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Syftet med denna uppsats var att undersöka hur åtta lärare som arbetar inom särskolans lägre och 
högre åldrar använder sig av för undervisningsstrategier i sin undervisning. För att genomföra denna 
undersökning så användes kvalitativa intervjuer med åtta lärare som arbetar i särskolan med elever 
med utvecklingsstörning och elever med tilläggsdiagnoser. Vi använde oss även av observationer 
med en observationsmall med hög grad av struktur i klassrumsmiljö. Studiens resultat har 
analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys där vi fått fram intervju och observations resultat 
och slagit ihop dem till en helhet utifrån fem undervisningsidéer. Vi har delat in dem i olika 
kategorier så som Helhet och del, åskådlighet, naturen som förebild, handens arbete och dialog för 
att få det enhetligt och för att göra det lättläst för läsaren. 
Slutsatser som dragits är att lärarna har många gemensamma undervisningsstrategier i sin 
undervisning som skapar förutsättningar för lärandet. Några gemensamma strategier som framkom i 
undervisningen var att alla lärarna använde sig av praktiskt och teoretiskt arbete. De framkom även 
att alla lärarna individanpassade undervisningen och anpassade materialet. Av de strategier som vi 
har sett så finns en variation om hur lärarna använder dem i sin undervisning. Det framkommer 
dock att lärarna använder dem på olika sätt beroende på bakgrund, utbildning och erfarenhet. 
 

Nyckelord: undervisningsstrategier, lärare, särskola, svenska i särskolan, anpassad undervisning, 
undervisningsidéer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3 
 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning ……………………………………………………………………5 

1.2 Förförståelse……………………………………………………………………..5 

2. Bakgrund …………………………………………………………………..6 
2.1 Vad säger läroplanen under tidsepoken 1973 – 2013…………………………....6 

2.2 Utvecklingsstörning……………………………………………………………...8 

3. Tidigare forskning ………………………………………………………8 

3.1 Sociokulturellt perspektiv………………………………………………………..9 

3.2 Undervisningsmetoder…………………………………………………………...9 

3.3 Den didaktiska triangeln…………………………………………………………10 

3.4 Svenska i särskolan………………………………………………………………11 

3.5 Undervisningsidéer………………………………………………………………12 

3.6 Anpassad undervisning…………………………………………………………..13 

3.7  Kommunikation och AKK för lärande………………………………………….15 

4. Syfte och frågeställningar ……………………………………………16 

4.1 Syfte……………………………………………………………………………...16 

4.2 Frågeställningar………………………………………………………………….16 

5. Metod och genomförande ………………………………....................16 

5.1 Metodval…………………………………………………………………………16 

5.2 Datainsamling……………………………………………………………………16 

5.3 Urval och genomförande………………………………………………………....17 

5.4 Etiska överväganden……………………………………………………………..18 

5.5 Dataanalys………………………………………………………………………..18 

6. Resultat och resultatanalys …………………………………………..19 

6.1 Resultat……………………………………………………………………………20 

6.1.1 Presentation av lärarna………………………………………………………….20 

6.1.2 Läroplanen………………………………………………………………………21 

6.1.3 Anpassa undervisningen efter elevens behov…………………………………...21 

6.1.4 Generella undervisningsstrategier………………………………………………22 

6.1.5 Läs – och skrivinlärning………………………………………………………...24 

6.1.6 Skolmiljön………………………………………………………………………26 

6.1.7 Kommunikation…………………………………………………………………27 

6.1.8 Hjälpmedel………………………………………………………………………28 

6.1.9 Digitala verktyg………………………………………………………………….28 

6.2 Undervisningsstrategier i särskolan……………………………...29 

6.2.1 Helhet och del……………………………………………………………………29 

6.2.2 Åskådlighet………………………………………………………………………30 



4 
 

6.2.3 Naturen som förebild………………………………………………………….30 

6.2.4 Handens arbete………………………………………………………………..30 

6.2.5 Dialog…………………………………………………………………………30 

6.3 Resultatanalys…………………………………………………………………...31 

7. Diskussion ………………………………………………………………….32 
7.1 Metoddiskussion…………………………………………………………………32 

7.2 Resultatdiskussion……………………………………………………………….33 

7.3 Slutsatser…………………………………………………………………………36 

7.4 Förslag på vidare forskning………………………………………………………37 

Referenslitteratur ……………………………………………………………38 
Bilaga 1……………………………………………………………………………….42 

Bilaga 2……………………………………………………………………………….44 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

1. Inledning 
 
Skolverket (2009) slog fast att verksamheten i särskolan skulle ha sådan kvalité att den kunde 

klassificeras som anpassad utbildning och att den skulle erbjuda olika former av stöd. Stödet skulle 

bestå av individuella lösningar och anpassat material åt eleverna och ge barn och ungdomar med 

utvecklingsstörning en anpassad utbildning som så långt det var möjligt motsvara den som gavs i 

grundskolan (6 kap. 1 § skollagen). Det framgick även att elever har rätt till en utbildning som var 

anpassad utifrån den enskilde elevens bakgrund. Någon gräns för elevernas kunskaper skulle inte 

finnas. Eleverna skulle även få olika former av stöd och det skulle utformas individuellt till varje 

enskild elev. En del av eleverna hade sådana funktionsnedsättningar att de behövde stöd i form av 

en assistent, skolan skulle erbjuda detta som en del av utbildningsverksamheten och syftade till att 

underlätta för eleven att tillgodogöra sig undervisning enligt deras lärare (Ibid). 

Skolan hade ett stort ansvar vad gäller elevers utbildning och skolverket (2013) menade att det inom 

skolan skulle skapas förutsättningar för att elever skulle utvecklas så långt som möjligt. 

Undervisningen skulle vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen och kursplaner. 

Vidare stod det i skollagen kap3, § 3 att skolan skulle ge elever den ledning och stimulans som 

krävdes för deras personliga utveckling. Skolan skulle utgå från elevens egna förutsättningar för att 

nå utbildningens mål. 

 

Vi har inte funnit mycket vetenskaplig litteratur och forskning om särskolans pedagogiska 

verksamhet och enligt Berthén (2007) finns det inte mycket forskning inom området. Det fanns inte 

heller så mycket skrivet om särskolans pedagogiska undervisning men det vi fann i våra sökningar 

var bland annat det som David Mitchell skrev om i sin bok ”What really works in special and 

inclusive education”. Där tog han upp olika undervisningsstrategier som var lämpliga för elever i 

behov av särskilt stöd. Håkansson och Sundberg (2012) menade att det inte gick att skriva ut färdiga 

recept på metoder som fungerade men vi var intresserade av att undersöka om det fanns särskilda 

undervisningsstrategier som lärare i särskolan använde och som de uppfattade underlättade för 

elevernas lärande. Skolan har under de senaste femtio åren genomgått stora förändringar. Från 

katederundervisning till att det nu mer är elevens intresse som ska styra undervisningen (Claesson, 

2009). Forskning visade att elever som hade ett aktivt kommunicerande deltagande snarare än ett 

passivt mottagande oftare visade ett framgångsrikt lärande (Håkansson och Sundberg, 2012). Om 

eleverna skulle förstå innehållet i undervisningen måste lärarna förstå att elevers lärprocesser var 

beroende av hur läraren förstod sitt uppdrag och hur denne valde innehåll och arbetsformer. Läraren 

skulle även ha kunskap om innehållet och hur detta skulle struktureras, kommuniceras och läras ut 

(ibid). Mitchell (2008) menade att elever som var i behov av mycket stöd behövde tydliga strategier 

i undervisningen, till exempel behövde elever med intellektuella funktionsnedsättningar uppgifter 

som var omgjorda i små delar innan eleven nådde det slutgiltiga målet. 

 
1.1 Förförståelse 
 
Vi som skriver denna uppsats arbetar som lärare i grundsärskolan samt gymnasiesärskolan. Vi har 

åtta till tio års erfarehet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.  I detta examensarbete vill 

vi undersöka vilka undervisningsstrategier lärare med liknande uppdrag använder sig av i sin  
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svenska undervisning. Målet med studien är att se vad verksamma lärare i särskolan använder för 

strategier för att eleverna ska inta kunskap och uppnå sina lärandemål. Vi är intresserade av att 

undersöka detta intresseområde därför att våra egna erfarenheter visar att det finns svårigheter med 

att få elever intresserade och motiverade till att lära. För att underlätta för läsaren kommer vi i 

uppsatsen benämna grund – och gymnasiesärskolan för särskolan fastän det är två olika skolformer.  
 

2. Bakgrund 
 
Vi kommer först att presentera utvecklingen av läroplanerna sedan sjuttio – talet för att visa på hur 

fokus har förändrats från att se undervisningen som helhet på klassnivå till att bli mer fokuserad på 

individanpassning. Sedan kommer en presentation av utvecklingsstörning och olika 

undervisningsstrategier. Därefter beskriver vi vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

 2.1 Vad säger läroplanen under tidsepoken 1973-2011 
 
I läroplanen för särskolan (Lsä 73) beskrivs det att lärare under 1970 - talet började bilda arbetslag 
och läraren fick även ställa diagnoser samt föra pedagogiska dokument (Skolöverstyrelsen, 1973). I 

undervisningen arbetade läraren med ämnen och temaarbeten som förknippades med det vardagliga 

livet. Specialundervisning gavs i små grupper och det användes läromedel som konkret material. 

Arbetssättet var att läraren arbetade i arbetslag för att ta del av varandras kunskaper och färdigheter och 

eleverna undervisades enskilt och i grupp. Bedömningen av kunskapskraven gav läraren en fördel till att 

undervisa på elevernas kunskapsnivå (ibid). I denna läroplan infördes svenska som ämne för första 

gången, tidigare hade det kallats för läsning och skrivning (Berthen, 2007). 

 

I Läroplanen för den obligatoriska särskolan (Lsä 90) stod det att läraren skulle arbeta i arbetslag och 
assistenter infördes i verksamhetens undervisning. Att samtala med eleven och ha en dialog sågs nu som 

viktigt för elevens utveckling. (Skolöverstyrelsen, 1990). I denna läroplan framkom det att regering och 

riksdag hade beslutat om undervisningens innehåll. Arbetssättet skedde så att eleverna skulle lära sig att 

se ett samband mellan naturen och samhället samt att kritiskt granska för att lära sig att dra egna 

slutsatser. Datorer sågs nu som ett viktigt hjälpmedel i undervisningen. 

 

 I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 (Lpo 94) 

var gemensam för både grundsärskolan och grundskolan men grundsärskolan hade egna kursplaner. 

Läraren skulle även utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande. Undervisningens innehåll skulle omfatta att eleverna fick ökad förståelse om sina egna 

förutsättningar samt att de kunde lära sig att lyssna, läsa och kommunicera. Undervisningen skulle även 

anpassas efter elevernas intressen, detta för att skapa en nyfikenhet till att lära. Läraren skulle 

organisera arbetet så att eleven utvecklades efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras 

att använda och utveckla sin förmåga. Arbetssättet som skedde var att det införs mer praktiska ämnen 

och viktigt ses att elever självständigt kan söka ny kunskap.  

 

 I Läroplanen för grundsärskolan 2011 (Lgr 11) benämndes det att läraren skulle tillsammans med 

eleverna planerade undervisningen och lät eleverna få ett påtagligt inflytande på arbetssätt och 
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innehåll (Skolverket 2011). Arbetssättet skedde genom att eleverna skulle ges inflytande över 

utbildningen. Viktigt sågs även att eleverna skulle få det stöd som krävdes samt olika hjälpmedel. 

Inom grundsärskolan skulle alla som arbetade på skolan bland annat arbeta för; att alla elever skulle 

utvecklas, finna glädje och ta ansvar i det kulturella, sociala och den fysiska skolmiljön (ibid). 

 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) innefattade bland annat gymnasiesärskolan och 

vuxenutbildningen för de i behov av stöd. Läraren skulle utgå från den enskilda elevens behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande samt stärka elevernas självförtroende. Läraren skulle 

stärka elevens vilja och förmåga att lära och hjälpa eleven att utvecklas efter sin förutsättning samt 

stimuleras till att utveckla sin förmåga. Eleven skulle även få uppleva att lärandet var meningsfullt 

och få stöd i sin språk - och kommunikations utveckling. Eleven borde även få stöd och 

självständiga uppgifter för ett ökat ansvar och undervisningen skulle skapa en balans mellan 

teoretiska och praktiska kunskaper som främjar elevens lärande. Läraren skulle stimulera, handleda 

och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever med svårigheter samt samverka med andra lärare i 

arbetslaget för att uppnå kunskapsmålen. 

 

I Läroplanen för gymnasiesärskolan 2013 (Gysär 2013) stod det att läraren skulle utgå från den 

enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande samt stärka elevens 

självförtroende och vilja till att lära. Innehållet av undervisningens uppläggning präglades av ett 

jämställt perspektiv då innehållet skulle tydliggöra vilka vetenskapliga grunder, värderingar och 

perspektiv som kunskaperna vilade på. Detta bidrog till att vägleda eleverna så att de kunde ta 

ställning till hur kunskaperna kunde användas. Undervisningen och dess arbetssätt skulle innehålla 

stimulans, handledning och stöd för elever med svårigheter. Eleverna skulle även kunna utnyttja de 

kunskaper och erfarenheter av arbets- och samhällsliv som eleverna hade eller skaffade sig under 

utbildningens gång.  

 

Vid ovan genomgång av läroplanerna visade det sig att olika lärandestrategier förekom och att det 

har förändrats genom åren. Det visade att olika syn på lärande hade funnits och med tiden 

utvecklades strategierna från undervisning i stor grupp till specialundervisning i små grupper. Det 

hade med tiden tagits hänsyn till miljön runt eleven så som gruppstorlekar och möjlighet till arbete i 

små grupprum.  Läroplanerna visade att olika anpassningar hade används genom tiderna. Arbetssätt, 

material och hjälpmedel hade använts och utvecklats med tiden. Det två sista läroplanerna visade att 

nu var eleven mer i fokus och tänkt som mer delaktig i sin egen kunskapsutveckling. Eleverna hade 

även blivit mer involverade och fått mer inflytande.  I och med den nya speciallärarutbildningen 

hade nya krav fastställts för de som arbetade inom särskolan (Östlund, 2012). Läraren skulle nu 

vara rätt utbildad inom området utvecklingsstörning för att få en behörighet att undervisa i 

särskolan. Utvecklingen hade gått från ett individburet perspektiv till ett mer relationellt synsätt 

ansåg Östlund, det vill säga problemet fanns i miljön och inte hos eleven.  
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2.2 Utvecklingsstörning 
 
Under knappt 150 år hade utbildning för personer med utvecklingsstörning ägt rum i vårt land. Den 

elevkategorin vi möter i särskolan idag togs vid sekelskiftet 1900 in på anstalt för vård. Under 

tidens gång har olika skolformer tillkommit och olika syner på utvecklingsstörning har förekommit. 

Allt eftersom samhället utvecklades hade personer med utvecklingsstörning blivit mer accepterade i 

samhället och en skolutveckling hade skett där skolformen särskola hade förändrats (Frithiof, 2007). 

