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Nuvarande läroplan vill att lärare planerar sin dagliga verksamhet med hjälp av pedagogiska 

planeringar (PP). Syftet med denna uppsatts har varit att beskriva och analysera tankar kring dessa PP 

hos lärare i grundsärskolan. Studien baseras på en fenomenologisk forskningsmetod där vi samlat data 

genom triangulering i texter, fokussamtal samt individuella intervjuer. Utifrån förslag från 

skolledningen för grundsärskolan började lärarna använda PP trots att de saknade fortbildning i hur 

dessa skall utformas. Det visade att många lärare undrade hur dessa PP borde se ut, vad de borde 

innehålla samt för vem de borde skrivas. Resultatet av vår studie visar att lärare strävar efter att hitta 

förtydligande om för vem de skriver sina PP. Vid utformningen av väl fungerande PP lyfter lärare 

fram svårigheter gällande undervisning och elevbedömning samt elevers delaktighet. Lärare reflekterar 

över varandras utsagor vilket ledde till att nya idéer skapades. Lärare har visat en öppenhet gällande 

sitt arbete med PP, vilket har ökat kollegors förståelse för varandras svårigheter, möjligheter och 

problem. Under vår studie hade lärarna stor nytta av att ta upp gemensamma fenomen i grupp där de 

hjälps åt i ett kollegialt lärande kring uppdrag som alla brottas med. 

 

Nyckelord: grundsärskola, lokal pedagogisk planering, LPP, pedagogisk planering, PP 
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Förord 

Vi är tre lärare med olika bakgrund och yrkeserfarenhet som tillsammans har gjort den här 

studien. Våra arbetsplatser ligger i regionen Dalarna. 

Annika Sylvén arbetar idag som utbildad förskollärare med läraruppdrag på en grundsärskola, 

inriktning mot träningsskolan, sedan 3 år tillbaka. Tidigare var hon verksam förskollärare och 

i många år anställd som klassassistent. Hon är en av grundarna till fritidsverksamheten för 

grundsärskolan i Dalarna 

Charlotta Elofsson är utbildad lärare på grundsärskola och har tidigare arbetat med inriktning 

mot träningsskolan. På grundsärskolan har hon varit anställd i 5 år. Hon arbetade tidigare som 

lärare inom förskolan.  

Ing-Marie Krouwel är förskollärare yrkesverksam inom grundsärskola med inriktning 

träningsskola. Där har hon arbetat 15 år, tidigare arbetade hon inom förskoleverksamhet. 

Utifrån våra bakgrunder har vi olika erfarenheter av pedagogiska planeringar. Två är mer 

bekanta med arbetet med PP, en inte alls. De pedagogiska planeringarna kan vara fantastiska 

verktyg att arbeta med för både lärare och elever, men det känns svårt att både utforma och fylla 

dessa med ett innehåll som tillgodoser samtliga elevers behov i lärandet. 

Den här studien är en del av vår utbildning till speciallärare och inspirationen till det här 

fördjupningsområdet kom under kursen Teori och metod i specialpedagogisk forskning. Vi 

började då skriva texter som vi nu vidareutvecklat i den här uppsatsen.  
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Bakgrund 

Inledning 

Det har förekommit flera diskussioner på våra arbetsplatser i våra grundsärskolor om hur en 

pedagogisk planering (PP) ska utformas och skrivas samt vem som ska vara mottagaren. Arbetet 

med PP påbörjades under implementeringsarbetet av den nya läroplanen, Lgr11. I samband med 

det arbetet introducerade våra skolledare begreppet pedagogiska planeringar och en önskan om 

att dessa skulle upprättas. Till att börja med fick vi ingen utbildning i hur det arbetet skulle 

göras. Vi lärare ställde oss lite frågande till arbetet och efterfrågade en struktur för arbetet. 

Under ett flertal möten träffades vi lärare för att diskutera hur denna struktur skulle utformas. 

En mall med fasta rubriker fastställdes, vilken används än idag på våra arbetsplatser. Rubriker 

är ämne/ämnesområde, syfte, centralt innehåll, förmågor, innehåll och undervisning, mål samt 

bedömning.  

