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Syftet med denna studie är att beskriva och analysera om, och i så fall hur, undervisningen i
två av grundsärskolans teoretiska ämnen, matematik och svenska, förändrats sedan Lgrs11
infördes.

Vi har utgått från en kvalitativ ansats i vår studie. Vi intervjuade tolv lärare som har
undervisat i svenska och matematik inom grundsärskolan i minst fem år. Vi ville ta reda på
om/hur de har förändrat sin undervisning och vad de har för syn på den senaste läroplanen
Lgrs11. Utifrån insamlade data ville vi förstå världen från de intervjuade lärarnas synvinkel
och utveckla mening ur deras erfarenheter.

Vi kan konstatera att lärarna i studien är inlästa på och undervisar utifrån den senaste
läroplanen, Lgrs11, som upplevs som tydlig och strukturerad. Lärarna känner sig stärkta av
läroplanens påtagliga kunskapsfokus, då de upplever att deras uppdrag har blir tydligare.
Undervisningen har gått från att vara helt individuell till att få fler gruppgemensamma
moment. Lärarna upplever inte själva att de ändrat sin undervisning, men de beskriver nya, för
dem, arbetssätt och nya utmaningar i sin undervisning.

Vi ser att lärarna i studien undervisar utifrån Lgrs11 och vågar utmana sina elever
kunskapsmässigt. Flera av lärarna använder grundskolans material i sin undervisning, vilket
kan tyda på ett tydligare kunskapsfokus och större utmaningar för grundsärskoleeleverna
vilket i sin tur kan tyda på en förskjutning mot större intellektuell utveckling för
grundsärskolans elever.

nyckelord: Lgrs11, grundsärskolan, matematik, svenska
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Bakgrund

Inledning
Sedan 2002 respektive 2006 har vi undervisat i grundsärskolans skolår 1-9. Vi har således

egen erfarenhet av denna verksamhet men har också tagit del av forskning och rapporter kring

grundsärskolans organisation och innehåll.

Tideman och Szönyi (2011) uppmärksammar att vi i Sverige snart är ensamma om att ha

grundsärskola som en egen skolform och förespråkar ett gemensamt skolsystem för samtliga

elever. De menar att man i många andra länder enbart har en skolform, och att man anpassar

undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar. Författarna menar att detta visar att

det inte är eleverna som har behov av denna uppdelning, utan att det är vårt system som är

uppbyggt så. Man ifrågasätter också om det är pedagogiskt möjligt att kunna förutse om en

elev tillhör grundsärskolans elevkrets om ett visst antal år och påtalar samtidigt hur relationen

mellan individen och omgivningen har betydelse för funktionshindrets uppkomst. Tideman &

Szönyi (2011) menar att vi ställer orealistiska förväntningar på regelverk och att vi har en

övertro på standardiserade tester. Dessa ger enbart underlag för olika tolkningar, men inga

objektiva sanningar. Ett relativt synsätt på funktionshinder fokuserar på relationen mellan

omgivningen och människan och det innebär att när en elev i behov av särskilt stöd, till

exempel en elev med utvecklingsstörning, inte får stöd efter sina behov så uppstår

funktionshinder. Därför är det omöjligt att tro, menar Tideman & Szönyi (2011), att man kan

genomföra en utredning för en möjlig särskoleinskrivning som med all säkerhet kan uttala sig

om framtida eventuella funktionshinder för det enskilda barnet.

FUB, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, anser däremot att

”elever med utvecklingsstörning, som så önskar och har behov av det, ska ha rätt att få

undervisning i mindre sammanhållna grupper. I arbetsgrupperna ska specialpedagogik,

anpassad metodik samt struktur och helhetssyn erbjudas.” (www.fub.se, skolpolicy).

För fyra år sedan fick grundsärskolan en ny läroplan och nya kursplaner, Lgrs11, som direkt

bygger på grundskolans nya läroplan. I och med denna lades ett större fokus på elevers

lärande och lärares kunskapsuppdrag. Innehållsmässigt är undervisningen styrd av ett centralt

innehåll där specifika förmågor ska utvecklas och bedömas mot tydliga och målrelativa

kunskapskrav (Lgrs11) och skrivningen i den tidigare läroplanen, Lpo94, ”… efter sina

individuella förutsättningar…” togs bort. Eriksson Gustavsson (2014) skriver att detta innebär
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att även grundsärskolan nu blivit en mål- och kunskapsstyrd skolform. De förmågor som ska

utvecklas skiljer sig inte från förmågorna som beskrivs i grundskolans läroplan och

kursplaner. Där finns inte en artskillnad, endast en gradskillnad, i det som eleverna i

grundsärskolan förväntas lära sig.

Grundsärskolan som skolform har fått kritik för att undervisningen har varit för mycket

omsorgsinriktad och inte tillräckligt kunskapsorienterad (Skolinspektionen, 2010). Berthén

(2007) visar i sin forskning att eleverna främst får undervisning som fokuserar på, och

förbereder för, det som lärarna tror och anser att eleverna kommer att behöva, och inte utifrån

läroplan och lärandemål. Berthén (2007) menar också att det faktum att lärandet lyfts ur sitt

sammanhang, som till exempel att eleven ska träna på att skriva bokstäver eller att träna på att

sitta stilla i bänken, är något som utmärker undervisningen i grundsärskolan. Vidare skriver

Berthén (2007) om hur historien har format grundsärskolan till en stark institutionell

verksamhet där vissa mål och motiv inte ifrågasätts men ändå anses som prioriterade.

Att fokus i grundsärskolan många gånger ligger på omsorg istället för på kunskap är något

som även Carlbeck-kommittén (SOU 2004:98) lyfter fram i sitt slutbetänkande. Samtidigt slår

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

(Regeringskansliet/Socialdepartementet, Ds 2008:23) fast i artikel 24 att rätten till utbildning

gäller alla elever. Här lyfts också fram att elever med funktionsnedsättning ”[...] inte utestängs

från det allmänna utbildningssystemet [...]” samt ”[...] får tillgång till en inkluderad och

kostnadsfri grundutbildning av kvalitet [...]” (Ds 2008:23, s.206). Att rätten till utbildning

gäller alla elever är något som också Barnkonventionen slår fast (UNISEF). I Carlbeck-

kommitténs (SOU 2004:98) slutbetänkande förs dock också fram att precis som alla elever

behöver elever i grundsärskolan ges utmaningar i sitt lärande och vidare menar de att för att

kunna utveckla elevernas förmågor och kunskaper är tydliga mål en nödvändig del.

Barnkonventionen slår också fast att utbildningen ska utveckla barnets fulla möjligheter

(Artikel 29).

Vi vill i vårt arbete undersöka om, och i så fall hur, detta förändrade kunskapsfokus i den nya

läroplanen för obligatoriska grundsärskolan har lett till förändringar i lärares undervisning och

vilka fördelar respektive nackdelar man ser med den nya läroplanen.

Kraven på eleverna har höjts i den nya läroplanen, men också kraven på oss som lärare och

vår undervisning har höjts då kunskapsuppdraget är mer framträdande än tidigare. I
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Skolverkets publikation Grundsärskolan – Hur fungerar den? (2009) kan man läsa att

utbildningen i grundsärskolan i så stor utsträckning som möjligt ska motsvara den som finns i

grundskolan och Skolinspektionen menar att ”grundsärskolans elever måste ha möjlighet att

både känna trygghet och få kunskapsutvecklande stimulans för att en god social och

kunskapsmässig utveckling ska kunna ske.” (Skolinspektionen, 2010:9, s.6).

På Skolverkets hemsida (www.skolverket.se) står att läsa att för elever med

utvecklingsstörning finns grundsärskolan som alternativ. ”Grundsärskolan ska ge elever med

utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar.

Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social

gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.” (www.skolverket.se).

Den obligatoriska grundsärskolan för elever i åldrarna 7-16 år omfattar grundsärskola för

elever med lindrig utvecklingsstörning och träningsskola för elever med måttlig eller grav

utvecklingsstörning (Ineland, Molin & Sauer, 2009). Beslutet om en elev har rätt att gå i

grundsärskolan ska ske efter ett gediget utredningsförfarande som ska omfatta medicinska,

pedagogiska, sociala och psykologiska aspekter. (Ineland m.fl., 2009).

FUB anser i ett ”Yttrande över Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet Ds

2009:25” att utbildningen i grundsärskolan ska ge eleverna en ”… god utbildning men med

lägre studietakt…” och ”utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling

samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning.”

(www.fub.se). Vidare menar man att ett närmande inom och mellan de olika skolformerna i

och med den nya skollagen och läroplanerna, Lgr11 och Lgrs11, väcker förhoppningar om en

större flexibilitet och större möjligheter att ge elever en skräddarsydd utbildning utifrån

förutsättningar och behov. Man menar också att det ska finnas större valfrihet för föräldrar att

välja sitt barns skolgång, grundskola, grundsärskola eller individintegrerad i grundskoleklass,

utifrån det faktum att varje barn/ungdom är unikt med unika behov och förutsättningar.

Ämnena matematik och svenska upptar tillsammans en tredjedel av den undervisningstid som

en elev i grundsärskolan har rätt till under sin skoltid (www.skolverket.se). Det är två stora

ämnen som ges stort utrymme i grundsärskolans timplan och vars innehåll är reglerat i ett

centralt innehåll. Kursplanerna i matematik och svenska enligt Lpo94 var uppbyggda med

strävansmål samt mål att uppnå (med tillägget efter elevens förutsättningar), uppnåendemålen
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var uppdelade på skolår 5 samt då skolgången avslutades. I Lgrs11 har matematik och

svenska istället kunskapskrav för betygsstegen E, C och A i slutet av årskurs 6 respektive 9.

Syfte
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera om, och i så fall hur, några lärare anser

att undervisningen i två av grundsärskolans teoretiska ämnen, matematik och svenska,

förändrats sedan Lgrs11 infördes.

Frågeställningar
- Anser några tillfrågade lärare att undervisningen i matematik och svenska i

grundsärskolan har förändrats sedan Lgrs11 infördes och i så fall hur?

- Vilka fördelar/nackdelar ser de tillfrågade lärarna med den nya läroplanen utifrån

ämnena matematik och svenska?

Teoretisk referensram
Som teoretisk referensram lyfter vi olika perspektiv på utvecklingsstörning då denna

funktionsnedsättning är kriteriet för att få rätt att gå i grundsärskolan. Vi lyfter också teorier

kring utveckling och lärande då detta är vad vi anser undervisningen ska leda till. Slutligen

lyfter vi perspektiv på matematik och svenska då dessa två kärnämnen fokuseras i studien.

Perspektiv på utvecklingsstörning
Utvecklingsstörning är ett konstruerat funktionshinder menar Greenspan, Switzky och Woods

(2011). Under årens gång har terminologin, förklaringarna och definitionerna av intellektuella

funktionshinder varierat men har historiskt sett fokuserat på sjukdom, personliga defekter och

kategoriseringar (Schalock, 2011). Genom årens gång har många olika begrepp använts för

det som i dag benämns utvecklingsstörning, ett begrepp som både är komplext och

tvärvetenskapligt och beroende på vilket perspektiv man tar får olika förklaringar (Ineland

m.fl., 2009). Granlund och Göransson (2012) lyfter fram att personer med utvecklingsstörning

ofta har svårigheter med rumsuppfattning, tidsuppfattning, kvalitetsuppfattning,

kvantitetsuppfattning samt orsaksuppfattning. Vidare skriver författarna att

utvecklingsstörning enligt DSM-IV definieras av IQ under 70, en nedsättning av den adaptiva

förmåga samt att svårigheterna ska ha uppkommit före 16 års ålder. Granlund och Göransson

(2012) skriver också att då stödåtgärder ska planeras ses utvecklingsstörning som något som

uppstår i samspelet mellan personen och miljön. Om eleven med utvecklingsstörning får möta

det som ska läras in ofta, i lagom takt samt kopplat till tidigare kunskaper underlättas lärandet.
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Vygotskij (1978) skriver att forskning visat på att elever med utvecklingsstörning har svårt

med abstrakt tänkande. Med detta som utgångspunkt har tanken att undervisningen bör bygga

på konkreta ”se och gör”-metoder utvecklats inom grundsärskoleundervisning. Vygotskij

(1978) menar dock vidare att i och med denna undervisning stjälps eleverna snarare än hjälps.