Definitionen av utvecklingsstörning betydde personer som hade svårigheter att ta in och bearbeta 

information, bygga - och tillämpa kunskap enligt Kylén (Göransson & Granlund, 2011). Personer 

med en utvecklingsstörning kunde lära in kunskap och bearbeta information på ett effektivt sätt 

under förutsättning att det som ska läras in upplevdes ofta och i lagom tempo och kunde kopplas till 

tidigare kunskap (Göransson & Granlund, 2011). Många personer med utvecklingsstörning hade 

även tilläggsdiagnoser så som autism och ADHD (Lindblad, 2013). 

För att planera och anpassa miljön till en bra undervisning för elever med utvecklingsstörning fick 

det lov att finnas kunskap om hur eleven klarade sin vardag praktiskt, socialt och intellektuellt 

(Göransson & Granlund, 2011). Greenspan, Switzsky och Woods (2011) menade att de kognitiva 

begränsningarna som personer med utvecklingsstörning hade kunde resultera i begränsningar i att 

fatta rätt beslut. Författarna menade att de blev mer sårbara. Tekinarslan, Sazak och Sucuoglu 

(2012) menade att en utmaning för dessa barn var att interagera med kamrater eftersom de hade 

brister i de sociala färdigheterna. Granlund och Göransson (2011) hänvisade till Kyléns 

begåvningsmodell som var baserad på Piagets skildring av den kognitiva utvecklingen. I den fanns 

fem olika aspekter av verklighetsuppfattning: Rumsuppfattning, tidsuppfattning, 

kvalitetsuppfattning, kvantitetsuppfattning och orsaksuppfattning. Rumsuppfattningen visade våra 

sinnen var vi befann oss och hur vi kunde hitta till olika platser. Begränsning i rumsuppfattningen 

kunde göra det svårt att orientera sig om inte miljön anpassades. Tidsuppfattning innebar att förstå 

hur länge en aktivitet pågår. För en person med utvecklingsstörning fanns det ofta en bristande 

förmåga om tid därför krävdes struktur menade Kylén. Kvalitetsuppfattning innebar att ha en 

förmåga att klara av att sortera händelser och föremål och att få struktur över händelser i skolans 

vardag. Vid kvantitetsuppfattning hade personen förmågan att förstå siffror, vikt och mängd. För en 

person med utvecklingsstörning kunde det bli svårigheter i vardagen med att hantera klockan, 

pengar eller laga mat. Vid orsaksuppfattning hade personen förmågan att förstå hur saker och ting 

hängde ihop som till exempel att veta vilka kläder man skulle ha på sig för olika väderlekar. 

 

3. Tidigare forskning 
 

Vi kommer i denna studie att undersöka vilka undervisningsstrategier lärarna i särskolan använde 

sig av för att eleverna skulle uppnå kunskapsmålen i ämnet svenska. Vi kommer här att presentera 

olika undervisningsmetoder som läraren kunde använda sig av inom ämnet svenska. Eftersom det 

fanns lite forskning om läs – och skrivinlärning i särskolan kommer några av de författare vi 

presenterar vara sådana som skriver om läs – och skrivinlärning i grundskolan. Tidigare forskning 

visade att lärarna använde olika undervisningsmetoder eftersom elever lärde in på olika sätt (Rix, 

Hall, Nind, sheehy och Wearmouth, 2006). 
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3.1 Sociokulturellt perspektiv 
 

En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och mänskligt tänkande hade 

enligt Säljö (2000) forskare intresserat sig för hur individer tog till sig och utnyttjade fysiska och 

kognitiva resurser. Säljö menade att våra kunskaper och färdigheter hade byggts upp genom 

interaktion med andra människor. Vygotskij (Lindqvist, 1999) skrev om den kulturhistoriska teorin 

och synen på barns sätt att lära. Vygotskij menade att barns värderingar, uppfattningar och 

problemlösningsteorier var kulturellt specificerade samt socialt medvetna. Vidare menade 

författaren att om elever skulle lära krävdes det fantasi i undervisningen samt en god miljö, för även 

miljön runt omkring eleven påverkade lärandet. Två begrepp som Vygotskij använde sig av var 

arbete och handling vilket var centrala delar i teorin. Vygotskij skrev om verksamhetsteorin och 

menade att barn lär sig tillsammans med andra och det kallas för Zonen av proximal utveckling. 

Med det menade Vygotskij att lärarna skulle sträva efter att det som eleven kunde göra med 

assistans idag skulle eleven kunna genomföra själv i morgon (Lindqvist, 1999). Barns utveckling 

började långt innan skolåldern och varje sak ett barn lärde sig i skolan hade alltid en tidigare 

historia eftersom barnet hade erfarenheter med sig från tidigare. Barn lärde från vuxna genom 

imitation och lärde sig även i från olika föremål i sin omgivning och detta redan från tidig ålder.  

Lärande och utveckling hänger ihop från barnets första dag i livet menade Vygotskij (1978). Crain 

(2011) hävdar att läraren skulle se elevens potentiella utveckling. Teorin om den proximala 

utvecklingszonen kunde enligt Vygotskij (1978) vara ett redskap för lärare att förstå den mentala 

utvecklingen. Skolan fyllde en viktig roll när det gällde att utveckla mentala processer. Vygotskij 

menade att läraren i den praktiska undervisningen skapade grunden för dessa utvecklingszoner. 

Vidare skrev författaren om barn med utvecklingsstörning och om pedagogiken som fanns i 

särskolan. Den visade att all undervisning som dessa barn fick borde baseras på olika metoder. En 

metod var att undervisningen skulle gå från ett konkret tänk till abstrakt tänk med kommunikation 

och stöd från människor i omgivningen vilket gav barnet nytt lärande menade Vygotskij (Ibid). 

Människan befinner sig ständigt under utveckling och förändring och hade i alla situationer 

möjlighet att ta till sig kunskaper från sociala sammanhang (Säljö, 2000). 

 

3.2 Undervisningsmetoder 

Under de senaste femtio åren hade det skett en radikal förändring inom skolan från en skolkultur där 

läraren planerade verksamheten utifrån ett lärarperspektiv till en skola där elevens frågor och 

kunskaper var utgångspunkten för undervisningen enligt Claesson (2009). Under åren hade olika 

pedagogiska inriktningar tillämpats så som Montessori, Waldorf och Reggio för att lära elever läsa 

och skriva. Claesson menade att läraren skulle tillämpa flera pedagogiska inriktningar annars kunde 

risken bli att lärarna blev låsta i sin undervisning och kunde ha svårt att anpassa undervisningen till 

alla elever. Författarens idéer kunde tillämpas för alla skolformer. Asmervik, Ogden och Rygvod 

(2001) hävdar att valet av undervisningsmetod för elever i behov av särskilt stöd hade baserat sig 

mer på lärarens känsla än på empirisk fakta. Det blev då svårt att hävda att undervisningen haft 

effekt för alla barn eftersom barn hade olika behov och lärstilar. Given (1996) menade att 

undervisningen borde matchas med hur elever lär in på olika sätt. Läraren skulle vara öppen för 
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olika inlärningsstilar och vara noga med hur de undervisade. Beroende på ålder och inlärningsmiljö 

kunde lärstilar skifta. Författaren tyckte att lärarna skulle ha metoder som fokuserade på styrka 

istället för på svaghet, även Ylonen, Norwich och Paterson (2011) framhåller att lärare borde blanda 

olika strategier. Claesson (2009) hade valt att samla de olika pedagogiska inriktningarna till 

undervisningsidéer istället.  

För att få kunskap om olika anpassade undervisningsmetoder krävdes det att lärare inom särskolan 

hade kunskap om utvecklingsstörning (Östlund, 2012). Skolinspektionen (2009) hävdade att lärare 

skulle utföra, leda och genomföra en strukturerad undervisning och att alla elever skulle få 

möjlighet att utvecklas. Läraren skulle arbeta för att stärka alla elevers självkänsla och ge elever 

med svårigheter särskilt stöd. Vidare menade skolinspektionen att läraren skulle ge eleverna ökat 

ansvar, ge möjlighet till ämnesfördjupning samt stödja elevens språkutveckling.  

3.3 Den didaktiska triangeln 

Olika idéer och modeller hade genom åren funnits inom skolan men den didaktiska triangeln (se 

figur 1) var klassisk och det mest använda analytiska redskapet. Den hade använts inom didaktiken 

sen en lång tid tillbaka, ingen visste hur länge enligt Claesson (2012). Den didaktiska triangeln var 

ett grundläggande begrepp inom forskning kring undervisning och lärande. Triangeln relaterade 

läraren, eleven och stoffet (undervisningsinnehåll) till varandra (Håkansson & Sundberg, 2012). 

Dessa tre komponenter fanns alltid med i undervisningssammanhang (Claesson, 2009), vidare skrev 

författaren att triangeln var ett analytiskt redskap i undervisningssammanhang. Med det menade hon 

att läraren befann sig någonstans i triangeln, antingen i sin undervisning till eleverna eller kring 

planeringen för undervisningen. På senare år hade ett nytt sätt att undervisa trätt fram och då fann vi 

att fokus låg mellan elev och stoff. Lärarna intresserade sig för hur väl eleverna förstått 

undervisningsinnehållet. En vanlig fråga till eleven kunde vara ”hur tänker du då” (Claesson, 2009). 

Figur 1, Claesson, 2009 
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3.4 Svenska i särskolan 

Skolinspektionen (2009) menade att många särskolor behövde förbättra anpassningen av 

undervisningen för att eleverna skulle få förutsättningar att utveckla sina språkliga tillgångar i ett 

samspel och meningsfullt sammanhang tillsammans med andra. Undervisningen i många särskolor 

gav inte eleverna förutsättningar att fullt utveckla de förmågor som uttrycktes i kursplanens mål att 

sträva mot i ämnet svenska. Undervisningen hade inte alltid ett helhetsperspektiv i ämnet svenska 

där samtal, läsande, skrivande och andra uttrycksformer vävdes samman till en meningsbärande 

helhet. Istället var undervisningen ofta utformad i små delar utan ett sammanhang 

(fragmentisering). Detta berodde på att eleverna hade olika arbetsuppgifter och att de inte kopplades 

ihop på ett tydligt vis till ett vidare sammanhang. Det visade sig även vara mycket en till en 

undervisning i särskolan enligt skolinspektionen. Elevens språkliga utveckling var beroende av 

interaktion och kommunikation i klassrummet för att det skulle ske ett socialt samspel. Detta 

utmanade och utvidgade elevers perspektiv vilket i sin tur påverkade lärandet. Nind, Wearmouth, 

Collins, Hall, Rix och Sheehy (2004) hade undersökt vilka strategier elever i behov av särskilt stöd 

tillgodo gjorde sig inom läsutveckling när de var integrerade med andra elever och fann att 

kunskaper utvecklades genom sociala interaktioner när läraren bedrev undervisning som eleven såg 

som meningsfull. Steven och Slavin (2012) ansåg att i de klassrum där läraren gav eleverna 

strategier i läsförståelse nåddes bättre resultat. Rix m. fl (2006) refererade till Goately som tog upp 

fyra komponenter som gett framsteg vad gäller läs – och skrivkunnigheten för elever i behov av 

särskilt stöd som går i grundskolan, dessa är läsning, skrivande, undervisning och 

diskussionsgrupper.  

Både skolinspektionen (2009) och Östlund (2012) hävdade att det fanns en risk i särskolan att 

undervisningen sågs som omsorgsinriktad vilket medförde en avgränsad språklig lärmiljö som 

kunde bidra till att det inte blev kunskapsutvecklande utmaningar. Att få möjlighet att utveckla sina 

begåvningar till exempel läsa, skriva och samtala var en demokratisk rättighet för alla elever som 

gick i skolan (skolinspektionen, 2009). Hur elever lär skiljer sig från varandra och alla elever har 

olika inlärningsstrategier och inlärningsstilar (Kafadar & Tay, 2014) och Isikdogan och Kargin 

(2010) menade att elever med en utvecklingsstörning ofta hade svårt med skrivning och 

läsförståelse. Detta kunde få en negativ effekt även på andra ämnen då brister fanns i läsförståelsen. 

Att anpassa efter varje elevs behov var det som gav bäst resultat enligt författarna. En läs – och 

skrivinlärningsmetod som användes inom både grund – och gymnasiesärskolan var 

Wittingmetoden. Metoden gick ut på att eleverna arbetade strukturerat med kopplingen mellan 

fonem och grafem. Enligt en jämförande metodstudie på 1960 – talet visade det sig att de elever 

som fått sin undervisning enligt Wittingmetoden påvisade ett bättre resultat än de elever som 

undervisats med andra metoder (Witting, 2005). Inom ämnet svenska i grundskolan fanns det olika 

sätt att träna elevers läsförståelse dock hade flera metoder där eleven arbetade själv med text och 

frågor fått negativ kritik. Istället hade samspelet mellan pedagog och elev lyfts fram som en viktig 

del för att lyckas med läsförståelse (Reichenberg, 2008). Författaren menade att skolans 

lässatsningar ofta fokuserade på fel saker. Mängdläsning främjades framför strukturerade textsamtal 

och kritiska slutsatser. För att elever skulle utveckla sin läsförståelse var direktundervisning i 

läsförståelsestrategier nödvändig skrev Westlund (2010). Författaren skildrade det dialogiska 
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klassrummet i grundskolan där läraren ställde frågor som eleverna skulle tolka och tänka över 

istället för frågor som endast kontrollerade elevernas kunskaper. Fokus låg på förståelse och inte om 

svaret var rätt eller fel. Ett sätt att träna läsförståelsen i grundskolan var Lena Franzén´s modeller. 

Franzén hade utvecklat två modeller som gick ut på att träna inferenser, det vill säga att läsa mellan 

raderna och att tolka det man läste (Franzén, 2002). Franzén menade att när eleverna övade på att 

besvara inferensfrågor och reflekterar över hur de skulle använda sina förkunskaper gav det eleven 

ett redskap att själv göra inferenser när de läste. Modellen gick ut på att ge hjälp till eleven att lista 

ut svaret på frågan direkt i från texten och om eleven kunde lista ut det av sammanhanget eller om 

svaret fanns hos elevens egna förkunskaper. 

 3.5 Undervisningsidéer 

De fem undervisningsidéerna som Claesson (2009) beskrev var; 

Helhet och del: Hur planerade läraren innehållet så att eleverna förstod? Läraren hade helheten klar 

för sig men hur förmedlade hon det till eleverna så de förstod. Eleverna hade olika erfarenheter och 

skapade sin egen helhet och det var upp till läraren att försöka förstå hur eleven förstår. I den 

didaktiska triangeln var undervisningens innehåll mellan elev och stoff. 

Åskådlighet: Undervisningsinnehållet skulle vara åskådligt för eleverna. Begreppet åskådlighet hade 

funnits med långt tillbaka i tiden och särskilt för elever i behov av särskilt stöd (Claesson, 2009). 

Vygotskij (Lindqvist, 1999) skrev redan i början på 1900 – talet att undervisningen bedrevs genom 

åskådlighet eftersom barn i behov av särskilt stöd hade svårt att tänka abstrakt. Vygotskij tyckte det 

var fel att bara vänja eleverna vid åskådligt tänkande då de fråntas möjligheten till att tänka 

abstrakt. Även Berthén (2007) nämnde begreppet åskådlighet som undervisningsmetod. Åskådlig 

undervisning var den metod som användes i första hand inom de teoretiska ämnena under början av 

1900 – talet. Denna undervisningsidé lade stor vikt vid innehållet och elevens relation till innehållet. 

