Vincent-Lancrin, 2013). Det empiriska fokuset 

för denna studie ligger dock på de estetiska ämnena bild, drama och slöjd. 
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Bakgrund 
I detta avsnitt problematiseras först begreppet utvecklingsstörning, därefter presenteras 

elevgruppen med kombinationen utvecklingsstörning och hörselskada/dövhet samt 

grundsärskolan och dess lärmiljö. Vidare följer en introduktion till estetiska ämnen och 

estetiska lärprocesser, följt av styrdokumenten för bild, drama och slöjd i grundsärskolan. Sist 

i avsnittet redovisas tidigare forskning om undervisning och lärande för elever med 

utvecklingsstörning i estetiska ämnen. 

Grundsärskolans elever och lärmiljö 

Utvecklingsstörning 

Begreppet utvecklingsstörning kan förstås och problematiseras på många sätt. Ur ett 

kategoriskt perspektiv ses utvecklingsstörningen som en personegenskap. Med syfte att 

diagnostisera och klassificera definieras utvecklingsstörning av tre kriterier: ett IQ under 70, 

en nedsättning av den adaptiva förmågan samt att dessa nedsättningar uppstått före 16 års 

ålder (Granlund & Göransson, 2011). Intelligensen bedöms utifrån lingvistisk och logisk 

förmåga, och individer med svagheter inom dessa områden anses prestera lägre överallt. 

Diagnosen ses därmed som ett generellt handikapp (MacLean, 2008). Ur ett relationellt 

perspektiv betraktas istället utvecklingsstörningen som ett funktionshinder som uppstår i 

mötet mellan individen och den omgivande miljön. Diagnosen används då som grund för 

planering av stödåtgärder (Granlund & Göransson, 2011). Detta innebär att individens 

fungerande sätts i relation till omgivningens krav och att ett individualiserat stöd blir centralt 

(Schalock, 2011). Oavsett vilken innebörd man lägger i begreppet utvecklingsstörning menar 

Granlund och Göransson (2011) att man tycks vara överens om att ”det inbegriper svårigheter 

att ta in och bearbeta information, att bygga kunskap samt att tillämpa kunskap” (a.a., s. 12), 

vilket på olika sätt får konsekvenser för personens utveckling, vardagsfungerande och lärande.  

I Sverige ger diagnosen utvecklingsstörning rätt till inskrivning i grundsärskolan, en alternativ 

skolform för de elever som på grund av sin diagnos inte bedöms kunna uppnå grundskolans 

kunskapskrav. För de elever som inte bedöms kunna tillgodogöra sig undervisningen i 

grundsärskolans ämnen finns inriktningen träningsskola (SFS 2010:800). I praktiken finns 

ingen tydlig gräns mellan grundsärskolan och inriktningen träningsskola, eller vilka elever 

som ska följa vilken kursplan (Östlund, 2012a).  

Elever med kombinationen utvecklingsstörning och hörselskada/dövhet 

Elever i grundsärskolan är inte en homogen grupp, förmågor och behov kan se mycket olika 

ut. Elever med utvecklingsstörning har i allmänhet begränsningar i sin språkliga och 

kommunikativa förmåga, och kombinerat med andra funktionsnedsättningar blir följden 

ytterligare svårigheter (Anderson, 2002; Timehin & Timehin, 2004). Hörselskador är till 

exempel relativt vanligt hos personer med utvecklingsstörning, mellan 10-40 % beroende på 

mätmetod (Timehin & Timehin, 2004). Hur stor elevgruppen med kombinationen 

utvecklingsstörning och hörselskada/dövhet är i Sverige idag vet ingen. Elevgruppen återfinns 

dock i allt mindre utsträckning inom den statliga specialskolan som erbjuder undervisning på 

teckenspråk för elever med dövhet/hörselskada. Sannolikt finns dessa elever istället i 

kommunala och privata grundsärskolor. Orsakerna till detta är troligen att 
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utvecklingsstörningen stått i fokus vid valet av skola, samt att information och kunskap om 

hörselnedsättning/dövhet och teckenspråk är bristfällig i många kommuner och landsting 

(Andåker, 2012). Att hörselstatusen hos personer med utvecklingsstörning ofta tycks bli 

förbisedd är ett stort problem, då detta medför att utvecklingen av kommunikation och social 

interaktion försvåras (Herer, 2012; Timehin & Timehin, 2004).  

Undervisning och lärande i grundsärskolan 

Som nämndes inledningsvis finns det relativt lite forskning om grundsärskolan som lärmiljö. 

Den småskaliga forskning som finns visar dock på lärmiljöer som kännetecknas av att elever 

riskerar att hamna i undervisnings- och kommunikationssituationer som kännetecknas av att 

de är formella och styrande; läraren frågar och eleverna förväntas svara. Elevernas egna 

initiativ dämpas också ofta, i synnerhet i undervisningssituationer med kunskapsinriktning 

(Anderson, 2002; Bunning, Smith, Kennedy, & Greenham, 2013; Östlund, 2012a). 

Undervisningen bedrivs enligt en ”särskolepedagogik” där förberedelse, tid, individualisering, 

konkreta metoder och flexibla arbetssätt är centrala komponenter (Berthén, 2007; Blom, 

2003), och med ett kunskapsinnehåll som framför allt fokuserar fostran, färdighetsträning och 

procedurella kunskaper (Berthén, 2007; Göransson et al., 2011; Skolinspektionen, 2010). 

Utifrån dessa beskrivningar av grundsärskolans lärmiljö ställer sig Göransson et al. (2011) 

och Östlund (2012b) frågan om elever med utvecklingsstörning behöver en annan typ av 

undervisning och lär på annorlunda sätt än andra. När det gäller matematikinlärning menar 

Göransson et al. (2011) att tidigare forskning inte kan belägga att elever med 

utvecklingsstörning lär på annat sätt, eller skulle nå bättre resultat med andra typer av 

undervisningsstrategier än elever utan utvecklingsstörning, snarare tycks 

undervisningsstrategierna behöva anpassas utifrån individens lärstil. Sålunda lyfts bland annat 

fram att kommunikation och samtal, inte minst elever emellan, är centralt för lärandet och för 

utvecklingen av ämnesövergripande förmågor även för elever som undervisas i 

grundsärskolan (Göransson et al., 2011; Skolinspektionen, 2010). Detta går helt i linje med 

vad forskning inom undervisningsområdet överlag visar (Håkansson & Sundberg, 2012). Som 

tidigare nämnts är dock just språk och kommunikation en svårighet för dessa elever. Flera 

forskare lyfter i detta sammanhang fram att tillgång till undervisning i estetiska ämnen och 

estetiskt lärande därför kan ha speciell betydelse för dessa elever (Anderson, 2002; Fischbein, 

2007; MacLean, 2008; Malley & Silverstein, 2014).  

Estetiska ämnen och estetiska lärprocesser 
Två olika perspektiv på estetiska lärprocesser; det mediespecifika - medieneutrala samt det 

konvergenta – divergenta presenteras nedan. Dessa perspektiv ger olika syn på vilket lärande 

som möjliggörs vid undervisning i estetiska ämnen. 

Estetiska lärprocesser används dels för att beskriva mediespecifikt lärande i estetiska ämnen, 

men även för medieneutrala lärprocesser som då estetiska ämnen integreras med andra 

skolämnen eller för allmänt estetiskt inspirerade undervisningsstrategier (Sotiropoulou-

Zormpala, 2012). Marner och Örtengren (2003) ser goda möjligheter att använda de estetiska 

ämnena för att skapa samarbete och lärande över ämnesgränser, men påpekar samtidigt faran 

med ett alltför stort fokus på dessa medieneutrala lärprocesser; eleverna måste ges möjlighet 
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att tillägna sig olika estetiska ämnens mediespecifika metoder och material för att kunna 

omvandla dessa till ett personligt uttryckssätt.  

En annan syn på vad av estetiska lärprocesser kan innebära framförs av Aulin-Gråhman och 

Thavenius (2003) och av Saar (2005). Författarna menar att en ”modest” eller ”svag” estetik 

av tradition har ett stort utrymme i skolan. Denna estetiska undervisning är tillrättalagd, 

smakfostrande och ses som ett lustfyllt praktiskt avbrott mot de teoretiska ämnena. Ett färdigt 

kunskapsinnehåll illustreras med konstnärliga metoder; innehållet gestaltas på olika sätt, men 

förändras inte. Detta lärande där målet är givet på förhand kallas av Lindström (2009, 2010) 

för ett ”konvergent” lärande. Vad som behöver få större utrymme i skolan är enligt Aulin-

Gråhman och Thavenius (2003) och Saar (2005) den ”radikala” eller ”starka” estetiken där de 

konstnärliga gestaltningarna skapar förståelse och nya innebörder så att kunskapsinnehållet 

förändras. Kunskap kombineras på nya sätt och eleverna utmanas att uppmärksamma 

tvetydigheter och se saker ur olika perspektiv. Detta estetiska lärande som blickar framåt mot 

ett icke förutbestämt mål benämns ”divergent” av Lindström (2009, 2010).  

Angående det konvergenta/divergenta respektive mediespecifika/medieneutrala lärandet 

påpekar Lindström (2009) att ”Ingen kombination av mål och medel är a priori överlägsen 

andra. De fyra kategorierna bör snarare betraktas som komplementära aspekter av en 

samordnad estetisk strategi för lärande” (a.a., s. 63). En professionell lärare bör enligt 

Lindström, kunna växla mellan de olika undervisningsstrategierna utifrån syftet med 

undervisningen. Detta kan vara ett problem; kurs- och läroplaner i estetiska ämnen reglerar 

både syfte och innehåll men säger inget om hur lärandet ska möjliggöras genom undervisning, 

vilket ger läraren stort tolkningsutrymme. Till exempel har tre olika lärarroller 

sammankopplade med tre olika diskurser identifierats i den brittiska läroplanen för estetiska 

ämnen: 1. Som fritt uttrycksämne med läraren som handledare. 2. Som hantverksämne med 

läraren som instruerande expert 3. Som historiskt/kulturellt ämne med läraren i en filosofisk 

roll. För att uppnå kursplanernas mål krävs att läraren kan växla mellan dessa tre roller, 

utifrån en medvetenhet om hur lärarrollen påverkar elevernas lärande. Detta har visat sig vara 

ett problem för lärare som undervisar i estetiska ämnen utan tillräcklig utbildning; exempelvis 

visar en studie att förskollärare som undervisar i estetiska ämnen tar rollen som antingen 

handledare eller expert (Hallam, Lee, & Das Gupta, 2007, 2011). Detta visar att utan 

ämnesutbildning är risken att lärarens egna erfarenheter, kunskaper, intresse och 

självförtroende styr hur de undervisar (Alter, Hays, & O`Hara, 2009). Detta är tankeväckande, 

då det i den svenska grundsärskolan inte krävs någon ämneslärarutbildning för behörighet att 

undervisa i estetiska ämnen (Skolverket, u.å.).  

 

Undervisning i estetiska ämnen är betydelsefull då de möjliggör kunskapsbildning genom sitt 

breda spektrum av uttrycksformer och har en viktig funktion för utvecklingen av kognitiva 

förmågor (Eisner, 2002). Forskning indikerar också att elevernas kreativitet, kritiska 

tänkande, uthållighet, motivation och självuppfattning sannolikt påverkas.  Utmärkande är 

drama, där flera studier visar att ämnet utvecklar elevernas empati, känsloreglering och 

perspektivtagningsförmåga (Winner et al., 2013). Kunskapen inom området är dock 

begränsad, bland annat på grund av metodologiska svårigheter; ämnesövergripande förmågor 
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som kreativitet låter sig inte så lätt mätas (Reiter-Palmon, Young Illies, Buboltz, Kobe Cross, 

& Nimps, 2009). Vid bedömning av estetiskt lärande är risken också att den kreativa 

processen glöms bort. Synliga och mätbara resultat kan stå i kontrast mot en kreativitet som 

inte alltid är anpassad och lydig utan snarare obekväm och sinnlig (Saunders, 2012).  

Styrdokument 
I den svenska grundskolan och grundsärskolan ingår bild, musik och slöjd som obligatoriska 

ämnen (Skolverket, 2011a, 2011b). I specialskolans kursplan för elever med 

dövhet/hörselskada är musik ersatt av ämnet rörelse och drama, både för elever med och utan 

utvecklingsstörning (Skolverket, 2011c). I denna studie utgår jag från grundsärskolans 

kursplaner i bild och slöjd (Skolverket, 2011b), samt specialskolans kursplan i rörelse och 

drama för elever med utvecklingsstörning (Skolverket, 2011c).  

En översiktlig beskrivning av de tre ämnenas innehåll och mål finns i bilaga 1. 

Sammanfattningsvis visar kursplanerna att eleverna ska tillägna sig medie/ämnesspecifika 

kunskaper som att hantera verktyg, redskap, tekniker, material och begrepp. De ska även 

utveckla medieneutrala/ämnesövergripande förmågor som kommunikation, kreativitet, 

problemlösning, nyfikenhet och kritiskt tänkande. Kursplanerna antyder konvergent 

undervisning då eleverna ska utveckla handlag, framställa föremål, skapa imiterande och 

tillägna sig kunskap om ämnena ur historiska och kulturella perspektiv. Men även divergent 

lärande förespråkas; eleverna ska till exempel jämföra, tolka och reflektera, arbeta 

undersökande, utveckla idéer och värdera både resultat och arbetsprocesser. 

Forskningsöversikt estetiska ämnen i särskolan 
För att få en bild av läget på den internationella forskningsfronten gjorde jag den 27 januari 

2015 en sökning på databasen Discovery på artiklar publicerade från och med 2004 till och 

med 2014 och med förval ”peer reviewed”. Sökorden ”art education” OR ”arts education” gav 

13368 träffar. I kombination med sökorden ”intellectual disabilit*” OR ”developmental 

disabilit*” OR ”special education” OR ”special needs” begränsades resultatet till 200 träffar. 

Vid en genomgång av samtliga artiklars sammanfattningar och/eller hela innehåll valde jag ut 

de artiklar som var möjliga att ladda ner, och som belyser estetiska ämnen för elever med 

utvecklingsstörning med fokus på elevernas lärande och/eller lärarnas undervisningsstrategier. 

Detta resulterade i tre artiklar, vilka utgör basen i forskningsöversikten. Ytterligare två 

artiklar, funna med andra sökord, finns också med då de tangerar och utvecklar översikten.  

Alla studier bygger på små undersökningsgrupper och i flera fall på forskarens egen 

undervisning eller deltagande i (lyckade) projekt. Även av Malley och Silverstein (2014) 

påpekar bristen på både generalla resultat, och tidskrifter eller andra forum som kombinerar 

de båda områdena ”arts education” och ”special education”. Ett annat problem är att estetiska 

lärprocesser används för både mediespecifik och medieneutral undervisning, vilket försvårar 

tolkningen av resultaten. 
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Jag har hittat en svensk studie; Mälson-Nystedt och Wahnström (2009) som i sitt 

examensarbete på avancerad nivå undersökt pedagogers syn på hur estetiska lärprocesser kan 

främja lärande och utveckling hos särskoleelever. Lärarna i studien betonar i intervjuer de 

estetiska lärprocessernas bredd av uttryckssätt, dock visar observationer av samma lärares 

lektioner att talat och skrivet språk ändå oftast dominerar. En sak är vad man säger att man 

gör, en annan sak vad man faktiskt gör. Detta synliggör ett dilemma; studierna i denna 

forskningsöversikt bygger på intervjuer och/eller forskarens egen undervisning, vilket därmed 

inte säger mycket om vad som verkligen sker i klassrumssituationen.  