Genom att bara möta konkretion stärks elevernas svårigheter inom detta område istället.

Vygotskij (1978) trycker på att undervisningen för elever med utvecklingsstörning måste

pusha dem mot abstrakt tänkande genom gemensamt arbete och hela tiden arbeta utvecklande.

Sedan mitten av 1900-talet har olika sociala reformer avlöst varandra i Sverige, skriver

Ineland, Molin och Sauer (2013). Vi har gått från en tro på kollektiva lösningar till ett mer

individualiserat tänkande. De senaste decenniernas socialpolitiska åtgärder, skriver Ineland,

m.fl. (2013), har dock haft normaliseringsprincipen som mål, personer med

utvecklingsstörning ska få tillgång till normala livsbetingelser. Här i ingår också att det inte är

individen utan omgivningen, den fysiska och sociala miljön, som ska normaliseras.

Teorier om lärande och utveckling
Vad vi ska lära samt på vilka sätt vi lär är beroende av de sociala och kulturella förhållanden

vi lever i, menar Säljö (2003). Under årens gång har olika färdigheter krävts av människan

och i och med förändring av dessa färdigheter har de eftersträvansvärda kunskaperna samt

kunskapsinhämtandet förändrats. Teorier kring hur människan lär har även de under årens

gång förändrats och både avlöst, kompletterat och motsagt varandra. Inom det sociokulturella

perspektivet anses lärande ske i sociala sammanhang med språk och kommunikation som en

central del (Säljö, 2003). Inom det sociokulturella perspektivet, menar Säljö (2003), vidare är

människan en biologisk varelse med en viss uppsättning av naturen givna fysiska och mentala

tillgångar. Vårt lärande stannar dock inte här utan människan har tillgång till ett antal

”redskap” eller ”verktyg” (Säljö, 2003, s.20), det vill säga de resurser vi tillämpar för att

förstå och agera i omvärlden. Dessa resurser byggs upp i samhället och ges tillgång till genom

interaktion med andra. Claesson (2008) tar upp att lärande sker genom delaktighet, vi lär

genom att vistas i en miljö och ju längre tid vi deltar desto mer förstår vi och lär oss. Säljö

(2003) skriver vidare ”Kunskap kommer vi istället att förstå som knuten till argumentation

och handling i sociala kontexter, och som resultat av aktiva försök att se, förstå och hantera

världen på ett visst sätt.” (s.26). Lev Vygotskij menade att barns och elevers utveckling och

lärande sker både inifrån och utifrån men endast genom den egna utvecklingen kommer

barnet inte särskilt långt (Crain, 2011). Vygotskij (1978) menade att barn lär genom imitation
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och att barn genom imitation kan klara av mycket mer tillsammans eller med guidning av en

vuxen än de kan göra själva. Vygotskij formulerade i och med detta också tankarna kring den

proximala utvecklingszonen, the zone of proximal development. ”It is the distance between

the actual developmental level as determined by independent problem solving and the level of

potential development as determined through problem solving under adult guidance or in

collaboration with more capable peers.” (Vygotskij 1978, s.86). Genom att läraren ger

eleverna inte bara uppgifter som han/hon självständigt kan lösa utan också svårare uppgifter

som eleven löser tillsammans med läraren eller andra elever går utvecklingen framåt. I

utvecklingen har språket också en stor roll menade Vygotskij (1978).

Matematik och svenska
I arbetet kring låsningar i matematik skriver Samuelsson och Lawrot (2009) att matematik

ofta uppfattas som skild från verkligheten, det är något som görs i skolan men man ser ingen

användning för eller samband med denna. Matematikämnet är abstrakt. Samtidigt tar

författarna upp att grundläggande matematikkunskaper kan öppna nya möjligheter för

individen att förstå både världen och sin egen situation samt ger individen större möjlighet att

verkligen bli delaktig i samhället. För att undvika eller komma förbi låsningar i matematik

framhåller Samuelssons och Lawrots (2009) studie genomgångar på rätt nivå samt arbete i

lugn miljö och egen takt som viktiga faktorer för eleverna.  Andra framgångsfaktorer, menar

författarna, är att innehållet under matematiklektionerna kopplas till elevernas vardag samt att

läraren är mån om att eleverna verkligen ska förstå vad det är de gör. Vikten av att koppla

matematiken till vardagen lyfter även Magne (2004) men hävdar också att det är viktigt att

eleverna får lära sig det matematiska språket. Genom att också elever ges möjlighet att

diskutera matematik tillsammans med klasskamrater och lärare utvecklas deras

matematikkunskaper och lösningsförmågor både gemensamt och individuellt visar Mercer

och Sams (2006). Genom ökad samverkan mellan forskning och matematikundervisning ökar

kvalitén på undervisningen (Sjöberg, Bergström och Nyberg, 2011). Denna samverkan leder

också till en för lärarna mer stimulerande arbetsmiljö där de gemensamt får möjlighet att

diskutera forskningstexter, egna erfarenheter och den dagliga undervisningen, vilket i sin tur

leder till en utveckling av matematikundervisningen och elevernas lärande.

I arbetet med allas rätt till utbildning har läsning en viktig roll och läsningen måste få ske i

meningsfulla sammanhang för att utvecklas (Savage, 2006). Kommunikation, språk och

läsförmåga är grundläggande för delaktighet i skola och samhälle och något som eleverna
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idag möter och behöver i fler sammanhang och arenor som till exempel sociala medier och

spel (Light & McNaughton, 2012). Dagens teknik kan här vara en hjälp i arbetet för att

utveckla dessa förmågor. Frost (2002) tar upp att läsning består av både avkodning och

förståelse och att bägge dessa delar måste arbetas med och finnas med. Vidare skriver Frost

(2002) att valet av texter är av stor betydelse. Det är av stor vikt att texterna intresserar eleven

och det kan vara nödvändigt att koppla texterna till elevens vardagsliv för att finna detta

intresse. Undervisning av elevernas läs- och skrivförmåga behöver finnas med under alla

skolår och strategier vidareutvecklas och skapas kontinuerligt, menar Liberg (2008). Läs- och

skrivundervisningen bör också kopplas till olika ämnen, genrer och syften, skriver författaren.

Tidigare forskning
Att det i dagens samhälle ställs stora krav på läsförmågan för bland annat en persons

möjlighet till delaktighet framgår av Reichenbergs (2012) studie. Samtidigt visas här att

undervisningen i grundsärskolan brister inom detta område. Läsundervisningen visas här inte

ha fått det utrymme som skulle behövas. Reichenberg (2009) tar upp att en anledning till detta

kan vara att lärare är rädda för att utsätta eleverna för press och krav, istället är det ett

omsorgsinriktat fokus som framträder i grundsärskolan.

1946 kom den första läroplanen för den verksamhet som i dag kallas grundsärskola och två år

dess för innan hade skolplikt införts för alla bildbara barn skriver Berthén (2007). Författaren

tar upp att verksamheten då främst byggde på sinnes- och rörelseträning och det framhölls i

riktlinjer att det inte fick ställas för höga förväntningar på eleverna. ”Sinnesslöskolans arbete

handlade alltså om att uppfostra och undervisa barnen främst i praktiskt arbete men även så

långt som möjligt i läsämnena”. (Berthén 2007, s.19). Berthén (2007) skriver vidare att

införandet av skolplikt inte medförde några förändringar varken på undervisningens

organisation eller för hur den konkreta undervisningen genomfördes. 1954 genomfördes en

reform inom sinneslöundervisningen, namnet särskola introducerades och verksamheten kom

att bli mer skolinriktad. Läroplan för rikets särskolor som infördes 1959 medförde fortfarande

inte några större reformer vad gällde kursplanernas innehåll, undervisningssättet blev dock

något mer detaljerat vad gäller skolämnena och fortfarande tilldelades sinnesträningen ett

större utrymme än övriga ämnen, skriver Berthén (2007). 1967 gavs alla barn rätt till

undervisning och särskolan organiserades i grundsärskola och träningsskola. 1973 kom en ny

läroplan, Läroplan för grundsärskolan (Lsä73) och det poängterades att dessa elever var i

stort behov av förskoleliknande stimulans. Sinnesträning och ADL-träning gavs större
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utrymme än de teoretiska ämnena. Den genomgående tanken i Lsä73 var

utvecklingspsykologiskt och eleverna skulle stimuleras och aktiveras men man skulle även

träna bort de problem man bedömde att eleverna hade och läroplanen hade ett mer

förebyggande och anpassande fokus än bildande. 1985 överfördes det politiska ansvaret från

Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet och under 1990-talet bytte grundsärskolan

huvudman från landstinget till kommunen och kom således att hamna under samma

skolledning som grundskolan. 1990 fick grundsärskolan återigen en ny läroplan Läroplan för

den obligatoriska grundsärskolan (Lsä90) och i denna poängterades nu kunskapsuppdraget

tydligare, elevernas problem stod inte längre i fokus och sinnesträningen framstod som

underordnad. Ytterligare en skillnad mot Lsä73 var att Lsä90 ”[...] inte var ett i detalj

innehålls- och metodföreskrivande styrdokument” (Berthén 2007, s.33). 1994 infördes sen

grundsärskolan i den allmänna läroplanen Läroplan för det obligatoriska skolväsendet,

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) och grundsärskolans ”skolifiering” var genomförd

(Berthén 2007, s.33). Övergången från Lsä90 till Lpo94 blev ingen större sak. I och med

Lpo94 fick grundsärskolan samma läroplan som grundskolan men med egna uppnående- och

strävansmål för eleverna i grundsärskolan. Berthén (2007) lyfter dock att forskning och

beskrivning kring särskolornas konkreta undervisningsarbete under årens gång är bristfällig.

Under Lpo94 har Skolverket genomfört utvärderingar i grundsärskolan som visar på

motsägelsefullhet, samtidigt som grundsärskolan uppges fungera bra så brister kunskaperna i

det arbete som ska utföras. Elever och vårdnadshavare trivs i grundsärskolan men för låga

krav ställs på eleverna. Berthéns studie visar på att undervisningen styrd av Lpo94 bedrivs på

liknande sätt som i grundsärskolans begynnelse.

Blom (2003) beskriver i sin studie hur undervisningen/pedagogiken ser ut i ett antal

grundsärskolegrupper vars lärare hon intervjuat. Blom beskriver att målsättningen med

undervisningen i dessa grupper är att ge tillräckliga baskunskaper och att öka elevernas

självförtroende. Dessa faktorer står ibland i ett komplext förhållande till varandra, då en faktor

(ökat självförtroende) kan försvåra den andra (tillräckliga baskunskaper). Rent konkret

framkommer begrepp som förberedelse, tid, individualisering respektive konkreta och flexibla

metoder (Blom, 2003) som viktiga framgångsfaktorer. Skillnaden mellan undervisningen som

bedrivs i grundsärskolan och den undervisning som ges i grundskolan innebär endast en

gradskillnad och inte en artskillnad.
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Ankarfors och Wanér (2010) hittar i sin studie inslag av TEACCH-programmet men även

inslag av Deweys teorier kring learning by doing i grundsärskolans undervisning. De flesta av

intervjupersonerna instämmer dock i Vygotskijs teorier om att kunskap utvecklas genom

samspel, aktivitet och kommunikation. De slutsatser som Ankarfors & Wanér (2010) drar är

att undervisningen i grundsärskolan är strukturerad, konkret och tydliggörande. Andra

betydelsefulla aspekter är bemötande, tid och motivation. Det läggs även stor vikt vid dialog,

kommunikation och samspel. Undervisningen i grundsärskolan kännetecknas också av

självständighetsträning. I Bloms (2003) studie menar särskolelärarna ”att eleverna ska få

kunskap om skolans basämnen, utveckla ett bra självförtroende, bli socialt fostrade samt

känna lust och motivation i skolarbetet”.