Även Ylonen, Norwich och Paterson (2011) hade även de sett att visuellt material så som 

whiteboard, powerpoint och internet gav resultat. 

Naturen som förebild: Inom denna undervisningsidé var det eleven som själv söker kunskap och 

lära sig av sina egna erfarenheter. Inga läroböcker användes inom denna idé. Mycket fokus låg på 

eleven inom denna undervisningsidé. Läraren fanns med som den som presenterade innehållet och 

det var av vikt att stoffet var intressant för eleven. 

Handens arbete: Dewey´s slagord ”learning by doing” förknippades med handens arbete. 

Undervisningen skulle planeras utifrån att eleven var aktiv i inlärningen. Eleverna skulle 

experimentera för att få en förståelse. Tyngdpunkten låg mellan elev och stoff det vill säga hur 

eleven borde arbeta för att lära sig.  

Dialog: Lärandet skedde genom samtalet, med läraren eller elever emellan. Claesson refererade till 

Nicholas Burbules som hade funnit fyra olika typer av dialoger som förekom i klassrummet; samtal, 

undersökning, debatt och instruktion. Instruktion var den dialog som härleds till den proximala 

utvecklingszonen. Eleven visste inte svaret på en fråga men läraren ställer frågor som engagerade 
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eleven att nå den proximala utvecklingszonen. I den didaktiska triangeln låg betoning på eleven där 

samtalet spelade en central roll med stöd av läraren. 

3.6 Anpassad undervisning  

Nedan kommer vi att presentera författare som skrivit om lärarens pedagogiska förhållningssätt till 

undervisningen. Alla författare har dock inte gjort undersökningar i särskolan men i skolor där 

elever i behov av särskilt stöd går. 

Skolinspektionen (2009) menade att svenska särskolor behövde utveckla ett väl fungerande system 

för att upptäcka och se elevernas förutsättningar, kunskaper, behov och möjligheter och med detta 

hitta ett system för att anpassa undervisningen. Undervisningens utformning skulle ge elever 

trygghet och skapa en kunskapsutveckling. Berthén (2007) menade att grundsärskolans 

undervisning handlade till stor del om att individanpassa och använda en tydlig 

undervisningsstrategi för eleverna. Eftersom eleverna själva hade svårigheter i sin vardag rent 

generellt så behövde de stöd för att klara sin skoldag.  

För de lärare som arbetade på särskolan krävdes kunskap och lärdom om utvecklingsstörning 

(Granlund och Göransson, 2011). Detta för att utvecklingsstörning inte var grundläggande som en 

persons egenskap utan som ett samspel med omgivningen. Funktionshindret uppstod då miljön inte 

var anpassad, vikten handlade om att se en helhet av eleven vilket även Göransson (1999) 

förespråkade.  Göransson hade förklarat olika syner på kunskap, utveckling, lärandeprocess och 

förespråkar struktur och tydlighet. Undervisningen kunde ske med olika tillvägagångssätt och 

individualisering. För att förstå eleven skulle vi ha en helhetssyn och se till både eleven och den 

miljö denne levde i, detta för att få eleverna delaktiga (Szönyi, 2005). Denna förståelse skulle sedan 

ligga till grund för de individualiseringar och anpassningar skolan gjorde. Material skulle även 

anpassas till eleverna samt att lärare skulle ha olika undervisningsstrategier för att anpassa till 

eleverna individuellt menade Göransson (1999). Andersson (2002) skrev om barn med 

hörselnedsättning och menade att miljön hade en stor betydelse för att en kommunikation skulle 

kunna ske samt att en lärandestrategi skulle fungera. Det gällde att vara extra tydlig med mimik och 

bilder samt tecken för den som hade hörselnedsättning. Även Östlund (2012) hävdade att det var 

viktigt att läraren kunde förstå elevernas signaler. Författaren menade vidare att många lärare 

arbetade med ett individanpassat arbetssätt samt anpassade miljön för eleverna. Detta bidrog till att 

läraren följde eleven och det blev en bra relation mellan elev - lärare och betydelsefulla 

kommunikationer i särskolan. Formell kommunikation förekom ofta i särskolan.  

Berthén (2007) och skolinspektionen (2010) gav kritik mot undervisningen i grundsärskolan. 

Verksamheten dominerades enligt Berthén av en lång förberedelse inför undervisningstillfället. Det 

kom fram att det fortfarande fanns mycket kvar av omsorgstänket och att lärarna tänkte mer på 

fostranstänk än på undervisning enligt Berthén och skolinspektionen. Omsorgstänket tog en stor del 

av undervisningens innehåll medan mindre plats gavs till att skriva, läsa, räkna samt 

kommunikation.  Detta gjorde att det fortfarande var svårt för lärarna att skapa en god lärmiljö med 

god kunskapsutveckling för elever på grundsärskolan. Detta innebar att elevernas 

kunskapsutveckling inte stod i centrum i det dagliga skolarbetet i de studier som Berthén gjort. 

Författaren fann i sin undersökning att undervisningen i grundsärskolan handlade stort om att 

individanpassa och tydliggöra undervisningen. Skolinspektionen konstaterade att det arbetssätt som 
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visades var att det bedrevs för mycket individuell undervisning i form av avskild färdighetsträning 

vilket ledde till att samspel med övriga elever minskades och det blev på bekostnad av försämrat 

lärande.  Berthéns studie visade att lärarna i sin tur ansåg att deras uppdrag handlade mestadels om 

att utveckla elevers självständighet, känna tillhörighet och inte misslyckanden. Berthéns menade 

även att elevernas utmaningar inom teoretiska ämnen var små då lärarna inte kunde ställa för höga 

krav som på grundskolan. Därför ansåg Skolinspektionen att särskolans elever borde ges en 

möjlighet att känna trygghet och få kunskapsutvecklande stimulans för att en hållbar social och 

kunskapsmässig utveckling skulle kunna ske. Vidare påpekade skolinspektionen (2010) att eftersom 

heterogeniteten bland elevers förutsättningar och utvecklingsnivå var stor inom grundsärskolan 

innebar det att lärare fick lov att balansera mellan omsorg och krav. 

För att bemöta elever i undervisningssituationen menade Rix, mfl (2006) att det sågs som viktigt att 

använda olika pedagogiska metoder i vanliga klassrum med barn som hade särskilda 

utbildningsbehov. De benämnde även vilken typ av interaktion som skedde mellan lärare, 

stödpersonal och elever. De menade att lärarens pedagogiska utförande stöds av pedagogiska 

material som användes i klassrummet med en gemensam modell, hur barn kan lära. Vidare 

utveckling av elevernas förståelse skedde genom planerande arbetssätt av kognitivt och socialt 

innehåll.  Lärarna gav eleverna möjlighet att lösa problem, diskutera och beskriva sina idéer samt 

att de fick använda sig av sina egna erfarenheter. Det visar sig även att elever med behov av särskilt 

stöd i större utsträckning deltog när de fick hjälp genom en – till - en diskussion med läraren. 

Framgångsrika samspel visade sig vara vanligast vid elevernas meningsfulla upplevelser som 

omfattar erfarenheter och sakliga problem för eleven själv.  Detta erbjuder flera möjligheter att 

samarbeta med inlärningssituationen och andra inom den menade Rix m.fl. (2006). 

Mahanaz (1994) hade forskat kring hur läraren lär ut till eleverna i grundskolan. Han menade att de 

grundläggande elementen i undervisning var lärarens kunskap, övertygelse och uppfattning om sitt 

hantverk. Skickligheten i undervisningen vilade på lärarens kunskap om läroplanen, pedagogisk 

kunskap och kunskap om eleverna. En dialog med eleverna var viktig för att se elevens framsteg.  

Undersökningar visade också att anpassad undervisning efter elevers behov och intresse var 

framgångsrikt. Tidig forskning av lärarens tänk och beslut var baserat på analogi mellan 

pedagogiska – och medicinska diagnoser. Denna teori kom från den kognitiva psykologin och tron 

var att lärarens primära uppgift var att diagnostisera elevers problem och utifrån diagnosen göra 

lämpliga uppgifter.  

På senare år hade det enligt Håkansson och Sundberg (2012) framkommit en hel del forsknings 

avhandlingar och andra studier som handlar om bedömning i skolan. Den bedömning forskarna 

skriver om är formativ och summativ bedömning. Den formativa bedömning sker fortlöpande och är 

en återkoppling på arbetet eleven utfört och vad denne kan tänka på till nästa gång. Läraren hjälpte 

eleven att på egen hand se sitt eget – och utveckla sitt lärande. Den summativa bedömningen var en 

slutgiltig bedömning som till exempel betygsättning. Mitchell (2008) förespråkade att formativ 

bedömning och feedback är ett framgångsrikt verktyg att använda i särskolan. Nu förespråkas 

formativ bedömning i läroplanen sedan 2011 och lärare måste förhålla sig till det när de undervisar. 
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3.8 Kommunikation och AKK för lärande 

 
Personer med utvecklingsstörning var ofta i behov av AKK, alternativ och kompletterande 

kommunikation för att samspela med sin omvärld enligt Beverly, Lloyd & Zangarie, 1994). Det 

kunde vara bildstöd eller tecken som stöd. Personer med utvecklingsstörning hade ofta 

tilläggsdiagnoser inom autismspektrat och i behov av hjälpmedel (Lindblad, 2013). Beverly m.fl 

(2014) menade att personer redan för flera tusen år sedan innan talet utvecklades använde sig av 

gester och olika läten för att kommunicera. Omkring 1950 utvecklades AKK för de personer som 

inte utvecklat ett tal. Kommunikation sågs som ett viktigt hjälpmedel och personerna blev mer 

självständiga genom AKK. Silverman (1980) menade att barn som inte lär sig kommunicera riktigt 

kunde riskera att få beteendeproblem och ett socialt misslyckande. Det hade visat sig att barn som 

använde AKK hade fått en förbättrad självständighet, blivit mer uppmärksamma och fått en 

förbättrad social interaktion. Även Mesibov, Shea, och Schopler (2007) menade att kommunikation 

är en grundsten till ett socialt liv. Personer i behov av särskilt stöd bör få ett hjälpmedel och stöd för 

att utveckla ett språk, detta för att kunna kommunicera och att det blev en motivationsprocess till en 

förbindelse med omvärlden människan lever i. Därför var det viktigt att lärare och annan 

skolpersonal lade fokus på arbetet med kommunikation vilket bidrog till att barnet verkligen fick en 

identitet. Beukelman och Mirenda (2005) menade att forskning visade att barn som hade autism ofta 

kunde ta in information annorlunda än andra barn. De såg informationen mer som en helhet och 

kunde ofta inte förstå språket när det var enskilda ord eller olika betydelser. Barn som hade autism 

hade ofta svårt i en kommunikation som handlade om tid och det gjorde att ett talat ord varade bara 

så länge som det tog att säga ordet. Att använda tecken som stöd (TKK) var mindre övergående men 

så fort ett nytt tecken visades försvann det gamla ur minnet. Även konkreta symboler visade sig 

vara det mest framgångsrika för barn som hade utvecklingsstörning. Det som visade sig vara 

framgångsrikt var att samtidigt ha multimodal kommunikation (det vill säga att den vuxna talade 

och samtidigt använde AKK för att framställa nyckelord i meddelandet) som undervisningsmetod 

enligt Beukelman och Mirenda (2005). Även Rao och Gagie (2006) menade att barn med autism 

hade svårt med kommunikation, socialt samspel och beteenden. Med hjälp av visuell styrka kunde 

strategier av bildstöd hjälpa barnet till att kommunicera med sin omvärld. Det fanns många olika 

former av stöd en lärare kunde använda i sin undervisning för att förbättra elevens självständighet 

och minska beroendet av vuxna uppmaningar. Eftersom barn med autism kunde ha svårt med 

förståelse av språket kunde visuella strategier hjälpa eleven med dagliga rutiner och hantera 

beteenden. Det första stegen i ett genomförande av visuella stöd var att bedöma elevens behov 

menade Rao och Gagie (2006).  Cohen & Sloan (2007) hävdade att när ett stöd hade valts till eleven 

skulle det utvärderas för att se vilket stöd som var mest effektivt för eleven.  

Goldstein (2002) nämnde kommunikation som var viktigt hos barn med utvecklingsstörning och 

autism. Författaren menade att det var viktigt att använda sig av AKK vid kommunikation och att 

använda sig av metoder för att träna språket med noggranna träningsprogram på datorn. Beukelman 

och Mirenda (2005) menade att datorer, leksaker, spel och AKK var framstående hjälpmedel att 

använda i undervisningen för barn i alla åldrar och med olika förmågor. Det stärkte och kunde 

utformas för att undervisa olika typer av kompetens vilket ledde till att främja samverkan med 

kompisar och var resultatrikt för olika lärandesituationer. McNaughton och Light (2012) hade 
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undersökt fördelar och utmaningar för individer som behövde AKK i sin vardag. Författarna 

menade att Ipads var bra verktyg för personer med utvecklingsstörning eller andra 

funktionsnedsättningar för att stödja en god kommunikation med omvärlden. Tillgång till AKK 

hade gett en synlighet i samhället, en ökad social acceptans, en självbild för individen och även en 

frihet för kommunikation med andra medmänniskor och en ökad delaktighet i samhället. Många bra 

appar fanns att ladda ner och köpa för att utveckla individens lärande och kommunikation. 

Undersökningen visade även att Ipads som hjälpmedel var övervägande positivt eftersom dessa 

tekniker var livskraftiga hjälpmedel för personer med komplexa behov eller utvecklingsstörning 

(Ibid). 

 

4. Syfte och frågeställningar 
 

4.1 Syfte 
 

Syftet med denna studie var att beskriva vilka undervisningsstrategier åtta lärare i särskolan 

använder sig av för att eleverna ska uppnå kunskapsmålen i ämnet svenska. 
 
4.2 Frågeställningar 
 

Vilka undervisningsstrategier använder sig åtta lärare av i ämnet svenska? 

Vilka strategier visar sig vara vanligast i undervisningen? 

 

5. Metod och genomförande 
I detta avsnitt presenterar vi den metod vi valt att använda oss av i vår undersökning för att samla in 

och analysera inhämtad data. Vi kommer också presentera hur vi gjort vår datainsamling, urval och 

genomförande och de etiska övervägandena.  