 

Figur 1. Skolverket, Högberg 2009 s.14 

I skolverkets allmänna råd står att läsa att undervisningen bör planeras utifrån läroplanen samt 

att planeringen ska följas upp på både skolenhetsnivå samt huvudmannanivå. Det finns däremot 

inga krav från Skolverket att pedagogiska planeringar ska utformas i skolor, men i Skolverkets 

allmänna råd står att lärare vid undervisningsplaneringen bör: 

• tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska 

inriktas mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och 

behandlas så att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande 

till kunskapskraven,  

• identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella 

arbetsområdet och avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper 

(Skolverket 2011 s.12)   
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När det gäller rektorns pedagogiska ledarskap så står följande att läsa i Skolverkets allmänna 

råd:  

”Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska enligt skollagen ledas och samordnas av en 

rektor som särskilt ska verka för att utbildningen utvecklas. Enligt läroplanen har rektorn 

ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att skolans 

arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas”  

(Skolverket 2011, s.11) 

Två skolformer finns i den obligatoriska svenska skolan; grundskolan och grundsärskolan. Alla 

barn har rätt att gå i grundskolan. I grundsärskolan kan man bara gå om man har en 

utvecklingsstörning (Skollagen, 2010:800), och grundsärskolan är uppdelad i två nivåer av 

utbildning; grundsärskolan samt träningsskolan. Det här arbetet knyter an till verksamheten i 

grundsärskolan som då också omfattar träningsskolan.  

En pedagogisk planering (även kallad lokal pedagogisk planering) ligger till grund för 

undervisning, uppföljning samt bedömning samt utvecklingssamtal. (Se figur 1) Den ska ha en 

koppling till arbetet med de individuella utvecklingsplanerna i särskolan.  

Studiens disposition 

I det här arbetet kommer vi inledningsvis att presentera våra erfarenheter av pedagogiska 

planeringar. Vår kunskapssyn utgår från Vygotskys tankar som presenteras och kopplas 

samman med arbetet med de pedagogiska planeringarna. Därefter förtydligas vad några olika 

begrepp, så som didaktiskt perspektiv samt pedagogisk planering, innebär för oss. Efter detta 

presenteras tidigare forskning, vilken metod som valts att arbeta utefter och hur studien 

genomförts. Avslutningsvis sammanförs det som framträtt i ett resultatavsnitt och diskussion.  

Vår erfarenhet av pedagogiska planeringar 

Vi som tre yrkesverksamma lärare i grundsärskolan är inte ute efter att kritisera skolors 

hanterande av pedagogiska planeringar, eller enskilda lärares utformning av PP. Vår önskan är 

att få igång en reflektion över lärares arbete med PP, vilket vi vill försöka bidra till genom den 

här studien. 

Vi har ställt oss frågorna; Vet lärare på vilken grund de pedagogiska planeringarna skrivs? Vilka 

tankar kretsar hos lärare vid deras utformning av pedagogiska planeringar? Råder det en allmän 

förvirring kring hur dessa används? Att utforma, arbeta med, förstå, utvärdera samt utveckla en 
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pedagogisk planering anses, enligt oss, vara en god intention men inte helt lätt att hantera. Det 

positiva är att vi tre lärare ser att pedagogiska planeringar kan hjälpa oss att tydliggöra vad 

undervisningen i olika ämnen/ämnesområden ska innehålla.  Det negativa är att det saknas 

tydlig vägledning i processen att utforma pedagogiska planeringar, och då med tanke på de 

didaktiska frågorna vad, hur, varför. Tyngdpunkten under våra möten på respektive 

arbetsplatser för implementering av de pedagogiska planeringarna har varit mer på formalia än 

på syftet med de pedagogiska planeringarna att leda arbetet konstruktivt framåt.   

 Det finns flera aktörer som förordar vikten och användningen av pedagogisk planering. 

Skolverket med sina allmänna råd (Skolverket, 2011), vår skolledning som lyft de PP till ett 

prioriterat förbättringsområde (planeringsmöten 2011/2012). För lärare betyder det mycket vad 

skolledning anser, men det går inte alltid hand i hand med var läraren själv ser fungera i 

praktiken för att till exempel försöka hitta olika mallar för att processa fram en lyckad och 

fungerande pedagogisk planering. Mallar är inte en lösning – utan kan uppfattas som knepiga 

att hantera. 