Matematikundervisning i grundsärskolan (Skolverket, 2011) tar upp att flera studier som

gjorts visar på att utvecklingen av den matematiska förmågan inte nämnvärt skiljer sig åt hos

elever med eller utan utvecklingsstörning. Forskare har heller inte sett några skillnader vad

gäller den matematiska förmågan hos elever med utvecklingsstörning kontra elever med andra

matematiksvårigheter.  Något som dock har konstaterats är att utvecklingsstörning innebär en

nedsatt funktion i arbetsminnet och detta kan i sin tur leda till svårigheter att hantera flera

olika matematiska strategier på en gång. Skolverkets (2011) studie visar också på att

matematikundervisningen i grundsärskolan ofta innehåller konkreta och laborativa inslag,

kopplingar till elevernas vardag och intresse, längre tid samt individualisering. I NCM´s

Rapport 2001:1 påpekar författarna att grundsärskolan, liksom grundskolan, brister vad gäller

lärarnas förmåga att bedöma elevernas kunnande i matematik. De menar vidare att kunskaper

i bedömning, analys och utvärdering är en oerhört viktig del i matematikundervisningen för

att kunna utveckla alla elever inom ämne och ser att det behöver förbättras.

Skolinspektionens (2009) undersökning av ämnet svenska i grundsärskolan visar att många

skolor inte möjliggjorde för eleverna att utveckla alla de förmågor som ämnet bör innehålla.

Rapporten visar på att högläsning var ett vanligt moment i undervisningen samt individuell

läsning och individuellt skrivande. Både läsning och skrivande hade dock fokus på

färdighetsträning och utrymme för gemensamma diskussioner kring det lästa eller skrivna

samt sammanhang saknades. Det saknades tillfällen för eleverna att verkligen få förstå och

uppleva texter och kring detta utveckla sin förmåga. Enligt lärarna är fritt skrivande svårt för

eleverna i grundsärskolan men de fick heller inte öva detta. Ett annat allmänt inslag i

undervisningen visade sig vara den dagliga samlingen. Samlingens syfte var främst att ge
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eleverna struktur över dagen. Hos vissa lärare fick eleverna också möjlighet att samtala om

aktuella händelsen eller intressen under samlingen. I många klasser lades mycket tid på samtal

och eleverna uppmuntrades att ställa frågor men samspel och kommunikation mellan eleverna

fick mindre utrymme. Undersökningen visar också att de lärare som utgick från kursplanerna i

större utsträckning kopplade läs- och skrivuppgifter till ett större sammanhang och ofta även

arbetade tematiskt. De lät eleverna använda sina språkliga förmågor i samspel och utgick från

elevernas intressen och erfarenheter.  En slutsats undersökningen drar är att undervisningens

fokus bör vara mål i kursplan och läroplan istället för val av aktivitet, innehållet ska styra

valet av aktiviteterna. Undersökningen visar också på att skolorna brister i att ta reda på exakt

var eleverna befinner sig samt vad nästa steg i lärandet är.

Szönyi (2005) fokuserar i sin avhandling på särskoleelevers känsla av delaktighet/utanförskap

i förhållande till normalitet/avvikelse. Det finns en delaktighetsinriktad önskan i

grundsärskolans undervisning, som struktureras så att eleverna ska ha möjlighet att delta

utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Eleverna i avhandlingen accepterar inte

några delaktighetsinskränkningar, utan beskriver sig själva som ”vanliga” i det mesta men i

vissa avseenden avvikande från det förväntade, till exempel genom att vara långsam och

behöva mer tid på sig. Grundsärskolans konstruerade utanförskap gjorde dock att eleverna

ibland tvingades ”vanliggöra” det som normalt uppfattas som avvikande (Szönyi, 2005). I

Frithiofs (2007) avhandling ses grundsärskolan av intervjupersonerna som en skola för dem

som behöver mycket hjälp och detta är positivt. Lärarna har kontrollen över det mesta av

innehållet, men personerna i avhandlingen uppfattar skolan som rolig, de flesta är snälla och

grundsärskolan har gett dem lust att lära i ett livslångt perspektiv. Delaktigheten är av mer

social karaktär där intervjupersonerna vittnar om en stark känsla av tillhörighet elever

emellan, med relationer som består även efter avslutad skolgång.

Även Swärd och Florin (2014) skriver att undersökningar och granskningar visat att

undervisningen i grundsärskolan har mer fokus på omsorg än på kunskap och att detta innebär

att eleverna i denna skolform inte får de utmaningar och den utveckling intellektuellt och

kunskapsmässigt som de har rätt till. Det viktiga blir istället trivsel och trygghet, menar

författarna. De menar vidare att omsorg visserligen också måste finnas med men att det inte

får ta överhanden. Även Skolverket (2001) tar upp att trygghet och omsorg bör finnas med

och är en grund för att eleverna ska känna motivation och utvecklas men att det inte får stanna

där vid. En skola utan tydliga undervisningsstrategier, vad som ska undervisas om samt hur
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det ska ske, kan dock visar Skolverket (2001) hemfalla åt vårdnadshavares och elevers önskan

om att fokusera på trygghet och omsorg. Utan tydliga undervisningsstrategier ökar också

risken för kortsiktiga lösningar, låga krav och få utmaningar för eleverna. Risken finns också

att fokus hamnar på det eleverna inte kan istället för det de skulle kunna utveckla. Skolverket

(2001) visar också på att eleverna i grundsärskolan inte får de kunskapsmässiga utmaningar

de har rätt till eller anses vara i behov. En annan anledning till detta ses vara att eleverna i

grundsärskolan behandlas som ett kollektiv där alla tillskrivs nästintill samma behov. Keil,

Miller och Cobb (2004) lyfter också risken med förvirring kring begreppen särskilda behov

och funktionshinder att alla dras över en kam och på så sätt inte får det stöd man är i behov av

utan som de flesta är i behov av. Författarna visar också på att så länge problem ses som

hemmahörande hos eleven själv kommer specialpedagogisk hjälp ske efter det istället för att

vara inbakat i utbildningssystemet genom principen om lika möjligheter.

Karvonen, Wakeman, Browder, Rogers och Flowers (2011) visar på att för att höja den

kunskapsmässiga nivån på undervisning kan lärare som arbetar med barn med

inlärningssvårigheter behöva hjälp med att anpassa den kompetens de redan besitter till att

även omfatta ett nytt innehåll. Studien visar att det är lätt att hemfalla åt baskunskaper som

räkna, hitta ord samt pengaarbete om lärarna inte får stöd och träning i att anpassa ett mer

avancerat kursplaneinnehåll till elevernas nivå. Att grundsärskolan bör ha en förutbestämd

grundidé om vad verksamheten ska gå ut på och styras av tydliga mål samt planer på hur

målen ska genomföras skriver Ineland, Molin och Sauer (2013). Författarna lyfter att enligt

Skolverket är det denna verksamhetsidé som i större utsträckning än lärarnas utbildning som

påverkar kvalitén. En saknad av både verksamhetsidé och utbildning leder dock till att

undervisningen bedrivs oreflekterat och rutinmässigt.

Isaksson och Lindqvist (2014) skriver att under 1900-talets decentralisering gavs

kommunerna och även varje skola självbestämmanderätt över utbildningens form och

innehåll. Nya styrdokument som läroplan och kursplan sattes fortfarande av regeringen men

inom ramarna gavs mer frihet. Skolverket (2001) lyfter också att kommunaliseringen av

grundsärskolan medförde en avsaknad av kollegialt samarbete för lärarna inom denna

skolform. Styrdokument och bestämmelser förändrades dock återigen och författarna skriver

att inte sedan 1960-talet har så många reformer skett inom utbildningsväsendet som sedan

mitten av 2000-talet till dagsdatum. Kännetecknande för denna period var ökade krav på den

enskilda myndigheten, kunskapsinhämtning och resultat i skolan. Tankarna om inkludering
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fick också stort genomslag under denna period men skolor gavs möjlighet till segregerande

lösningar i nödvändiga fall. Inkluderingstankarna krockar också till viss del mot kravet på

kvalité och konkurens inom skolan. Författarna tar också upp att implementering av politiska

beslut sällan sker utan konflikter och blir beroende av resurser, lokala förhållanden och

skillnader i skolkulturer.

I Skolverkets rapport ”Forskning om skolreformer och deras genomslag” från 2013 kan man

läsa att studier om tidigare läroplansövergångar på 1990-talet visar att lärare ofta har

läroplanen ”i bakhuvudet”. De läser den inte regelbundet, men känner ändå till dess innehåll

så pass mycket att de kan ha den i tankarna under arbete med lektionsplaneringen.

Kursplanerna ger även stort utrymme för olika tolkningar visar en studie av grundskollärares

uppfattningar om kursplanerna i svenska, samhällskunskap och kemi (Skolverket, 2008). Vid

införandet av en ny läroplan måste läraren göra nya tolkningar och konkretiseringar innan den

kan realiseras (Skolverket, 2013). Man menar dock att det är omöjligt att nollställa och starta

om som om det inte fanns någon historik, något som ”sitter i väggarna”. Olika läroplaner,

föreställningar och tankemönster som varit dominerande vid tidigare tidpunkter finns kvar

som lager på lager i verksamheten och påverkar den. Gamla och nya idéer lever sida vid sida

och nya pedagogiska inslag som tillkommer tillämpas i förhållande till det som redan fanns

där. Det här gör att nytt innehåll och nya inslag som tillkommer genom läroplaner och

kursplaner har ganska svårt att få genomslag i skolan. Man menar också man måste ta i

beaktning att dessa är en skrivbordsprodukt som beskriver en idealiserad verklighet. Dessa

planer lyfter fram en undervisning som man gärna skulle se genomförd i praktiken, men det

finns en rad faktorer som bidrar till att det blir ett glapp mellan teori och praktik (Skolverket,

2013). Flera forskare hävdar att nya läroplaner endast i liten grad eller inte alls förändrar

lärarnas sätt att undervisa. Enligt samma rapport är lärares planering ett komplext arbete där

läraren måste ta hänsyn och förhålla sig till kontexten, elevgruppen och eleven enskilt,

skolans tradition och organisation, samhällets allmänna opinion och övriga praktiska

begränsningar. Utöver detta kommer även styrdokumenten och lärarens egna begränsningar

och förmågor.

I en studie från Kanada gjord av Hargreaves, Earl, Moore och Manning (2001) följde man 29

lärare under fem år, för att undersöka hur lärarna tolkade och implementerade en ny och

målorienterad läroplan. Man konstaterade att arbetet med att översätta relativt abstrakta mål

till konkreta undervisnings- och elevmoment var en väldigt komplex uppgift. Lärarna i
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studien upplevde målen som för vaga, för många och för omfattande och man upplevde det

som svårt att värdera elevernas måluppfyllelse utifrån målen. Vissa lärare menade också att

det var mycket begränsande att följa en planering, utan att ta hänsyn till den kontext de

arbetade i.