5.1 Metodval 

Gustavsson (2012) menade att det ideala metodvalet borde basera sig på forskningsfrågan och den 

metod eller ansats som bäst besvarar frågan. Då vårt syfte med denna uppsats var att ta reda på vilka 

undervisningsstrategier lärarna använde sig av för att nå kunskapsmålen i ämnet svenska gjorde vi 

en kvalitativ studie med intervjuer och en kvantitativ studie med observationer och 

fältanteckningar(Ibid). Enligt Creswell (2013) använde forskaren sig av kvalitativa studier när 

denne hade ett problem eller en fråga som behövde utforskas, när forskaren ville att enskilda 

individer skulle dela med sig av sina berättelser eller när teorier utvecklades. Kvalitativa metoder 

sträcker sig från deltagande observationer till intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvantitativ 

forskningsansats används när forskaren vill sätta siffror på objekt enligt bestämda regler 

(Gustavsson, 2012). Enligt Fejes och Thornberg (2012) kan en kvalitativ och en kvantitativ ansats 

komplettera varandra. Det är forskningsfrågan som avgör vilken ansats som passar bäst. 
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5.2 Datainsamling 

För att kunna besvara forskningsfrågan valde vi att använda oss av intervjuer, observationer med 

fältanteckningar som datainsamlingsmetod (Creswell, 2013). Intervjuer valde vi därför att vi ville 

förstå ämnet utifrån verkligheten ur den intervjuades egna perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Vi genomförde observationer med ett observationsschema med hög grad av struktur i 

klassrumsmiljö (Einarsson & Hammar Chirac 2013).  För att få ytterligare data förde vi 

fältanteckningar som gav oss data av språkliga utsagor (Fejes & Thornberg, 2012). 

Kvale och Brinkmann (2014) framhöll att intervju var som ett hantverk. Att vara flexibel och vara 

öppen inför intervjupersonen krävdes. Det var även viktigt att ställa tydliga frågor och eventuella 

följdfrågor till intervjupersonen så att det blev dennes livsvärld som framkom och inte forskarens 

egen, intervjun blev mer behaglig att genomföra och det gav forskaren möjligheter att få kunskap 

och intuition via intervjuerna. Kvale och Brinkmann hävdade att forskaren måste haft ett intresse 

och en kunskap om ämnet för att få till ett meningsfullt samtal. Vi hade samlat på oss en 

förförståelse genom vårt eget arbete i skolan och genom inläst litteratur om det aktuella ämnet. 

Fejes och Thornberg (2009) beskrev kvalitativ forskning och menade att verkligheten ses genom 

termer som kan vara inspelade intervjuer. Det var även viktigt att intervjuaren var påläst och 

förberedda inför intervjutillfället. Författarna menade att en fördel med intervjuer var att 

tillvägagångssättet är relativt fritt. Vidare talade författarna om trovärdighet vilket var själva 

kvalitén i forskningen. Begreppet validitet visade i vilken utsträckning forskningen genomfördes 

och att de metoder som användes verkligen undersökte det som skulle undersökas. Fejes och 

Thornberg (2009)  menade att om det fanns brister i datainsamlingen kunde det påverka om 

forskaren verkligen lyckades med att undersöka det som verkligen skulle undersökas. Därför var det 

viktigt med noggrannhet under hela processen av forskningsarbetet.  

Etnografi eller fältforskning är en metod där forskaren genomför observationer och fältanteckningar 

(Fejes & Thornberg, 2012, Gustavsson, 2012). Enligt Creswell (2013) letar forskaren mönster i data 

 

5.3 Urval och genomförande 

Vi har genomfört åtta intervjuer och åtta observationer för att besvara våra frågeställningar. Vi valde 

att intervjua åtta lärare som alla arbetade på grundsärskolan eller gymnasiesärskolan med elever 

med utvecklingsstörning och vissa elever hade även flera funktionsnedsättningar. I resultatdelen 

kommer vi att benämna lärarna med siffror för att göra lärarna oidentifierbara. 

Vi tog kontakt med lärarna genom telefonsamtal och via mejl och skickade information om vår 

planerade undersökning.  En detaljerad information gavs om innehållet, syftet samt om de etiska 

aspekterna genom ett missivbrev (bilaga 1). En tid bokades för observation och intervju. Inför 

intervjuerna formulerades en intervjuguide med undersökningsfrågan samt underfrågor som 

skickades till läraren och denna översikt gav läraren en möjlighet att förbereda sig (se bilaga 1).  

Intervjuerna spelades in på mobiltelefon med lärarens samtyckte.  Intervjuguiden fungerade som ett 

stöd under hela intervjutillfället. Därefter transkriberades intervjuerna. För att få en helhetsbild av 

lärarnas undervisningsstrategier valde vi att observera först, för att eventuella frågetecken kunde tas 

med till intervjutillfället som skedde direkt efter observationen. Observationerna skedde vid ett 

lektionstillfälle då lärarna undervisade i ämnet svenska i särskolan. Vi satt längst bak i klassrummet 



18 
 

under en timme och antecknade i en observationsmall (se bilaga 2). Vi följde observationsmallen 

med Clessson`s undervisningsidéer och fyllde i den allteftersom vi såg att undervisningsidéerna 

genomfördes. Vi skrev exakt på vilket sätt läraren genomförde undervisningsidéerna. Dessa 

tillsammans med fältanteckningar fungerade sedan som observationsdata. 

 

5.4 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2011) skrev om hur forskning får behandlas och vilka krav som ställdes vid en 

undersökning, hur den ska vara korrekt och vetenskaplig för att den ska vara etisk Vid kvalitativ 

forskning skulle alla inblandade garanteras anonymitet och personen i fråga inte kunde identifieras. 

I samband med varje intervju informerade vi de deltagande om forskningsetik och förklarade även 

kortfattat vad detta innebar. Både före intervjun och observationstillfället fick intervjupersonen 

information om undersökningsfrågorna, syftet och om de etiska aspekterna.  

Vetenskapsrådet (2011) hade fyra forskningsetiska krav. De kraven var informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet betyder att alla 

berörda informerades om studiens syfte. Ett missivbrev (Bilaga 1) skickades till lärarna med ett 

bifogat informationsbrev (Bilaga 3) som föräldrarna fick ta del av. Samtyckeskravet stod för att alla 

deltagare i en undersökning hade rätt att välja om de ville medverka eller inte och att de fick avsluta 

sitt medverkande när de ville, vilket vi informerade om till alla deltagare innan intervjuerna började. 

Konfidentialitetskravet handlade om att individer som deltagit i undersökningen inte kunde 

identifieras. Anteckningar rapporterades på ett sådant sätt att personens identitet inte gick att 

identifiera (Einarsson & Hammar Chirac, 2013). I vår studie har alla intervjupersoner fått fingerade 

namn för att de inte ska identifieras. Nyttjandekravet stod för att de data och information som 

framkommit under intervjun endast fick användas för forskningssyftet. All information och data har 

behandlats på ett förtroligt sätt och intervjuinspelningarna, observationsmallarna och 

fältanteckningarna har förvarats på ett säkert sätt. All information och data kommer att förstöras 

efter transkribering och när arbetet är färdigställt (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

5.5 Dataanalys 

Dataanalyser i kvalitativa undersökningar bestod av att förbereda och organisera data för analys, 

samt att analysera (Creswell, 2013). Kvale (2014) framhöll att intervjuer skulle spelas in och 

lyssnas av flera gånger för att få en djupare kvalitativ nivå. Analysen som vi fått fram från våra 

intervjuer beskriver olika mönster eller teman om intervjupersonernas livsvärld vilket Kvale (2014) 

menade ska ske vid en bearbetning. Vi har följt Kvales argumentationer om hur viktigt det är att 

ordagrant uppfölja och bearbeta materialet för forskningens syfte. Vid vår bearbetningsprocess 

lyssnade vi igenom alla intervjuer och transkriberade dem ordagrant. Under vår databearbetning har 

intervjupersonernas svar kortats ner till mindre meningar för att uppnå meningscentreringsmodellen 

enligt Kvale. Kvale beskrev meningscentrering som en process där meningar formuleras mer 

koncentrerat, vilket innebar att det som sagts omformuleras till färre ord. Detta medför att det blev 

ett enklare arbetssätt att använda sig av citat från intervjuerna. Vi har analyserat intervjuerna genom 

meningskoncentrering. Metoden delas in i fem steg. Först läste vi igenom intervjuerna för att skapa 

oss en uppfattning om helheten. Utifrån vad intervjupersonerna uttryckte fastställde vi de naturliga 

”meningsenheterna”. I det tredje steget formulerade vi teman utifrån intervjupersonernas uttalanden. 
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I det fjärde steget skapade vi en naturlig meningsenhet och utifrån syftet ställde vi frågor till 

meningsenheterna och i det sista och femte steget knöts intervjuns centrala teman samman till en 

beskrivande text (Ibid). Vår analys av observationerna började redan under observationstillfällena 

genom att vi antecknade det vi såg under rätt rubrik i observationsmallen (bilaga 2) (Einarsson & 

Hammar, Chirac, 2013). Enligt Creswell (2013) bör forskaren skriva rent anteckningarna på en 

gång vilket vi gjorde under observationerna. Under analysens gång tittade vi tillsammans igenom 

alla observationsmallar och kom fram till likheter och olikheter och vad som fanns gemensamt och 

visade sig vara en vanlig undervisningsstrategi utifrån Claessons (2009) undervisningsidéer. 

6. Resultat och resultatanalys 

Syftet med studien var att undersöka vilka undervisningsstrategier lärare på särskolan använde sig 
av i ämnet svenska och vilka strategier som var vanligast. Vi har analyserat fram åtta olika teman 
utifrån intervjuerna och vid analysen av observationerna har vi utgått ifrån Claessons (2009) 
undervisningsidéer.  

I analysen från intervjuerna framkom åtta teman. I de fyra första temana Läroplanen, Anpassa 
undervisningen efter elevens kunskapsnivå, Undervisningsmetoder och Läs- och skrivinlärning 
beskriver vi planeringen och genomförandet av undervisningen. 

I de fyra sista temana Skolmiljön, Kommunikation, Hjälpmedel och Digitala verktyg presenterar vi 
förutsättningar för lärandet. 

Vi har sammanställt intervjuerna och observationerna till en helhet utifrån fem undervisningsidéer 

(Claesson, 2009). 

• Helhet och del användes av alla lärare i särskolan. Det bygger på att plocka ut delar i 

undervisningen som i slutändan ska bli till en helhet för eleverna. Det framkom att det 

användes dagligen i alla verksamheter och lärarna ansåg att det var en viktig del att arbeta 

med i undervisningen. 

• Åskådlighet fanns med i alla lärarnas undervisning och var den undervisningsidé som 

förekom oftast inom särskolan. Materialet eleverna arbetade med var digitala verktyg och 
arbetsböcker. Olika former av hjälpmedel användes men mer i särskolan än i grundskolan. 

• Naturen som förebild förekom i undervisningen på alla skolor. Eleverna fick arbeta med 

olika samtalsövningar och fick se att det var naturligt att göra misstag på vägen för att lära 

sig. 

• Handens arbete var grunden till allt lärande för eleverna. De var aktiva i sitt lärande genom 
praktiska arbetsmoment. 

• Dialog var all kommunikation som försiggick mellan lärare – elever och elev – elev. 

Kommunikationen inträffade dagligen på olika sätt beroende på elevernas språkliga 

kunskaper. 

Under de åtta temana kommer vi att redovisa både intervjudata med citat och fältanteckningar. 



20 
 

Därefter presenteras vår analys av observationerna och sedan en sammanställning av intervjuerna 
och observationerna till en helhet utifrån fem undervisningsidéer. 

 

6.1 Resultat 

Vi börjar med att presentar lärarna som deltagit i vår undersökning för att läsaren lättare ska kunna 
följa med i texten och se vem som sagt vad. Sedan redovisar vi en sammanställning av intervjuer 
samt observationer genom åtta teman och Claessons undervisningsidéer, som är kopplade till 
studiens syfte med tillhörande frågeställningar. Intervjusvaren skrivna med citat för att läsaren ska 
kunna se och förstå samt få en helhet. 

6.1.1 Presentation av lärarna 

I denna studie deltog åtta lärare. Sex lärare arbetade på särskolan och två lärare arbetade med 
integrerade särskoleelever på grundskolan. Två lärare arbetade på gymnasiesärskolan, fyra lärare på 
grundsärskolan och två lärare arbetade på grundskolan. 

Lärare 1 arbetade på grundsärskolan årskurs 6-9. Hon var utbildad grundskollärare år 1-7, SV/SO, 
bild och engelska. Hon läste till speciallärare och är färdigutbildad om 1 år. Läraren har arbetat 10 
år i grundsärskolan. Eleverna läste enligt grundsärskolans läroplan.  

Lärare 2 arbetade på grundsärskolan årskurs 1-3. Hon var utbildad för grundskolans tidigare år samt 

förskollärare, inriktning Estetik och lärande. Hon läste till speciallärare och är färdig till sommaren. 
Läraren har jobbat inom grundsärskolan i 10 år. Eleverna läste enligt grundsärskolans läroplan. 

Lärare 3 arbetade på en grundskola med två integrerade grundsärskoleelever i årskurs 2-3 . Läraren 

arbetade i ”lilla gruppen” där några få elever i behov av stöd har sin undervisning. Hon var utbildad 

grundskollärare och specialpedagog. Hon har arbetat inom grundskolan i 30 år. Eleverna läste efter 
grundsärskolans läroplan. 

Lärare 4 arbetade på en grundskola i en liten grupp där några elever i behov av särskilt stöd hade sin 

undervisning. En integrerad särskoleelev årskurs 4 fanns med i gruppen. Hon var utbildad 

grundskollärare och specialpedagog. Hon har arbetat som lärare i elva år. Eleven läste efter 

grundsärskolans läroplan. 

Lärare 5 arbetade på grundsärskolan med elever som går i årskurs 4. Hon var SV/SO lärare och 

hade läst 7,5 poäng i specialpedagogik. Inom grundsärskolan har hon arbetat i elva år. Eleverna 
läste enligt grundsärskolans läroplan. 

Lärare 6 arbetade på en liten gymnasiesärskola med sex elever. En elev från 

introduktionsprogrammet var inkluderad vissa lektioner. Det innebar att fem elever läser enligt 

gymnasiesärskolans läroplan och en elev enligt gymnasieskolans läroplan. Lärare 6 var 1-7 lärare 

inom SV/SO och engelska. Hon hade inga högskolepoäng inom specialpedagogik utan enbart det 

hon läst av eget intresse. På gymnasiesärskolan har hon arbetat i fyra år. 

Lärare 7 arbetade inom gymnasiesärskolans individuella program. Hon har nyligen börjat arbeta på 

skolan. Tidigare arbetade hon inom en annan kommun och även där inom gymnasiesärskolans 
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individuella program. I grunden var hon fritidspedagog men var sedan tjugofem år tillbaka 
specialpedagog. Hon har även 30 poäng påbyggnad inom autism. Eleverna läste enligt Gysär - 13. 

Lärare 8 arbetade på grundsärskolan med årskurs 7 – 9. Hon berättade att just nu går hon en 

utbildning till speciallärare och är inne på termin 4 av 6. Hon har arbetat inom särskolan i femton år 

och före det på mellanstadiet i grundskolan. Hon var 1 -7 lärare med inriktning Sv/So och även läst 

till litteraturvetenskap och 7,5 poäng autism. Hon har även läst lärarlyftet 1 på 30 poäng inom 

utvecklingsstörning. 

6.1.2 Läroplanen 

Bara tre av lärarna nämnde att de utgår ifrån läroplanen och styrdokumenten när de planerade sin 

undervisning. En lärare på grundsärskolan tyckte sig se en skillnad i den nya läroplanen Lgr -11 

jämfört med Lpo -94. I Lpo -94 var det mer fritt, nu är det mer specificerat vad undervisningen ska 

innehålla. Hon tyckte att det har blivit mindre tid för varje elev och att det var färre timmar i de 

teoretiska ämnena. Hon arbetade mer i helklass nu än vad hon gjorde tidigare.  