Lärare i vår verksamhet ökade produktionen av att skriva pedagogiska planeringar rejält i 

samband med implementeringsarbetet av Lgr11. De pedagogiska planeringarna publicerades 

på ett internt skolforum för att hjälpa andra kollegor i skrivandet. Det vi kunde ana i samband 

med den ökade framställningen av PP var att lärare upplevde en press på sig och en tävlingsanda 

växte fram. Parallellt med produktionen uttalades kommentarer från lärarna om det ständigt 

dåliga samvetet kring bristen på produktion och att inte leva upp till förväntningarna av 

pedagogiska planeringar.  

Vi tre, som genomför den här studien, har uppfattat att våra kollegor har olika attityder till att 

skriva pedagogiska planeringar. Det finns ett motstånd till uppgiften hos vissa lärare samtidigt 

som andra lärare uttalat att de känner sig trygga i arbetet med att skriva framgångsrika 

pedagogiska planeringar. Vi upplever att för några är det själva processen och innehållet som 

är det viktiga i skapandet av pedagogiska planeringar, hos andra kanske vikten läggs på 

formalia. Skolans uppdrag må vara fokuserad på resultat men den pedagogiska verksamheten 

bör istället handla mer om att utveckla pedagogisk kvalitet, inte enbart produktion anser vi.   

Sverige har gått från att eftersträva skolanpassade elever till att arbeta för elevanpassade skolor. 

Tidigare förekom en styrning i klassrummet där samtliga elever skulle arbeta med samma saker 

samtidigt (Røren 2007). Idag ska varje elev få rätt stöd i sin utbildning. ”Undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lgr 11, 2011, s.8). 
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Idag arbetar många lärare och skolor med verktyget pedagogiska planeringar. Vi ser att 

pedagogiska planeringar många gånger kan ha bidragit till att frångå det individanpassade 

arbetssättet och återgå och leda till en återgång till en mer generell undervisningsform. Det 

medför att undervisningen och eleverna ska passa in i planering utifrån föreskrivna mallar. 

Arbetet och undervisningen har blivit svårare att hantera, menar vi. Mallar låser lärarens 

möjligheter att analysera och justera undervisningen efter elevernas behov samt att anpassa 

efter verksamhetens behov.  

Varför är det komplext att skriva pedagogiska planeringar i grundsärskolan? 

I den heterogena persongruppen med utvecklingsstörda elever som läraren möter finns det en 

utmaning. Att skriva pedagogiska planeringar som ska omfatta att möta elever på olika 

utvecklingsnivåer. I grundskolan finns det pedagogiska planeringar som förmedlar exakta mål 

som ska uppnås i en viss årskurs. Detta blir komplext i grundsärskolan där dagsform, beteende 

hos eleven, och personliga förutsättningar, samt personalens förhållningssätt styr vad den 

utvecklingsstörda eleven kan lyckas prestera.  

Nya direktiv, nya utmaningar i skolan 

Lgr11 förmedlar att bedömningen i dagens skola ska spegla både det formativa, hur 

lärprocessen framskrider för eleven, samt summativt; hur slutresultatet blir. Vid summativ 

bedömning presenterar läraren de resultat eleven nått i sin lärprocess i ett ämne, baserat på 

målen för kurs- och ämnesplaners kunskapskrav. Resultaten ligger som grund till elevens betyg 

eller till det skriftliga omdömet i elevens individuella utvecklingsplan. För att eleven ska 

komma vidare i sitt lärande finns den formativa bedömningen, vilket betyder att eleven får 

respons av lärare att eleven har förstått en uppgift samt vad nästa steg i lärprocessen är. Viktigt 

att beakta är att den sammanfattande summativa bedömningen av elevens aktuella läge kan 

ligga som grund och utvecklas till formativ bedömning, så att läraren tänker till och förändrar 

sin undervisning med anpassning till eleven.   

I vårt arbete i grundsärskolan möter lärare dagligen elever som har flera språk att handskas med 

i sin vardag. Det kan röra sig om det talade svenska språket, skriftspråket, annat modersmål, 

bildsymboler, teckenspråk etcetera. Denna språkmångfald ställer krav på oss lärare eftersom 

svenskar generellt har som vana att se sig som ett "enspråkigt" folk (Skolverket 2013). I många 

andra länder är detta mera sällsynt och elever kan ha fler än ett modersmål. I Flera språk i 

förskolan (Skolverket, 2013) står det att i Sverige är det ytterst ovanligt att arbeta utifrån en så 
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kallad institutionell flerspråkighet där verksamheten baseras utifrån flera språk. Här blir det 

extra komplicerat för en lärare på grundsärskolan när den pedagogiska planeringen ska 

presenteras för och appliceras till en flerspråkig elev. En elev som dessutom har en 

utvecklingsstörning och eventuellt även en vårdnadshavare som inte förstår, talar och/eller läser 

det svenska skriftspråket. 