16

Metod

Metodval
Vi valde att tillämpa en kvalitativ ansats i uppsatsarbetet då vårt syfte var att beskriva och

analysera det insamlade materialet. Då målet med studien var att undersöka om

undervisningen förändrats med den nya läroplanen samt lärares syn på denna valde vi att

tillämpa intervju som datainsamlingsteknik. Med intervju vill forskaren enligt Gustavsson

(2010) återge och förklara den objektiva verkligheten. Då vi ville fånga de intervjuade

grundsärskolelärarnas erfarenheter och kunskaper av att undervisa utifrån de båda

läroplanerna Lpo94 samt Lgrs11, valde vi att använda en intervjuform som liknar den

halvstrukturerade intervjun som Kvale och Brinkmann (2009) beskriver.  Den här typen av

intervju kan användas när man vill försöka ”förstå världen från undersökningspersonernas

synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter...” (Kvale & Brinkmann, 2009, s.17). Det är

en professionell intervju med ett syfte och en speciell teknik, men kan liknas vid ett

vardagssamtal. Intervjun är halvstrukturerad, det vill säga inte ett öppet samtal, men inte

heller ett slutet frågeformulär. Genom samtalet kan vi få kunskap om grundsärskolelärarnas

erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). De menar vidare att det finns olika

maktasymmetrier i en kvalitativ intervju, då det är intervjuaren som inleder och avgränsar

intervjusituationen, bestämmer ämne samt avgör vilka frågor som ska besvaras och följas upp.

Deltagare och urval
För att begränsa studien valde vi att fokusera på två av grundsärskolans teoretiska ämnen. Vi

valde matematik och svenska då dessa är två av kärnämnena och två ämnen som genom

grundsärskolans alla skolår har stort utrymme i undervisningen. Kriterierna för att kunna delta

i studien var således dels att lärarna skulle undervisa i ämnena matematik och svenska i

grundsärskolan, dels att de hade undervisat i minst fem år för att på så sätt ha arbetat både

utifrån Lpo94 och Lgrs11. De lärare som deltagit i studien arbetar på elva olika skolor

fördelade på fem kommuner i Mellansverige. De intervjuade lärarna har arbetat mellan sju

och 40 år i grundsärskolan och förutom flera olika grundutbildningar har de en

specialpedagogisk profil, speciallärar- eller specialpedagogutbildning.
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Genomförande
Vi genomförde 12 intervjuer med lärare i grundsärskolan som undervisat både utifrån Lpo94

och Lgrs11 i ämnena svenska och matematik. Kristin intervjuade sju lärare och Annelie fem

lärare. För att få tag i lärare som uppfyllde våra kriterier mailade vi ut en skriftlig förfrågan

tillsammans med missivbrev till rektorer på ett antal slumpmässigt utvalda skolor. Genom

rektorerna fick vi här kontakt med intervjupersoner som vi sedan kontaktade personligen via

mail eller telefon.  Vi hade även sedan tidigare kontakt med några lärare som vi tillfrågade via

mail om de ville delta i vår studie. Innan intervjuerna startade informerade vi alla

intervjupersoner skriftligen om syftet och de etiska övervägandena. Intervjuerna planerades in

vid passande tillfällen och hölls i lämpliga lokaler på lärarnas arbetsplatser där intervjuerna

kunde genomföras i lugn och ro och utan avbrott. Av de tolv lärare vi intervjuat har tio

intervjuer genomförts individuellt och två lärare intervjuats gemensamt. Intervjuerna har tagit

mellan 40 minuter och en timme. Kvale och Brinkman (2009, s.146) lyfter ”intervjuguidens”

fördel under intervjun och därför formulerade vi övergripande ämnen men också specifika

frågor kring det område vi vill undersöka och i intervjuerna utgick vi från denna. Utifrån vad

intervjupersonerna tog upp och samtalade om ställde vi följdfrågor. Vi förde stödanteckningar

och spelade in hela intervjuerna, som vi sedan transkriberade var för sig i sin helhet. Sedan

bytte vi material för att läsa in oss på varandras intervjuer inför analysarbetet. Även i de fall

där lärarna undervisat utifrån flera kursplaner har intervjuerna handlat om den undervisning

som sker i grundsärskolans skolår 1-9 i ämnen. Själva rapportskrivandet utfördes tillsammans

i ett textdokument som skickades fram och tillbaka mellan oss, där vi fyllde på med och tog

bort text, skrev om, gjorde olika rättelser och på så vis bearbetade texten.

Dataanalys
Vi läste igenom de transkriberade intervjuerna flera gånger för att få en förståelse och

helhetsbild av det insamlade materialet (Fejes och Thornberg, 2009). Därefter analyserade och

tolkade vi den data vi samlat in och liksom Fejes och Thornberg (2009) menar, skapade vi

mening ur denna och såg det insamlade materialet som något. Vi gick djupare in i vad

intervjupersonerna verkligen hade sagt och lyft, för att hitta betydelsefulla mönster. I

tolkningsarbetets första skede la vi teorierna åt sidan (Fejes & Thornberg, 2009) för att sedan

koppla detta resultat till vår teoretiska referensram samt tidigare forskning och analysera

vidare därifrån. Ur det insamlade materialet framkom teman vars innehåll gav svar på våra

frågeställningar. Ett tema är en röd tråd av mening som följer genom varje utlyft citat.
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Validitet och reliabilitet
Under hela arbetet har vi haft ett reflexivt förhållningssätt då vi, liksom Fejes och Thornberg

(2009) poängterar, reflekterat över vårt metodval och tillvägagångssätt, vår förförståelse och

egen roll, samt våra teoretiska utgångspunkter och perspektiv. Under intervjuerna arbetade vi

medvetet med att ”ställa oss utanför” för att vår förförståelse inte skulle innebära att dra egna

slutsatser utan istället ställa följdfrågor, något som inte alltid är helt enkelt. Under intervjuerna

hade vi också ständigt uppsatsens syfte och frågeställningar i bakhuvudet för att säkerställa att

få svar på det vi ville undersöka. Vi var även måna om att transkribera intervjuerna ordagrant.

Vi är medvetna om att det inte går att dra några generella slutsatser av studien på grund av

dess begränsade urval men vi fann stor samstämmighet i intervjupersonernas svar. Vi blev

också överraskade över det resultat som framkom av intervjuerna då detta motsade både

mycket av den tidigare forskningen men också vår egen förutfattade mening.

Etiska överväganden
Vi utgick från Vetenskapsrådets rapport ”God forskningssed” från 2011 och tog hänsyn till de

etiska reglerna och riktlinjerna för kraven kring information, samtycke, konfidentialitet och

nyttjande. Informationskravet innebar att vi var tvungna att informera alla berörda om syftet

med studien. Vi informerade de berörda grundsärskolelärarna om studiens syfte och

tillvägagångssätt i ett informationsbrev. På så sätt kunde lärarna själva fatta ett välgrundat

beslut om sitt eventuella deltagande i samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet innebar att

deltagarna gavs största möjliga konfidentialitet. Inga namn på vare sig lärare eller

arbetsplatser/skolor används i uppsatsen. Nyttjandekravet innebar att det insamlade materialet

enbart får användas i uppsatsen.



19

Resultat
Utifrån syftet med uppsatsen och våra frågeställningar har vi sökt teman i det insamlade

intervjumaterialet som nedan presenteras. Vi har valt att först redogöra för lärarnas svar i

tematiserade grupper utifrån vår tolkning för att sedan redovisa en analys av temana kopplat

till teoretisk referensram samt tidigare forskning. På detta sätt möjliggör vi för läsaren att följa

vårt resonemang utifrån våra framkomna teman.

Utgår från kursplanen i planeringen

Så gott som alla lärare vi intervjuat har lyft att de i sin planering av både matematik och

svenska utgår från kursplanerna för att få med det innehåll som eleverna enligt

styrdokumenten ska få ta del av. Lärarna är tydliga med att detta styr mycket av

undervisningen och det framgår att det är en självklarhet för dem att starta planeringen i

kursplanerna. De säger att det är utifrån kursplanerna de plockar moment, områden och teman

de sen arbetar med. Lärarna säger att de antingen skriver års- eller treårsplaneringar för att

täcka in det centrala innehållet. I dessa planeringar arbetar de med vissa bitar kontinuerligt

varje år och med andra delar var tredje år.

Ja alltså vi har ju kursplanerna som vi läser och jag går efter och försöker
verkligen se till att de får alla de här bitarna varje år.

De (områdena i matematik som undervisas om) plockar jag från kursplanerna kan
jag säga.

Eftersom vi har en 7-9:a har vi en treårs cykel på det centrala innehållet.

Vi har gjort en årsplanering eller treårsplanering i vissa ämnen ... i matten så har
vi gjort en årsplanering där hela det centrala innehållet med förmågorna finns
med. Så att man inte glömmer något…

Ja, jag har ju försökt att läsa in mig på våran läroplan… och kursplanerna… och
försöka tänka vad jag ska ha med mig i min undervisning.

Några av lärarna tar också upp att det inte alltid är grundsärskolans kursplaner och mål som

ska vara i fokus utan menar att det är viktigt att se till grundskolans mål och sträva mot dessa

för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. De menar att detta fokus höjer

nivån på undervisningen. Lärarna tycker också att innehållet i grundskolans kursplaner utgör

en viktig kunskapsgrund som de vill ge sina elever. Lärarna lyfter också att skillnaden mellan

kursplanerna inte är så stor.
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Så återigen försöker jag titta på var ligger en normal grundskoleelevs läs- och
skrivutveckling och i samma sätt som i matten får man försöka tänka att upp till
6:an är det årskurs 3:s mål det handlar om.

Ja, vi fick gneta in den (Lpo-94) och gneta ner oss i diskussioner om vad den
innebar så den tyckte jag att jag hade med mig väldigt tryggt i bagaget när jag
började jobba i grundsärskolan… Ja… Så den liksom låg där och skvalpade i
bakgrunden…

Jag tänker alltid att mina elever ska gå så långt det går enligt grundskolans mål
och kriterier, det är ju ändå den grunden de måste ha tycker jag.

En annan lärare utgår bland annat från ett material i svenskan som är för grundskolan. I detta

material finns det inför varje kapitel kopplingar till kursplanen och läraren menar att detta är

ett sätt att säkerställa att alla moment kommer med. Det blir också tydligare vilka mål det

faktiskt är man arbetar med just för tillfället.

Även då arbetet utgår från grundsärskolans kursplaner framkommer att lärarna tycker att man

måste våga utmana eleverna och inte vara så rädd för att det blir för svårt.

Man kan liksom stoppa in moment som är alldeles, alldeles i… scratch med vad
de ska kunna sen i sexan. Ja, så det gick! Även om man är bara och nosar på det i
början…

Jag tror ju att jag utgår från mig själv vad jag tror på så vad man kan jobba med
och sen kanske jag gör någonting mer som jag är osäker på om de klarar och då
gör jag ju det för att se...

Det är någonstans det här att vi ska växa lite, eller vi ska inte växa lite vi ska växa
mycket.

...men jag tycker inte alls det är fel att ställa krav på grundsärskoleeleverna.

Utifrån kursplanernas innehåll påpekar vissa av lärarna också att de främst fokuserar på

sådant de utifrån sin erfarenhet anser vara viktigt för eleverna även utanför skolan. Kunskaper

som gör att eleverna ges större förutsättningar att delta i samhället, ta del av information och

lösa problem.

Om man tittar i kursplanen hur man ska hinna igenom allting det är ett mysterium
men sånt som man ändå känner är viktig som jag känner är viktigt för livet här
utanför, det riktiga livet, ... alltså det som man har nytta av i riktiga livet kanske
man lägger lite mera vikt vid.
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Målen för de här ungarna är ju ändå att de ska kunna läsa ett LSS-beslut
någonstans när de slutar skolan, och då menar jag gymnasiet, att de ska ju rent
krasst kunna förstå det som påverkar dem. ... Så någonstans är ju läsförståelsen
jätteviktig. Ja för det fortsatta livet så att man inte blir totallurad och kastar
räkningar i papperskorgen.