 

”-Det är mer styrt och det blir en utmaning att hitta saker för var och en. Det är mer specificerat nu 

än det var förut då var det mer fritt. Jag ser också att det här är en tillgång, jag kan vara mer säker 

på att eleverna får med sig mer oavsett vart de gått” (L8) 

 

”- Styrdokumenten är grunden för att bemöta eleven och gå vidare i kunskapsmålen och det gäller 

att planering och dokumentationer sköts rätt” (L2) 

 

” – Det är viktigt att ge eleverna pedagogisk undervisning som de har rätt till och jag måste följa 

läroplanen till fullo för att det ska bli en bra undervisning och uppfyllda mål”(L4) 

 

I träningsskolans kursplan fanns det mål som säger att eleverna skulle uppnå kunskap inom 

vardagliga aktiviteter men det fanns inte med i grundsärskolans läroplan och en lärare såg det som 

en begräsning i sin undervisning. Hon menade att det behövdes ett omsorgstänk för att eleven skulle 

klara sin vardag. En annan lärare menade att dennes uppdrag var att lära elever för livet och 

läroplanen var grunden för att följa den hela vägen. 

 

” – Det är mer omsorg än undervisning och jag har mycket frånvaro för att eleverna har svårt att 

anpassa sig. Det gäller att skapa trygghet för att mina elever ska komma till skolan” (L1) 

 

”-Fokus är kunskap men det finns ett omsorgstänk som man måste ha för att bemöta eleven. 

Omsorgstänket sker även på grundskolan men hos oss tar allt längre tid för att lära sig. Vi kan inte 

bortse att omsorg och motorik också är en slags inlärning” (L2) 
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6.1.3 Anpassa undervisningen efter elevens behov 
 

Samtliga lärare har ett pedagogiskt ansvar för upplägget och planeringen av lektionens innehåll. 

Flera lärare sade att de måste möta eleven där den är och inte ställa för höga krav. Att ta hänsyn till 

elevens dagsform var viktig för att anpassa undervisningen för just den eleven. 
 
”- Eleverna måste få känna trygghet och få träna på sin nivå” (L1) 
 
”-Jag lägger ribban lågt för att kunna möta eleven där den är, sedan får eleven utvecklas. 
Jag utgår ifrån Pelle Lindblås teorier, man måste ta små steg för att möta eleven där den är” (L2) 
 
”- Eleverna har svårt att ta in kunskap, därför börjar jag på låg kunskapsnivå för att sedan jobba 
framåt” (L3) 
 
”- Jag ser till elevens helhet och anpassar undervisningen individuellt. Det gäller att hitta rätt 
strategi för att anpassa elevens lärande” (4) 
 
Att bemöta och se eleven samt anpassa undervisningen förekom på olika sätt i alla intervjuer. Några 

lärare beskrev sin undervisningsstrategi som att alla elever behövde olika hjälpmedel och material. 

Alla lärarna använde konkret material för att eleverna skulle förstå innebörden av sitt lärande 

genom att se och känna.  

Alla lärare sade att de tänker på individanpassningar i sin planering. Det är allt från 

nivågrupperingar till anpassning av material och hjälpmedel. Två lärare nämnde att de nivå - 

grupperade eleverna efter hur de befann sig kunskapsmässigt. 
 
”-Jag planerar i förväg med material som är individanpassat. Mycket samspelsövningar, spel och 
egentillverkat material”(L3) 
 
”Det krävs struktur och bra rutiner eftersom eleverna har olika behov. Vissa behöver tystnad och 
vissa jobbar bättre om de får arbeta i grupp” (L4) 
 
 
En skola hade individualiserat för eleverna genom att göra svenskarum, matterum och engelskarum. 

Där fanns material som var anpassat efter olika kunskapsnivåer. Det kunde vara allt från 

arbetsböcker till att arbeta med blad där de fäste rätt uppgift med kardborreband. När läraren hade 

lektion och eleven behöver nytt material fanns det en ”idébank” att tillgå med färdigt material. 
 
”-Det är på olika nivåer i skåp och hyllor. I det rummet finns bara svenska grejer. Då vet alla att i 
det rummet kan man hitta material och man behöver inte tillverka och hitta på nytt hela tiden. I de 
här hyllorna finns material på olika nivåer så det är bara att hå och plocka ut material på den 
nivån som eleven ligger på”(L7) 
 

Ibland behövde lärarna hitta en motivation för eleverna när de skulle arbeta med ett område. 

Elevernas intresse togs till vara på det sättet att eleverna fick arbeta med sitt intresse i olika former. 

Att bygga på elevernas intressen nämnde alla lärare. En lärare tyckte att det var svårt att få in 

intresset i undervisningen eftersom ingen av hennes elever hade något specialintresse medan andra 
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lärare fångade upp elevernas intressen och spann vidare på det. Det kunde till exempel vara att inom 

svenskan få arbeta med olika skriv- och läsövningar och som hade med hästar att göra. En lärare 

berättade om en elev som var intresserad av ”Monsters”. Genom att få läsa och skriva om sitt 

intresse hade han utvecklats enormt bara genom att få bestämma vilket material han ville arbeta 

med. 

 

”- Jag jobbar utifrån att eleverna får jobba med arbetsuppgifter som rör dem. Till exempel skriva 

om sina egna intressen, som de kan spåna vidare på för att få en motivation till att lära” (L1) 

 

”-Barn med utvecklingsstörning och autism har ju ofta sina specialintressen” (L4) 

 

”-Vi försöker hitta intressen som de tycker om, vad som fångar dem. Det viktigaste är att hitta deras 

motivation utifrån intresse. Lyssna på vad de berättar” (L5) 

 

Det kunde vara svårt att hitta material på rätt kunskapsnivå enligt en lärare. Hon framhöll att det 

inte fanns så mycket anpassat arbetsmaterial för särskolan. Även de lärare som hade 

grundsärskoleelever integrerat i sin klass i grundskolan upplevde att det var svårt att hitta material 

åt eleven. De tyckte också att det var svårt att veta vilken pedagogik de skulle använda sig av 

eftersom eleverna i behov av särskilt stöd har inlärningssvårigheter.  

 

”Jag använder storbildsböcker i svenska och att upprepa läsningen ger bäst resultat. Bilder säger 
mer än ord och det märks på mina elever. Jag använder olika material och konkret material, mycket 
eget tillverkat för att få med allt” (L2)  
 
”- Jag använder grundskolans material men det är många gånger för svårt för särskolans elever” 
(L4) 
 
6.1.4 Generella undervisningsstrategier 
 

Läraren ska i sin undervisning följa kursplanen och har vissa mål att sträva mot. För att nå till dessa 

mål hade lärarna olika metoder de ansåg fungerar bra i undervisningen. Under tre intervjuer 

framkom det att undervisningsmetoden en - en var en bra strategi att använda i undervisningen men 

en lärare nämnde att hon inte hann med den undervisningsformen. De andra fem intervjupersonerna 

nämnde inte en – en undervisning utan arbete i grupp eller att eleven fick gå till ett rum och arbeta 

avskilt. 

 
”-Eleverna är olika, det är lättare att arbeta en – en för att få dem att lära”( L1) 
 
” – Här hos oss i lilla gruppen hinner jag inte jobba en – en eftersom jag är ensam. Eleverna måste 
bli någorlunda självständiga för att jobba” (4) 
 
”-En till en undervisning är svår att hinna med och det är väl den skillnaden jag kan se mot för när 
jag jobbade för tio år sedan. Då hade jag varje dag minst en 40 minuter lektion där jag jobbade en 
- en och det var individanpassat. Det kan jag sakna idag”( L8) 
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Alla lärare arbetade både praktiskt och teoretiskt i sin undervisning. På några skolor hade lärarna 

först en gemensam genomgång innan eleverna fick arbeta praktiskt. Det visade även att lärare 

använde konkret material och andra hjälpmedel för att eleverna skulle lära praktiskt och teoretiskt. 

En lärare uttryckte att hon i sin planering speciellt tog hänsyn till det. 

 

” – Jag blandar min undervisning med olika arbetsuppgifter, eleverna har inte koncentration att 

sitta still för länge. Vid vissa moment har vi utomhuspedagogik”( L2) 

 

”- Jag blandar teori och praktik för att fånga elevernas motivation och intresse” (L4) 

 

Lärarna som arbetade med integrerade särskoleelever i grundskolan hävdade att deras uppdrag var 

svårt. Dessa lärare menade att de inte hade tillräckliga kunskaper eller rätt utbildning för att ge 

eleverna som har utvecklingsstörning rätt undervisning. Lärarna menade att de inte använde samma 

arbetssätt och hade heller inte samma material och hjälpmedel som lärare använde i grundsärskolan. 

Lärarna bedrev sin undervisning i liten grupp med få elever som alla var på olika utvecklingsnivåer. 

Det var svårt att få eleverna att arbeta självständigt och de krävde ständigt stöd från läraren. 

Eleverna hade olika material som var individanpassat och läraren fanns som stöd i bakgrunden. För 

att få dem att arbeta krävdes det ett syfte och en motivation till att jobba för att sedan ge dem en 

belöning som till exempel en datastund. 
 
”-Det är svårt att hinna med alla elever, de är så olika eftersom jag även har grundskolelever. Jag 
har inte tid att sitta med en elev i taget och mina elever som har utvecklingsstörning behöver det 
ibland” (L3) 
 
”Jag brukar ha en morot för alla elever för att få dem att jobba. En datastund eller en kort paus 
med spel brukar fungera” (L4) 
 
Tre av lärarna nämnde att det är viktigt att ge eleverna tid samt att de fick repetera kunskapen och 

då fanns det en möjlighet att lärandet befästes. Man skulle inte ha för bråttom i lärandet utan göra 

avstämningar för att se om eleverna verkligen lärde sig det man gick igenom. 

 

”Upprepning är något som krävs i alla ämnen för att befästa kunskapen. Annars glöms den bort 

ganska snabbt” (L1) 

 

”-Det är viktigt att planera in repetition, om och om igen fast på olika sätt” (L2) 

 

”-Det är konstaterat att de tappar ganska mycket om man inte repeterar. Man får gå tillbaka och se 

så att de kommer ihåg det som vi arbetat med” (L7) 

 

Flera lärare beskrev att de i sin undervisning lät eleverna på olika sätt vara delaktiga under 

lektionerna. En lärare framhöll att det var viktigt med samarbete i klassen för att eleverna skulle 

kommunicera med varandra och utveckla sina språkkunskaper. Eleverna var på olika nivåer och 

kunde ta del av varandras erfarenheter och intressen. Läraren utgick även ifrån teman och lät 

eleverna komma med egna förslag på arbetsområden. En annan lärare ville att eleverna skulle vara 
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delaktiga i samlingen på morgonen, hon tyckte inte att det bara var läraren som skulle prata och 

skriva hela tiden.  Hon tyckte att eleverna blev åhörare.  

 

”Jag jobbar mycket med samarbetsövningar för att stärka både språk och självförtroende. Sen lär 

ju eleverna av varandra också” (L2) 

 

”-Jag tycker man ska blanda undervisningen, man ska inte bara stå och prata och skriva. De har ju 

olika behov, man måste få till alla bitarna under en och samma lektion” (L6) 

 

”-Eleverna är med och sätter upp bilder på schemat eller skriver dagens schema på tavlan. 

Eleverna blir mer involverade på det sättet.” (L7) 

 

För att få en helhet av ett speciellt arbetsområde planerade två av lärarna sina lektioner utifrån 

teman där hela arbetslaget var med i planeringen. Två lärare sade: 

 

”Vi jobbar ofta med temaarbeten för då kan alla elever delta fast att de är på olika 

kunskapsnivåer” (L1) 

 

”Här har jag mer koll, jag kan knyta ihop säcken. Man får en helhet.” (L6) 

 

På en skola bedrevs ett pedagogiskt café för att få en helhet och där tanken var att flera ämnen 

skulle gå in i varandra så som svenska och matematik, det sociala kom även in här påpekade 

läraren. Eleverna fick ta upp beställningar av kunder och ta betalt. 

 

Genom detta sätt att arbeta fick de in många ämnen i arbetsområdet. En lärare arbetade med boken 

läseboken ”Pojken och Tigern” och fick på det sättet in förutom svenska, historia och religion 

genom att Tigern mötte runstenar. Den andra läraren arbetade med frihetstiden och hade på det 

sättet bland annat fått in ämnet musik genom att använda musik från Bellman.  
 
En lärare menade att det inte går att komma ifrån att det är mer omsorg än undervisning på 

särskolan. Eleverna hade svårt att acceptera sin funktionsnedsättning och att de var annorlunda. 

Som lärare måste man arbeta med det sociala samspelet och ge stöd för att eleven ska klara sin 

vardag menade hon. 

  
”- ”-Det gäller att skapa trygghet och stabilitet så att eleverna verkligen kommer till skolan. Mår 
eleverna dåligt kommer de inte till skolan och varje dag blir en kamp att ens ta sig hit. Dagsformen 
har en stor betydelse som vi måste bemöta rätt (L1) 
 
”-Om en elev inte orkar mer måste vi vuxna vara öppna och flexibla och hitta en lösning just då” 
(L8) 
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6.1.5  Undervisningsstrategier för läs – och skrivinlärning 
 
Alla lärare hade olika utbildning och bakgrund och de undervisade på olika sätt inom ämnet 

svenska. Alla lärare använde sig av olika strategier för att uppnå kunskapsmålen i sin undervisning. 

På en skola menade läraren att grunden till allt lärande var ämnena svenska och matematik. Har 

eleven kunskaper och en bas inom dessa ämnen var det enklare att lära sig inom andra ämnen. 

 

”- Vid teamarbeten kan alla ämnen vävas in i stort sätt, genom detta får man med mycket som 

eleverna behöver utveckla” (L1) 

 

”- Man kan ta in andra ämnen senare som att väva in NO eller SO”(L2) 

   

Två av lärarna hävdade att det var viktigt med förberedelse inför vuxenlivet och att hjälpa eleverna i 

sociala sammanhang. De gick ut i samhället och tittade på skyltar och pratade om dem. Ord som 

eleverna mötte i sin vardag förklarade en lärare grundligt så att hon var säker på att de förstod 

ordets innebörd. Nästa steg var att utveckla det i skrivandet. Hon framhöll också att om eleverna 

lärde sig läsa och skriva var det en bonus, det viktiga låg i att kunna klara vardagen. 
 
”-Visst är det bra om eleverna kan knäcka koden i läsning och vidareutveckla sitt läsande. Men jag 
tänker att det viktiga är att de lär sig de sociala sakerna som man sedan kan utveckla i 
skrivandet”(L7) 
 
Lärarna i grundsärskolan lade mycket vikt vid att lära eleverna att läsa. På en skola fick de elever 

som inte kommit igång med läsningen arbeta med bokstäver, ordbilder och plockmaterial. Läraren 

beskrev det som ”-Ja, vi leker fram det” (L5). De elever som kommit igång med läsningen delades 

upp i olika kunskapsnivåer. De hade en läsgrupp och en berättargrupp. I berättargruppen gjorde de 

gemensamma berättelser för att utveckla läsandet. I den andra gruppen fanns de elever som kunde 

läsa och skriva obehindrat. Ett arbetssätt som förekom är att berätta och läsa sagor som i 

förlängningen skulle utveckla elevernas fantasi. 