Efter våra samtal och trevande efter hur arbetet, kring pedagogiska planeringar, tolkas och 

hanteras har vi kommit fram till att formulera ett syfte för vår studie. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera lärarnas tankar kring pedagogiska 

planeringar i grundsärskolan. Utifrån de didaktiska frågeställningarna, vad, hur och varför, vill 

vi få lärarna att reflektera och medvetandegöra sina egna och andra lärares tankar kring 

processen pedagogiska planeringar.  

• För vem skriver lärarna pedagogiska planeringar? 

• Hur ser lärarna på den pedagogiska planeringen ur ett undervisningsperspektiv? 

• Vad ser lärarna för möjligheter och svårigheter med pedagogiska planeringar? Varför? 

 

Teoretisk referensram  

Ur ett didaktiskt perspektiv studeras pedagogiska planeringar och begreppet pedagogisk 

planering utreds. Vilka antaganden vilar arbetet med pedagogiska planeringar på? Vilka 

didaktiska konsekvenser får arbetet när man arbetar med pedagogiska planeringar? 

Inställningen till arbetet förmodar vi också påverkar.  

Det sociokulturella perspektivet  

I vår studie har vi valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv. Filosofen, psykologen och 

pedagogen Lev Vygotsky (1869-1934) gav liv till det sociokulturella perspektivet och hans 

teorier kommer att ligga som grund i vår studie. För att förstå Vygotskys tankar om hur inlärning 

sker har vi valt att ta hjälp av filosofen och professorn Säljö (2000) och psykologen Strandberg 
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(2006) som har tolkat Vygotskys sociokulturella teorier. Vygotsky menade att den sociala 

gruppen är plattformen för lärandet. I alla möten med andra människor har vi möjligheten att 

lära oss nya saker av varandra och i och med det sker det hela tiden en ständig utveckling och 

förändring hos individen (Säljö, 2000). 

En pedagogisk planering, anser vi, bör processas fram utifrån en omsättning av Vygotskys 

kunskapsteori. Med detta menar vi att det handlar om att skapa förutsättningar för lärande i 

grundsärskolan, där det i första hand handlar om att gå den andre till mötes för att verkligen 

förstå eleven och elevens agerande.  

En av de viktigaste insikterna Vygotsky kom fram till var att eleven agerar utifrån sina 

förkunskaper och erfarenheter samt utefter vilka förutsättningar omgivningen ger (Strandberg 

2006). Om läraren utnyttjar elevens utvecklingsmöjligheter kan eleven ta ett nytt steg i sin 

kunskapsinlärning. Vygotsky menade att om eleven inte kan lösa ett problem själv på grund av 

att hen ej nått upp till den förmågan som krävs, kan eleven ta hjälp och stöd av en lärare eller 

kamrat. Den pedagogiska utmaningen är alltså att motivera eleven att lösa ett problem 

tillsammans med någon med mera erfarenhet, vilket ger möjligheter till att eleven på sikt kan 

klara uppgiften självständigt. Denna skillnad i elevens lärande mellan att inte kunna till att ta 

vara på möjligheterna att lära nytt kallar Vygotsky för att ta vara på den proximala 

utvecklingszonen (Strandberg 2006). 

Säljö menar att "i ett sociokulturellt perspektiv betonas släktskapet mellan tänkande och 

kommunikation. Det är genom deltagandet i kommunikationen som individen möter och kan ta 

till sig nya sätt att tänka, resonera och handla" (2000, s.115).  För att nå nytt tänkande krävs det 

verktyg som hjälpmedel där dessa utformas efter vilken kultur och tid vi lever i (Säljö 2000). 

Vygotsky gav denna process namnet mediering. Strandberg (2006) skriver om människans 

unika förmåga att använda verktyg i form av tecken, till exempel bokstäver. Detta för våra 

tankar till Vygotskys teorier om mediering, som för tankarna till verktyget pedagogiska 

planeringar, där läraren i skrift kan förklara meningen och målen med undervisningen utifrån 

aktuell läroplan för eleven och vårdnadshavare. 