Den medieneutrala/ämnesövergripande förmåga som estetiska lärprocesser framförallt anses 

gynna hos elever med utvecklingsstörning är möjligheten att hitta icke-språkliga, socialt 

accepterade sätt att uttrycka sig (Mac Lean, 2008; Mason et al., 2008; Ponder & Kissinger, 

2008). Hur utvecklingen av denna förmåga kan möjliggöras beskrivs inte närmare i någon 

studie. Det som framförs är att de estetiska ämnenas karaktär inspirerar till att ställa fler frågor 

(Ponder & Kissinger, 2008), liksom att möjligheten att göra egna val både gällande innehåll 

och eget agerande bidrar till att utveckla kommunikationsförmågan (Mason et al., 2008). 

Även andra ämnesövergripande förmågor anses möjliga att utveckla; som flexibelt tänkande, 

problemlösning och koncentration. Detta möjliggörs genom divergent utformad undervisning 

där elevernas egna idéer värderas och den kreativa processen ges utrymme (MacLean, 2008; 

Ponder & Kissinger, 2008).  

Mycket få studier beskriver strategier som lärare använder vid undervisning av elever med 

utvecklingsstörning i estetiska ämnen. Detta har uppmärksammats i USA där lärare i estetiska 

ämnen upplevt osäkerhet och bristande kunskaper att undervisa elever med 

funktionsnedsättningar, då dessa placerats i grundskolan (Hammel & Hourigan, 2011). Två 

studier berör konkreta arbetssätt och belyser då främst instruktionsmetoder: (Mälson-Nystedt 

& Wahnström, 2009; Ponder & Kissinger, 2008). Hur ämnesspecifika undervisningsstrategier 

kan möjliggöra olika former av lärande antyds i Mälson-Nystedt och Wahnströms (2009) 

studie.  Dels beskrivs lärare som betonar produktens värde och använder mallar, ritar före och 

hjälper till vid utförandet; vilket möjliggör ett konvergent lärande. Dels lärare som främst 

fokuserar processen och låter eleverna får prova, med ett divergenta lärande som följd.  

Även om forskningsöversiktens studier inte närmare beskriver hur, så har de uppenbarligen 

synliggjort elevernas lärande för de deltagande lärarna. Flera lärare uttrycker nämligen att de 

förvånats av att eleverna med estetiska lärprocesser presterade bättre än lärarna hade förväntat 

sig, och det noterades att eleverna i vissa fall uppnådde grundskolans kunskapsmål i estetiska 

ämnen (Mälson-Nystedt & Wahnström, 2009; Ponder & Kissinger, 2008).  
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Sammanfattning av bakgrunden 
Personer med utvecklingsstörning har i allmänhet svårigheter att ta in och bearbeta 

information, samt att bygga och tillämpa kunskap. Även utvecklingen av språk och 

kommunikation kan vara ett problem, i synnerhet då utvecklingsstörningen är kombinerad 

med hörselskada/dövhet. Forskning tyder på att denna elevgrupp, och även andra elever i 

grundsärskolan, ofta får en passiv, svarande roll och att det lärande som fokuseras är 

procedurella kunskaper och färdighetsträning. Då språk och kommunikation anses vara en 

viktig förutsättning för lärande menar flera forskare att undervisning i estetiska ämnen och 

estetiskt lärande därför kan ha speciell betydelse för dessa elever, då estetiska lärprocesser 

möjliggör utvecklingen av både ämnesspecifika och ämnesneutrala förmågor, samt ett 

konvergent och divergent lärande. I sammanhanget är lärarens roll viktig, då den styr 

elevernas förutsättningar för lärande. Det finns dock begränsat med forskning om vad elever 

med utvecklingsstörning ges förutsättningar att lära i estetiska ämnen, samt vilka metoder och 

strategier lärarna använder. Intervjubaserad forskning betonar företrädesvis hur divergent 

utformade estetiska lärprocesser utvecklar elevernas ämnesövergripande förmågor. En 

observationsbaserad studie tyder dock på att lärare i praktiken betonar produktens och 

processens värde olika, med olika undervisningsstrategier och olika lärande som följd.  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att utveckla kunskaper om förutsättningar för lärande inom det 

estetiska ämnesområdet i grundsärskolan för elever med kombinationen dövhet/hörselskada 

och utvecklingsstörning. Lärande definieras som en relationell process som möjliggör 

utvecklingen av både ämneskunskaper och ämnesövergripande förmågor. Till det estetiska 

ämnesområdet räknas här bild, drama och slöjd. Frågeställningarna är: 

 

 Vilka undervisningsstrategier används av studiens lärare i estetiska ämnen vid 

undervisning av elever med hörselskada/dövhet i grundsärskolan?  

 

 Vilka uttryck tar sig de kunskaper och förmågor som studiens elever med 

hörselskada/dövhet ges förutsättningar att utveckla vid undervisning i estetiska ämnen 

i grundsärskolan? 
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Teoretisk referensram 
Denna studie har fyra teoretiska utgångspunkter. Först det sociokulturella perspektivet som 

genomsyrar både studiens syfte samt kan ses som en vetenskapsteoretisk bas för de andra tre 

teoretiska utgångspunkterna. Den didaktiska triangeln har använts för att identifiera lärarnas 

undervisningsstrategier. För att undersöka vilka kunskaper och förmågor som eleverna ges 

förutsättningar att lära har jag använt två analysmodeller; ”OM, I, MED och GENOM” 

(Lindström, 2009, 2010, 2012) som på ett övergripande plan identifierar lärande i estetiska 

ämnen, och Studio Thinking (Hetland, Winner, Veenema & Sheridan, 2013) som identifierar 

hur både ämneskunskaper samt ämnesövergripande förmågor gestaltar sig. 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
Ur ett sociokulturellt perspektiv beskrivet av Säljö (2014) är kommunikation och interaktion 

mellan människor centralt; kunskap är något som skapas i relationen mellan individen och den 

omgivning som den interagerar med. Utgångspunkten för denna studie är att läraren skapar 

förutsättningarna för elevernas lärande, vilket har sin grund i en relationell och sociokulturell 

syn på kunskapsbildning.  

För att förstå och bearbeta omvärlden använder vi olika redskap och verktyg. Dessa utgörs av 

både intellektuella/språkliga redskap och fysiska verktyg, så kallade artefakter. Med hjälp av 

dessa redskap och verktyg medieras verkligheten, det vill säga tolkas och förmedlas till oss 

via vår omgivning. Denna mediering, dessa kommunikativa processer, är centrala för 

utveckling och lärande (Säljö, 2014). Centralt för synen på estetiskt lärande är antagandet att 

inte bara språket medierar budskap, utan att estetiska ämnen har andra medierande förmågor. 

Därför behövs olika uttrycksformer; de ger oss olika kunskap och erfarenheter där mening kan 

skapas, representeras och delas (Marner och Örtengren, 2003). 

I denna meningsskapande process inte bara bevarar och reproducerar hjärnan våra 

erfarenheter, den bearbetar och kombinerar också dessa till nya situationer och beteenden. Här 

har läraren en nyckelroll; elevens utveckling bygger på tidigare upplevelser och därför är 

ansvaret för pedagogen att vidga elevernas erfarenheter (Vygotskij, 1930/1995). Utifrån dessa 

tankegångar introducerade Vygotskij begrepp som ”den proximala utvecklingszonen”; 

området mellan barnets nuvarande utvecklingsnivå och den nivå som är möjlig, och 

”scaffolding”; stöd som successivt dras tillbaka (Crain, 2011).  
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Lärares undervisningsstrategier  
För att identifiera undervisningsstrategier som studiens lärare använder har jag använt den 

didaktiska triangeln. Claesson (2009) menar att den didaktiska triangeln är ett bra 

analysredskap när det handlar om undervisning och man vill synliggöra vilka delar som 

fokuseras.  

Didaktik kan definieras som ”en systematisk reflektion över hur undervisning bör organiseras 

för att åstadkomma optimal utveckling och bildning för varje enskild elev” (Håkansson & 

Sundberg, 2012, s. 38). För att besvara de didaktiska frågorna Vad? Hur? och Varför? 

relateras i den didaktiska triangeln lärare, elev och undervisningens innehåll och form till 

varandra i en klassrumskontext (a.a.).  

Den didaktiska triangeln i figur 1 gestaltar på ett 

schematiskt sätt undervisningsverkligheten, och 

grundar sig enligt Hopmann (1997) på de tre 

traditioner som ligger till grund för dagens 

didaktik; retoriken som ställer frågor kring 

lärarens behandling och framställning av 

undervisningsinnehållet, kateketiken som rör 

kvaliteten i kommunikationen och relationen 

mellan lärare och elev, samt metodiken som 

behandlar hur kunskap bildas genom elevens 

arbete med och bearbetning av innehållet. 

För att identifiera lärarnas undervisningsstrategier 

har jag vid analysen av det empiriska materialet valt att utgå från den didaktiska triangelns tre 

”ben”, det vill säga relationen mellan lärare – innehåll, lärare – elev och elev – innehåll. Jag 

har även tittat på klassrumskontexten. Detta har gett mig fyra kategorier för lärarnas 

undervisningsstrategier: 

 Klassrumskontext (fysisk och social miljö) 

 Lärare – innehåll (urval och framställning) 

 Lärare – elev (interaktion och relation) 

 Elev – innehåll (erfarenhet och lärande) 

  

Figur 1. Didaktisk triangel (Hopmann, 1997,   

s. 201). 
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Elevers kunskaper och förmågor 
För att tydliggöra vilka kunskaper och förmågor eleverna i denna studie ges förutsättningar att 

utveckla, samt vilka uttryck detta tar sig, har jag valt att använda två teoretiska ramverk. Först 

en modell utarbetad av Lindström (2009, 2010, 2012), vilken på ett övergripande plan visar 

vad eleverna ges förutsättningar att lära. För att på en mer detaljerad nivå identifiera och 

beskriva hur ämneskunskaper och ämnesövergripande förmågor yttrar sig har jag valt att 

komplettera Lindströms modell med analysverktyget Studio Thinking av Hetland et al. (2013).  

Lindströms modell: figur 2, identifierar 

olika typer av estetiskt lärande genom att 

kombinera de tidigare nämnda medlen 

(mediespecifikt eller medieneutralt) och 

målen (divergent eller konvergent). Även 

om Lindström haft bildämnet som 

utgångspunkt har han själv använt 

modellen för att analysera 

slöjdprocesser, den kan därför anses ha 

ett bredare användningsområde. En kort 

definition av de olika typerna av lärande:  

OM: Praktisk och teoretisk orientering i 

ämnet, baskunskaper som materiel, 

tekniker och vokabulär. Konstnärer, stilar, 

genrer.  

I: Att experimentera med material och tekniker för att få fram en känsla eller effekt, förmedla 

budskap, men även att reflektera över ämnets formspråk. 

MED: Integrering med andra ämnen.  Även tillverkning av exempelvis produkter som har ett 

givet syfte; då produkten är viktigare än processen, och då det finns intentioner som ska 

stämma med produkten.  

GENOM: Förhållningssätt och ämnesövergripande kompetenser.  

(Lindström, 2008, 2009, 2012). 

Studio Thinking är teoretiskt ramverk utarbetet av Hetland et al. (2013) med syfte att skapa ett 

gemensamt språk gällande vad elever lär i estetiska ämnen samt hur detta sker. För att 

synliggöra de ämneskunskaper och ämnesövergripande förmågor som eleverna i föreliggande 

studie ges förutsättningar att lära har jag valt att använda de åtta Studio Habits of Mind (sätt 

att tänka, förmågor) som Hetland et al. identifierat.  

  

Figur 2. Lärande OM, I, MED och GENOM estetiska ämnen 

(Lindström, 2009, s.62). 
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Hur dessa åtta Habits of Mind har använts för att 

förtydliga Lindströms modell illustreras i den 

egenkonstruerade figur 3. För att få en tydligare 

och mer konsekvent användning av begrepp i 

studien har jag valt att i figuren byta ut ”medie” 

mot ”ämne” och ”medel” mot 

”kunskaper/förmågor”. Sålunda beskriver Develop 

Craft (1) och Understand Art World (8) kunskaper 

och förmågor som är ämnesspecifika, och de 

resterande sex Habits of Mind kan alla definieras 

som ämnesneutrala/ämnesövergripande kunskaper 

och förmågor. Detta är hur jag har använt och 

kombinerat dessa två teoretiska ramverk vid både 

analys och beskrivning av de förmågor eleverna 

ges möjlighet att utveckla i de estetiska ämnena.  

Nedan följer en kort beskrivning av de åtta Habits of Mind. Inom parentes anges 

översättningar använda av Hasselskog (2010). 

1. Develop Craft (Tekniker, material, redskap): Använda ämnesspecifika tekniker, material 

och redskap, samt vårda och underhålla dessa. Undervisas i stunden och alltid 

sammankopplad med någon eller några av de följande ”sätten att tänka”.  

2. Engage and Persist (Tålamod, uthållighet): Behålla engagemang och fokus för uppgiften 

även vid motgångar, vara uthållig. Främjas av valmöjligheter samt att elevernas egna idéer 

och intressen involveras.  

3. Envision (Föreställningsförmåga): Föreställa sig, visualisera olika möjligheter och 

alternativa val för till exempel det fortsatta arbetet. Skisser, modeller och lärarens frågor 

underlättar.  

4. Express (Konstnärligt uttryck): Använda estetiska uttryckssätt för att förmedla känslor, 

vilja, idéer och personliga intentioner. Förutsätter att eleven finner uppgiften meningsfull.  

5. Observe (Att se, observera): Närstudera för att se detaljer, fokusera delar istället för 

helheten. Läraren kan rikta och sakta ner betraktandet.  

6. Reflect (Reflektera, värdera): Både att fråga och förklara för att kunna samtala kring 

uppgiften och arbetsprocessen, samt att värdera dessa. Läraren för metakognitiva samtal.  

7. Stretch and Explore (Utveckla, våga, upptäcka, experimentera): Experimentera, prova sig 

fram utan mål, ta risker och lära av både misstag och det oplanerade. Utvecklas genom 

uppmuntran från läraren och en uppgift som har en tydlig riktning men med öppen lösning.  

8. Understand Art Worlds (Lära känna konstvärlden): Konst både ur ett modernt, historiskt 

och kulturellt perspektiv. Undervisningen kopplad till samhället och dess kulturutbud genom 

till exempel samarbete med konstnärer.  

Figur 3. Identifiering av ämnesspecifika och 

ämnesneutrala kunskaper och förmågor. 
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Metod 

Ansats 
Det är forskningsfrågans karaktär som avgör vilken ansats och metod som lämpar sig för 

undersökningen menar Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012). Backman 

(2008) beskriver de två forskningsansatserna, dels den kvantitativa traditionen som har för 

avsikt att förklara omvärlden på ett objektivt och generaliserande sätt genom att pröva 

hypoteser, studera relationen mellan orsak – verkan (kausalitet) och mäta resultat. Dels den 

kvalitativa traditionen som beskriver människors subjektiva upplevelser och tolkningar av 

verkligheten genom djupstudier av processer och händelseförlopp i deras naturliga kontext. 