 

”-Jag försöker få med de på tåget vid berättelse och att de får utgå från sina intressen. För att 

sedan spinna vidare på det. Det är så mycket de har och berätta om sitt eget” (L4) 

 

”-Jag försöker ta del av deras vardag vid berättande och kommunikation utgår jag ofta från det. 

Det kan vara att berätta om hur helgen har varit eller om de har något roligt intresse” (L3) 

 

En lärare hade inriktat sig mot svenska som andraspråk och tyckte att det passade bra att använda 

den pedagogiken även i särskolan. Hon använde den mer grundläggande svenskan till eleverna och 

plockade fram det didaktiska tänket. Hon använde ”Gangerpedagogiken” och använde en modell 

som kallades för cirkelmodellen där hon arbetade i helklass med texter i olika genrer. Texterna 

diskuteras tillsammans och egna berättelser skrevs. Allt skedde efter elevernas olika förutsättningar. 
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”-Och det tycker jag är bra för eleverna här på särskolan också, det går verkligen in på djupet i 
ämnet. Det är lätt att man går igenom massor och det blir att man skrapar på ytan men här blir det 
ordentligt igenomgånget”(L6) 
 
I samma klass arbetade eleverna med boken ”Pojken och tigern”. Klassen arbetade även där med 

texten och såg på film om varje landskap de vandrade igenom. På det sättet fick eleverna berätta om 

de någon gång besökt landskapet och frågor de fick besvara kunde vara -Vad såg ni då?, -Är det 

något du rekommenderar?, för att träna på muntlig framställning. 

 

”-Alla följs åt i boken för att kunna ta del av varandras erfarenheter och upplevelser”(L6) 

 

En annan lärare arbetade med materialet Briljant, en lärobok som byggde på upprepad läsning med 

bildstöd.  

 

”-Det är viktigt med bildstöd även i läseböcker för att eleven ska få en förståelse. Storbildsböckerna 

med tydliga stora bilder, fungerar bra för mina elevers läsutveckling” (L1) 

 

ASL (att skriva sig till läsning) används på en av skolorna där det gick integrerade 

grundsärskoleelever. Det är var arbetssätt där eleverna skulle lära sig skrev sig till läsning. Eleverna 

skrev fantasisagor på datorn där de först skrev alla bokstäver och med bokstäverna fick de skriva 

fantasiord för att befästa alfabetets alla bokstäver. När kunskapen fanns för alla bokstäver fick 

eleverna rita bilder och skriva ihop ord som senare blev meningar.  

 

På två skolor fick eleverna träna på att skriva genom att anteckna dagens händelser i en dagbok eller 

att skriva blogg om vad som hänt under veckan. 

För att utveckla ordförrådet använde en lärare tankekarta på tavlan så att eleverna lärde sig olika ord 

och begrepp. För att utveckla skrivprocessen lyssnade eleverna på olika Daisy böcker. 

På en annan skola fick eleverna lyssna på högläsning där de utgick från de fyra olika lässtrategierna, 

1) förutsäga, 2)ställa frågor, 3)reda ut oklarheter och 4)sammanfatta. 

 
”-Det ingår även i svenskan att eleverna ska lyssna på högläsning, det tränas så mycket när de får 
lyssna”(L8) 
 
En lärare tyckte att svenska var ett ämne som var väldigt tacksamt för där kunde man plocka ut det 

eleverna tyck om att göra. Svenskan var ett ämne som gick in i flera andra ämnen genom att de 

arbetade med olika skrivuppgifter. 
 
”-Som när vi har andra ämnen som till exempel SO eller NO lotsar vi in dem på sitt 
intresseområde”(L8) 
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6.1.6 Skolmiljön 
 

På de åtta olika skolorna vi besökt har tre stycken en egen skolbyggnad för särskoleelever och de 

övriga var integrerade i grundskolans - och gymnasieskolans lokaler. Alla skolor utom en hade 

gemensam skolgård med grundskolan och gymnasieskolan. En lärare nämnde samarbete med 

grundskolan och berättar att de hade NO tillsammans och poängterade att leken var viktigt. 
 
”-Vi har samarbete i NO tillsammans med grundskolans elever för att de ska lära av varandra. 
Samarbetet resulterar i att eleverna leker och lär av varandra på rasterna”(L2) 
 
”-Vi jobbar för gemenskap med grundskolan, inga dörrar är stängda”(L4) 
 
På nästan alla skolor fanns mindre grupprum som låg i anslutning till klassrummen. Dit fick 

eleverna gå för att få lugn och ro när de skulle arbeta. En lärare tyckte dock att eleverna inte alltid 

skulle sitta enskilt och arbeta. En gemensam plats att sitta på var bra för både ensamarbete och 

samarbete. 

 

”-Jag använder inte grupprum för jag är ensam lärare, men vi har bås där eleven kan sitta ensam 

om den vill” (L3) 

 
”-Jag känner att alla sitter i sina bås och jobbar, det finns inte tillfälle för pedagogiska 
diskussioner”(L7) 
 
På några skolor kände lärarna att miljön inte var anpassad för särskoleelever. Det var trångt och det 

fanns inga små grupprum för eleverna. Placering av hur elever satt och med vem de satt är en 

anpassning som en lärare tänkte på. Det skulle vara så lite saker som möjligt i klassrummet, väggar 

och arbetsbänkar skulle vara tomma annars kunde eleverna få svårt att arbeta. Eleverna kunde få 

svårt att arbeta om det fanns för mycket synintryck. 

 

”-Svårt att hinna med alla när de är så olika och ska sitta på samma ställe. Vi har möjlighet till 

grupprum men mina elever klarar inte av att sitta ensamma därute”(L3) 

 
”-Vad de har på sina bord är en anpassning som är väldigt viktig som kanske glöms bort då många 
inte klarar av att ha alla sina böcker på bordet”(L8) 
 
För att få arbeta ostört eller minska synintrycken kunde eleverna använda skärmar som de placerade 

vid sina arbetsbänkar. I två andra klassrum var skärmarna redan uppställda mellan bänkarna.  

För de elever som hade hörselnedsättning var placeringen i klassrummet viktig. En lärare tänkte 

extra mycket på att vara vänd mot eleverna när hon pratade och tänkte på att prata tydligt. 
 
”-Elever med hörapparat placerar jag längst fram i klassrummet för att få så bra kontakt som 
möjligt. Det finns även en ljud slinga i klassrummet och det fungerar bra för eleven”(L1). 
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Många elever kunde bli störda av att stolar drogs ut från borden och då hade en lärare löst det med 
att sätta tennisbollar på ”stolstassarna”. För eleverna med synnedsättningar fanns lampor uppsatta 
vid deras arbetsbänkar. 
 
6.1.7 Kommunikation 

 
Flera lärare använde sig av AKK som till exempel bildstöd i undervisningen för att eleverna lättare 

skulle kunna ta till sig kunskaper för läs – och skrivinlärning. Två lärare använde sig av spel, lek 

och samarbetsövningar för att eleverna skulle befästa kunskaperna.  
 
”-Kommunikation ses som viktigt att arbeta med, skapa en relation med omvärlden och använda 
AKK så att alla kan delta” (L4) 
 
”-Kommunikation och samarbete i klassen är viktigt för att lära tillsammans. Vi samtalar dagligen i 
grupp och eleverna får berätta om sin dag eller ibland har vi redovisningar” (L1) 
 
AKK användes av tre lärare som bildstöd när de gjorde individuella scheman åt eleverna. Förutom 

att eleverna fick en framförhållning av sin skoldag bidrog det även till att eleverna blev 

självständiga. Vid ett intervjutillfälle framkom det att vissa elever hade föremål som symboliserar 

olika aktiviteter som skulle ske under skoldagen. 

 

”- Eleverna behöver bildschema som stöd för schemat bekräftar deras vardag” (L2) 

 

En av de lärare som arbetade med integrerade särskoleelever menade att det var viktigt med noga 

förberedelse med bildstöd inför lektioner tillsammans med grundskoleelever. Lärarna i grundskolan 

hade svårt att se vad särskolans elever behövde eftersom de inte hade den kunskapen enligt läraren. 

 

”I till exempel idrott är det svårt med regler, förberedelse med bildstöd krävs. Det blir så mycket 

missförstånd och onödiga diskussioner om inte eleven förstår”(L4) 

 

Den andra läraren som arbetade med integrerade elever använde inte bildstöd i sin undervisning. 

Hon framhöll att hon inte hade någon kunskap om AKK och menade att de övriga eleverna på 

grundskolan inte var i behov av detta. 

 
Flera lärare använde bildstöd i undervisningen för att alla elever skulle känna sig delaktiga. 

För att arbeta med ämnet svenska ansåg lärarna att det var viktigt med bilder som stöd för att nå 

vägarna till läs - och skrivkunskap.  

 

” – Varje morgon har vi samling och ett uppsatt bildschema så eleverna kan få en förståelse av vad 

som ska hända under dagen” (L2) 

 

”-Det är viktigt att ha bildstöd till texter eller sagor för att eleven ska få en helhet och 

förståelse”(L4)  
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Sociala berättelser användes inom särskolan för att förbereda eleverna om något annorlunda skulle 

inträffa eller hur man skulle bete sig i olika situationer. En av lärarna använde sociala berättelser 

och hon tyckte att det var ett bra verktyg som fungerade, ofta då det planerades en händelse utöver 

det vanliga. 

 

6.1.8 Hjälpmedel 

 
För att tydliggöra för eleverna i undervisningen användes olika slags konkreta material. På skolorna 

vi varit på berättade lärarna att de använde konkreta material så som låtsaspengar, läslinjal, klossar, 

spel, storbildsböcker och sekvensbilder. 

 

” – Jag blandar undervisningen med både arbetsböcker och konkret material för att eleverna ska 

kunna inta kunskap” (L3) 

 

”- Jag använder konkret material för att eleverna ska få en förståelse för det de håller på med”(L4) 

 

Det som inte nämndes så ofta i intervjuerna var hjälpmedel som whiteboard, stödord, 

pennförlängare, tecken som stöd, och pennor. Överstryknings pennor använde en lärare för att 

tydliggöra vilka ord som var verb, adjektiv, substantiv och så vidare. Hon använde olika färger för 

att visa vad som är vad.   

 

På tre skolor fanns elever med hörselnedsättning och då användes hörselslinga och mikrofon för att 

eleverna skulle kunna följa med i undervisningen. På en av skolorna användes inte hörslingan för att 

klassrummet var så litet att det gick bra ändå tyckte läraren. För de elever som var ljudkänsliga 

finns hörselkåpor tillgängliga att använda.  

Två lärare sade att de vuxna i skolan är ett hjälpmedel för eleverna och ett viktigt sådant. 

 

”-Läraren eller assistenten är sekreterare när eleven berättar och man skriver på en gång”(L6)  
 
6.1.9 Digitala verktyg 
 

Alla lärare använde sig av data program för läs – och skrivinlärning, exempel på det kunde vara 

Lexia, Trädet och Inprint men även korsordsprogram fick några elever arbeta med på datorn. 

 

”Vi använder oss av Inprint som ett hjälpmedel och då kan eleven både se bilder och höra med 

datorns hjälp” (L2) 

 
”-Det finns ju mycket man kan göra med Inprint ändå men vi använder programmet för den första 
läsinlärningen”(L6) 
 

Det som lärarna nämner som ett gemensamt hjälpmedel både i särskolan och för de elever som var 

integrerade i grundskolan var datorer och Ipads. På en skola hade alla elever tillgång till varsin 

dator och Ipad medan på de resterande skolorna fick de samsas om ett antal datorer och Ipads.  
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”-Jag har sett en utveckling hos eleverna i och med datorn och Ipads. Det är ett bra hjälpmedel för 
de som har svårt med motoriken” (L7) 
 
Ipads användes på en skola för att eleverna ska kunna söka fakta när de arbetade med något tema 

medan de på en annan skola nyss fått Ipads men ingen hade varken tid eller kunskap att fylla dem 

med appar. 

 

”-Att det ska vara en sådan barriär när det ska vara ett hjälpmedel för eleverna” (L8) 

 

En lärare hade ett specialanpassat tangentbord där tangenterna stod i bokstavsordning. Detta 

använde hon för att utveckla skrivprocessen hos eleverna. Flera lärare använde olika program på 

datorn där det fanns talsyntes. En använde även programmen Stava Rex och Skolstil. Cd - spelare är 

också ett hjälpmedel som användes i undervisningen för hörövningar. 

Två av lärarna hade projektor i klassrummet som de använde till att visa filmer och inspelat material 

där eleverna själva deltar. Några lärare använde tidshjälpmedel som till exempel timstock eller 

Ipads.   

För att kunna tydliggöra och åskådliggöra lärandet behövede en lärare en smartboard. Hon tycke att 

det användes för lite teknik i skolan. Man ska utnyttja det material som finns på internet. 

 

6.2 Undervisningsstrategier i särskolan 
 
Under åtta observationstillfällen har vi följt observationsmallen (se bilaga 2) och fyllt i den utifrån 

vad vi sett under lektionerna. I observationsmallen utgick vi från Claessons (2009) 

undervisningsidéer där hon beskriver fem olika didaktiska idéer. Helhet och del där läraren inom ett 

ämne har en helhet men för att eleverna ska förstå plockar ut delarna. Materialet ska vara åskådligt 

för eleverna. Inom naturen som förebild får eleven själv söka och pröva, man måste få göra misstag 

för att lära sig. Eleverna ska vara aktiva i sin inlärning för att lära sig det vill säga handens arbete. 

Den sista idén är dialog vilket är olika typer av samtal i klassrummet där fler än två personer deltar. 

Under observationerna antecknade vi vilka av Claessons undervisningsidéer vi kunde se, här följer 

resultat om det. 

 

6.2.1 Helhet och del 

 
Inom skolan började dagen med en genomgång av schemat över dagens aktiviteter. Dessa ”delar” 

av dagen skulle i förlängningen ge eleverna en helhet av hur dagen såg ut och få ihop det till ett 

sammanhang.  Vi har sett att lärarna jobbade mot en helhet och för att nå dit ställdes olika frågor 

som ”-Vem är Astrid Lindgren?” och ”-Hur ska en bra kompis vara?”. Lärarna ville att eleverna 

genom frågorna nådde en helhet som till exempel komma fram till hur just jag upplevede en bra 

kompis. 

Förklaringar skrevs på tavlan och även tankekartor för att få en förståelse och en helhet av 

kunskapen. En lärare använde sig även av samarbetsövningar för att samspela, diskutera och stärka 

kommunikationen. 
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6.2.2 Åskådlighet 

 
Vid genomgångarna av dagen skrevs schemat antingen på tavlan eller så sattes pictogrambilder upp. 

Bilder har även använts då en lärare pratade om hur det är att vara en bra kompis. Eleverna fick 

också spela teater för varandra där de fick agera glad eller arg kompis. 

Datorn användes som ett åskådligt läromedel i form av bland annat dataövningsprogrammet 

”Trädet”. Eleverna arbetade även i sina arbetsböcker och läste skönlitterära böcker. 