Hur stimulerar vi tankeprocessen i särskolan där barnets verbala förmåga kan vara begränsad 

på grund av en utvecklingsstörning? Hur kan vi göra det framgångsrikt när språk, tankeförmåga 

samt barnets förmåga att utveckla relationer kan vara utmanande att hantera pedagogiskt? Vi 

har i tidigare undersökningar under vår nu pågående utbildning till speciallärare, sett att detta 

är en utmaning (Elofsson, Krouwel & Sylvén 2013). 
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Strandberg (2006) skriver att lite varstans i världen är uppfattningen att utvecklingsstörda barn 

är obildbara och har svårt att tänka abstrakt. Så tänkte aldrig Vygotsky, han menade att man 

måste ge dessa barn något mera än bara omvårdnad. Personalen måste få kunskap om att även 

dessa barn kan utvecklas och komma ut ur deras apatiska tillstånd. Han menade att intelligens 

skapas i gränssnittet mellan människa och kultur och finns alltså inte färdigt i hjärnan. 

Skriftspråket kom till för att vi hade behov av det och det utövas bara i de kulturer där det 

behovet finns. Alltså, "barnet utvecklar kompetens i relation till de utmaningar som finns i den 

värld det lever i" (Strandberg 2006, s.150). Vygotsky var mycket kritiskt till att 

utvecklingsstörda barn bara fick leka med konkreta leksaker på grund av att de ej ansågs vara 

bra på abstrakt tänkande. Det kan nog vara riktigt, menade Vygotsky, att barn med 

utvecklingsstörning kan verka ha svårt med abstrakt tänkande, men kompletterade snabbt med 

detta budskap; "men just därför ska vi utveckla situationer, interaktioner och metoder där de får 

möta abstrakt tänkande" (Strandberg 2006, s.143). Vygotsky menade att abstrakta resonemang 

är bra för barnen, de kanske inte förstår direkt vad vi vuxna förstår, men deltagande i ett 

intressant resonemang kan generera en utveckling för barnet på sin nivå. Han förmedlade att 

kunskap inte överförs eller inplanteras rakt av utan att det banar väg för att skapa inflytande för 

barnets utveckling att tänka abstrakt. Här tolkar vi det som att Vygotsky förespråkade någon 

form av verktyg, kanske dagens pedagogiska planeringar, för att tillgodose alla barns behov av 

maximal utveckling. Vi har en hypotes om att vi lärare då måste arbeta med att utveckla ett 

abstrakt tänkande hos våra utvecklingsstörda elever så att de förstår vinningen med att se sin 

egen utveckling utifrån de pedagogiska planeringarna! 

Bedömning av elever för skolplacering 

Kylén (1981) anser att alla barn har liknande utvecklingsmönster, men att den individ som har 

en utvecklingsstörning inte når lika långt som en normalbegåvad. Han kom fram till att det finns 

tre mognadsnivåer hos målgruppen utvecklingsstörda, och han benämner dessa nivåer A, B och 

C. Dessa nivåer går alla igenom, oavsett graden av utvecklingsstörning. På A-stadiet är man 

gravt utvecklingsstörd och lever i nuet, även om man inte kan uttrycka sig verbalt så kan man 

uttrycka ljud, kroppsspråk och fysisk interaktion för att förmedla sig. I B-stadiet är man måttligt 

utvecklingsstörd och förstår att verkligheten kan förstås utifrån bilder och språk. I C-stadiet är 

man lindrigt utvecklingsstörd och där kan man med sina erfarenheter förstå att vissa saker kan 

hända. Det är en grov och generell kategorisering som fungerat som sorteringsinstrument och 

för planering av insatser, i särskolans verksamhet, som skapats och riktats mot barn med 

utvecklingsstörning. De här teorierna har kompletterats med bedömning av kognitiva och 
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adaptiva förmågor. Granlund & Göransson (2011) skriver att individer med 

utvecklingsstörning, i olika utsträckning, har begränsad begåvning vad det gäller att handskas 

med abstrakt information och komplicerade tankestrukturer. Det adaptiva beteendet förklaras 

oftast utifrån individens praktiska förmåga, social förmåga samt skolrelaterade förmågor 

(Granlund & Göransson 2011). Alla barn oavsett intelligensnivå samlar livserfarenhet utifrån 

vad den får tillfälle att erfara. Som vi ser det är lärarens syn på elevens förmåga, inställning till 

och uppläggning av undervisning viktig i relation till hur långt man kan komma. 