En blandning av gemensamt och individuellt

De intervjuade lärarna lyfter att de både i planeringen av matematik och svenska och i själva

undervisningen blandar gemensamt och individuellt arbete. Det gemensamma arbetet, som

blivit ett större inslag i undervisningen, säger de utmanar eleverna då de får möjlighet att

diskutera och resonera gemensamt och på så sätt lära av varandra. Det gemensamma gör

också att eleverna ibland möter ett innehåll som är lite över deras nivå. Några av lärarna har

det gemensamma arbetet i helklass och andra delar klassen i olika nivågrupper. Att

kursplanerna sätter huvudfokus står klart men att det är viktigt att utgå från eleverna i

planeringen av undervisningen i både matematik och svenska lyfter också flera av lärarna. Det

individuella arbetet poängterar de är viktigt för att möta varje elev där just han/hon befinner

sig och utifrån det utveckla individen. De poängterar att grupperna oftast inte är homogena

och eleverna befinner sig på olika nivåer kunskapsmässigt och att det är viktigt att alla även

får arbeta utifrån sin nivå.

Så att jag försöker ju hitta om man tittar i kursplanen, försöker hitta då saker som
man vid olika tillfällen kan jobba med hela gruppen men man kan ju inte bara ha
såna gemensamma arbetsområden eftersom de kan så olika.

Generellt är ju undervisningen mer strukturerad och mycket mer grupporienterad
nu.

Så att man gör det gemensamt så snappar de andra upp det blir lite hitta den
proximala utvecklingszonen som gör att man lyssnar på varandra.

Ibland, vissa perioder, kan det ju vara så att de knappt märker att vi har matte för
att vi pratar och kör på tavlan och gör mycket.

...sen har vi ju naturligtvis, ständigt har i ju, jag har väldigt mycket
klassundervisning, väldigt mycket och det tycker jag är roligt när man kan ha det.

Eftersom man inte har någon direkt homogen grupp är det flera bitar man måste
tänka på (i matematikplaneringen)... En del kan ju räkna lite och de får mer
skriftliga övningar och de som inte kan någonting de får man ju börja från noll
och då kanske med hjälpmedel...
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De lektionerna har jag i helklass, för oavsett vilken nivå du ligger på så finns det
alltid något du klarar av.

Och så är det ju i många, så är det ju nästan jämt tycket jag vad man än jobbar
med för vissa är det för lätt och för vissa är det för svårt men någonstans måste
man, tycker jag, måste man ändå lägga sig lite högre så att säga.

Det är ju väldigt individuellt.... Så då gör jag i alla fall så att jag delar min klass
... Det är inte rättvist annars tycker jag mot de, alla måste få, man måste få
utmaningar.

När det gäller svenska har de väldigt mycket hjälp av varandra det har de, men de
sitter mycket individuellt också.

Ja och det blir ju, vi har ju svenska säger vi men sen blir det väldigt individuellt
inom det för de har ju kommit olika långt i den här gruppen. ... Så det blir väldigt
mycket individuellt det blir det.

Eftersom eleverna är på så olika nivåer så är det ju även om alla är grundsär mot
ämnen så är det olika årskurser och det är ju inte bara det man kan titta på men
de kan ju väldigt väldigt olika mycket så att det blir mycket individuellt arbete så
är det ju, där man måste hitta varje elev och de får jobba utifrån sin, där de
befinner sig.

Matematiklyftet

Kring frågan om matematikundervisningen så tog flera av lärarna upp att de efter att ha

deltagit i Skolverkets satsning Matematiklyftet har ändrat sin matematikundervisning. Lärarna

säger att genom Matematiklyftet har deras matematikundervisning fått ett mycket större fokus

på gemensamt arbete och diskussioner och de har på så sätt ändrat upplägget på samt

genomförandet av lektionerna. Planeringen sker nu också gemensamt med kollegor i större

utsträckning vilket de ser som positivt och utvecklande både för eleverna och för de själva.

Matematiklyftet har höjt nivån på undervisningen och gett lärarna mycket ny input.

Jo, och det är väl så, det är ju faktiskt efter Mattelyftet så har vi ju mycket mer
börjat med gruppdiskussioner i matte. Det, det gjorde jag inte förut. ...men just
dom här gruppdiskussionerna, det, det har ju inte varit så himla mycket förut så
det är ett nytt inslag.

Så det har verkligen höjt nivån på matten,... så har vi verkligen uppdaterat
matematikundervisningen nu.

Jag var med i Mattelyftet med de andra mattelärarna på högstadiet. Grundskolan
alltså… det var innan mattelyftet för grundsärskolan blev klart… och det gav mig
mycket input, tycker jag.
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Jag tycker om den här metoden så jag har fortsatt att arbeta lite på det här sättet.
Fast då har jag använt mellanstadiets material… om man tittar på kunskapskrav
och centralt innehåll i kursplanen för år 6 så är det ungefär samma som för
grundsärskolans år 9.

Förutom förändringen på lektionsupplägget har Matematiklyftet också inneburit ett lite annat

innehåll under matematiklektionerna. Lärarna tar upp att moment som de tidigare arbetat med

nu inte kommer med. Innehållet är förutbestämt och det är detta man arbetar med.

Men vad som händer tycker jag är det är ju också det där som jag, vad ska jag
säga, mallen eller tågordningen som jag har den flyttar på sig litegrann.

Ja och vi följer det (Matematiklyftets innehåll).

Både lärarna och eleverna, säger lärarna, uppskattar Matematiklyftet. Att det i och med

Matematiklyftet förutom fokus på gemensamt arbete och diskussioner också blir viktigt med

diagnoser för att se exakt var eleverna befinner sig i sin matematikutveckling och sen arbeta

vidare därifrån framkom också under intervjuerna.

Nu går vi ju precis Matematiklyftet så nu är vi ju väldigt på och där får vi ju
också väldigt mycket uppdrag och att man får lust att prova.

Så Mattelyftet styr våran undervisning så vi har ingen egen eller vi har bara
gemensam undervisning, men mycket av det som har kommit fram där i
Mattelyftet kommer ju absolut att i framtiden färga, eh, färga framtida planering
för den är oerhört bra.

Ja och de (eleverna) har tyckt att det var jätteroligt.

Men den är väldigt bra och poängen med det där är ju också tycker jag att man,
eh, ska jobba mycket med diagnoser så att man exakt ser vad just den eleven
behöver för sitt nästa steg.

De lärare som inom Matematiklyftet ingår i samma grupp som grundskolans lärare lyfter

också detta som positivt och att det innebär en högre förväntan och nivå då man planerar

tillsammans.

Och det blir också på något sätt den här förväntan på mig och på eleverna, den
blir större, världen blir lite vidare. Sen måste vi många gånger göra om
frågeställningarna men målet är ju där uppe och idén är däruppe.
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Svenskaundervisning genom kommunikation och läsning

Många av lärarna beskriver att de använder sig av kommunikation som grund i sin

svenskundervisning. De använder både tal, skrift och läsande, och får på så sätt med de flesta

av momenten i svenskaämnet. Man samtalar mycket i olika situationer och eleverna får också

till exempel redovisa muntligt för varandra. Skrivandet kopplar lärarna mycket till elevernas

vardag, sådant de själva upplevt. Läsundervisningen har flera av lärarna varierat under åren.

De har använt olika metoder och material utifrån aktuell forskning och teorier. Lärarna

konstaterar dock att oavsett metod är det viktigt med både avkodning och förståelse i

läsundervisningen och mycket tid läggs på gemensamt läsande med diskussioner kring

innehåll och ord. Flera av lärarna använder sig också mycket av bilder i sin

svenskundervisning.

…och så passar det ju väldigt bra in i mitt arbetssätt för jag tycket mycket om att
arbeta… utifrån bilder i barnens vardag. Det har jag upplevt förut att det är
väldigt roligt och inspirerade att skriva om det man faktiskt själv har gjort. Och
det passar ju väldigt bra för man kan få in mycket i det av det som står i våran
läroplan i det jobbet.

Och sen klistrar man ju in sina tre eller fyra veckans bilder i en bok och… de har
ju verkligen tränat upp sig på att formulera meningar… ja… Så det är ju mer att
jag har ordnat situationer och sen har vi bestämda tider vi läser och när de läser
högt för mig var och en för att utveckla läsningen och då har jag också tid att
prata om förståelsen. Och sen är det ju i andra situationer, ja det är ju med foton
det också, är det ju gjort för att inspirera till eget skrivande.

Men om man inte har lärt sig skrivandet… alltså läsandet är ju också jätteviktigt
för om man är en god läsare så får man ju också med sig mycket på vägen.

Ja, vi läser mycket i skolan och lånar böcker regelbundet på biblioteket och det är
ju inte bara skönlitteratur utan också… det är faktaböcker och serier och allt och
ingenting. Vi har ju högläsning varje dag och de har även tyst läsning. De läser
mycket.

Till exempel att man har ju samtal varje dag i samlingen och man har… ja, man
jobbar ju hela tiden med språket i och med att man pratar med varann… och det
gör vi ju väldigt mycket i min klass… det lägger vi mycket tid på…

…utgår mycket från kommunikation… både i form av samtal och berättande och i
skrivande… De läser väldigt mycket också… Det är liksom det som är stommen i
undervisningen och i dessa… aktiviteter så skapas möjligheter för eleverna att
träna förmågorna.
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Men någonting som jag tycker, som vi jobbar mycket med, att kunna stå inför en
grupp och formulera sig och jag tycker i alla fall det här och respektfull och att
man får öva sig i att lyssna och argumentera och reflektera.

Sen har vi ju också varierat det här med läsningen väldigt mycket. [...] Den
mekaniska läsningen går bakåt om de inte tränar, så att jag anser att man måste
ha den biten också man kan inte bara läsa små stycken tillsammans där vi läser
mellan raderna och lär oss tyda texten. Läsförståelsen är jätteviktigt men de
måste kunna avkoda också.

Vi läser ju mycket, vi har mycket högläsning och då gäller det ju att hela tiden
kolla upp begrepp, ord som förekommer.

Flera av lärarna kommer också in på att svenskan kommer in i många andra ämnen som till

exempel NO och SO. Inom dessa ämnen är det många ord och begrepp som kan behöva

diskuteras. Man kommunicerar kring innehållet och ökar förståelsen. Ämnena ger också

möjlighet för träning av separata kunskaper och förmågor i meningsfulla sammanhang.

...och alltid när vi läser SO-texter så läser vi dom tillsammans, läser ett litet
stycke funderar, vad fick du lära dig här, vad berättade författaren för dig och det
här ordet vad betyder det?

...och då kan vi lyfta in t.ex. skiljetecken och stavning när vi jobbar i SO och just
nu på det här arbetet så tar vi det här och informationssökning kan till exempel
vara i NO så att vi täcker in dom här i alla ämnen.

Ja och ordförståelse och att man förklarar ord hela tiden och det att man själv
tror att det här ordet kan de men så ställer man frågan och då kan de det inte, sen
är det ju vissa elever som kan översätta allt.

Mer struktur och tydligare kunskapsfokus

De lärare vi intervjuat lyfter att en skillnad mellan Lgrs11 och Lpo94 är att Lgrs11 är mycket

mer innehållsrik och strukturerad och det gör att även undervisningen blir mer strukturerad.

Det framgår tydligare vad undervisningen ska innehålla och eleverna få med sig från skolan

och det är även ett högre krav på att alla delar faktiskt kommer med. Detta krav och

omfångsrika innehåll säger lärarna är positivt men kan också upplevas stressande.