Avsikten med denna studie är att beskriva och få en djupare förståelse för problemområdet, 

vilket överensstämmer med en kvalitativ ansats. Studien kan även definieras som en fallstudie 

då det handlar om att få en djupförståelse för ett avgränsat nutida fenomen; att utifrån ett 

flertal datakällor generera kunskap som kan inspirera och tillämpas av andra i liknande 

verksamheter (Creswell, 2012).  

Metodval 
Studiens syfte är att beskriva förutsättningar för lärande. Detta har styrt valet att som främsta 

datainsamlingsmetod använda observationer, då detta är den bästa metoden för att se vad som 

verkligen sker (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Vid en förstudie-observation av en 

bildlektion upptäckte jag dock att det var mycket svårt att föra anteckningar och samtidigt 

uppfatta samspel och kommunikation, i synnerhet då undervisningen skedde på teckenspråk. 

Jag valde därför att videofilma observationerna då detta kan fånga icke-verbal kommunikation 

som ljudande, blickorientering, mimik, kroppsorientering, kroppsspråk och artefakter 

(Heikkilä & Sahlström, 2003). Nackdelen kan dock vara att materialet blir omfattande samt 

att närvaron av en videokamera har större inverkan på gruppen än enbart en observatör 

(Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Det är också viktigt att medvetet välja 

inspelningsteknik utifrån avsikten med studien (Heikkilä & Sahlström, 2003). Då både elever 

och personal har rört sig i salarna under lektionerna har jag valt att använda en handhållen 

videokamera med inbyggd mikrofon. 

 

En observation säger dock inget om deltagarnas intentioner eller tolkningar (Esaiasson et al., 

2012). För att få bakgrund och en förståelse av kontexten har därför korta samtalsintervjuer 

genomförts med lärarna direkt efter observationstillfällena. Intervjuerna kan betraktas som 

semistrukturerade livsvärldsintervjuer då syftet har varit att få den intervjuades perspektiv på 

sin vardag (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Urval 
Deltagarna i undersökningen ska enligt Backman (2008) väljas för att de ger en ökad insikt 

och förståelse för det aktuella problemet. Jag har gjort det som Creswell (2013) kallar för ett 

”intensivt urval”; informationsrika informanter som på ett intensivt, men inte extremt sätt 

belyser det studerade fenomenet. För att besvara frågeställningarna har jag studerat 

undervisningen i de estetiska ämnen som förekommer på den grundsärskola för elever med 

kombinationen utvecklingsstörning och dövhet/hörselskada där jag själv arbetar.   
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Deltagare 

Tre lärare deltar i studien; en bildlärare, en dramapedagog och en lärare i trä- och metallslöjd. 

De har arbetat på skolan mellan tio och sexton år och har alla tre tidigare undervisat i 

grundskolan. Alla tre har grundbehörighet inom sina olika ämnen, och de har även flera olika 

påbyggnadsutbildningar av specialpedagogisk karaktär. Detta har varit av stor vikt vid valet 

av just dessa lärare; forskning visar att god undervisning och högre måluppfyllelse för 

eleverna delvis har ett samband med att lärarna har ämneskunskaper och utbildning för den 

undervisning de bedriver (Håkansson & Sundberg, 2012). Syftet med denna studie är både att 

beskriva lärares undervisningsstrategier och att synliggöra elevernas lärande, vilket kräver 

både bredd och djup i det empiriska materialet. Detta har föranlett valet av just dessa tre 

lärare; med både lång erfarenhet och relevant utbildning i sina respektive ämnen kan de 

förväntas erbjuda lektioner med mycket substans och många ”goda” exempel. 

 

Eleverna som ingår i studien går i grundsärskolan och följer i de flesta fall träningsskolans 

kursplan. De har alla en hörselskada eller dövhet i kombination med utvecklingsstörning, och 

flera har ytterligare funktionshinder som autism, synnedsättning och/eller rörelsehinder. 

Elevernas språkliga och kommunikativa förmåga är mycket varierande och undervisningen 

sker framförallt på teckenspråk. Valet av lämpliga grupper att observera har gjorts i samråd 

med respektive lärare. I studien deltar sammanlagt sju elever i åldrarna 13 till 17 år, i olika 

konstellationer under olika lektioner. Tre assistenter deltar också i studien. Hur många elever 

och assistenter som deltar i respektive lektion kan utläsas i tabell 1. 

 

 

 

 

 Filmad lektionstid 

i minuter 

Deltagare under lektionen 

Bildlektion 1 49 Bildläraren, två elever 

 

Bildlektion 2 54 Bildläraren, en elev 

 

Dramalektion 1 55 Dramaläraren, fyra elever, en assistent 

 

Dramalektion 2 58 Dramaläraren, tre elever, halva tiden en assistent,  

andra halvan två assistenter 

Träslöjdslektion 1 46 Träslöjdsläraren, tre elever, två assistenter 

 

Träslöjdslektion 2 39 Träslöjdsläraren, tre elever, en assistent 

 

 

  

Tabell 1. Fördelning av personal, elever och filmad tid under lektionerna. 
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Observerade lektioner 

Valet av lektioner att videofilma har framförallt styrts av praktiska omständigheter; jag har 

helt enkelt fått passa på när det varit möjligt att närvara. Vid ett flertal tillfällen har 

observationen fått skjutas framåt i tiden på grund av sjukdom eller andra orsaker. Två av 

lärarna slutade också sina anställningar på skolan under den tidsram som gällde för studiens 

genomförande, varför det fanns en viss tidspress att hinna genomföra observationerna. 

Studien grundar sig på sammanlagt sex videofilmade lektioner; två i respektive ämne.  

Bortfall 

Ytterligare två elever var tänkta att delta i studien, dessa föll bort på grund av sjukdom. En 

videofilmad lektion i träslöjd raderades direkt, då fokus för lektionen inte blev det jag hade 

för avsikt att studera. En ny videoobservation i samma grupp genomfördes istället veckan 

efter. I grupp två i träslöjden videofilmade jag två lektioner veckorna efter varandra, detta för 

att jag var osäker på om jag samlat tillräckligt med material. En diskussion med handledaren 

resulterade dock i beslutet att två videofilmade lektioner från varje ämne var tillräckligt. Jag 

valde då att stryka den andra filmen från grupp två, framför allt därför att intervjun med 

läraren efter denna lektion blev mycket kort.  

Ett visst bortfall av videofilm har också skett; bildlektion ett blev inte filmad från start då jag 

tryckte på fel knapp på kameran. Detta skapade ett bortfall på uppskattningsvis tre minuter. 

Under slutet av samma lektion bytte jag videoband vilket medförde ett avbrott på cirka en 

minut. Under träslöjdslektion två valde jag att stänga av kameran under den tid en elev förde 

ett privat samtal med mig. Hur jag har valt att filma under lektionerna har också medfört ett 

visst bortfall av material. Under alla sex lektioner har en del rörelse skett i salarna och det har 

varit omöjligt att filma allt och alla samtidigt. Min första plan var att följa och fokusera 

läraren, men detta hade begränsat bredden på materialet, till exempel i det fall läraren 

arbetade med samma elev hela lektionen. Jag valde därför att även filma elever som arbetar 

självständigt och tillsammans med assistent. När och hur länge olika delar av lektionen har 

filmats har jag fattat beslut om under lektionens gång. 

Genomförande 
Idén till denna studie föddes ett år innan den egentliga uppsatsterminen i min 

speciallärarutbildning. De tre lärarna tillfrågades om de var intresserade av att delta i studien 

och fick muntlig information om vad detta skulle innebära. Alla tre tackade ja. Två av lärarna 

skulle dock komma att avsluta sina anställningar på skolan före min egentliga uppsatstermin, 

tidspressen gjorde därför att jag skulle behöva börja samla filmer utan att ha fått någon 

handledare tilldelad. Att videofilmning sker på skolan är något som både elever, personal och 

vårdnadshavare är vana vid. Videofilmning används i stor utsträckning som en del av 

undervisningen, men även som ett verktyg för att utveckla verksamheten. Utifrån lärarnas 

förslag på lämpliga elevgrupper att observera skickades en förhandsförfrågan om medgivande 

att filma till berörda vårdnadshavare via mail. I slutet av vårterminen 2013 genomfördes 

videoobservationer och intervjuer i ämnet bild, och under höstterminen 2013 i ämnet träslöjd. 

Detta innan de respektive lärarna slutade sina anställningar. I början av vårterminen 2014 när 

jag tilldelats en handledare skickades så missivbrev hem till alla berörda vårdnadshavare och 

till de två lärarna som slutat. Informerat samtycke inhämtades personligen från de assistenter 
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som deltagit i träslöjdslektionerna, samt från tre elever. Under vårterminen 2014 genomfördes 

observationer och intervjuer i drama och i samband med dessa fick deltagande lärare 

assistenter missivbrev för underskrift. Att notera är att jag inte på något sätt har bearbetat eller 

analyserat vare sig videofilmade lektioner eller inspelade intervjuer förrän alla deltagare och 

vårdnadshavare gett sitt informerade samtycke. 

De videofilmade observationerna genomfördes i respektive ämnes-sal. Jag fanns på plats i 

salen tillsammans med respektive lärare när eleverna anlände och visade då filmkameran som 

ett sätt att be om tillåtelse att filma. Under lektionerna försökte jag hålla en låg profil; jag satt 

oftast ned och rörde mig inte alltför mycket. För att följa undervisningen på olika platser i 

salen förflyttade jag mig antingen gående utmed väggar eller sittandes på en pall med hjul. 

Träslöjdslektionerna och en av dramalektionerna hade avbrott för rast, vilket jag valde att inte 

filma. Antalet minuter film från varje lektion redovisas ovan i tabell 1 (s. 16). 

Intervjuerna med lärarna genomfördes direkt efter avslutad lektion. Samtalsfrågorna som 

användes (bilaga 2) är lånade från en uppgift i kursen XSQA06 vid Mälardalens Högskola 

vårterminen 2013. Dessa redan formulerade intervjufrågor valdes därför att de på ett allmänt 

sätt möjliggör för lärarna att sätta den nyss avslutade lektionen i ett sammanhang. Alla 

intervjuer genomfördes i skolans lokaler och spelades in. 

Databehandling 

Både observationer och intervjuer har transkriberades av mig. Intervjuerna skrevs ut så 

ordagrant som möjligt. Vid transkriberingen av observationerna försökte jag vara så noggrann 

och detaljrik som möjligt; blickar och kroppsspråk noterades och skrevs ner när detta var 

möjligt. Den språkliga kommunikationen skedde på både teckenspråk och svenska, antingen 

var för sig eller i vissa fall använda samtidigt av både elever och personal. Jag valde därför att 

inte skilja på de två språken vid transkriberingen. Att transkribera teckenspråk visade sig vara 

svårt; då mimik och kroppsspråk är viktiga komponenter av språket medför det ett större 

tolkningsutrymme än vid transkribering av talad svenska.  I transkriptionerna använde jag 

förkortningen L för lärare, A för assistent och E för elev. Assistenter och elever numrerades 

även för varje lektion; E1, E2, A1 osv. Beteckningarna är inte personbundna utan kan stå för 

en annan individ under en annan lektion. 

För att identifiera lärarnas undervisningsstrategier utgick jag ifrån fyra kategorier härledda ur 

den didaktiska triangeln (s. 12). För att på ett övergripande plan identifiera elevernas lärande 

använde jag Lindströms (2009) modell för lärande om, i, med, och genom (s. 13). För att mer 

detaljerat synliggöra ämneskunskaper och ämnesövergripande förmågor som eleverna ges 

förutsättningar att lära använde jag de åtta Habits of Mind som Hetland et al. (2013) definierat 

(s. 14). Den konkreta analysen av materialet gick till så att jag först läste igenom 

transkriptionerna från både intervjuer och observationer. För att få mindre enheter att utgå 

ifrån delade jag upp observationerna i sekvenser utifrån aktivitet och elev; till exempel:  

1. Sylhål/E3+A, 2. Limma & spika/E3+A, 3. Måla/E1 osv. Dramalektionerna delades endast 

upp utifrån aktivitet då all undervisning skedde i grupp. Sekvenserna varar mellan 1,5 och 11 

minuter. Vid nästa genomläsning identifierade och färgmarkerade jag lärarnas 

undervisningsstrategier utifrån den didaktiska triangelns fyra kategorier. Därefter läste jag 
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igenom materialet ännu en gång, färgmarkerade och kategoriserade elevernas lärande utifrån 

de åtta Habits of Mind. Vid identifieringen av dessa sökte jag i elevernas agerande tecken på 

att förutsättningar för lärande fanns. Varje enskild Habit of Mind som identifierades 

registrerade jag endast en gång per sekvens. Flera olika Habits of Mind har dock kunnat 

registreras för varje sekvens.  

Jag gjorde därefter en sammanställning av varje lektion genom att jag slå samman resultatet 

från intervjuerna med respektive observerad lektion.  Varje lektion analyserades så utifrån 

Lindströms modell med stöd av en analysguide (bilaga 3) som jag sammanställt utifrån 

Lindströms (2010, s. 38-39) beskrivningar av olika former av estetiskt lärande. Därefter 

omorganiserade jag materialet igen och sorterade det utifrån de olika kategorierna; det vill 

säga de fyra undervisningsstrategierna respektive åtta Habits of Mind. Detta har sedan legat 

till grund för redovisningen av resultatet. 

Forskningsetiska reflektioner 
Videoinspelningar medför vissa etiska problem vad gäller integritets- och 

anonymitetsskyddet, och bör enbart användas om andra metoder för datainsamling inte kan ge 

samma resultat (Vetenskapsrådet, 2011). Jag ansåg att videoinspelningar i detta fall var 

nödvändiga för att uppnå det Larsson (2005) kallar intern logik, det vill säga att det finns en 

överensstämmelse mellan frågeställningar, datainsamling och analysteknik. Beskrivningen av 

studiens verksamhet och elevgrupp gör att skolan skulle kunna gå att identifiera. Därför har 

jag valt att inte beskriva de enskilda eleverna närmre till exempel vad gäller ålder och kön, 

samt använt begreppet ”hen” i transkriptionerna. På detta sätt avslöjas inte enskilda elevers 

identitet.  

I det mail som jag först skickade till vårdnadshavare (bilaga 4) fick de kort information om 

studiens syfte, varför jag ville videofilma lektioner, att videofilmerna bara skulle ses av mig 

och att elevernas identitet inte skulle avslöjas. Samtliga vårdnadshavare svarade positivt på 

mailet. En vårdnadshavare kontaktades istället per telefon, fick samma information och gav 

sitt medgivande muntligt. Innan videofilmerna började bearbetas delgavs vårdnadshavarna det 

egentliga missivbrevet (bilaga 5) där de informerades ytterligare om studiens syfte, 

hanteringen av materialet, tillvägagångssättet vid analysen samt att deltagandet är frivilligt 

och när som helst kan avbrytas. Detta i enlighet med lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460, 16 §). Skriftligt samtycke lämnades av samtliga 

vårdnadshavare utom en, som lämnade muntligt samtycke via telefon. Lagen (SFS 2003:460, 

18 §) säger även att forskningspersoner mellan 15 och 18 år som inser vad forskningen 

innebär, både skall informeras och samtycka. Utifrån detta fick tre elever missivbrev (bilaga 

6) att läsa och skriva under, detta utöver missivbrev till deras respektive vårdnadshavare.  