Didaktiskt perspektiv 

Didaktiska frågor som vad, hur, varför ska vara lärarens stöd i planeringar, utvärderingar samt 

funderingar över sitt arbete, och om dessa skriver bland andra Claesson (2009) om i boken 

Lärares hållning:  

Vad-frågan ur ett didaktiskt tänk, handlar om att läraren, tillsammans med lärare och elever, 

ska göra ett kritiskt och individanpassat urval av lektionsinnehåll då det inte går att få in allt i 

sin undervisning. Urvalet ska väcka intresse och ge ringar på vattnet.  

Hur-frågan handlar om vilka metoder eleverna ska använda för att arbeta med 

lektionsinnehållet. ”Varje lärare måste alltså för varje ämne och för varje elevgrupp, ja till och 

med för varje enskild elev, välja en lämplig metod. […] Varje tillfälle är unikt” (Claesson 2009, 

s.17).  

Claesson (2009) menar också att det är viktigt att inte separera vad- och hur-frågan från 

varandra, utan att förstå att dessa båda bör samspela i undervisningen.  

Varför–frågan är till god hjälp för att läraren ska distansera sig till sin undervisning och bli 

självkritisk, samtidigt som kritiska frågor om undervisningens innehåll och till och med skolans 

existens belyses här.   

Summativ och formativ bedömning 

Hattie (2012) menar att de viktigaste utvecklingsmöjligheterna finns i den formativa 

bedömningen där eleven får vägledning av läraren och uppföljning i sin lärprocess. Även Black 

och Wiliam (1998) menar att formativ bedömning är effektiv i att leda eleven framåt eftersom 

eleven känner själv att hen kan påverka sin utveckling, till skillnad mot den summativa 

bedömningen som är fast och opåverkbar. Black och Wiliam (1998) menar även att den 

formativa bedömningen är effektiv på lågpresterande elever eftersom dessa elever då får en ny 
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möjlighet att förstå varför en uppgift har ett visst svar som då kan generera ett nytt steg i 

kunskapsutvecklingen för eleven.  

AKK – Alternativ och kompletterande kommunikation 

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är ett område inom forskning samt 

klinisk och pedagogisk praktik. AKK inbegriper studium av och kompensation för tillfälliga 

eller permanenta funktionsnedsättningar, aktivitets- och delaktighets-inskränkningar hos 

personer med omfattande svårigheter att producera och/eller förstå språk i såväl tal – som 

skriftspråkig form (Thunberg, 2011 s.8).  

AKK kan användas som uttrycksmedel, som kompletterande stöd i kommunikation eller som 

alternativ då talat språk inte finns. Till AKK räknas olika saker som TAKK (tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation), bilder, föremål och skriven text eller 

ordbilder/blockord (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012). 

 

Tidigare forskning 

Det har varit svårt att hitta vetenskapliga texter om pedagogiska planeringar för 

grundsärskolan/träningsskolan, de vi hittat handlar om pedagogiska planeringar för olika ämnen 

inom grundskolan. Som sökmotorer har vi använt oss av ERIC databas samt www.google.se. 

Sökord vi använt oss av är planning, teacher attitudes, special education. Detta gav oss ca 700 

träffar, men då vi begränsade vår sökning med vilka skolformer vi eftersökte minskades 

träffarna ner till 435 stycken. Genom att välja peer reviewed (vetenskapligt granskade artiklar) 

fick vi 110 träffar och genom att begränsa åldern på artiklarna till 2010 och framåt resulterade 

det i 34 träffar. Vi har även använt oss av vetenskaplig litteratur, sökt genom att utgå från 

kurslitteratur som omfattar tidigare vetenskapliga studier och antologier som bygger på 

vetenskapliga artiklar.  