Ja alltså det jag gör är att jag är mycket mer strukturerad. Jag tycker att den här
är mycket lättare, det är mycket tydligare med vad jag ska göra så att jag tycker
den här är mycket bättre. Jag går tillbaka till den väldigt ofta, det är mitt redskap.
Så var det inte förut.
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Den här är ju detaljerad, ja väldigt detaljerad och ett gott stöd kan jag tycka med
samtidigt lite stressande, man hinner inte göra allt på nio år, det finns inte en
chans om man inte bara ska snudda vid allt men så kan inte jag jobba.

Och då blir det att det här ska vi fortsätta med så det hänger ju ihop.

Så att man är väl ännu mer noggrann med att verkligen alla moment som står är
genomgångna.

Jag tycker den är mer strukturerad och den är lättare att rätta sig efter, så att
säga… den är tydligare i vad jag ska göra i min roll som pedagog. Jag tycker den
har ett bra upplägg jämfört med den andra. Den är tydligare.

Jag tror ju ändå att grundsärskolan behövde den här uppryckningen med centralt
innehåll, att det har blivit mer styrning med vad man faktiskt ska gå igenom.

Att det tydligare innehållet i Lgrs11 medfört att lokala mål och arbetsplaner försvunnit lyfter

en av lärarna som positivt med de nya kursplanerna och läroplanen. Att det är bättre och blir

mer rättvist och rätt innehåll när det är Skolverket som fastlår det.

Jag skulle säga att en stor skillnad är att allt del loka är borta. Det lokala kunde
bli så småskaligt att man verkligen kunde ifrågasätta relevansen i det och det som
bestämde kanske inte alltid var på grund av uppenbara lokala förhållande utan
kunde lika gärna bero på en enskild lärare och då är det ju mycket bättre att
Skolverket fastslår innehållet, det tycker jag är en fördel.

Flera lärare upplever också att Lgrs11 ger dem mandat att prioritera undervisning och

fokusera på lärande i första hand, vilket de upplever att de bitvis inte haft tidigare.

Förut har nästan vissa kollegor tyckt att man varit tokig… eller elak kanske… för
att man har ställt krav på eleverna.

Jag tycker också att det finns ett tydligare kunskapsfokus i den nya, och det tycker
jag kan vara ganska skönt…

Före det tyckte jag nog ibland att man måste motivera varför man höll på med
saker, att det var väl lite onödigt… lite överkurs i grundsärskolan. Men nu kan jag
liksom… jag känner mig trygg i att det är hit vi är på väg och det är mitt uppdrag.
Det var väl kanske andra runt omkring som tyckte att det var väl lite onödigt. Jag
tycker att det blev lite tydligare uppdrag.

Nej vi har alltid haft stort kunskapsfokus men det har varit svårt att värja sig mot
föräldrar som vill att deras barn ska träna något specifikt som är mer ADL-
inriktat eller mot talpedagoger som vill tala om vad vi ska göra på lektionerna
eller så, så det har blivit oerhört mycket lättare.
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Själva utbildningsuppdraget är tydligare. ... Det blir en styrka mot andra aktörer i
samhället att nej det gör vi inte (omsorg) utan det här är vårt uppdrag.

Flera av lärarna upplever att kunskapskraven i Lgrs11 är högre ställda än i de tidigare

kursplanerna. Många av lärarna tycker dock att det är positivt eftersom de i vissa fall tvingas

tänka till och prova ännu fler metoder än tidigare för att eleverna ska nå kunskapskraven.

Ja, en skillnad är väl att kraven har ökat… både på mig som lärare… framför allt
kanske på mig som lärare… men också för eleverna tycker jag nog. Det är mer som
ska gås igenom, stoffet är liksom större. Det är mer… precist nu, tycker jag…

Man kanske tvingas tänka till ännu mer.

Det är ju mera krav på eleverna nu. De ska ju kunna mer för att nå
kunskapskraven.

Nu får man tänka lite annorlunda och använda lite andra… glasögon. Det hänger
lite mer på mig nu att det verkligen ska hända någonting med eleven. Man kan
inte bara fånga eleven just där och då utan nu måste jag tänka att jag måste ha
andra ingångar till eleven för att den ska nå kunskapskraven.

Så nu måste man väl kanske tänka ännu mer och man kan inte vara nöjd… man
kan inte säga att den här eleven inte kan mer, och vara nöjd med det. Och det är
ju bra.

Ja och att det är på en högre nivå, att kraven är mycket större egentligen och
innan var det ju skrivningen ”efter sina förutsättningar” och det är det ju inte
längre.

Att de större kraven i och med Lgrs11 också leder till mer dokumentation är något som

lärarna också lyfter fram som en skillnad mot Lpo94. Vad eleverna arbetat med samt hur det

gått ska tydligare redovisas.

Skillnaden är väl att nu har vi mera krav på oss som vi måste visa och det är det
jag menar med dokumentation. Förut kunde man jobba på mera så och då gjorde
man det för barnens skull men idag måste jag även tala om för andra som
föräldrar och andra även visa att han kan det här så det är väl den förändringen,
lite mera press på sig. ...  Ja, jag kan nog tycka att det är positivt, ibland kan det
vara lite jobbigt men det är positivt det tycker jag.

Ja det som jag gör annorlunda nu är väl att man dokumenterar mycket mera nu,
tror jag i alla fall att jag gör.
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Förutom ett större kunskapsfokus påpekar vissa av lärarna att Lgrs11 också tydligt
framhävdar att undervisningen ska behandla förmågorna. Lärarna säger att detta har blivit
mycket tydligare och är något som de i mycket större grad, eller till och med för första gången
arbetar med och synliggör för eleverna.

Sen jobbar jag mycket mer med förmågorna nu än tidigare (finns också tydligt
åskådliggjort i klassrummet) och vi går igenom, inte efter varje pass men då och
då, Vilka förmågor har vi arbetat med/har du använt dig av? Hur gjorde vi det?
Jag tydliggör detta mycket mer för eleverna och att det är viktigt framgår ju också
i läroplanen, så det är en skillnad och det är det för det arbetar jag verkligen
mycket mer med nu.

...vi var ju på en heldag men då var det mer dom här... dom här fem förmågorna...

För andra är arbetet med förmågorna något som lärarna vill utveckla. De anser det viktigt att
arbeta med men har inte riktigt hittat formerna.

... så det har jag i målplanen här att utveckla, eller jag vill utveckla det (formulera
mål för varje lektion) men också varför vi gör det här... på en konkret visa nivå,
någonstans att förklara för eleverna vilka är förmågorna och hur ser vi dom. Det
är en nöt som vi ska knäcka.

Att innehållet är mer omfångsrikt och strukturen högre i Lgrs11 påpekade alla lärarna som

sagt. Lärarna sa också att deras undervisning i och med detta blivit mer strukturerad och de

var mer måna om att allt innehåll kom med. De lyfte också att de arbetar mycket mer

gemensamt nu än tidigare. Samtidigt svarar några av lärarna på den direkta frågan om de

ändrat hur de arbetar och undervisar i och med Lgrs11´s införande att så inte är fallet. Svaren

de gav både innan och efter just denna fråga visar dock på förändring.

Nej egentligen tror jag inte det, jag tror att jag försöker arbeta, att mitt arbetssätt
det pedagogiska om jag ska uttrycka mig så, det är nog likadant att jag försöker
hitta det jag kan bygga vidare på hos eleven.

Det händer så mycket i skolan så ibland känner jag att jag gör ju inte allt det här
nya.

Men alltså inte så jättemycket tror jag att jag har ändrat egentligen för jag menar
av erfarenhet vet jag vad som är bra och det var bra för fem år sen och för sju år
sen utan det som har förändrats det är ju det här med Smartboard.

Inte så jättestor skillnad måste jag erkänna eh för någonstans är det ju samma F
som fanns i Lpo94 som i Lgr11.

Hm... nej jag tycker egentligen inte det, i de lägre årskurserna är det ju
fortfarande samma grunder som ska gås igenom.



29

Svårt sätta betyg

Som en nackdel med Lgrs11 lyfter lärarna vi intervjuat betygsättandet. De poängterar att det

tidigare varit möjligt att bedöma en elev utifrån dennes helhetskunskap i matematik eller

svenska men att det i nuläget istället krävs att alla delar nås inom ett betygssteg. De lyfter att

de i vissa fall anser kraven vara för högt ställda.

Alltså den stora skillnaden med den förra läroplanen och den här är väl att jag
tycker att det är otroligt mycket svårare att sätta betyg idag. Ja alltså förut kunde
man göra en helhetsbedömning…

Jag kan tycka att det är tråkigt att en människa som till stora delar kan
tillgodogöra sig grundsärskolans kursplaner och som nästan tvingas in i
ämnesområden fast det inte skulle behövas, för att kraven är för stort ställda.

Sen är det ju nästa steg med det här med betyg och bedömningar och där finns det
mycket kvar att göra.

Ja i och med den (Lgrs11) kom ju betygsstegen på ett annat sätt och alla orden
och hur man ska förhålla sig till det som står, det är fortfarande jättesvårt.

Analys
Enligt bland annat Swärd och Florin (2014) fokuseras inte kunskaperna hos elever i

grundsärskolan. De intervjuade lärarna lyfter dock fram ett tydligt kunskapsfokus utifrån

kursplanerna. Att lite extra fokus många gånger läggs på innehåll och kunskaper som lärarna

anser eleverna har nytta av även utanför skolan överrensstämmer till viss mån med Bloms

(2003) studie då dessa kunskaper kan ses som baskunskaper vilket Blom (2003) lyfter fram

dominerar grundsärskoleundervisningen. Arbete för att öka elevernas självförtroende är också

något som Blom (2003) menar har stort utrymme i grundsärskolan. Trots att lärarna i vår

studie själva inte uttryckte detta, kan vi till viss del se liknande resonemang som beskrivs i

Blom (2003) med arbete med kunskaper som sträcker sig utanför skolans väggar och att klara

av uppgifter som något som stärker elevernas självförtroende. De lärare som i sin

undervisning inte bara utgår fram grundsärskolans kursplaner utan även lägger stort fokus på

grundskolans mål och kriterier kanske är inne på samma spår som Tideman och Szönyi

(2011) att alla elever skulle kunna läsa inom samma skolform. Lärarna vi intervjuat lyfter

vikten av att våga utmana och ställa krav på eleverna.

De intervjuade lärarna har ökat den gemensamma undervisningen och följer på så sätt

Vygotskijs (1978) idé om att undervisningen bör innehålla delar av gemensamt arbete och

diskussioner för att utveckla eleverna i grundsärskolan. I och med de gemensamma inslagen
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får eleverna enligt lärarna också lära av varandra och möta ett innehåll på en högre nivå. Här

tillämpas då Vygotskijs zone of proximal development och ger enligt lärarna, i enighet med

Vygotskijs teori, positiva resultat för elevernas utveckling inom både matematik och svenska.

Det gemensamma lärandet får också stöd av Säljö (2003) och kopplas till den sociokulturella

teorin där lärande sker i sociala sammanhang. Att endast utgå från gruppen kan enligt Keil,

Miller och Cobb (2004) medföra att varje individ inte få det just han/hon är i behov av utan

innehåll och metoder anpassas efter massan som kanske inte passar alla. För att motverka

detta blandar lärarna det gemensamma lärandet med individuellt arbete. Blom (2003) menar

att individuellt arbete har stort utrymme inom grundsärskolan. För att utveckla och utmana

alla elever maximalt lyfter lärarna det individuella som en viktig byggsten eftersom eleverna

här får arbeta med just det han/hon behöver utifrån sin nivå. Blom (2003) menar att

individuellt arbete är en framgångsfaktor.