På samma sätt som vårdnadshavarna fått information och möjlighet att ge sitt samtycke, har 

de assistenter som deltagit vid videofilmade lektioner fått missivbrev (bilaga 7). Detsamma 

gäller de tre deltagande lärarna (bilaga 8), med skillnaden att dessa inte har kunnat garanteras 

att förbli oidentifierade. De har därför erbjudits att läsa studien innan den presenteras. Alla 

deltagande assistenter och lärare har lämnat skriftligt samtycke. 
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Esaiasson et al. (2012) påpekar vikten av att på ett bra sätt få tillträde till miljön och 

deltagarna i studien. Då denna studie fokuserar lärande och undervisning är elevernas 

medverkan av stor vikt för resultatet. Det innebär dock vissa etiska överväganden. 

Vetenskapsrådet (2011) påpekar att det utöver tillstånd från vårdnadshavare även krävs 

barnets samtycke, vilket i vissa fall har varit svårt på grund av elevernas varierande språkliga 

och kommunikativa förmåga. Här har jag sett flera fördelar med att vara en för eleverna 

välbekant person. Dels har jag tillsammans med närvarande personal kunnat tolka elevernas 

uttryck för om de verkat bekväma med filmningen eller ej. Dels har de troligen inte störts lika 

mycket av min närvaro som de skulle ha gjort av en främling. Jag har därmed inte utsatt dem 

för någon nämnvärd påverkan eller risk; en viktigt etisk aspekt (Vetenskapsrådet, 2011).  

Förförståelse  

Enligt Larsson (2005) kan kvaliteten i studien bevaras genom en perspektivmedvetenhet, det 

vill säga att den egna förförståelsen tydligt redovisas. Ämnet för denna studie ligger mig 

varmt om hjärtat; jag har ett genuint intresse både för estetiska ämnen i sig, för undervisnings- 

och lärandeprocesser, och inte minst för elevgruppen som fokuseras. Studien har genomförts 

på den skola där jag själv arbetar, de tre lärarna är bland mina närmsta kollegor och jag 

känner alla elever som deltar i studien. Att forska på sina kollegor kan enligt Esaiasson et al. 

(2012) göra det svårt att behålla en professionell distans; det är lätt att ta saker för givna. 

Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att det kan bli ett etiskt problem om forskaren 

identifierar sig med deltagarna, men samtidigt menar de att det kan det finnas en poäng i att 

vara väl insatt; för att uppfatta nyanser och få en djupare förståelse av problemområdet kan 

det krävas förförståelse och förkunskaper. Ett sätt att se på materialet med rätt anpassade 

glasögon. Maxwell (2013) menar att i kvalitativ forskning är forskaren själva 

forskningsinstrumentet; det går inte att eliminera forskarens inverkan men den måste 

beskrivas, förstås och användas på ett produktivt sätt. Jag har försökt att vara ständigt 

medveten om och reflektera kring min egen förförståelse i forskningsprocessens alla faser. Jag 

bedömde intervjuerna som den största risken att förlora den professionella distansen, varför 

jag var extra uppmärksam på att ha fokus på ämnet och undvika inblandning av egna 

erfarenheter och värderingar.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Det kan uppstå en konflikt mellan etik och validitet; att av etiska skäl skydda deltagarnas 

identitet kan medföra en sämre validitet påpekar Larsson (2005). Jag har i studien valt att inte 

beskriva elevernas ålder eller kön, det går heller inte att härleda vilka elever som deltar i vilka 

lektioner och i vilka konstellationer. Jag anser dock att detta inte är av nämnvärd betydelse för 

studiens resultat. Det jag har studerat är de förutsättningar för lärande som eleverna ges, och 

då det är lärarna som skapar förutsättningarna är det snarare lärarna som står i fokus. 

För att öka validiteten behövs enligt Larsson (2005) en tydlig koppling mellan de preciserade 

frågorna och analysredskapet. Detta kan göras genom att tänka i kategorier och termer före 

datainsamlingen som Backman (2008) föreslår. Att arbeta med sådana förhandsdefinierade 

kategorier ställer stora krav på analysredskapet påpekar Esaiasson et al. (2012); kategorierna 

måste vara välgrundade och heltäckande. Jag har därför valt att använda flera teoretiska 
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ramverk för tolkning av empirin. Att använda flera olika datakällor är också ett sätt att öka 

validiteten (Larsson, 2005).  

Det går inte att undvika att forskaren har en viss påverkan på deltagarna i en studie menar 

Maxwell (2013). Att jag varit en välbekant person för eleverna har gjort att min närvaro vid 

observationerna inte har stört dem nämnvärt, detta utifrån hur både jag och annan närvarande 

personal har avläst elevernas reaktioner. Hur min närvaro påverkat lärare och assistenter är 

svårare att säga, men då jag vet hur verksamheten normalt brukar fungera kan jag inte se 

några stora skillnader under de lektioner som videofilmats.  

En skapa en hög reliabilitet i en fallstudie är inte okomplicerat påpekar Merriam (1994); en 

upprepning av studien skulle inte ge samma resultat på grund av människans föränderliga 

beteende. Merriam beskriver sätt att ändå skapa reliabilitet, vilka jag använt mig av. Jag har 

tydligt redogjort för bakomliggande teorier, urval, egen förförståelse, och analysens olika steg 

och metoder. Läsaren har getts möjlighet att följa och bedöma mina slutsatser genom att 

underlag och exempel har presenterats. Lektionernas bakomliggande syfte har inte tolkats av 

mig utan angetts av lärarna själva genom intervjuerna, och lärarna har också getts möjlighet 

att läsa igenom och ”godkänna” resultatet. 

För att säkra den interna generaliserbarheten, det vill säga att studiens resultat/slutsatser gäller 

hela studiens sammanhang (Maxwell, 2013), har jag vid observationerna filmat alla 

deltagande elever, både då de arbetat självständigt, tillsammans med läraren eller assistent. Då 

det varit omöjligt att dokumentera allt som skett under varje lektion har jag på detta sätt 

skapat en variation i materialet som representerar det som skett under respektive lektion.  

Denna studie grundar sig på ett litet och intensivt urval och resultatet kan därmed inte utges 

för att representera någon annan verksamhet än den där studien utförts. Generella slutsatser 

kan inte dras utifrån studiens resultat, däremot kan, som Maxwell (2013) beskriver det, 

kunskap från denna fallstudie överföras till andra fall där liknande processer förekommer. 
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Resultat 
Resultat presenteras här under två huvudrubriker grundade på studiens två frågeställningar. I 

resultatet vävs beskrivningar och tolkningar av materialet från både intervjuer och 

observationer samman. För tydlighetens skull återges utdrag ur intervjuer och observationer i 

block med 10 punkters textstorlek. Citat från intervjuerna återges inom citationstecken och är 

helt kursiverade. I de återgivna delarna av de transkriberade observationerna är 

kommunikationen på både teckenspråk och talad svenska kursiverade. Begreppet ”hen” 

används konsekvent vid beskrivningen av eleverna. 

Lärarnas undervisningsstrategier  
Denna del av resultatet presenteras under rubriker härledda från den didaktiska triangeln. 

Utifrån respektive rubrik uppmärksammas de centrala aspekter av undervisning som lyfts 

fram av studiens lärare och lektioner. 

Fysisk och social miljö 

Anpassade lokaler 

Bildsalen, dramasalen och träslöjdssalen är alla tydligt präglade av och anpassade till 

respektive ämne. I alla tre salarna placeras eleverna så att de ser varandra i så stor 

utsträckning som möjligt; i träslöjden är hyvelbänkar placerade i en kvadrat och i dramasalen 

placeras stolar i en cirkel på en röd matta. Dramasalen möbleras enkelt om för att skapa 

utrymme för fysisk aktivitet och i bildsalen flyttas borden om utifrån antalet elever och behov 

av arbetsutrymme. Lärarna har organiserat tillgängligheten i sina respektive salar på lite olika 

sätt; redskap och material finns i bildsalen i skåp och lådor märkta med både text och 

bildsymboler för innehållet, i träslöjden hänger handredskapen väl synliga och lättåtkomliga 

på en vägg i salen medan material finns i ett separat förråd eller i skåp och dramasalen har ett 

angränsande förråd där rekvisita finns lättöverskådligt på hyllor och klädhängare.  

Positivt klassrumsklimat 

Inledningen på lektionen och bemötandet av både elever och assistenter är av stor vikt för att 

skapa goda relationer och ett bra arbetsklimat enligt träslöjdsläraren. Dramaläraren genomför 

också övningar just med tanke på klimatet i gruppen.  

”Dels så var det ju en elev som inte varit med så många gånger, och en elev som varit borta en längre tid (…). 

Så det kändes som att vi behövde göra någonting ihop, ha roligt, nånstans bygga det där kittet som finns 

emellan. Som uppvärmning då.”  

Men även avslutningen på lektionen är viktig påpekar dramaläraren; att alla går därifrån med 

en positiv känsla och goda erfarenheter. Därför avslutas den ena dramalektionen med en 

avslappning och den andra med en utvärderingsrunda. Träslöjdsläraren menar att man kan 

behöva möta olika grupper på lite olika sätt; hur detta görs är något man lär sig av erfarenhet. 

Exempel på hur anpassningar görs utifrån elevernas individuella behov noteras under de två 

träslöjdslektionerna; under den ena lektionen roterar läraren mellan de tre eleverna och det 

förekommer mycket småprat och skämt under arbetets gång. Under den andra lektionen 

arbetar läraren tätt tillsammans med en specifik elev under hela lektionen. 
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Intervjuare: ”Är det ett val du har gjort att du, att du liksom är kopplad till E1 för att det funkar bäst så för E1s 

skull?” 

Läraren: ”Ja det funkar bäst för hela gruppen. Därför att det blir, det blir en helt annan lugn och ro, alltså det 

är för E2s och E3s skull också som jag gör det.” 

Även dramaläraren fokuserar under den ena lektionen mest på en elev, och använder sig av 

avledningar och positiv förstärkning för att undvika konflikter.  

Urval och framställning av lektionernas innehåll 

Att göra eleverna delaktiga 

Alla tre lärarna har både kursplanerna och elevernas intressen som grund för lektionernas 

innehåll. Att eleverna är motiverade ses som centralt, och en lyckad kombination av lärarens 

mål och elevernas lustfyllda lärande beskrivs av dramaläraren.  

”De tycker att de leker. Det tycker jag är så roligt för det kan andra barn på den här skolan säga på samma sätt, 

men det är ju en ganska styrd lek; jag vill att man ska se varann, prova på att va med en annan kompis, och 

sådär. Och så uppfattar de det som lek, det är så roligt tycker jag. Men jag har liksom tänkt att nu ska den och 

den jobba ihop, som inte brukar jobba ihop och sådär.” 

I de fall då eleven själv inte kan förmedla sina intressen kan kontakt med personal i klassen 

eller föräldrar ge lärarna uppslag. En elev använder till exempel bilder ur Kalle Anka, men 

byter ut ansiktena mot sig själv och sina klasskamrater. En annan elevs intresse för att klippa 

bilder ur tidningar har involverats vid tillverkningen en tidskriftssamlare täckt med collage, 

och dramaläraren använder både elevernas favoritaktiviteter och välbekanta personer/figurer i 

en dramaövning med charader. Att eleverna ges möjlighet att göra egna val ses som viktigt av 

alla tre lärarna.  

”Varje gång de gör ett eget val så ligger intresset automatiskt högre. Och de… deras ambitionsnivå ökar också, 

de kan göra saker som de inte ens är speciellt bra på för att de är motiverade.” 

Graden av eget val varierar; ibland är det elevens helt egna önskemål som får styra. Det är då 

lärarens uppgift som professionell i ämnet att anpassa och förenkla så att ett projekt blir 

genomförbart enligt träslöjdslärare. Vanligare än helt fria val är dock att eleverna får välja 

utifrån några alternativ eller inom vissa ramar.  Valsituationerna görs då konkreta genom att 

läraren visar exempelvis några olika material, burkar med olika färger, bilder (från böcker, 

idépärmar, tidningar, hämtade från internet) eller redan färdiga produkter så att eleverna 

handgripligen kan välja. Och som bildläraren säger: 

”Jag styr ju lektionen med det material jag lägger fram.”  

På så sätt ges elevernas intressen och egna val utrymme inom ramen för kursplanernas mål. 

Och lärarna lägger ribban högt för elevernas lärande; till exempel genom att sträva mot 

grundsärskolans kunskapskrav även för de elever som följer träningsskolans kursplan, eller 

som träslöjdsläraren som vid ämnesspecifik undervisning av material och tekniker utgår från 

samma ”tekniktrappa” som han tidigare använt vid undervisning i grundskolan.  
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Den röda tråden 

Lärarna ser varje lektion som en del av ett sammanhang, ingen lektion betraktas som helt 

fristående. Till exempel beskriver bildläraren hur eleverna har arbetat med serier på flera olika 

sätt och under en av observationerna gör dramaläraren förändringar i, och utvecklar därmed, 

en för eleverna välbekant dramaövning. Lärarna beskriver att de gärna knyter an till teman 

som eleverna arbetar med i andra ämnen. För att skapa sammanhang över tid används olika 

metoder, till exempel håller bildläraren samlingar; en tillbakablickande i början av lektionen 

och en framåtblickande i slutet. I träslöjden används en skiss eller ett idéblad som trådhållare 

under hela slöjdprocessen. Träslöjdsläraren för även in ett livsperspektiv; lärandet i slöjden 

som en förberedelse för ett yrkesliv i någon träverkstad, vilket är vanligt i daglig verksamhet. 

Både planerad och flexibel 

Lärarna planerar varje lektion, men säger också att det inte alltid blir som de planerat. 

Bildläraren beskriver hur hon kan ha flera planeringar för en enskild lektion, för att kunna 

anpassa sig till förutsättningarna för dagen; om det på grund av frånvaro till exempel blir en 

elev istället för hela gruppen. Lärarna är också flexibla och fångar upp spontana ingångar till 

lärande, som vid tillvekningen av tittskåp under en bildlektion: 

”Slumpen gjorde idag att en av bilarna som E1 skrev ut var väldigt liten, vi får fortsätta diskussionen nästa 

vecka och ta upp det här med perspektiven; att på långt håll blir saker mindre.” 

Lektionsplaneringen ändras ibland på stående fot, utifrån lärarens tolkning av elevernas 

behov. Som i slutet av en av dramalektionerna, där alla i en dramaövning just har varit ormar.  

E1 blir liggande kvar på golvet, gäspar högt. A2 ligger också kvar, fläktar med ena handen. L: Vi är alldeles 

trötta! Till E1: Skulle det va skönt att ligga ner? Vila lite. 

Interaktion mellan lärare och elev 

Artefakterna i centrum 

Alla sex observerade lektioner präglas av att elever och personal har ett gemensamt fokus på 

innehållet, det vill säga uppgiften och de artefakter som används. En tydlig skillnad mellan 

ämnena är att undervisningen i drama sker gemensamt för hela gruppen; alla, både elever och 

personal, är involverade i gruppövningar där man växlar mellan att leda och bli ledd, vilket 

ger kommunikation och samspel mellan elever stort utrymme. Under bild- och 

träslöjdslektionerna däremot har varje elev ett individuellt projekt, undervisningen sker en-

till-en och elev och personal har delad uppmärksamhet på uppgiften. Kommunikation sker via 

artefakterna och ger eleverna möjligheter att både be om hjälp och ställa frågor genom att 

använda kroppsspråk och blickar. 