I det här avsnittet kommer vi att beröra samhällsuppdraget, att möta barn i behov av stöd och 

inbegripet då barn i särskolan. Forskningen belyser skolnivå, klassrumsnivå och relationer 

mellan lärare och elever. I genomgången fann vi olika aspekter och komponenter i internationell 

och nationell forskning som visar på förutsättningar för lärande i grundskolan och 

grundsärskolan.  

http://www.google.se/
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Håkansson och Sundberg skriver om de didaktiska frågorna som bör ligga till grund för 

undervisningen; vad, hur, varför samt vem? (2012) Vidare har de arbetat fram en modell med 

sju ”riktningsgivare för undervisning och lärande på vetenskaplig grund” (Håkansson & 

Sundberg 2012, s. 259) där modellen både kan användas som diskussionsunderlag och 

forskningsöversikt. Författarna belyser, med hjälp av riktningsgivarna, vikten av att 

undervisningen anpassas till de individuella eleverna och att läraren ansvarar för att arbeta fram 

verktyg för att öka elevdelaktigheten i undervisningen. Håkansson & Sundberg (2012) 

tydliggör även kopplingen mellan forskning, beprövade erfarenheter och det som uppstår i 

samspelet sinsemellan de båda; kunskap om, kunskap i och kunskap för.  

I John Hatties studie, Visible Learning (2009), beskrivs det ingående hur olika förhållningssätt 

och arbetssätt kan bidra till elevers kunskapsinlärning. Studien, med analyser och metaanalyser, 

påvisar att kunskapsinlärning beror mer på insidan i en skola än av yttre samt medierande 

faktorer. Hattie menar i sin forskning att yttre faktorer som klasstorlek, finansieringar, 

skolstorlek, samt medierande faktorer som vissa ämnen eller vissa elever inte är av betydelse, 

eller har mindre betydelse, för elevers inlärning av kunskap och prestationer. Det viktiga är mer 

den duktiga lärarens medvetenhet, som Hattie menar är avgörande för elevers 

kunskapsinlärning, där läraren inte bara utgår från hur läraren i sin undervisning lär ut, utan hur 

eleven i undervisningen lär in. Dysthe (2003) förespråkar språkets betydelse som grund till 

undervisningen och därmed dialogens vikt mellan lärare och elev för en lyckad 

kunskapsförmedling, precis som även Vygostsky (Strandberg 2006) anser är viktigt.  

Nilholm (2011) håller med Hattie och belyser lärarnas feedback till eleverna som en viktig 

ingrediens, men menar även att en lotsande praktik och samspel mellan elever och lärare är en 

betydelsefull framgångsfaktor i elevers inlärning.  Nilhom (2013) är till viss del kritisk till 

Hatties imperium och menar att Hatties projekt kan liknas vid ett hus där alla detaljer på huset 

inte är på plats, detaljer som Nilholm vill bygga till. Vidare menar Nilholm att Hatties forskning 

inte visar ett resultat som kan uppnå ett skolresultat, om att nå alla elevers mål, om de yttre 

faktorerna och de medierande faktorerna inte ingår. Claes Nilholm (2011) har gjort en studie 

där det framkommit i resultatet att mindre elevgrupper är av stor betydelse. Lärarna upplevde 

det lättare att arbeta med eleverna och att de fick mer tid för var och en. Nilholm vill påtala att 

klasstorlek, vilka elever som finns i en klass samt att se till elevers diagnoser har större betydelse 

för elevers kunskapsinlärning än vad lärare ofta tror (2011). 
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I Hatties internationella jämförelse, som på svenska heter Synligt lärande för lärare (2012) står 

följande att läsa i förordet skrivet av Jan Håkansson:  

Det genomgående temat är att lyfta upp till ytan – att synliggöra – det delvis osynliga 

lärande som sker (eller inte sker) i det förlopp av planering, inledning, genomförande och 

avslutning av alla lektioner som ständigt pågår i världens skolor. Att synliggöra lärandet 

för elever och lärare är, menar Hattie, det mest väsentliga för att förbättra elevers 

studieresultat mer än bara genomsnittligt. (Hattie 2012, s.7) 