Liksom Vygotskij (1978) säger flera av lärarna att matematik är ett svårt ämne för

grundsärskolans elever. Samuelsson och Lawrot (2009) poängterar att matematikämnet är ett

abstrakt ämne och Bloms (2003) studie visar på att mycket konkret material använts i

grundsärskolan under åren. Genom att bara hålla sig på en konkret nivå inom matematiken

menade Vygotskij (1978) dock att elevernas svårigheter snarare förstärktes. Lärarna har efter

Matematiklyftet ändrat både innehåll och arbetssätt. Till exempel har de i mycket större

utsträckning gemensamma diskussioner och arbete på matematiklektionerna. Diskussioner

lyfte matematiken från en enbart konkret nivå och eleverna får möjlighet att lära av varandra i

enlighet med Vygotskij (1978). Diskussioner i matematikämnet framhåller också Mercer och

Sams (2006). Vygostky (1978) framhöll också språkets roll för elevernas utveckling och

genom diskussionerna får språket en del i matematikundervisningen. Språket, och då det

matematiska språket menar också Magne (2004) vara betydelsefullt att eleverna tillägnar sig

för att lyckas och utveckla sina matematikkunskaper. Lärarna säger att de ibland enbart pratar

matematik. Matematiklyftet har en färdig arbetsgång och innehåll och medför gemensam

planering samt resonemang i kollegiet säger lärarna. De ser detta som utvecklande både för

eleverna och för sig själva. Sjöberg, Bergström och Nyberg (2011) skriver att genom en ökad

samverkan mellan forskning och matematikundervisning ges högre kvalité och det öppnar upp

för kollegiala diskussioner. För att höja nivån skriver Karvonen, Wakeman, Browder och

Flowers (2011) kan hjälp och stöd behövas för att lärare verkligen ska få med ett nytt innehåll

och höja nivån på undervisningen. I den gemensamma planeringen och uppföljningen via
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Matematiklyftet får lärarna tips och idéer av varandra. Enligt utredningen Det tar tid – om

effekter av skolpolitiska reformer (SOU 2013:30, s.140) tros Matematiklyftet ha bättre

potential för att utveckla matematikundervisningen (dock i grundskolan) positivt jämfört med

tidigare matematiksatsningar då denna bland annat är närmare kopplad till de nya

kursplanerna och bygger på kollegialt lärande. Utredningen framhåller dock att satsningen

Matematiklyftet än är för ny för att kunna utvärderas. De intervjuade lärarna säger att

Matematiklyftet har inneburit en konkret förändring av matematikundervisningen, en

förändring om lärarna också framhåller som positiv och utvecklande både för dem själva och

för eleverna.

För elevernas möjlighet till delaktighet både i skolsammanhang och i samhället har bland

annat kommunikation och läsförmåga en viktig roll skriver bland annat Reichenberg (2012)

och Light och McNaughton (2012). På olika sätt arbetar lärarna med kommunikation och ser

detta som en viktig del i svenskämnet. Ankarfors och Warnérs (2010) studie visar på att

dialog, kommunikation och samspel får stort utrymme i grundsärskolan medan

Skolinspektionen (2009) visar på få tillfällen för kommunikation eleverna mellan.

Kommunikation kring läsning arbetar lärarna också mycket med och de poängterar vikten av

att eleverna verkligen ska förstå och att detta är en viktig förmåga i dagens samhälle.

Reichenberg (2012) menar dock att läsundervisningen inte har någon framträdande roll i

grundsärskolans undervisning. Flera av lärarna säger också att de arbetar med svenska (läsa,

skriva, tala) i flera andra ämnen för att på så sätt koppla sammanhang och meningsfullhet.

Berthén (2007) menar att undervisningen i grundsärskolan ofta sker som träning av isolerade

färdigheter helt lyfta från sammanhang. Även Skolinspektionen (2009) visar på att

undervisningen i svenska sker utan sammanhang. Frost (2002) tar upp textvalets betydelse, att

undervisningen bör utgå från texter som intresserar eleverna och kopplas till deras vardag.

Flera av lärarna i vår studie berättar att de arbetar med texter om elevernas vardag och

intressen. Det kan handla om veckan som varit eller att de utnyttjar elevernas intressen för att

på så sätt fånga elevernas nyfikenhet och uppmärksamhet.

Vad som anses betydelsefullt att lära samt på vilka sätt det bör läras förändras med samhällets

sociala och kulturella förhållanden, skriver Säljö (2003). Grundsärskolan har haft olika

kursplaner och läroplaner under årens gång som efter samhällets teorier förändrats (Berthén,

2007). För att få en bra kvalité på undervisningen i grundsärskolan skriver Ineland, Molin och

Sauer (2013) att det är viktigt att det finns en förutbestämd grundidé för verksamheten, tydliga
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mål samt planer på hur målen ska nås. Lärarna säger att Lgrs11 är mycket mer innehållsrik

och strukturerad än Lpo94. I Lgrs11 framgår det tydligt vad undervisningen ska innehålla och

det ställs krav på att detta innehåll kommer med. Ineland m.fl. (2013) skriver att utan tydlig

verksamhetsidé är risken överhängande att undervisningen kommer att bedrivas oreflekterat

och rutinmässigt. I Skolverkets rapport (2008) kan man läsa att lärarna upplevde kursplanerna

som något otydliga och att de gav ett stort utrymme för tolkning, vilket majoriteten såg som

något positivt då man var fri att utforma undervisningen utifrån egna önskemål. Lärarna i vår

studie såg däremot fördelar med att Lgrs11 är mer strukturerad och styrd. Även lärarna i

Hargreaves, Earl, Moore och Manning (2001) upplevde målen som för vaga och otydliga och

efterfrågade mer styrning. Under 1900-talets decentralisering, skriver Isaksson och Lindqvist

(2014), gavs mer frihet åt varje kommun eller till och med enskild skola att forma

utbildningen. Lärarna säger att Lgrs11´s tydligare innehåll också inneburit att lokala

arbetsplaner och liknande försvunnit då det redan är bestämt vad som ska undervisas om.

Liksom Swärd och Florin (2014) lyfter både Carlbeck-kommittén (SOU 2004:98) och

Reichenberg (2009) att grundsärskolans fokus länge varit mer omsorgsinriktat istället för

kunskapsinriktat. Lgrs11 ger lärarna mandat att prioritera undervisningen säger de och pekar

åter på att det tydligt framgår vad undervisningen ska innehålla. Reichenbergs (2009) skriver

att en anledning till att läsning inte fokuseras i grundsärskolan kan vara att lärarna är rädda för

att ställa krav på eleverna. Lärarna i vår studie berättar dock om vikten av att utmana och

ställa krav på eleverna.

Berthens (2007) studie visade på att undervisningen i grundsärskolan bedrivits på näst intill

samma sätt från begynnelsen och fram till och med Lpo94. Skolverket (2013) skriver att olika

läroplaner, föreställningar och tankemönster lever sida vid sida och införlivas med nyare

innehåll och inslag och att detta gör att nya moment som tillkommer har svårt att få ett tydligt

inslag i skolan. Lärarna vi har intervjuat beskriver dock Lgrs11 som ett mycket välkommet

dokument som de flesta har tagit till sig och använder i det dagliga arbetet på helt annat sätt

än tidigare läro- och kursplaner.

Hargreaves, Earl, Moore och Mannings (2001) studie konstaterade att det är en komplex och

svår uppgift för lärare att omsätta abstrakta mål till konkreta undervisnings- och elevmoment.

Lärarna tycker att betygsättningen utifrån Lgrs11 är svår. Det går inte att göra en

helhetsbedömning och många ord är tolkningsbara. Tidigare forskning (NCM 2001:1,
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Skolinspektionen 2010) visar också på att just bedömnings- och utvärderingskunskaper

behöver utvecklas hos lärarna vilket då samstämmer med de genomförda intervjuerna.
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Diskussion

Resultatdiskussion
Grundsärskolan har fått kritik för att vara alltför omsorgsinriktad och inte ha tillräckligt stort

kunskapsfokus (Berthén, 2007, Skolinspektionen, 2010). Detta slår även Carlbeck-kommittén

(SOU 2004:98) fast i sitt slutbetänkande. I kontrast till detta finns FN:s konvention om

rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Regeringskansliet/Socialdepartementet, Ds

2008:23) där rätten till utbildning lyfts fram.

Utifrån det insamlade materialet upplevs lärarna i vår studie som måna om att utveckla sin

undervisning och följa med i teorier och bestämmelser. Lärarna uttryckte att de anser att de

har ett kunskapsfokus i sin undervisning i svenska och matematik, men även i övriga ämnen.

De är inlästa på den nya läroplanen och gör sin lektionsplanering utifrån kursplanerna.

Skolinspektionens (2009) undersökning om svenskämnet drar slutsatsen att undervisningens

fokus bör vara målen i kursplanerna och att man utifrån dessa sedan väljer passande aktivitet,

och det är enligt denna modell som lärarna i vår studie arbetar, då flertalet börjar

ämnesplaneringen med att titta i kursplanen för det specifika ämnet.

Lärarna i vår studie anser det vara viktigt att utmana sina elever i grundsärskolan, i motsats till

Bethéns (2007) undersökning. Vi kan se att undervisningen följer styrdokumenten och andra

skrivelser, utifrån det som lärarna berättar och de varierar och utvecklar sin undervisning

kontinuerligt. Vi blev lite överraskade av detta resultat, då studie på studie visar att

grundsärskolans elever inte utmanas kunskapsmässigt. Kan det vara så att införandet av den

senaste läroplanen Lgrs11 har gjort att undervisnigen fått ett tydligare kunskapsfokus och

genomgått en förändring, trots att flertalet av lärarna i vår undersökning menar att de inte har

förändrat sitt arbete så mycket? Vår egen erfarenhet samt annan forskning vi tagit del av visar

på att lärare ofta har svårt att sätta ord på vad det är man gör. Kanske detta är en förklaring till

att flera av lärarna på den direkta frågan om de ändrat sin undervisning svarar nej medan

deras övriga svar visar på ett förändrat arbetssätt och innehåll. Skolverkets (2001) studie visar

att en skola utan tydliga undervisningsstrategier och tankar om vad som ska ingå i

undervisningen kan låta sig påverkas av vårdnadshavares och elevers önskan om att fokusera

på trygghet och omsorg. Med den nya, tydligare läroplanen känner lärarna att de har stöd för

sin kunskapsfrämjande undervisning och vågar gå emot kollegor, elever och vårdnadshavare

som har en annan syn på vad skolans och lärarnas uppdrag är. Undervisningsidén är tydlig
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och bestämd och vi kan se att flera av lärarna har blivit lite modigare i hur de lägger upp sin

undervisning i och med den nya läroplanen. Kan det vara så att de inte vågat tidigare, på

grund av den omvårdande inriktning som grundsärskolan hade under lång tid (Berthén,

2007)? Kanske har lärarna haft en teoretisk önskan om att fokusera mer på intellektuell och

kunskapsmässig utveckling, men att arbetet i praktiken blivit ett annat? Flera av lärarna

berättar också om att man lånar material från grundskolan, och sneglar lite på grundskolans

kursplaner och kunskapsmål, och det har vi inte stött på i någon tidigare undersökning.

Snarare är det så att man är lite extra försiktig i arbetet med elever med utvecklingsstörning

för att de inte ska behöva misslyckas eller känna att de inte räcker till kunskapsmässigt, som

till exempel flera av lärarna i Bloms (2003) studie påtalar.