Mobilen har används som ett åskådligt redskap i att visa hur den kan störa eleverna i skolan. Tavlan 

blev ett redskap då argumenten lades fram. Flera lärare använder sig av konkret material samt 

bildstöd för en tydlighet och för att eleverna ska få en förståelse.  

 

6.2.3 Naturen som förebild 

 
Eleverna fick själva söka och prova sig fram under lektionerna och det har vi sett då eleverna fick 

spela teater och träna på att agera. Eleverna fick själva leta argument för nackdelar av att ha 

mobilen med sig i skolan och sedan värdera om det var ett rimligt argument. Läraren lät eleverna 

träna på grammatikövningar för att lära tillsammans och av varandra. Sammarbetsövningar 

genomfördes för att ta del av varandras kunskaper och erfarenheter, även övningsuppgifter som att 

stå framme vid tavlan och prata sågs som viktigt. Under denna undervisningsidé var det viktigt att 

eleverna vågade gissa för de måste inte komma ihåg rätt svar. Lära sig av sina misstag och förstärka 

självförtroendet sågs som betydelsefullt. 

 

6.2.4 Handens arbete 

 
Vid morgonsamlingen gick läraren igenom schemat och eleverna fick vara delaktiga genom att leta 

fram de rätta pictogrambilderna. De fick sätta upp bilderna och skriva schemat på tavlan. Tavlan 

användes som ett tydliggörande redskap. Till handens arbete hörde teatern där eleverna fick agera 

och vara aktiva i sitt lärande. En elev som arbetade vid datorn med läs – och 

skrivinlärningsövningar arbetade praktiskt för att lära sig. Även att eleverna satt vid sina 

arbetsplatser var en form av praktiskt arbete där de målade, löste korsord eller arbetade i sina 

arbetsböcker. 

Under alla observationstillfällen förekom mycket praktiskt arbete med spel och konkret material.  

 

6.2.5 Dialog 
 

Olika samtals – och samarbetsövningar genomfördes under en observation. Läraren var den som 

styrde samtalet. Samtalet har vi sett under morgonsamlingen där lärare och elever samtalade kring 

vad som hänt i helgen, vad som kommer att hända i helgen samt vad som händer under dagen. Även 

frågor från läraren där eleverna fick utveckla sina svar. 

Debatten kom fram då läraren och eleverna pratade kring hur en bra kompis ska vara och om att alla 

tycker olika. Elevernas olika argument om nackdelar med mobil i skolan hörde hemma under 
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debatten. Vid grammatikinlärning lyfte läraren fram frågor om likheter och olikheter. Dialogformen 
instruktion såg vi då läraren använde sig av en bra frågeteknik som gjorde att eleven engagerades. 

6.3 Resultatanalys 

Resultatet har analyserats ytterligare för att få en mer struktur i vilka undervisningsmetoder lärarna 

använder sig av i sin undervisning i ämnet svenska. Utifrån de fem undervisningsidéerna; Helhet 

och del, Åskådlighet, Naturen som förebild, Handens arbete och Dialog har vi sammanställt de 
resultat vi fått från observationer och intervjuer. 

Helhet och del: Lärarna arbetade med undervisningsidén helhet och del på olika sätt och med olika 

strategier. Läroplanen är dock det som ligger till grund för all undervisning och det som stödjer 

lärarna att hjälpa eleverna att nå kunskapsmålen. Någon lärare föredrog samarbetsövningar med 

kommunikation. En lärare såg även att inkludering mellan grundskola och grundsärskola var 

utvecklande för eleverna. Det visade sig i undersökningen att flera lärares fokus låg på omsorg 

snarare än kunskap och de ansåg det som viktigt för att eleverna skulle ta lärdom om vardagliga 

aktiviteter och händelser. För att anpassa för eleverna hade miljön en stor betydelse. Gruppstorlek, 

utformning av klassrum var några exempel. Hjälpmedel i särskolan krävdes för att befästa kunskap 

enligt lärarna. Några lärare menade även att inom ämnet svenska utgår de från elevernas intressen 

för att få dem motiverade till att skriva. En av lärarna menade att det är framgångsrikt att väva in 

andra ämnen som SO eller NO i svenskan detta för att utveckla eleverna läs – och skrivkunskaper. 

 

Åskådlighet: Lärarna arbetade mycket mot undervisningsidén åskådlighet, där 

undervisningsmaterialet skulle vara åskådligt för eleverna. På skolorna använde lärarna konkret 

material så som datorer, Ipads, arbetsböcker, bilder och AKK för att göra det så tydligt som möjligt 

för eleverna. Bildstöd användes för elevernas scheman och läse - och skrivböcker med många 

bilder.  Datorer användes flitigt genom olika dataprogram där eleverna fick träna läs - och 

skrivkunskaper. Två lärare berättade att de använde sig av film i sin undervisning för att väcka 

intresse då eleverna själva var med på filmerna. Alla lärare använde sig av konkret material i sin 

undervisning för att det skulle bli lättare för eleverna att förknippa abstrakt kunskap med konkret 

verklighet. Lärarna arbetade med tydlighet och hjälpmedel för att eleverna skulle lyckas och några 

av lärarna använde tidshjälpmedel för att hjälpa eleverna att strukturera upp sin vardag. 

Naturen som förebild: Flera lärare arbetade med lektionsupplägg där eleverna själva fick arbeta med 

samtalsövningar. En lärare hade den strategin att låta eleverna få spela teater och träna på att agera 

samt hade diskussioner om olika argument om vad som kan vara rätt eller fel. En annan lärare 

arbetade med samspel och samarbetsövningar för att stärka självförtroendet hos eleverna. Den 

läraren menade att elever måste få lära sig av sina misstag och inse att alla kan svara fel ibland. På 

en skola gick läraren ut i samhället och bedrev sin undervisning för att eleverna lättare tog till sig 

kunskapen om de fick se skyltarna i verkligheten. 

Handens arbete: Alla lärare arbetade både praktiskt och teoretiskt i sin undervisning och eleverna 

fick arbeta med sina händer för att befästa kunskap. Lärarna berättade att de använde mycket 

konkret material och hjälpmedel i sin undervisning och vi såg att de använde arbetsböcker, bilder 
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och klossar. En lärare nämnde att det är viktigt för eleverna att vara delaktiga under samlingen och 

få sätta upp dagens bildschema men vi såg under några observationer att flera lärare använde 

bildstöd i sin undervisning. Digitala verktyg användes regelbundet på skolorna och lärarna berättade 

att eleverna fick träna på läs – och skrivövningsprogram på datorn. Leken förekom på en skola och 

läraren berättade att hon arbetade med ordbilder och plockmaterial. 

Dialog: Flera lärare arbetade med dialogen som en undervisningsidé för att skapa en god relation 

mellan elev – lärare och elev - elev. Kommunikation sågs som viktig för flera lärare då de menade 

att språket utvecklades. AKK användes till de elever som inte hade tal med bildstöd med 

individuella scheman. Teater och debatt användes för att få fram en diskussion mellan eleverna. På 

morgonsamlingen förekom samtal kring hur dagen ser ut och aktuella händelser och aktiviteter. En 

lärare berättade att hon i sin undervisning använde sig av sociala berättelser för att kommunicera 

med eleven. Under intervjuerna framkom det att olika former av kommunikationer förekom i 

undervisningen hos alla lärare. En lärare menade att hon tog del av elevernas vardag för att skapa en 

kommunikation som byggde på att eleven fick prata om det som är intressant. Det framkom även att 

en lärare hävdade att det var viktigt att skapa trygghet genom att ha en kommunikation med eleven 

för att denne skulle vilja till skolan. På en skola sade läraren att hon saknade pedagogiska 
diskussioner och vill skapa en gemensam plats att sitta på för att utveckla detta. 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Enligt Gustavsson (2012) ska metodvalet basera sig på forskningsfrågan och vi trodde att genom 

vår forskningsfråga genomförde vi en kvalitativ studie. Men mot slutet av arbetet upptäcktes att vi 

gjort en kombination av båda ansatserna. Det upplevdes som att våra observationer med 

observationsmallen blev en kvantitativ studie. Enligt Fejes och Thornberg (2012) kunde forskaren 

kombinera dessa två forskningsansatser men detta var inte vår grundtanke. Vid forskningsarbete är 

det viktigt att ta hänsyn till de etiska övervägandena. Vi har följt vetenskapsrådets (2011) fyra 

forskningsetiska krav. 

Vi kontaktade nio lärare med frågan om vi fick genomföra intervju och observation i deras klass och 

fick ja ifrån åtta lärare. Inför intervjun skickades ett missivbrev (bilaga 1) till intervjupersonerna 
med en intervjuguide för att de skulle ha tid att förbereda sig.  

Kvale & Brinkman (2014) menade att forskaren måste ha ett intresse och en kunskap om ämnet för 

att genomföra en bra intervju. Vi gick in i intervjuerna med en förkunskap om ämnet därför att vi 

själva arbetar inom samma verksamhet. En nackdel vi upptäckte av att arbeta inom samma 

verksamhet var att vi ibland inte ställde vissa frågor för undermedvetet visste vi redan svaret på 

frågan. Vi har försökt att vara så noggranna som möjligt i vår datainsamling och hållit oss till vår 

forskningsfråga. Fejes och Thornberg (2009) menade att om det brister i datainsamlingen kan man 

misslyckas med att undersöka det som verkligen ska undersökas. Intervjuerna har spelats in och 

lyssnats av flera gånger för att få en djupare kvalitativ nivå (Kvale & Brinkmann, 2014). För att inte 

missa viktiga detaljer har vi transkriberat och analyserat intervjuerna genom meningskoncentrering 
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(ibid). Under analysarbetet upplevde vi att det var svårt att plocka ut teman för att få en helhet och 
att det skulle bli ett flyt i läsningen. 

Utifrån vår forskningsfråga valde vi att göra observationer med ett observationsschema med hög 

grad av struktur. Vi hade på förhand redan bestämt vilka kategorier vi skulle observera (Einarsson & 

Hammar Chirac, 2013). Det som vi upplevde som svårt var att utgå från de redan förutbestämda 

kategorierna utifrån Claessons (2009) undervisningsidéer (bilaga 2). Vi antecknade direkt i 

observationsmallen och placerade ut stoffet under kategorierna vilket medförde en svårighet att veta 

under vilken strategi stoffet hörde hemma. Vi skulle istället ha observerat och skrivit ner all data för 

att sedan i lugn och ro kategorisera utifrån undervisningsidéerna. Observationsmallen glömdes vid 

ett observationstillfälle och all data fick nedtecknas utan mall för att sedan kategoriseras vilket 

upplevdes som mycket enklare då vi fick mer tid att tänka över vad som hänt och placera data under 

rätt undervisningsidé. För att vi inte skulle upplevas som störande placerade vi oss längst bak och 

vid sidan om i klassrummet men vid genomförandet av observationerna upplevdes vi som störande 

av eleverna i alla fall. Några kunde inte koncentrera sig och vissa kom fram och ville se vad vi 

gjorde. 

Att vi själva arbetar i särskolan upplevde vi som en nackdel under intervjuerna. Vi ställde inte 

följdfrågor på intervjupersonernas svar för vi omedvetet redan visste varför de gjorde på det sättet. 

Under intervjutillfällena upplevdes störande moment. Under fem tillfällen stördes intervjuerna av 

elever, föräldrar, brevbäraren och assistent. Detta bidrog till att det var svårt att återgå till intervjun. 

Under ett tillfälle genomfördes intervjun inne i klassrummet under lektionstid för att läraren skulle 

vara rastvakt när lektionen var slut. Efter det tillfället var vi noga med att poängtera att vi ville ha 
tid efter lektionen för enskilt samtal med läraren. 

En fördel med att använda intervjuer och observationer är att vi fick en helhet av lärarnas arbetssätt. 

En nackdel som vi upptäckt under analysen av resultatet är att vi skulle behövt mer observationstid 
för att få mer insyn i hur lärarna arbetar.   

Det har varit intressant att intervjua och observera lärare på olika särskolor och vi har fått en insyn i 

hur olika undervisningen kan se ut. Vi har fått tagit del av lärarnas olika undervisningsidéer som vi 

själva kan ta med oss till vår egen verksamhet.  

7.2 Resultatdiskussion 

Uppsatsens syfte var att undersöka vilka undervisningsstrategier som lärarna använde sig av i sin 

undervisning på särskolan. Detta syfte har vi försökt att besvara med våra frågeställningar genom 
att genomföra åtta observationer och åtta intervjuer med verksamma lärare inom särskolan. 

Nedan redovisar vi en diskussion av resultatet kopplat till bakgrund och tidigare forskning. 

Resultatdiskussionen redovisar vi först med en allmän diskussion och sedan enligt de fem 
undervisningsidéerna (Claesson, 2009). 

Läraren ska planera sin undervisning utifrån läroplanerna och kursplanernas innehåll (Lgr -11, 

Gysär -13). När vi i intervjuerna samtalade kring undervisningen var det bara tre lärare som nämnde 

läroplanen men utifrån vad vi sett och samtalat kring upplever vi att lärarna ändå planerade sin 
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undervisning med läroplanen som grund. I dag ses det som viktigt att arbeta med formativ 

bedömning för elevernas kunskapsutveckling. Under intervjutillfällena var det ingen som nämnde 

formativ bedömning. Anledningen till det tror vi är att lärarna på särskolan har mindre samtal med 

eleverna om deras kunskapsutveckling. Det är viktigt att vi som pedagoger tar till oss detta för 

Mitchell (2008) menade att formativ bedömning och feedback var ett framgångsrikt verktyg att 

använda i särskolan. I träningsskolans kursplan fanns mål som säger att eleverna ska uppnå kunskap 

om vardagliga aktiviteter. Dessa mål fanns inte med i grundsärskolans läroplan vilket en av lärarna i 

vår studie såg som en begränsning i lärandet. Skolan ses i dag som mer omsorgsförberedande än 

som kunskapsförberedande (Berthén, 2007, Skolinspektionen, 2009 & Östlund, 2012) men för att 

vissa elever ska nå kunskap behövs ett visst omsorgstänk enligt samma lärare. Två lärare arbetade 

med omsorgstänket även om det inte stod i kursplanen. De lärarna som undervisade på 

träningsskolan och det individuella programmet anpassade undervisningen till att handla om att 

klara vardagen och livet efter skolan och de menade att det behövdes en balansgång mellan 

omsorgstänket och kunskapsutvecklingen. Beroende på elevens funktionsnedsättning anser vi att 

det är läraren som kan avgöra vad eleven behöver lära sig i sin undervisning. Våra resultat visade att 

en individuell undervisning främjar kunskapsutvecklingen för eleverna. Detta kunde visa sig genom 

en tydlig struktur i undervisningen och att ha bra rutiner. Att individanpassa och inte ställa för höga 

krav förekom på alla skolorna och det är grundläggande lärande anser vi. Resultaten visade även att 

alla lärarna ansåg att eleverna skulle känna att denne klarade av uppgiften och kunde känna glädje 
med sin utveckling. 