E1 börjar själv skära ut ansikte nummer två med skalpellen. L passiv bredvid. E1 skär själv i några sekunder. E1 

vrider kroppen mot L och utan att titta upp sträcker E1 ut sin hand som håller i skalpellen mot L. I en rörelse 

lägger L sin hand på E1s och de fortsätter att skära tillsammans (…) E1 tar bort det bortskurna ansiktet från 

papprets baksida, plockar upp ett foto och pillar istället in det i hålet. E1 betraktar resultatet, tittar upp på L och 

söker ögonkontakt. L nickar och visar tummen upp. E1 ler och tittar in i kameran. 

Även materialet i sig kan erbjuda sätt att förmedla budskap. 

”Det är en förmån att vara bildlärare, materialet finns ju alltid tillgängligt. E2 ville berätta något som inte hade 

med ämnet att göra och hen berättar sällan något spontant för mig, men nu kunde hen rita det och berätta.” 
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Elevernas erfarenheter och lärande 

Aktiva elever 

Att eleverna är aktivt deltagande under lektionerna ses som en förutsättning för lärande, vilket 

både bildläraren och träslöjdsläraren påtalar i intervjuerna. 

”Och det är ju liksom det viktiga; kan man få det till den nivån att man känner att alla är aktiva, alla jobbar, 

alla slöjdar, för det är ju därför de är där! Då känner jag att, då är jag nöjd. Då går jag därifrån och känner att 

ja, idag var det bra!”  

”Det finns alltid en oro att de inte ska förstå, att de blir sittande utan drivkraft och sitter av lektionen.”  

Det framkommer också tydligt under observationerna där elevernas aktiva deltagande är högt. 

Om en elev tappar fokus på uppgiften använder lärarna och assistenterna olika strategier för 

att återföra fokus och skapa motivation. Kroppskontakt används ofta, en hand läggs på 

elevens arm eller ben, därefter utförs tecken eller förs ett verktyg eller annat som påminner 

om uppgiften in i elevens synfält. Lärare och assistenter använder kroppsspråk och riktar 

tydligt sin egen uppmärksamhet mot uppgiften, eller ställer frågor som leder arbetet framåt. 

Att hålla elevernas intresse uppe görs också genom att (medvetet) toka till det och göra något 

fel, skämta eller genom att skapa små spänningsmoment. 

L går och hämtar en tygpåse och några pappersremsor. Nu… vet ni vad jag ska stoppa här i? L viftar med påsen. 

Alla eleverna tittar på L. Vi ska ha olika roller i. Här! Stoppar pappersremsorna i påsen. Nu blandar vi dem. L 

skakar påsen. E1 skrattjublar och småhoppar på sin stol. 

Pauser för återhämtning förekommer också; tre av de observerade lektionerna har avbrott för 

rast mitt i, och bildläraren skapar en minipaus för återhämtning under en lektion genom att 

tillsammans med en elev göra solhälsningen (en yogasekvens). Några elever har en tendens 

att emellanåt försvinna in i sig själva, och alla tre lärarna visar på en smidighet och ”timing” 

vad gäller att ta kontakt för att återföra elevens fokus till uppgiften.  

E1 försvinner in i sig själv. L vänder på hyllan, sätter skruvförsänkaren i ett av borrhålen och avvaktar två 

sekunder. Samtidigt som E1 åter riktar fokus mot arbetet puttar L lätt på E1s arm. E1 lägger sin hand ovanpå Ls, 

som håller i redskapet. 

Elevens arbetsprocess och lärarens roll 

Att skapa möjligheter för eleven att arbeta självständigt och att samtidigt stötta och hjälpa 

utifrån varje individs behov är en balansgång. Personaltätheten är hög; mellan en och två 

elever per personal under de observerade lektionerna. Bildläraren reflekterar över vad denna 

personaltäthet kan få för konsekvenser för eleverna och undervisningen. 

”Idag hade E2 ingen assistent med sig, det var bra! Han fick tid att tänka, fundera och prova själv.” 

Bildläraren påtalar risken att personalen hjälper eleverna för mycket. Observationerna visar 

att små signaler kan ha betydelse vid avvägningen mellan att låta en elev arbeta ostört och att 

avgöra när eleven behöver stöttning för att komma vidare.  

Läraren står i dörrhålet och iakttar eleverna som arbetar i olika rum. E2 har en stund försökt få några saker att 

stanna kvar i sitt tittskåp. E2 tecknar lite irriterat för sig själv, bitvis skymd av tittskåpet. Den ska vara där! E2 

lyfter in det blå pappret igen i tittskåpet, slänger ett snabbt ögonkast mot dörren. Sträcker sig efter ett limstift på 
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bordet och placerar det framför tittskåpet. Vänder sig halvt bort, gnuggar sig med vänster hand i ansiktet och 

håller sedan för ögonen. Läraren kommer från dörren och sätter sig på stolen på E2s vänstra sida. 

Lärarna stöttar på olika sätt eleverna i deras bearbetning av lektionens innehåll och att utföra 

uppgifter. För elever med motoriska svårigheter kan användandet av olika maskiner underlätta 

det egna arbetet, eller att använda en personal som ”förlängd arm”. 

E2 fortsätter att limma bilder på tidskriftssamlaren genom att E2 väljer en bild i sin hög med utklippta bilder och 

ger den till A1. E2 pekar på den sida av bilden som ska vara framsida och A1stryker lim på det som då är 

baksidan. E2 pekar var på tidningssamlaren som bilden ska sitta, A1 sätter dit den och stryker den jämn med 

fingrarna.  

När eleverna ska lära sig att hantera material och verktyg är lärare och assistenter fysiska i 

sina instruktioner. Uppgifter och handlag illustreras genom att lärare/assistent själv utför 

momentet, visar ”i luften”, utför momentet tillsammans med eleven, arbetar växelvis genom 

turtagning eller arbetar parallellt. Det fysiska stöd som ges dras ofta bort successivt.  

Uppgifter på lagom nivå 

Förutom att utgå från kursplanerna och elevernas intressen vid utformandet av 

arbetsuppgifter, spelar elevernas ålder och utvecklingsnivå in. Det bästa sättet att se om man 

”landat rätt” är att studera elevernas arbetsprocess, vilket också ger en bild av deras 

kunskapsutveckling menar bildläraren: 

”Ja, men man ser ju att de har lärt sig något när de tar sig an uppgifter och gör något nytt i det, då ser man ju 

att det har skett en utveckling.” 

Den direkta responsen på hur eleverna hanterar uppgiften kan ligga till grund både för 

lärarens omedelbara agerande och långsiktiga planering. Till exempel märker dramaläraren 

under en lektion att en elev inte uppfattat att läraren gjort en förändring av övningen, utan 

eleven utför den som man tidigare gjort. Läraren backar då och fortsätter övningen på det 

”gamla” sättet. Då en elev har svårt att läsa lapparna med rollerna till en charadövning, 

sufflerar läraren och säger att det är hon som skrivit konstiga bokstäver. I inget av dessa fall 

verkar eleven uppfatta att den misslyckats, och läraren säger i intervjun att det är läraren själv 

som måste vara tydligare nästa gång. Bildläraren uttrycker också att det är viktigt att eleverna 

förstår uppgiften, och synliggör elevernas lärande genom att sätta ord på det. 

E1 håller upp det svara pappret med vita streck på mot läraren. L: Va bra, de där strecken där. Som en väg! (…) 

Ja, det är bra att lägga den där innan du limmar. 

Elevernas kunskaper och förmågor 
Denna del av resultatet presenteras under rubriker inspirerade av Lindströms modell. Först 

ämneskunskaper och ämnesövergripande förmågor identifierade utifrån Studio Thinking, 

därefter konvergent/divergent lärande och en överblick av lärandet OM, I, MED och GENOM 

estetiska ämnen. Sist i avsnittet en kort sammanfattning av resultaten. 
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Ämneskunskaper och ämnesövergripande förmågor 

I bilaga 9 presenteras en tabell som redovisar vilka och hur många av de åtta kunskaperna och 

förmågorna som registrerats per lektion. Tabellen visar också antalet sekvenser varje lektion 

delats in i. Denna sammanställning av empirin ligger till grund för de resultat som här 

redovisas gällande elevernas utveckling av ämneskunskaper och ämnesövergripande 

förmågor.     

Figur 4 visar en fördelning av 

ämnesspecifika respektive ämnesneutrala 

kunskaper och förmågor över de observerade 

lektionerna. Som framkommer ger alla 

observerade lektioner eleverna 

förutsättningar att utveckla både 

ämnesspecifika och ämnesneutrala 

kunskaper och förmågor. Även om inte alla 

kunskaper och förmågor finns representerade 

under alla lektioner, är de till övervägande 

del representerade. Fortsättningsvis följer 

beskrivningar av hur dessa kunskaper och 

förmågor tar sig uttryck under lektionerna. 

Ämneskunskaper 

Alla sex lektioner har ett ämnesspecifikt innehåll. I intervjuerna anger lärarna det 

huvudsakliga innehållet för lektionerna: bildlektionerna behandlar seriers budskap och 

bildspråk samt bilders uppbyggnad av förgrund, mellangrund och bakgrund; dramalektionerna 

fokuserar manusskrivning samt pjäsers uppbyggnad av början, mitt och slut; i träslöjden 

tillverkas slöjdalster utifrån eget val med målsättningen att eleverna ska befästa sina tidigare 

kunskaper.  

Det mest framträdande under observationerna är den ämnesspecifika undervisningen och 

hantering och bearbetning av artefakter. Eleverna ges under alla lektioner möjlighet att 

utveckla ämnesspecifika förmågor (Develop Craft). Till exempel; i bilden att skära med 

skalpell, blanda färg och använda mallar; i dramat att använda kostym och rekvisita, 

ämnesspecifika begrepp och att upprätta och följa manus; i träslöjden att använda borrmaskin, 

slipa, täcka en yta med färg och sammanfoga delar till en helhet.  

Det förekommer under de observerade lektionerna lite av Understand Art World, det vill säga 

att sätta de estetiska ämnena i ett nutida, historiskt, kulturellt eller samhälleligt sammanhang. 

Det som förekommer är elevernas arbete med serier och seriefigurer under de båda 

bildlektionerna samt sketchen ”Den elaka polisen” av Mikael Dubois under dramalektion 2. 

 

 

 

Figur 4. Ämnesspecifika och ämnesneutrala 

kunskaper och förmågor under lektionerna. 
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Ämnesövergripande förmågor 

De ämnesövergripande förmågorna förekommer ofta i samma sekvenser som 

ämneskunskaperna, det är också vanligt att fler ämnesövergripande förmågor förekommer 

under samma sekvens. Detta gör det svårt att här presentera varje förmåga för sig, istället 

presenteras utdrag från observationerna tillsammans med tolkningar av hur olika kunskaper 

och förmågor yttrar sig. Först en sekvens från bildlektion 1 där eleverna tillverkar tittskåp. En 

elev har i sitt en eldsprutande drake från en Bamse-serie. 

E2 passar ihop de utklippta eldsflammorna med draken, så att det sprutar eld ur drakens mun. Tecknar för sig 

själv: Eld. Drake. Sätter in draken i lådan, försöker få eld och drake att stå inne i lådan. Flyttar runt och provar 

flera gånger. De ramlar ut, igen och igen. E2 lägger drake och eld på bordet, sträcker på sig och blir sittande en 

kort stund. Sätter återigen in draken och elden i lådan. Håller upp dem mot bakgrunden. Låter dem sedan falla. 

Tittar lite i sin pappershög. (…) E2 letar fram ett blått papper, plockar bort drake och eld ur lådan och sätter det 

blå pappret längst in. Tecknar för sig själv: Berg. Pekar in i lådan.  

Eleven gör upprepade försök att få draken att stå kvar i tittskåpet; trots motgångar är eleven 

uthållig, behåller fokus på uppgiften (Engage & Persist) och provar en annan väg för att föra 

arbetet framåt. Genom att tänka högt förmedlar eleven att hen har en föreställning om hur 

tittskåpet ska se ut (Envision). Men Envision innebär också att kunna se bortom det som är 

synligt, och att fatta beslut om det fortsatta arbetet. Som den elev som under träslöjdslektion 1 

gör en tidskriftssamlare täckt av bildcollage. En växelverkan mellan att välja bild, vilken 

bidrar till collagets helhet, vilket leder fram till beslut om nästa bild, osv. 

Föreställningsförmågan kan också vara förknippad med att prova och experimentera (Stretch 

& Explore), som under bildlektion 1:  

E1 ritar med en tuschpenna på ett svart papper. Det syns tydligen dåligt för E1 är inte nöjd, säger högt: Vit! 

Vänder sig om och letar efter en vit färgpenna i en korg på bänken bakom sig och tecknar för sig själv: Vit. Vit. 

Återvänder till bordet och börjar åter rita på det svarta pappret. E1 håller upp pappret mot läraren. L: Va bra, de 

där strecken där. Som en väg! E lägger vägen på bordet, tar en ritad bil och kör på pappersvägen. 

Eleven har en inre bild av en väg och föreställer sig hur den ska se ut (Envision). För att skapa 

vägens vita mittstreck ritar eleven med en tuschpenna. Eleven är inte nöjd, provar med en 

annan typ av penna och upptäcker att den syns på det svarta pappret vilket ger ett 

tillfredsställande resultat (Stretch & Explore). Eleven utvecklar samtidigt sina kunskaper om 

material (Develop Craft). Arbetet med olika artefakter ser ut att vara uppgiftens huvudfokus i 

många sekvenser, men vid en närmre titt sker mer. Till exempel när E3 ska skruva ihop sitt 

skåp med en elektrisk skruvdragare under trälektion 2. 

E3 gasar, det slirar och låter högt. E3 skakar på huvudet, släpper skruvdragaren och tittar upp på L och tecknar: 

Jag hör!! E3 ler. L drar i den sista biten av skruven, tecknar: Det går fort! Ta det lugnt. E3: Lugnt. Ny skruv 

sätts i nästa hål. E3 greppar med ena handen om gasen och kör. Först lugnt, sen fort så att det slirar och väsnas. 

E3 ler och tittar upp på L. L gör en låtsas förfärad min, båda lutar sig fram och tittar på skruven. Den är i. E3 kör 

lite med skruvdragaren i luften. Nästa skruv sätt på plats i sitt hål. E3 har fullt fokus på uppgiften och gasar 

långsamt. Skruven går i. Inget slirande. E3 ler och tittar upp på L. L: Bra, lugnt!  

Förutom att lära sig hantera en skruvdragare (Develop Craft) visar eleven prov på tålamod 

och uthållighet (Engage & Persist) genom att fortsätta med skruv efter skruv, trots att det inte 

lyckas direkt. Eleven provar, provar igen och lära så av sin erfarenhet (Stretch & Explore) hur 

hastighet regleras och påverkar skruvandet. Eleven märker tydligt när det inte fungerar och 
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när det fungerar bra; när skruven går i hela vägen utan oväsen vet eleven att uppgiften lyckats, 

en direktrespons genom materialet och värdering av resultatet (Reflect). Sekvensen innebär 

också att eleven iakttar och ser detaljerna istället för helheten (Observe). Att noga betrakta, 

Observe, kan även göras med andra sinnen, som under trälektion 1 då en elev sandpapprar. 