Vi kan också se att lärarna, framför allt inom matematikämnet, beskriver nya arbetssätt som

spännande. Flertalet av de intervjuade lärarna tar upp sin medverkan i Skolverkets satsning

Matematiklyftet som en utlösare för en mer gruppinriktad undervisning inom matematiken,

men även i andra ämnen, och flera av lärarna beskriver en övergång från att ha arbetat nästan

uteslutande individuellt till att i alla fall i någon mån ha gemensamma moment i helgrupp.

Blom (2003) skriver i sin studie att lärarna såg individuell undervisning som en av

framgångsfaktorerna, men där kan vi se en liten skiftning i lärarnas syn på detta.

Strömningarna verkar gå mot ett något mer sociokulturellt perspektiv med Vygotskijs tankar

om ett lärande i ett socialt sammanhang där man tillsammans löser svårare uppgifter som

(o)medveten förebild (Vygotskij, 1978).

Ankarfors och Wanér (2010) kommer fram till att undervisningen i grundsärskolan

kännetecknas av dialog, kommunikation och samspel och många av de intervjuade lärarna

beskriver också dialog och kommunikation som en viktig del av sin undervisning, både i

svenskämnet men också i övriga ämnen. Man samtalar mycket, till exempel i olika samlingar

men också i övriga undervisningssituationer. Det verkar som om lärarna för in samtalet som

undervisningsmetod mer och mer i sin undervisning och att de har inställningen att elever

faktiskt kan lära av varandra och bidra, trots att de befinner sin på olika nivåer

kunskapsmässigt. Flera av lärarna uttrycker också att läsningen är en viktig del, både i

svenskämnet i skolan, men också utanför skolans väggar och i vuxenlivet. De lägger ner

mycket tid på läsning, som de menar kommer in i samtliga ämnen. Reichenberg (2009) studie

visar att läsundervisningen brister i grundsärskolan, då lärarna inte vill utsätta eleverna för
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press och krav. De lärare vi intervjuade menade dock att läsning är viktigt och att de inte var

rädda för att utmana eleverna. Utifrån detta kan vi anta att läsningen får den plats den behöver

i dessa lärares undervisning. Förutom olika typer av kommunikation och läsande baserar

lärarna sin svenskundervisning på bilder för att fånga vardagsnära händelser.

Flera av lärarna beskriver en lättnad efter införandet av Lgrs11 och de ser många fördelar med

att få en ny läroplan. De känner sig stärkta av att ha den nya läroplanen i ryggen och det är

tvärtemot vad Skolverkets (2013) rapport visar. Lärarna beskiver att läraruppdraget har blivit

mycket tydligare och att man lättare kan neka till att utföra olika aktiviter som ibland har

krävts av till exempelvis vårdnadshavare och habilitering. Kanske är det så att lärarkåren i

grundsärskolan har känt sig begränsade av den tidigare omsorgsinriktade traditionen, men

även av skrivningen i den tidigare läroplanen ” … efter sina individuella förutsättningar…”

som ju indirekt förutsätter att alla elever inte kan klara allt? De studier och undersökningar vi

har hittat och som handlar om hur lärare tar till sig nya läro- och kursplaner har samtliga

undersökt grundskolans verksamhet. Där har det funnits visst motstånd och de har varit svåra

att implementera i den befintliga verksamheten (Skolverket, 2013). Vi upplever det motsatta

när vi lyssnar till vad lärarna berättar i vår studie, de är snarare glada att äntligen få arbeta mer

kunskapsinriktat utan avbrott av icke skolrelaterade aktiviteter och det ser vi som mycket

överraskande, men också väldigt glädjande.

Metoddiskussion
Som metod valde vi kvalitativ intervju i uppsatsarbetet, eftersom vi ser detta som en

fördelaktig metod då vi ville få lärarnas syn på den nya läroplanen samt svar på huruvida de

ändrat sin undervisning eller inte. Vi såg även fördelar med att intervju ger möjlighet att ställa

följdfrågor om det var något som var oklart. Att få intervjupersoner att ställa upp var dock inte

lätt och tog mycket längre tid än vi förväntat oss. I själva intervjuarbetet upplevde vi att det

var det svårt att vara enbart intervjuare, och inte börja samtala/diskutera med de intervjuade

lärarna, utifrån den förkunskap och likande erfarenheter vi har som undervisande lärare i

grundsärskolan. Enligt Gustavsson (2010) bör man dock som intervjuare vara förberedd

genom att ha god kunskap om vad som behandlas. Även Kvale och Brinkmann (2009) tar upp

vikten av att ha kunskap om ämnet för att kunna ställa följdfrågor. De beskriver vidare att

intervju är en metod som baseras på kompetensen hos intervjuaren och de menar också att

göra en intervju är ett hantverk som man lär sig genom praktisk övning. Vi spelade in

intervjuerna och transkriberade dem sedan för att underlätta analysarbetet. Vi antecknade
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endast stödord under intervjuerna för att kunna fokusera på vad som sades och kunna ställa

relevanta följdfrågor. Vi valde också att inte ge ut våra intervjufrågor före intervjutillfället,

eftersom vi ville få spontana svar av de intervjuade lärarna. Vi ville inte heller att svaren

skulle vinklas eller bli tillrättalagda. Det de intervjuade lärarna fick veta innan intervjutillfället

var att vi ville undersöka svensk- och matematikundervisningen i grundsärskolan.

Det kunde även ha varit intressant att observera undervisning för att faktiskt konkret själva se

hur denna bedrivs men då vi ville jämföra då och nu stöter detta på problem då det inte går att

observera dåtiden.

I sitt slutbetänkande lyfte Carlbeck-kommittén (SOU 2004:98) fram att fokus i

grundsärskolan många gånger ligger på omsorg istället för på kunskaper och detta har varit en

åsikt som delats av många. Vidare visade Berthéns (2007) studie att undervisningen i

grundsärskolan utifrån Lpo94 inte förändrats sedan starten av skolformen. Med detta i

bakhuvudet hade vi en tanke om att undervisningen i grundsärskolan kanske inte hade

förändrats i och med införandet av Lgrs11, som ska ha ett tydligare kunskapsfokus, utan att

denna verksamhet bedrivs på samma sätt som den tidigare gjort mer eller mindre oberörd av

läroplan och kursplan. Denna misstanke fick vi dock snabbt överge, då det visade sig att de

lärare vi intervjuat läst in sig på den nya kursplanen och läroplanen mer än någon annan och

att alla generellt var väldigt insatta i den. Lärarnas svar tvingade oss att omtolka våra tidigare

slutsatser och detta genererade ny förståelse.

Nu kan man dock fråga sig om detta gällt även om vi haft ett större intervjuunderlag. Kanske

är det de lärare som väljer att ställa upp på intervju som är de som driver utveckling och

förändring? Om vi hade intervjuat fler lärare hade tillförlitligheten i vår studie ökat. Vi kan

dock konstatera att många av svaren liknar varandra och återkommer i flertalet av

intervjuerna. Gustavsson (2010) skriver att intervjuarens uppgift är att få de intervjuade

personerna att öppna sig och förmedla sina tankar, men att inte påverka i någon riktning. På så

vis skapas ny kunskap, förståelse och insikt ur den mängd data man får.

Avslutande reflektioner
Det har verkligen varit intressant och lärorikt att genomföra denna studie och vi tar med oss

erfarenheter och kunskaper till vår egen verksamhet. Utifrån de intervjuade lärarnas svar ser

vi en grundsärskoleundervisning som tydligt har sin utgångspunkt i kursplanerna. Vi ser en
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matematikundervisning som (främst genom Matematiklyftet) fått ett mycket större fokus på

gemensamt arbete och diskussioner, ett arbete där eleverna i enlighet med Vygotskij lär av

varandra och utvecklas ett steg till. Vi ser också en svenskundervisning där kommunikation

har en framträdande roll, där texter diskuteras och kopplas till meningsfulla sammanhang.

Detta gemensamma arbete och samspel ser ut att vara en tydlig förändring inom både

matematik och svenska inom grundsärskolan sedan införandet av Lgrs11. Undervisningen

vilar på en tydlig verksamhetsidé vilket enligt forskning är en viktig del för att förändring ska

ske. De intervjuade lärarna lyfter tydligare struktur, förutbestämt innehåll, tydligare

kunskapsfokus och högre nivå som fördelar med Lgrs11. Nackdelar lärarna ser är svårigheten

med att sätta betyg samt att kraven då i vissa fall är för höga. Överlag är lärarna positivt

inställda till Lgrs11 och vi känner en positiv utveckling av grundsärskolan.

Förslag på vidare forskning
Med tanke på tidigare forskning kontra resultatet i vår studie vore det intressant att göra en

kombinerad intervju- och observationsstudie, där man följer en klass/lärare under en längre tid

för att undersöka om det finns en diskrepans mellan lärares beskrivning av sin

undervisning/verksamhet och det faktiska, praktiska arbetet i klassrummet. I vår undersökning

har vi enbart lärarnas egna ord att förlita oss på. Det kunde också vara intressant att fånga ett

elevperspektiv och undersöka hur eleverna upplever undervisningen utifrån Lgrs11.

Då vi valde att fokusera på matematik och svenska för att avgränsa studien blev det också

undervisningen för elever som inom grundsärskolan läser ämnen som undersöktes. Det skulle

dock också vara intressant att undersöka om undervisningen inom inriktning träningsskola

förändrats i och med Lgrs11 samt hur lärarna ser på kursplanen utifrån det perspektivet.
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Bilaga 1
Missivbrev

Hej!

Vi är två studenter som inom Lärarlyftet II läser Speciallärarprogrammet vid Mälardalens
Högskola i Västerås. Vi är nu inne på vår sista termin och kursen Självständigt arbete i
specialpedagogik där vi nu ska skriva vår uppsats.

Vi vill i detta arbete undersöka matematik- och svenskaundervisningen i grundsärskolan. Vi
kommer ta del av forskning och litteratur i ämnet men vill också ta del av de kunskaper och
erfarenheter som finns hos verksamma lärare i grundsärskolan genom intervjuer.

Därför söker vi nu lärare som undervisat i grundsärskolan i minst fem år och som vill delta i
vår intervju.

Intervjun kommer att vara halvstrukturerad (Kvale & Brinkmann 2009), där vi kommer att
utgå från en intervjuguide med övergripande teman men därutöver mer likna ett samtal. Vi
kommer att spela in intervjun för att sedan transkribera den för att underlätta analysen. Vi
räknar med att intervjun tar omkring 45-60 minuter.

Under intervjun kommer vi ta hänsyn till Vetenskapsrådets rapport ”God forskningssed”.
Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om den intervjuade så skulle önska kan intervjun
och därmed deltagandet när som helst avbrytas. Intervjupersonerna kommer också att
behandlas konfidentiellt och det insamlade materialet kommer endast att användas i denna
uppsats.

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare
för mer information.

Hoppas ni har möjlighet att ställa upp!

Med vänliga hälsningar

Kristin Bard kbd12003@student.mdh.se
Annelie Gustavsson agn12019@student.mdh.se

Eva Skogman
Fil dr i pedagogik
Universitetslektor i specialpedagogik
Mälardalens högskola
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
Box 883, 721 23 Västerås
E-mail eva.skogman@mdh.se
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Bilaga 2
Frågeguide

 Vad har du för utbildning?

 Hur länge har Du arbetat i grundsärskolan?

 Hur går du tillväga när du planerar din matematikundervisning?

 Hur genomför du en matematiklektion?

 Hur går du tillväga när du planerar din svenskundervisning?

 Hur genomför du en svensklektion?

 Gjorde du något annorlunda vid Lpo94?

 Upplever du skillnader mellan Lpo94 och Lgrs11 inom matematik och svenska?

 Vilka skillnader i så fall?

 Vilka fördelar ser du med Lgrs11 gentemot Lpo94?

 Vilka nackdelar ser du med Lgrs11 gentemot Lpo94?

 Något mer du vill lyfta fram?