För att arbeta på särskolan behövs en kunskap om utvecklingsstörning (Granlund & Göransson, 

2011). Vi har under arbetets gång kommit fram till att beroende på vilken utbildning läraren har 

planeras undervisningen på olika sätt. De som hade utbildning mot utvecklingsstörning såg större 

vikt vid att använda hjälpmedel än de som inte hade utbildning. Det framkomm även att en lärare 

som arbetade med integrerade elever ansåg att hon inte hade rätt kompetens för att arbeta med 

särskoleelever och AKK vilket gjorde hela undervisningssituationen svår för läraren. Beverly m.fl 

(1994) menade att personer med utvecklingsstörning ofta var i behov av AKK och vi såg att lärarna 

med utbildning mot utvecklingsstörning använde sig av det men inte de lärarna som saknade 

adekvat utbildning. Vi tolkade det även som att vissa lärare inte använde bilder som stöd just för att 

eleverna inte var i behov av det. Vissa elever kunde inte ta till sig bilder och då kunde läraren 

istället välja att använda konkret material vid till exempel schemat vilket bekräftades som ett bra 

arbetssätt av Beukelman och Mirenda (2005). Vi såg dock ingen som använde sig TAKK (tecken 

som kompletterande kommunikation), det kan bero på att lärarna inte hade någon kunskap om TKK 
men även att de ansåg att deras elever inte var i behov av det. 

Lärarna individualiserade och hade olika tillvägagångssätt för att eleverna skulle nå kunskap vilket 

Göransson (1999), Isikdogan och Kargin (2010) påtalade. Given (1996) menade att lärarna även 

borde ta hänsyn till de olika elevernas lärstilar och planera undervisningen utifrån det. Vi ser att 

lärarna i vår undersökning använde sig av både praktisk och teoretisk undervisning och 

individanpassade efter varje elevs behov vilket kunde vara allt från arbetsböcker till vilken miljö 

eleven behövde. I Granlund & Göranssons (2011) bok framkom det att eleverna kunde få det svårt 

att orientera sig om inte miljön var anpassad, vilket även Andersson (2002) och Östlund (2012) 
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menade var viktigt för att en undervisningsstrategi skulle fungera. Det framkom att alla lärare 

anpassade miljön för att främja elevernas lärande. Det som visat sig var gruppstorlek, klassrum, 

placering av elever och möbler. Vi har sett att i de klassrum där behovet fanns, fanns också 

hjälpmedel som hörselslinga, hörselkåpor och skiljeväggar.  

Isikdogan och Karin (2010) hävdade att elever med utvecklingsstörning ofta hade svårt med 

skrivning och läsförståelse. I vår studie såg vi att lärarna på grundsärskolan mer tränade eleverna i 

läsning och skrivning än vad lärarna gjorde på gymnasiesärskolan. Detta faller sig naturligt 

eftersom de flesta som kommer till gymnasiet i vår undersökning redan har lärt sig läsa och skriva. 

För de elever som lär sig läsa och skriva finns Wittingmetoden (2005) och som genom en 

jämförande metodstudie visats ge bättre resultat av elevers lär – och skrivutveckling inom särskolan 

men metoden användes inte på de deltagande skolorna. En lärare nämnde Wittingmetoden men 

ansåg sig sakna kunskap om tillvägagångssätt så hon använde inte metoden. Hur eleverna lär sig 

skriva och läsa är väldigt olika på skolorna, enligt Kafadar och Tay (2014) hade alla elever olika 

inlärningsstilar som lärarna fick ta hänsyn till. De strategier lärarna använde var allt från ASL (att 

skriva sig till läsning) till att arbeta med bokstäver, ordbilder och plockmaterial. Det som framkom 

var att det inte fanns så mycket material för särskolans elever. Lärarna fick använda sig av 
grundskolan och gymnasieskolans material inom läs och skrivinlärning eller tillverka eget. 

Vygotskij (1978) förespråkade att undervisningen i särskolan bör baseras på olika metoder och vi 

har inte sett att lärarna använder sig av någon specifik metod så som Montessori eller 

Wittingmetoden. Istället har vi sett att lärarna fick in alla Claessons (2009) undervisningsidéer i sin 

undervisning. Vi har sett att utifrån den didaktiska triangeln pendlar innehållet mellan elev – stoff – 

lärare på olika sätt inom undervisningsidéerna. På särskolan har vi sett att läraren behövde vara 

delaktig i eleverna lärande på ett annat sätt än på grundskolan. Eleverna var inte tillräckligt 

självständiga för att klara sina egna studier därför pendlar innehållet annorlunda inom helhet och del 

då läraren fick lov att stödja eleverna. Inom helhet och del såg vi att lärarna arbetade med delar för 

att få en helhet av sin undervisning. Flera lärare arbetade med temaarbete där det ingick delar ifrån 

olika ämnen. Läraren planerade undervisningen utifrån läroplanen och för att nå kunskapsmålen 

behövde läraren dela undervisningen i delar för att eleven skulle få en helhet av kunskapen. 

Skolinspektionen (2009) hade dock riktat kritik mot särskolan och menade att undervisningen inte 

alltid har ett helhetsperspektiv utan istället var undervisningen utformad i små delar utan ett 

sammanhang. Detta har vi inte fått fram i vår undersökning utan lärarna hade ett helhetsperspektiv 

och allt de gjorde under lektionerna kunde härledas till läroplanernas kursmål.  

 Den undervisningsidé vi såg som vanligast i undervisningen var åskådlighet. Katederundervisning 

var svår att ta till sig på särskolan därför arbetade lärarna med det materialet som eleverna var 

aktiva - och kunde ta i. Alla lärare utom två gav eleverna en tydlighet i form av att använda bilder 

vilket Rao och Gagie (2006) menade hjälpte eleverna att kommunicera med sin omvärld. Bildstödet 

har främst visat sig som scheman över hur skoldagen såg ut. Beukelman och Mirenda (2005) 

menade att datorer, spel och leksaker var framgångsrikt att använda i undervisningen. Redan i Lsä -

90 påtalade skolöverstyrelsen att datorer var viktiga i undervisningen och i dag har tekniken kommit 

långt fram. Ipads var det digitala verktyg som i dag användes på många skolor. Mc Naughton och 

Light (2012) menade att Ipads var bra verktyg för personer med utvecklingsstörning med många bra 
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appar för att utveckla individens lärande. Ute i verksamheterna använde lärarna sig av Ipads på 

olika sätt som att söka fakta och använda som tidshjälpmedel men ingen nämnde att de använde 

appar. Kanske berodde det på som en lärare påtalade att kunskap saknades. Ipad var ett relativt nytt 

verktyg som alla lärare inte ännu fått beredskap för att använda. Datorn hade funnits med en längre 

tid i särskolan och var ett bra hjälpmedel för att träna språket och Goldstein (2002) menade att det 

var viktigt att träna språket med noggranna träningsprogram. De program som tränade språket och 

som fanns på skolorna var Trädet, Lexia och inprint. Norwich och Paterson (2011) hade även de sett 

att visuellt material så som whiteboard, power point och internet gav resultat i elevernas utveckling. 

Vygotskij (1978) var kritisk till att det blev för mycket åskådligt tänkande i skolan eftersom han 

ansåg att de fråntogs möjligheten att tänka abstrakt. Lärarna i vår undersökning upplevde att det 
åskådliga materialet hjälpte eleverna att befästa kunskap.  

Vygotskij (Säljö, 2000) var grundaren till den proximala utvecklingszonen. Med den ville han ha 

sagt att lärarna skulle hjälpa eleverna att utveckla deras individuella inlärning. Detta kunde vi se 

inom undervisningsidén naturen som förebild då eleverna själva fick arbeta med olika slags 

ageranden och fick prova sig fram. En lärare använde sig av sammarbetsövningar för att stärka 

elevens självförtroende. Given (1996) menade att undervisning kunde ske på olika sätt och läraren 

skulle ha metoder som fokuserade på styrka istället för svaghet. Westlund (2010) påtalade att 

läraren inom läsinlärningen borde fokusera på elevernas förståelse istället för om de hade rätt eller 

fel.  

Enligt Lpf -94 bör eleven få stöd och uppgifter som i undervisningen skulle skapa en balans mellan 

teoretiska och praktiska kunskaper som främjade elevens utveckling. Inom handens arbete har vi 

tittat på hur aktiva eleverna är sitt lärande. På skolorna var eleverna involverade i undervisningen, 

katederundervisning förekommer inte. Att bara sitta och lyssna på läraren var en svårighet för 

eleverna i särskolan då de kunde ha koncentrationssvårigheter. Istället skulle eleverna vara aktiva 

och arbeta med till exempel digitala verktyg eller arbeta praktiskt. Beukelman och Mirenda (2005) 

menade att spel och lek hjälper eleverna att nå kunskap. 

Säljö (2000) menade att våra kunskaper byggs upp genom samspel med andra människor. Han 

menade att genom de sociala sammanhangen tog eleverna till sig kunskap. Olika former av dialoger 

framkom i vår undersökning. Alla lärare arbetade med kommunikation i sin undervisning och AKK 

användes för de eleverna utan tal. Lärarna ställde även frågor som gjorde eleverna aktiva och 

intresserade av att samtala. Rix m. fl (2006) menade att de elever som fick diskutera en – en med 

läraren deltog mer i undervisningen. Under våra observationer såg vi inte att någon lärare hade 

enskilt samtal med någon elev. Dialogen var den form av undervisningsstrategi som man kunde 

härleda till Vygotskijs proximala utvecklingszon (Säljö, 2000). Vi anser för att skapa en god relation 

med eleverna behövs en bra dialog vilket i sin tur hjälper eleverna att nå kunskapsmålen och få en 
bra vardag. 
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7.3 Slutsatser 

Det vi har kommit fram till under arbetets gång är som Håkansson och Sundberg (2012) menade att 

det finns inga färdiga recept på vilka undervisnings strategier som fungerar. Det är som Claesson 

(2009) och Asmervik m.fl (2001) skrev att lärare inte får låsa fast sig i en metod utan vara öppen 

och ta lite från alla metoder som finns. De lärare som deltagit i vår undersökning tycker vi gör som 

Claesson och Asmervik m.fl skrev: tar hänsyn till flera olika faktorer så som hjälpmedel, möjlighet 

att arbeta ostört och individanpassat arbetsmaterial. Av de fem undervisningsidéerna som har legat 

till grund för vår undersökning är idéerna Åskådlighet och Handens arbete dominerande. Eleverna 

får åskådligt arbetsmaterial som de praktiskt arbetar med inom svenskan. Naturen som förebild 

förekommer inte så ofta och det kan ha och göra med det omsorgstänk som fortfarande lever kvar i 

särskolan. Eleverna får inte möjlighet att själva prova sig fram till rätta svaren. Även om de flesta 

lärarna inte nämner läroplanen i sin planering av undervisningen ser vi under observationerna att 
innehållet i lektionsupplägget grundar sig på läroplanen. 

7.4 Förslag på vidare forskning 

Under arbetes gång har vi funnit att forskning om läs – och skrivutveckling för elever på särskolan 

saknas. Det saknas även forskning om särskolan över lag och vilka undervisningsstrategier som 

används. Intressant är också att forska vidare på hur lärarnas utbildning återspeglar sig i 

undervisningen inom särskolan. Det framkom under en intervju att läraren arbetade med svenska 

som andra språk och tillhörande material i särskolan. Det skulle vara intressant om någon forskade 
om det ger bättre läs – och skrivkunskaper för eleverna. 
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Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Lotta Pettersson och Malin Hedin och vi arbetar i grundsärskolan i 

Säter och i en gymnasiesärskola i Borlänge. Nu läser vi vår sista termin till speciallärare med 

inriktning utvecklingsstörning vid Mälardalens högskola i Västerås. Just nu håller vi på med att 

skriva en uppsats och vi är intresserade av hur andra lärare med liknande uppdrag som vi använder 

sig av för lärandestrategier i sin undervisning. Målet med studien är att få en djupare förståelse för 

hur verksamma lärare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan använder sig av strategier för att 

eleverna ska inta kunskap och uppnå sina lärandemål. 

Vad innebär det att delta i studien? 

Vi hoppas att du som intervjuperson vill dela med dig dina erfarenheter till oss. Att delta i denna 

studie innebär att Lotta eller Malin intervjuar dig om ditt arbete och fokus ligger på dig som lärare 

och din undervisning. Vi bifogar stödfrågor som du kan ta del av innan. Intervjun kommer att spelas 

in, detta för att vi ska få med allt som blir sagt som ska transkriberas. Den inspelade intervjun kan ni 

som intervjuperson få lyssna på om så önskas. Materialet ska sedan bearbetas, analyseras och bli ett 

resultat i vår uppsats.  

Vi vill även göra en observation hos dig och i din undervisning. Fokus är att se vilka 

lärandestrategier du använder dig av i din undervisning. Vi kommer inte att filma observationen 

utan kommer att göra anteckningar under observationstillfället. 

Konfidentialitet 

Ditt namn eller annan personlig information kommer inte att användas vid anteckningar eller i 

uppsatsens slutliga resultat. De inspelade intervjuerna, fältanteckningar eller observationsmall 

kommer endast att användas för studiens syfte. Allt material kommer att förvaras på en säker plats 

och allt blir raderat efter uppsatsens färdigställande. 

Frivilligt deltagande 

Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när som helst. Om du 

samtycker till att delta i studien, var vänlig att höra av dig via telefon eller mail så kontaktar vi dig 

per telefon för en bokning av intervju samt observationstillfälle. 
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Intervjufrågor 

Vad innefattar ditt uppdrag som lärare? 

Vad har du för utbildning, bakgrund, antal år? 

Hur planerar och genomför du undervisningen? 

Använder du någon särskild metod i undervisningen som fungerar? 

På vilket sätt är miljön anpassad till undervisningen? 

Material eller hjälpmedel? 

Vad upplever du för eventuella begränsningar för lärandet? 

Hur ser du på undervisningen, är det mer omsorgsinriktat än kunskapsinriktat? 

Hur använder eller utgår du ifrån elevernas intressen för att få dem motiverade till nytt lärande? 

Hur ser kontakten ut mellan dig och eleven. Styrd eller fritt? 
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Bilaga 2 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helhet och del Åskådlighet Naturen som 
förebild 

Handens arbete Dialog 
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Bilaga 3 

   
 

20150130 
Hej alla föräldrar! 
Vi heter Lotta Pettersson och Malin Hedin. Vi läser nu den sista terminen  till speciallärare vid 
Mälardalens högskola i Västerås. Just nu håller vi på med att skriva ett examensarbete och är 
intresserad av hur andra lärare, med liknande uppdrag använder sig av för lärandestrategier i sin 
undervisning. Målet med studien är att få en djupare förståelse för hur verksamma lärare i särskolan 
använder för strategier för att eleverna ska inta kunskap och uppnå sina lärandemål. Därför vill vi 
göra en observation och en intervju med läraren X. Detta innebär att vi är med vid ett 
lektionstillfälle tillsammans med klassen.  Elevens namn eller annan personlig information kommer 
inte att användas vid anteckningar eller i uppsatsens slutliga resultat. De inspelade intervjuerna, 
fältanteckningar eller observationsmall kommer endast att användas för studiens syfte. Allt material 
kommer att förvaras på en säker plats och och allt blir raderat efter uppsatsens färdigställande. 
Vi hoppas att ni föräldrar godtar detta så vi kan genomföra vår undersökning.  
 
Mvh Lotta Pettersson och Malin Hedin 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