E3 för pekfingret långsamt längs ena sågkanten. Koncentrerad. När hela kanten känts över för E3 tillbaks fingret 

en liten bit och ljudar: Öuh. E3 tittar upp på A2, pekar på en punkt, drar fingret igen längs kanten. A2: Var det 

dåligt här? E3 ljudar tydligt bifallande: Öuh, Öuh och gör tummen ner.  

Eleven närstuderar här med känseln. På detta sätt värderar eleven arbetet (är det tillräckligt 

slipat?) och gör en bedömning för det fortsatta arbetet (slipa mer eller fortsätta till nästa 

delmoment?) (Reflect). Genom denna slipa-känna-slipa-känna- process utvecklar eleven även 

sin uthållighet (Engage & Persist) och sitt handlag med sandpappersklossen (Develop Craft).  

Under dramalektionerna yttrar sig förmågorna på ett något annorlunda sätt än under bild- och 

träslöjdslektionerna. Alla övningar görs i grupp vilket påverkar lärandet, till exempel att spela 

teater efter manus som eleverna gör under båda dramalektionerna. Det innebär att alla 

deltagare måste vara observanta på och anpassa sig till varandra för att föra handlingen 

framåt. Denna sociala aspekt synliggörs även i en charadövning: 

Alla, både L, A och de övriga eleverna är koncentrerade på vad E1 gör. E1 går med tydliga steg fram till stolen, 

sätter sig, ser ut att ta upp en telefon ur fickan och låtsas prata, men är helt tyst. Reser sig och byter position. 

Ställer sig framför stolen och tecknar till den: Skola. Läsa… Ser ut att läsa i en tidning. E2 från soffan: E1 är 

lärare! L: Vad tror du? E1! Vi har en idé här. Vad? E2: Lärare. E1: Nej! L: Nehej, jag trodde det också! E1 

återgår till att stå framför stolen. Ja, men trasig… Låtsas borra med en borrmaskin på en låtsasvägg. Låtsas såga. 

E2: Lärare! L: E1, var det rätt? Vad tecknade du? Träslöjdslärare? E1: Nej. L: Finns den här personen på en 

skola? E1: nickar Mmm. L: Finns på skola. Inte lärare. E1 kliver upp på sin stol och låtsasborrar i taket. Låtsas 

öppna luckor. Jasså, färdigt. Hoppar ner från stolen, snurrar runt lite. Sen börjar låtsaslaga stolen. 

E1 måste föreställa sig hur personen agerar och utifrån det planera sitt eget handlande. Så 

måste även åskådarna skapa sig en inre bild av vem personen är (Envision). E1 tänjer på sina 

gränser och provar flera sätt att uttrycka och förmedla personens karaktärsdrag (Stretch & 

Explore).  Åskådarna iakttar noga vad E1 gör (Observe). Åskådarnas gissningar fungerar som 

utvärdering; om de gissar fel behöver E1 förändra sitt agerande, om de gissar rätt en 

bekräftelse på att budskapet gått fram (Reflect).  Åskådarna visar tecken på uthållighet då de 

är fokuserade på E1 och övningen, trots att de inte själva är aktiva. E1 behåller engagemanget 

och försöker ihärdigt få de andra att förstå vem som gestaltas (Engage & Persist). E1 

använder också kroppsspråk istället för ord för att förmedla ett budskap (Express).  

En framträdande skillnad mellan ämnena gäller förmågan Express. Det konstnärliga uttrycket, 

att använda estetiska uttryckssätt för att förmedla känslor, idéer, vilja eller personliga 

intentioner ses bara en gång under en av bildlektionerna, då en elev spontant ritar en teckning 

som illustrerar eftermiddagen på fritids. Under träslöjdslektionerna noteras förmågan ingen 

gång, däremot förekommer den flera gånger under båda dramalektionerna. Genom olika 

dramaövningar får eleverna med hjälp av sitt eget kroppsspråk, och ibland rekvisita, gestalta 

både djur och människor, olika yrken och känslolägen. Syftet är både att experimentera med 

sitt uttryck och att förmedla budskapet till de andra i gruppen, men på ett annat sätt än med 

ord/teckenspråk.  
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Konvergent och divergent lärande 

En tolkning av de observerade lektionerna utifrån 

Lindströms definition av konvergent och divergent 

lärande fördelar lektionerna i enlighet med figur 5. 

Observationerna visar att alla lektioner har inslag av 

båda typerna av lärande, dock präglas i huvudsak tre 

av lektionerna av ett konvergent lärande, två av ett 

divergent lärande, och en lektion (drama 2) har 

tydliga inslag av både och.  

Ett konvergent lärande är framträdande vid 

hanteringen av redskap och tekniker, då det i regel 

finns ett ”rätt sätt” och läraren har rollen som instruktör. Exempelvis är båda 

träslöjdslektionernas främsta fokus elevernas tillverkning olika slöjdalster; utifrån en bild 

handleder läraren mot målet. Även under bildlektion 2 har läraren en förutbestämd plan för 

hur en (serie)bild ska förändras genom att infoga foton. Uppgifternas ramar är konvergenta, 

men visar sig ge utrymme även för divergent lärande; som själva slöjdprocessen och elevens 

val av foton till seriebilden. Dramalektion 2 har tydliga inslag av både konvergent och 

divergent lärande. Sketchen som tränas är en iscensättning av en filmsekvens och har fasta 

roller och en förutbestämd handling medan den dramaövning som genomförs (trollkarlens 

hatt) har ett öppet och obestämt slut. 

En divergent utformad uppgift präglar bildlektion 1 då eleverna tillverkar tittskåp; med vad 

och hur tittskåpen ska inredas är icke-förutbestämt och utvecklas av eleverna efter hand. 

Läraren följer elevernas idéer och löser praktiska/tekniska problem när de uppstår. Även 

dramalektion 1 ger exempel på divergent lärande; dramaövningarna (byta plats och charader) 

ger stort utrymme för elevernas egna tolkningar och utföranden, och manus till pjäsen som 

spelas har skapats av eleverna, som också 

formar sina olika karaktärer.  

Lärande OM, I och GENOM estetiska 

ämnen 

De ovan redovisade resultaten av elevernas 

möjligheter till ämnesspecifikt - 

ämnesövergripande respektive konvergent - 

divergent sammanfattas i figur 6. Modellen 

visar att eleverna ges möjlighet till lärande 

OM, I och GENOM bild, drama och slöjd. 

Inget lärande MED sker då inga ämnes-

övergripande samarbeten eller andra icke - 

ämnesrelaterade uppgifter förekommer. 

  

Figur 5. Konvergent och divergent lärande 

under lektionerna. 

Figur 6. Lärande OM, I och GENOM under lektionerna. 
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Sammanfattning av resultatet 
Undervisningen i bild, drama och slöjd bedrivs i lokaler präglade av och anpassade till 

respektive ämne. Lärarna skapar ett positivt klassrumsklimat genom ett personligt bemötande 

av både elever och assistenter, och genom att göra anpassningar utifrån individuella behov. 

Undervisningens innehåll styrs av både kursplanerna och elevernas intressen. För att skapa en 

”röd tråd” mellan lektionernas innehåll arbetar lärarna utifrån ett tema som omformas och 

utvecklas, eller använder skisser och bilder som trådhållare. Lärarna har alltid en planering för 

varje lektion, men är flexibla och kan både fånga upp spontana ingångar till lärande och 

anpassa lektionen utifrån elevernas dagsform. Elevernas motivation och aktiva deltagande ses 

av lärarna som en förutsättning för lärande. Eleverna görs delaktiga genom konkret utformade 

valsituationer och lärare och assistenter använder kroppskontakt och kroppsspråk både då de 

ska återföra elevens fokus till uppgiften och ge instruktioner. De växlar också mellan att låta 

eleven arbeta självständigt och att stötta, vilket ofta sker i form att successivt bortdragande av 

stödet. Elevens egen arbetsprocess ger lärarna en bild av deras kunskapsutveckling och ligger 

till grund både för lärarens omedelbara agerande och långsiktiga planering; undervisningen 

läggs på en sådan nivå att eleverna upplever att de lyckas.  

Alla lektioner präglas av att elever och personal har ett gemensamt fokus på artefakterna; 

hantering och bearbetning av dessa är det mest framträdande under observationerna. I bild och 

träslöjd sker denna undervisning en-till-en, vilket möjliggör för eleverna att ställa frågor och 

be om hjälp genom blickar och kroppsspråk. Genom detta arbete med uppgifter med ett 

förutbestämt mål, som en slöjdprodukt eller en scen ur en sketch, utvecklas elevernas 

konvergenta lärande av ämnesspecifika kunskaper som att måla, skära, borra, slipa, göra 

manus och använda ämnesspecifika begrepp. Inom ramen för denna ämnesspecifika 

undervisning utformas små och stora mål med öppna slut, som inredningen av tittskåp i 

bilden, att gestalta ett djur i dramat och slöjdprocessen i träslöjden. Detta möjliggör ett 

divergent lärande och eleverna ger uttryck för att de utvecklar ämnesövergripande förmågor 

som att vara uthållig, reflektera och värdera, visualisera, iaktta, experimentera och tänja på 

sina gränser. I dramat utvecklar eleverna även sitt konstnärliga uttryck genom gruppövningar 

där olika karaktärer och känslolägen gestaltas och förmedlas. 
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Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras först de metoder som använts vid insamlandet av empirin, därefter 

förs en diskussion kring studiens resultat. 

Metoddiskussion 
I metoddiskussionen har jag valt att diskutera studiens validitet och reliabilitet i förhållande 

till metodval, urval, genomförande och databehandling, under respektive rubrik. 

Metodval 

Jag valde att registrera de observerade lektionerna med hjälp av videokamera för att fånga 

icke-verbal kommunikation och kroppsspråk. Detta har varit viktigt av två skäl, dels därför att 

undervisningen framförallt skett på teckenspråk där språket kommuniceras visuellt och 

kroppsspråk och mimik har stor betydelse. Det har även varit viktigt för att synliggöra uttryck 

för elevernas lärande och fånga den kommunikation som skett mellan elev-artefakt-lärare. 

Nackdelen med videoobservationer kan dock enligt Einarsson & Hammar Chiriac vara att 

närvaron av en videokamera påverkar gruppen. Detta anser jag inte har varit något problem då 

både studiens elever och personal är vana att bli filmade i olika skolsituationer. Enligt 

Heikkilä & Sahlström (2003) är det viktigt att medvetet välja inspelningsteknik utifrån 

avsikten med studien. För att kunna vara rörlig i salarna valde jag att använda en handburen 

videokamera, vilket haft sina nackdelar. För att fånga kommunikation, kroppsspråk och 

artefakter var jag tvungen att hålla mig relativt nära, vilket innebar att bara två personer i taget 

kunde registreras på filmen. Att en elev använde keps under en lektion gjorde att ansiktet 

skymdes, och under dramalektionerna där undervisningen skedde i helgrupp hamnade alltid 

någon med ryggen mot kameran. För att fånga alla elever och alla vinklar hade flera rörliga 

kameror behövts, vilket inte var möjligt då jag var ensam observatör.  

Urval 

Undersökningens urval bör enligt Backman (2008) göras för att ge en ökad insikt och 

förståelse för det aktuella problemet. En förutsättning för att uppnå studiens syfte och besvara 

frågeställningarna har varit en tillgång till substansfulla exempel, vilket motiverar mitt 

”intensiva urval” (Creswell, 2013) av tre välutbildade och erfarna lärare. Vilka lektioner som 

studerats har mer styrts av praktiska omständigheter än av aktiva val, liksom valet av vad jag 

filmat under lektionerna. Valet av andra lärare och andra lektioner hade möjligen gett ett 

annat resultat. Jag anser dock att detta inte gör denna studies resultat mindre relevant, då det 

överensstämmer med syftet att undersöka och utveckla kunskaper om undervisning och 

lärande. 

Genomförande 

En viktig fråga är hur min egen relation till både elever och personal har påverkat studiens 

resultat. Att på ett bra sätt få tillträde till miljön och deltagarna i studien är viktigt (Esaiasson 

et al., 2012). För elevernas del kan jag enbart se fördelar med att jag varit välbekant, de har 

inte störts nämnvärt av min närvaro och jag har kunnat tolka deras signaler om de inte varit 

bekväma med att bli filmade. Att jag varit en känd person har troligen också underlättat 

inhämtandet av samtycke från vårdnadshavare. Att forska på sina kollegor kan dock medföra 

andra svårigheter. En fråga är hur mycket mina har kollegor ”skärpt till sig” när jag filmat? 
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Det är en sak att som kollegor vara delaktiga i varandras undervisningspraktiker, en helt 

annan sak att bli videofilmad och använd som empiriskt grundmaterial till en studie. Min 

förförståelse för mina kollegors undervisning pekar dock på att ingen nämnvärd skillnad 

märks på lärarnas agerande under de videofilmade lektionerna i förhållande till andra 

lektioner. Troligen hade även eleverna reagerat på om lärarna betett sig annorlunda. Gällande 

intervjuerna påpekar Kvale och Brinkmann (2009) att det finns en risk att de intervjuade 

svarar det man tror förväntas. De öppet formulerade intervjufrågorna jag använt bedömer jag 

har minskat den risken då svaren varit beskrivande utan inslag av värdering. 

Databehandling 

Då jag på förhand inte hade helt klart för mig hur jag skulle analysera materialet, 

transkriberade jag alla sex videofilmer i sin helhet så detaljerat som möjligt. Detta gav ett 

omfattande material, något som Einarsson och Hammar Chiriac (2002) varnar för vid 

användandet av att videoobservationer. Jag valde senare i processen att dela upp materialet i 

sekvenser. Möjligen hade detta kunnat ske på ett tidigare stadium, före transkriberingen, och 

därmed begränsat materialet något.  

En svårighet vid transkriberingen var att översätta teckenspråk till skriven svenska. Vid 

direktöversättning blev uttrycket mycket kort och ”fattigt”. Att skriva in kroppsspråk och 

mimik i översättningen hade dock medför ett mycket stort tolkningsutrymme. Jag valde därför 

att i stort sett direktöversätta teckenspråket, vilket i de återgivna delarna av de transkriberade 

observationerna kan uppfattas som att den teckenspråkiga kommunikationen är både 

bristfällig och ”stackato-artad”. Detta är alltså inte en helt rättvisande språklig bild. 

Under databehandlingen upptäckte jag behovet av att dela in lektionerna i mindre enheter; 

sekvenser. Frågan är om sättet jag valde att göra detta på gett en rättvisande analys? 

Sekvenserna är olika långa och innehåller olika antal elever. Att dela in materialet utifrån 

aktivitet var det mest naturliga valet då aktiviteten i sig delvis styr elevernas lärande. Till 

exempel en sekvens där en elev slår i ett antal spikar; enligt den princip jag nu använt vid 

analysen har jag registrerat detta som ett Develop Craft och ett Engage & Persist. Jag 

avgjorde det som bästa möjliga lösning att låta aktiviteten som helhet styra sekvenseringen, 

även om det medfört att sekvenserna blivit olika långa. Detta kändes logiskt för bilden och 

träslöjden, men lite mer komplicerat gällande dramat. Där genomfördes alla aktiviteter i 

grupp, vilket medfört att en sekvens innehåller flera elevers lärande, men bara en registrering 

av en förmåga. Jag valde ändå att sekvensera dramaobservationerna enligt samma princip då 

metoden fortfarande kan anses relevant för att besvara frågeställningarna. På detta sätt har jag 

också fått ett liknande antal sekvenser för de olika lektionerna, vilket har underlättat vid en 

jämförelse mellan ämnena. 
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Resultatdiskussion 
I studiens inledning tog jag upp fyra områden där min förhoppning är att denna studie ska 

kunna bidra kunskapsmässigt: 1. Hur lärande och undervisning kan se ut för elever i 

grundsärskolan. 2. Hur kommunikation och lärande kan möjliggöras för elever med 

kommunikativa och språkliga svårigheter; framförallt elever med kombinationen 

utvecklingsstörning och hörselskada/dövhet. 3. Vilka kunskaper och förmågor dessa elever 

kan ges förutsättning att utveckla genom estetiska ämnen. 4. Vilka metoder och 

undervisningsstrategier lärare kan använda för att möjliggöra elevernas utveckling av olika 

kunskaper och förmågor i estetiska ämnen. Jag kommer här att diskutera studiens resultat i 

förhållande till dessa fyra frågor.  

Lärmiljön i grundsärskolan 

Det finns begränsat med både forskning om och granskning av lärmiljön i grundsärskolan, 

och man vet därför inte mycket om vad eleverna där ges förutsättningar att lära (Göransson et 

al., 2011; Skolinspektionen, 2010). Denna studie är ytterst begränsad i sin omfattning, men 

kan ändå ses som ett bidrag till att beskriva hur kunskapsutveckling kan möjliggöras för 

elever i grundsärskolan. Studiens observationer synliggör elevernas lärande; genom att vara 

aktivt deltagande i samspel med både artefakter, personal och, i synnerhet i dramat, andra 

elever, utvecklar eleverna både ämneskunskaper och ämnesövergripande förmågor. Studiens 

lärare utgår ifrån kursplanernas kunskapskrav, men lägger stor vikt vid att involvera elevernas 

intressen, göra eleverna delaktiga och motiverade, samt sätta lärandet i ett sammanhang. 

Observationerna ger också exempel på hur lärarna möjliggör ett divergent lärande genom att 

utforma uppgifter med öppna slut och processen i fokus. Allt detta går i linje med hur 

Göransson et al. (2011) och Skolinspektionen (2010) menar att undervisningen bör utformas 

för ökad kunskapsutveckling. Även om denna studies undervisning bedrivs i estetiska ämnen, 

låter jag det vara osagt om ovan nämnda undervisningsstrategier ska kallas för estetiska 

lärprocesser eller inte. Det har dock visat sig att elever utifrån sådana undervisningsstrategier 

presterade bättre än lärarna hade förväntat sig, och i vissa fall uppnådde grundskolans 

kunskapskrav (Mälson-Nystedt & Wahnström, 2009; Ponder & Kissinger, 2008). Detta är 

tankeväckande och påvisar behovet av ytterligare kunskap om undervisning och 

förutsättningar för lärande, inte minst för elever i grundsärskolan. 

Kommunikativa möjligheter för elever med utvecklingsstörning och 

hörselskada/dövhet 

Denna studie visar hur elever med varierande språkliga svårigheter genom undervisning i 

estetiska ämnen ges möjlighet att uttrycka sig och kommunicera icke-språkligt. Även om 

teckenspråk används i denna studie, sker mycket av kommunikationen genom ett delat fokus 

på uppgiften/artefakterna.  Eleverna ges på så sätt möjligheter att ställa frågor, göra val och be 

om hjälp genom att använda gester, kroppskontakt och blickar. Studiens lärare använder 

också visuell kommunikation i form av bilder och föremål; både i valsituationer, för att 

förklara/illustrera och för att skapa en röd tråd och sammanhang över tid. Lärarna instruerar 

även genom att använda kroppsspråk och gester, och använder kroppskontakt både då de ger 

stöd och skapar/upprätthåller kontakt med eleven.  
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Dessa möjligheter till uttryck och kommunikation anser jag visar hur betydelsefullt det är att 

elever med kombinationen utvecklingsstörning och hörselskada/dövhet får tillgång till 

undervisning i estetiska ämnen. Detta i synnerhet med tanke på att allt fler elever med 

kombinationen utvecklingsstörning och hörselskada/dövhet återfinns i kommunala eller 

privata grundsärskolor, där undervisning i och på teckenspråk inte är en självklarhet 

(Andåker, 2012). Om elevernas hörselstatus inte uppmärksammas försvåras utvecklingen av 

kommunikation och social interaktion (Herer, 2012; Timehin & Timehin, 2004), därför är allt 

som istället möjliggör utvecklingen av dessa förmågor av stor vikt att uppmärksamma. 

En följd av att elever med utvecklingsstörning och hörselskada/dövhet undervisas i 

kommunala eller privata grundsärskolor är att de inte självklart får tillgång till undervisning i 

ämnet drama, vilket ingår i specialskolans kursplan. Detta är beklagligt då forskning visar att 

ämnet utvecklar elevernas empati, känsloreglering och perspektivtagningsförmåga (Winner et 

al., 2013). Däven denna studie visar hur dramats gruppövningar utvecklar elevernas förmåga 

att uttrycka sig, framför allt med kroppsspråk, och att tolka andras uttryck. Observationerna 

visar även hur eleverna fokuserar på och samspelar med varandra. Undervisning som 

utformas på detta sätt är viktig då aktuell forskning visar att kommunikation och samtal, inte 

minst elever emellan, är centralt för lärandet och för utvecklingen av ämnesövergripande 

förmågor (Håkansson & Sundberg, 2012). Med tanke på detta skulle jag vilja slå ett slag för 

att drama, likväl som bild och slöjd, borde erbjudas alla elever i grundsärskolan, och ha sin 

självklara plats i nästa kursplan! 

Även om denna studie fokuserar ämnesspecifik estetisk undervisning kan den 

förhoppningsvis inspirera andra lärare i grundsärskolan att använda en bredd av 

undervisningsstrategier för att möjliggöra icke-språklig kommunikation. Risken finns dock att 

man som lärarna i Mälson-Nystedt och Wahnströms (2009) studie säger sig/tror sig använda 

alternativa uttryckssätt i undervisningen, men i realiteten ändå främst använder det talade 

språket. Något jag av egen erfarenhet vet är en stor risk då man själv är hörande och 

undervisar teckenspråkiga elever.  

Lärande i estetiska ämnen i grundsärskolan 

Lindgren (2008) menar att det finns många antaganden om nyttan med estetiska ämnen och 

estetiska lärprocesser för elever med särskilda behov, men att inte mycket är vetenskapligt 

belagt. Denna studie ger dock belägg för att undervisning i estetiska ämnen kan fylla en viktig 

funktion för elever i grundsärskolan. Observationerna visar att ämnesspecifika uppgifter är det 

mest framträdande i undervisningen; material och tekniker utgör både innehåll och form. 

Detta utgör dock basen för utvecklingen av ämnesövergripande förmågor som att vara 

uthållig, reflektera och värdera, visualisera, iaktta, experimentera och tänja på sina gränser. 

Detta är i linje med det lärande som föreskrivs i kursplanerna i bild, drama och slöjd. 

Förvånande nog sägs väldigt lite om hur utvecklingen av dessa ämnesspecifika och 

ämnesövergripande kunskaper och förmågor hänger ihop i forskning om estetiska ämnen för 

elever med utvecklingsstörning. 

 

Att synliggöra och bedöma just ämnesövergripande förmågor kan vara svårt; synliga och 

mätbara resultat kan stå i kontrast mot en kreativitet som inte alltid är anpassad och lydig 
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(Reiter-Palmon et al., 2009; Saunders, 2012). Detta dilemma blev tydligt vid bedömningen av 

det konvergenta och divergenta lärandet utifrån Lindströms modell. Jag bedömde båda 

träslöjdslektionernas form och innehåll som i huvudsak konvergent, trots slöjdprocessens 

möjligheter till divergent lärande. Jag anser ändå att denna studie visar hur teoretiska ramverk 

kan användas som redskap för att synliggöra utvecklingen av ämnesövergripande förmågor. 

Möjligen skulle redskapen behöva anpassas och utvecklas; att Studio Thinking utarbetats 

utifrån normalbegåvade ungdomars bildundervisning kan ha medfört att definitionerna av 

förmågorna inte varit självklart överförbara till en särskolekontext. Detta visade sig till 

exempel vid bedömningen av förmågan Express; i observationerna sökte jag efter konstnärligt 

uttryck. Jag räknade därmed ämnesanknutna uttryckssätt och inte den icke-språkliga 

kommunikationen via blickar och kroppsspråk. Möjligen var jag för ”hård” vid bedömningen, 

vilket gett en missvisande bild. Med tanke på elevgruppens kommunikativa svårigheter hade 

en vidare definition och därmed identifikation av uttryckssätt varit mer intressant. Ett uppslag 

till vidare forskning! 

Undervisning i estetiska ämnen i grundsärskolan  

Syftet med denna studie har bland annat varit att undersöka vilka undervisningsstrategier som 

används av lärare i estetiska ämnen i grundsärskolan. Behöver då elever med 

utvecklingsstörning en speciell typ av undervisning? Nej; åtminstone inte när är det gäller 

matematikinlärning enligt Göransson et al. (2011). Ändå kan lärare med utbildning i estetiska 

ämnen uppleva osäkerhet och bristande kunskaper när de ska undervisa elever med 

funktionsnedsättningar (Hammel & Hourigan, 2011). Ett sätt att angripa detta problem är se 

undervisningssituationen ur ett relationellt perspektiv och fokusera på hur ett 

individualiserade stöd kan utformas (Schalock, 2011). Även Göransson et al. (2011) menar att 

det mest gynnsamma för elevernas lärande tycks vara att utgå ifrån individens lärstil. 

Utmärkande för undervisningen i denna studie är att lärarna gör både individuella 

anpassningar och använder ett individualiserat stöd. Lärarna ses under observationerna lägga 

undervisningen på en sådan nivå att eleverna upplever att de lyckas; varje elev får 

undervisning inom sin proximala utvecklingszon. Genom att studera elevens arbetsprocess får 

läraren en bild av elevens kunskapsutveckling och kan anpassa nivån på den enskilda elevens 

undervisning både i stunden och långsiktigt. Elevernas behov och förmågor påverkar också 

hur lärarna väljer att kombinera och variera graden av konvergent och divergent lärande. Att 

alltför öppna uppgifter kan vara ett problem för vissa elever med utvecklingsstörning 

(MacLean, 2008) kan förklara till exempel varför teaterövningen under dramalektion 2 har 

bestämda ramar men är mer fritt utformad under dramalektion 1.  

Att på detta sätt individanpassa undervisningen förutsätter dock att läraren lär känna varje 

elev och skapar en personlig relation; annars är det svårt att läsa av ”dagsformen”, tolka 

elevernas kommunikativa uttryck, hitta elevernas intressen och utveckla den smidighet och 

”timing” som studiens lärare uppvisar i kontakten med eleverna. Lärare i estetiska ämnen har 

dock ofta många elever och inte mycket tid för varje enskild elev. Denna studie indikerar 

dock att detta bör prioriteras då det utgör en viktig grund för undervisiningen. 

Lärarna i denna studie har ämnesutbildning, specialpedagogisk kompetens, 

teckenspråkskunskaper samt erfarenhet av arbete både i grundskolan och grundsärskolan. 



37 

 

Forskning visar att lärares ämneskunskaper och utbildning delvis har ett samband med god 

undervisning och högre måluppfyllelse för eleverna (Håkansson & Sundberg, 2012). 

Förutsättningarna för studiens elevers lärande får därför antas vara goda och resultatet visar 

också hur de utvecklar både ämneskunskaper och ämnesövergripande förmågor. I den svenska 

grundsärskolan krävs dock inte någon ämneslärarutbildning för att vara behörig att undervisa i 

estetiska ämnen (Skolverket, u.å.).  Utan ämnesutbildning är risken att undervisningen styrs 

av lärarens egna erfarenheter, kunskaper, intresse och självförtroende (Alter et al., 2009), och 

man kan därmed fråga sig vilka möjligheter till lärande i estetiska ämnen som elever i 

grundsärskolan i allmänhet ges. För att möjliggöra ett varierat lärande och uppnå 

kursplanernas mål bör en professionell lärare kunna växla mellan olika 

undervisningsstrategier (Hallam et al., 2007, 2011; Lindström, 2009). För att utveckla denna 

förmåga efterlyser Hallam et al. beskrivningar av och diskussioner kring relationen mellan 

undervisningsstrategier och elevers lärande. Detta är viktigt, i synnerhet för lärare som 

undervisar i estetiska ämnen men saknar relevant utbildning.  

 

Jag tror att både kunskap, erfarenhet och medvetenhet spelar roll för lärarens förmåga att 

växla mellan undervisningsstrategier utifrån både syftet med undervisningen och elevernas 

behov. Men jag tror också att det krävs mod för att släppa fram en kreativitet som inte alltid är 

anpassad och lydig utan snarare obekväm och sinnlig (Saunders, 2012). Att ge plats för det 

divergenta lärandet där elevernas initiativ uppmärksammas, kunskapsinnehållet förändras och 

målet är icke förutbestämt innebär att man som lärare både måste släppa kontrollen, och 

samtidigt behålla den.  

Att genomföra en liknande undervisning som den som beskrivs i denna studie kan möjligen 

vara svårt, med tanke på den specifika kompetens som studiens lärare har. De har dock 

bidragit med kunskap om både undervisning och lärande som förhoppningsvis kan vara till 

nytta för andra lärare i undervisningssammanhang med en liknande elevgrupp.  

 

 

 

 

 

”Formandet av en skapande personlighet som strävar mot framtiden  

initieras med hjälp av en skapande fantasi som tar gestalt i nuet.” 
 

Vygotskij, 1930/1995, s. 100 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Översiktlig beskrivning av innehåll och mål för bild, drama och slöjd i grundsärskolan 

Kursiverade ord är tagna från kursplanerna. 

Gemensamt för de tre ämnena bild, drama och slöjd är att eleverna ska lära sig använda 

ämnesspecifika tecken, ord, begrepp och symboler samt olika material, verktyg, redskap och 

tekniker. Undervisningen ska behandla ämnenas uttryck i olika genrer, kulturer och 

tidsepoker. Eleverna ska presentera och utvärdera arbetsprocesser och utveckla sin 

kreativitet, problemlösningsförmåga, nyfikenhet, initiativförmåga och stärka tilltron till den 

egna förmågan. Eleverna förväntas också bli mer delaktiga i samhällslivet (Skolverket, 

2011b, s. 21-27, 104-110; Skolverket, 2011c, s. 374-380). 

Bildämnet utmärks av ett fokus på bilders förmåga att uttrycka och kommunicera; ”Vi omges 

ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och 

känslomässiga upplevelser” (Skolverket, 2011b, s. 21). Bildanalys; att tolka och värdera 

bilders budskap är centralt för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och uttrycka egna 

åsikter (Skolverket, 2011b, s. 21-27).  

Drama är mer inriktat på den egna förmågan att samspela och kommunicera med andra. 

Kropp, känsla och tanke hör ihop och genom att omsätta idéer i handling, gestalta med 

kroppsspråket och ta emot och ge respons förväntas eleverna utveckla sin 

improvisationsförmåga, öka sin delaktighet i social gemenskap och påverka individens 

identitetsutveckling (Skolverket, 2011c, s. 374-380). 

Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening. I slöjdämnet är slöjdprocessen 

central, det vill säga idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av 

arbetsprocessen; hur delarna samverkar till en helhet. Här handlar det om att välja och 

planera utifrån syftet och att utveckla sitt handlag. På så sätt utvecklas förmågan att finna 

konkreta lösningar på praktiska problem samt att klara uppgifter i det dagliga livet 

(Skolverket, 2011b, s. 104-110). 
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Bilaga 2 

Samtalspunkter med lärare efter genomförd observation  

 

 

 

Vad var målet/målen för lektionen? 

 

Varför just det målet/målen för lektionen?  

 

Finns även särskilda individuella mål för eleverna? I så fall vilka?  

 

Hur resonerar du kring vilka steg/moment som behövs för att förstå lektionens 

fokus? Är stegen/momenten desamma för alla elever?  

 

Blev det som du hade planerat? Om inte vad blev annorlunda? Hur anpassade du 

dig efter situationen?  

 

Något mer som du vill säga om lektionen? 
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Bilaga 3 

Analysguide för lärande OM, I, MED och GENOM estetiska ämnen. 

Sammanställd utifrån Lindström (2010, s. 38, 39) 

Lärande OM 

Resultatet som ska uppnås handlar främst om 

kunskaper och färdigheter i estetiska ämnen och är 

givet på förhand. 

- Är det man ska göra och kunna i detalj fastlagt på 

förhand? 

- Får man lära sig att hantera material och metoder? 

- Får man lära sig en vokabulär för samtal och 

reflektion kring bilder? 

Exempel från det estetiska området: 

– De studerande tillägnar sig fakta och färdigheter, t. 

ex. om Göteborgskoloristerna och om hur man 

blandar färger 

 

Lärande I 

Resultatet som ska uppnås handlar främst om kunskaper 

och färdigheter i estetiska ämnen men är inte givet på 

förhand. 

- Finns det utrymme för olika sätt att lösa uppgiften? 

- Får man träning i att använda vetande och kunnande i 

nya situationer? 

- Ligger skisser och utkast till grund för ett gemensamt 

utforskande? 

Exempel från det estetiska området: 

– De studerande tillägnar sig förståelse och förtrogenhet, 

t. ex. av hur Göteborgs-koloristerna eller de själva kan 

uppnå en viss stämning 

Lärande MED 

Estetiska ämnen används som ett medel för att uppnå 

resultat som är givna på förhand och som även kan 

uppnås på andra sätt än med dessa ämnen. 

- Är det man ska göra och kunna användbart i den 

studerandes vardag? 

- Används konst och design för att illustrera eller 

levandegöra? 

- Används konstverk för att belysa etiska eller 

politiska frågor? 

Exempel från det estetiska området: 

– Bild, musik och drama integreras med till exempel 

orienteringsämnen eller svenska. 

 

Lärande GENOM 

Estetiska ämnen används som ett medel för att uppnå 

resultat som varken är givna på förhand eller kräver 

specifika kunskaper och färdigheter för att uppnås. 

- Är det viktigt att förstå, inte bara veta eller kunna hur 

man gör? 

- Läggs undervisningen upp så att man får göra och 

tänka själv? 

- Är egen eller gemensam reflektion ett viktigt inslag i 

undervisningen? 

Exempel från det estetiska området: 

– Bild, musik och drama deltar i projekt som syftar till 

personlighetsutveckling formulerad i termer av 

upplevelse, ansvar, självverksamhet, kreativitet och 

liknande. 
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Bilaga 4 

Mail till vårdnadshavare angående förhandsförfrågan om videofilmning  

 
 
Hej! 
 
Jag skulle behöva er hjälp! Parallellt med jobbet i hantverkshuset här på  
XXXXskolan studerar jag till speciallärare. Under vårterminen 2014 ska  
jag skriva min magisteruppsats och har tänkt titta på hur lärare inom det  
estetiska ämnesområdet (bild, drama och trä) arbetar för att skapa möjligheter för  
eleverna att utveckla bland annat kreativitet, fantasi, kommunikation och  
analytisk förmåga. Fokus kommer att ligga på lärarnas arbetssätt, men ingen  
undervisning utan elever! Jag kommer att filma lektioner för att sedan  
skriva ner vad som händer och analysera detta. Filmerna kommer bara att ses  
av mig och inte visas i något annat sammanhang. Eleverna kommer inte att  
förekomma med namn eller kunna identifieras på annat sätt i den färdiga  
uppsatsen, vilken jag självklart kommer att delge er för läsning! 
 
Jag hoppas att ni tycker att det är ok att jag filmar lektioner där XXXX  
är delaktig. Med ert medgivande så kan jag påbörja min datainsamling redan  
nu, men återkommer längre fram (troligen i början av vårterminen) för mer  
information och för den underskrift från vårdnadshavare som krävs. 
Jag vore jättetacksam för ett svar på mailen eller telefon så att jag vet! 
 
Med vänliga hälsningar Anna Sjöqvist, textillärare på XXXXskolan. 
Mobil: 070-XXXXXXX  
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Bilaga 5 

Missivbrev till vårdnadshavare 

Hej! 

Jag läser nu min sista termin på speciallärarprogrammet vid Mälardalens Högskola i Västerås.  

I den magisteruppsats jag nu ska skriva är mitt fokus det estetiska ämnesområdet i 

grundsärskolan; det vill säga bild, drama och slöjd. Min handledare vid Mälardalens Högskola 

heter Nina Klang och är lektor i specialpedagogik. 

Syftet med uppsatsen 

Jag vill studera vilka metoder och undervisningsstrategier skolans lärare i drama, bild och 

träslöjd använder, och vad det i sin tur ger eleverna möjlighet att lära sig. Vilka kunskaper och 

förmågor ges de förutsättningar att utveckla? 

Vad innebär deltagandet i studien? 

För att besvara mina frågor behöver jag använda observationer och videofilmade lektioner i 

bild, drama och träslöjd. Videofilmerna kommer bara att ses av mig då jag transkriberar dem; 

det vill säga skriver ner i detalj vad som händer under lektionerna. Jag kommer sedan att 

analysera vad lärarna gör och vilka förutsättningar för lärande det skapar. Fokus är framförallt 

på lärarnas undervisning, men elevernas medverkan är självklart viktig!  

Konfidentialitet 

Videofilmerna förvaras på ett säkert sätt så att ingen obehörig kan ta del av dem. Elevernas 

namn eller annan personlig information används varken vid anteckningar eller i analysarbetet. 

I uppsatsens resultat kommer heller inte enskilda elever att kunna identifieras. 

Frivilligt deltagande 

Elevernas deltagande är frivilligt, och de tillfrågas om det är ok att filma. Om någon elev visar 

tecken på att vara obekväm med situationen så avbryts filmningen. Ni har rätt att närsomhelst 

avbryta elevens deltagande i min undersökning.  

För att genomföra studien krävs föräldrars/vårdnadshavares godkännande och underskrift. Om 

du/ni samtycker till att jag använder de videofilmade lektionerna, behöver jag din/er 

underskrift på sidan 2. Skicka gärna tillbaks i medföljande kuvert. Denna sida 1 får du/ni 

gärna behålla! 

När uppsatsen är klar kommer ni självklart att få ta del av resultatet! 

Stort tack! Vänliga hälsningar Anna Sjöqvist, textillärare på XXXXskolan. 

Vid eventuella frågor kontakta mig gärna: anna.sjoqvist@spsm.se  Mobil: 070-XXXXXXX 

Handledare: Nina Klang, Universitetslektor i specialpedagogik  

                    Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola 

                    nina.klang@mdh.se  

mailto:anna.sjoqvist@spsm.se
mailto:nina.klang@mdh.se
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Godkännande från föräldrar/vårdnadshavare 

 

Jag/vi har fått information om den planerade studien av undervisning och lärande i estetiska 

ämnen i grundsärskolan. Jag/vi samtycker till att vårt barn deltar i studien. 

 

 

Barnets namn: _____________________________________________________________                                                     

 

Förälder/vårdnadshavare: _____________________________________________________                                        

 

Förälder/vårdnadshavare: _____________________________________________________         

  

Ort och datum: ______________________________________________________________                                    
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Bilaga 6 

Missivbrev elev 
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Bilaga 7 

Missivbrev assistent 

Hej! 

Jag läser nu min sista termin på speciallärarprogrammet vid Mälardalens Högskola i Västerås.  

I den magisteruppsats jag nu ska skriva är mitt fokus det estetiska ämnesområdet i 

grundsärskolan; det vill säga bild, drama och slöjd. Min handledare vid Mälardalens Högskola 

heter Nina Klang och är lektor i specialpedagogik. 

Syftet med uppsatsen 

Jag vill studera vilka metoder och undervisningsstrategier skolans lärare i drama, bild och 

träslöjd använder, och vad det i sin tur har för betydelse för elevernas möjligheter att lära sig. 

Vilka kunskaper och förmågor ges de förutsättningar att utveckla? 

Vad innebär deltagandet i studien? 

För att besvara mina frågor behöver jag använda observationer och videofilmade lektioner i 

bild, drama och träslöjd. Videofilmerna kommer bara att ses av mig då jag transkriberar dem; 

det vill säga skriver ner i detalj vad som händer under lektionerna. Jag kommer sedan att 

analysera vad lärarna gör och vilka förutsättningar för lärande det skapar. Fokus är framförallt 

på lärarnas undervisning, men elevernas medverkan är viktig och därmed också ditt 

deltagande som assistent. 

Konfidentialitet 

Videofilmerna förvaras på ett säkert sätt så att ingen obehörig kan ta del av dem. Ditt namn 

eller annan personlig information används varken vid anteckningar eller i analysarbetet. I 

uppsatsens resultat kommer heller inte enskilda personer att kunna identifieras. 

Frivilligt deltagande 

Ditt deltagande är frivilligt, och du har rätt att närsomhelst avbryta ditt deltagande i min 

undersökning.  

För att genomföra studien krävs ditt godkännande. Om du samtycker till att jag använder de 

videofilmade lektionerna, behöver jag din underskrift på sidan 2. Denna sida 1 får du gärna 

behålla! 

När uppsatsen är klar kommer du självklart att få ta del av resultatet! 

Stort tack! Vänliga hälsningar Anna Sjöqvist, textillärare på XXXXskolan. 

 

Vid eventuella frågor kontakta mig gärna: anna.sjoqvist@spsm.se  Mobil: 070-XXXXXXX 

Handledare: Nina Klang, Universitetslektor i specialpedagogik  

                    Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola 

                    nina.klang@mdh.se  

mailto:anna.sjoqvist@spsm.se
mailto:nina.klang@mdh.se
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Godkännande från assistent 

 

Jag har fått information om den planerade studien av undervisning och lärande i 

estetiska ämnen i grundsärskolan. Jag samtycker till att delta i studien. 

 

                                             

 

Namn:________________________________________________________   

  

 

Ort och datum: _________________________________________________                                 
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Bilaga 8 

Missivbrev lärare 

Hej! 

Jag läser nu min sista termin på speciallärarprogrammet vid Mälardalens Högskola i Västerås.  

I den magisteruppsats jag nu ska skriva är mitt fokus det estetiska ämnesområdet i 

grundsärskolan; det vill säga bild, drama och slöjd.  

Syftet med uppsatsen 

Jag vill studera vilka metoder och undervisningsstrategier några lärare i drama, bild och slöjd 

använder, och vad det i sin tur har för betydelse för elevernas möjligheter att lära sig. Som 

lärare har du lång erfarenhet av att arbeta med estetiska ämnen med grundsärskolans elever. 

De arbetssätt du utvecklat och använder är vad jag vill fånga och beskriva. Förhoppningsvis 

kan resultatet vara till nytta för den personal som redan arbetar med, eller kommer att arbeta 

med, motsvarande elevgrupp på andra skolor. 

Vad innebär deltagandet i studien? 

För att besvara mina frågor behöver jag använda observationer och videofilmade lektioner i 

ditt ämne. För att sätta lektionen i ett sammanhang görs också en kort, inspelad intervju med 

dig efter varje lektionstillfälle. Videofilmerna kommer bara att ses av mig då jag transkriberar 

dem; det vill säga skriver ner i detalj vad som händer under lektionerna. Detsamma gäller de 

bandade intervjuerna. Jag kommer sedan att analysera vad du som lärare gör och vilka 

förutsättningar för lärande det kan skapa. För att i uppsatsen kunna beskriva detta med mer än 

bara ord, önskar jag även fotografera till exempel arbetsmaterial och elevers arbetsuppgifter.  

Konfidentialitet 

Videofilmer och röstinspelningar förvaras på ett säkert sätt så att ingen obehörig kan ta del av 

dem. Ditt namn eller annan personlig information används varken vid anteckningar eller i 

analysarbetet. I uppsatsen kommer ditt namn inte att användas, men på grund av skolans 

specifika elevgrupp och att det bara finns en lärare i ditt ämne kan jag inte garantera att din 

identitet inte går att lista ut. Därför kommer du att få möjlighet att läsa det jag skrivit före min 

examination. Du kommer sedan självklart att få ta del av den färdiga uppsatsen! 

Frivilligt deltagande 

Ditt deltagande är frivilligt, och du har rätt att närsomhelst avbryta ditt deltagande.  

Om du samtycker till att delta i min undersökning, behöver jag din underskrift på sidan 2. 

Denna sida 1 är ditt exemplar att behålla! 

Stort tack! Vänliga hälsningar Anna Sjöqvist. 

Vid eventuella frågor kontakta mig gärna: anna.sjoqvist@spsm.se  Mobil: 070-XXXXXXX 

Handledare:  Nina Klang, Universitetslektor i specialpedagogik                                                                       

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola 

nina.klang@mdh.se  

mailto:anna.sjoqvist@spsm.se
mailto:nina.klang@mdh.se
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Godkännande från lärare 

 

Jag har fått information om den planerade studien av undervisning och lärande i 

estetiska ämnen i grundsärskolan. Jag samtycker till att delta i studien. 

 

                                             

 

Namn: _________________________________________________________   

  

 

Ort och datum: ___________________________________________________                             
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Bilaga 9 

Fördelning av kunskaper/förmågor och antalet sekvenser per lektion. 

 

 

 

 

Develop 

Craft 

Engage 

& 

Persist 

Envision Express Observe Reflect Stretch 

& 

Explore 

Understand 

Art  

World 

Bild 1 

9 sekv. 
5 4 6 1 2 2 4 1 

Bild 2 

6 sekv 
4 4 2 0 2 3 1 1 

Drama 1 

5 sekv. 
5 3 4 4 3 2 2 0 

Drama 2 

7 sekv. 
3 3 5 3 3 2 2 1 

Trä 1 

10 sekv. 
8 5 2 0 5 3 1 0 

Trä 2 

6 sekv. 
5 5 1 0 4 5 4 0 

 