Hattie (2012) menar att skolans mål och synsätt ska vara att alla elever inte undervisas utan lär 

sig. Han kom fram till att om läraren och eleven ger varandra feedback i undervisning ökar 

måluppfyllelsen för eleven. Det är av stor betydelse att läraren analyserar effekten av sin 

undervisning i interaktion med eleven. Även att läraren möter eleven med känslomässig respekt 

i läroprocessen samt synliggör för eleven vad varje elev förväntas lära sig utifrån förbestämda 

mål. Hattie menar att hur framgångsrik och engagerad elev blir i skolan avgörs i hur tydligt 

lärandemålen påvisas för eleven och läraren. Han tipsar om att läraren kontinuerligt ska visa de 

förväntade lärandemålen för eleven. Han menar vidare att eleven ska få återkoppling på vad de 

har lärt sig samt få veta orsaken varför hen inte uppnått målen, detta är viktiga ingredienser för 

att skapa självförtroende hos eleven för fortsatt lust att lära. Hattie lyfter vikten av att den 

enskilda läraren ska föra en dialog och inte en monolog om lärandemålen och tydligt visa vägen 

för hur eleven ska nå måluppfyllelse. Dialog ska även föras i lärarlaget där samtal bör innehålla 

frågor som vad undervisningen ska innehålla, planering, kunskapsprogression, önskade 

måluppfyllelse, bedömningskriterier och att utvärdera effekterna av undervisningen. För att 

detta ska vara möjligt att uppnå anser Hattie att det är nödvändigt med en skicklig lärare, det är 

det absolut viktigaste för elevens framgångar i skolan enligt Hattie. (Hattie 2012) 

Bernstein (2000) har kommit fram till att en stark och tydlig inramning av läroplanen i 

undervisningen leder till en samlad läroplanskod, där ett synligt lärande för eleven kan påvisas. 

Bernstein menar att det blir mer begripligt för eleven vad som förväntas, vad man ska lära sig, 

hur det ska genomföras och vad som kommer att bedömas, vilket kan innebära större trygghet 

för eleverna. Bernstein (1990) finner dock ett dilemma i lärarens sätt att tolka läroplanen. Det 

kan framträda igenom att läraren väljer ut det som hen anser vara viktigt i läroplanen utefter 

vad samhället anser vara den "rätta" kunskapen. 

I artikeln av Buli-Holmberg, Nilsen & Skogen (2014) framkommer att både den norska 

skollagen och utbildningsreformen belyser vikten av en individanpassad undervisning i en 

”skola för alla”.  Denna undervisning ska baseras på elevens förmågor och färdigheter som 
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säkerställs genom dynamiska bedömningar och utvärderingar. Däremot framkommer det i 

denna undersökning att någon fastställd ram för pedagogisk planering saknas för de deltagande 

lärarna. Dynamiska bedömningar anser Buli-Holmberg et al (2014) är en nyckelfaktor vid 

utbildningens anpassning för varje elevs individuella utveckling och inlärningsprocess. I 

undersökningen framkommer dock att lärarna på särskolan inte lägger stor vikt vid 

individualiseringen i sin lektionsplanering, däremot anser cirka hälften av lärarna att de 

individuella utvecklingsplanerna ligger till grund för innehållsplaneringen i 

specialundervisningen.  En fjärdedel av lärarna anser att praxisen för planeringen i skolan måste 

utvecklas och förbättras i stor utsträckning, och främst när det gäller specialundervisningen 

(Buli-Holmberg et al 2014).  

Black och William (1998) skriver i sin forskningsöversikt Inside the black box om vikten av 

formativ bedömning. De menar att bedömning blir formativ när resultatet av bedömningen 

används för att anpassa undervisningen för att möta behoven. ”Teachers need to know about 

their pupils’ progress and difficulties with learning so that they can adapt their work to meet 

their needs -needs which are often unpredictable and which vary from one pupil to another” 

(Black & William 1998, s.2). I artikeln framkommer även att elever med svårigheter och 

särskilda behov är de som är mest gynnade av formativ bedömning. För att den formativa 

bedömningen ska fungera optimalt ska dess fokus ligga på vad som kan förbättras och på vilket 

sätt, menar Black & William (1998), och detta förankras hos eleven med hjälp av feedback. 

Bedömningen får inte användas till att jämföra elever sinsemellan och på så sätt skapa en känsla 

av otillräcklighet och/eller konkurrens, precis som även Stiggins & Chappuis (2005) belyser. 

Stiggins & Chappuis hävdar att läraren kan öka engagemanget genom att hjälpa eleven att se, 

förstå och uppskatta sin egen lärprocess och dess framgång. Målet är alltså att få eleven att 

känna ansvar och delaktighet i sitt lärande och med det även utvärderingsprocess (2005).   

Engel (2011) är kritisk till det styrande undervisningsklimatet. Hon påstår att upptäckarlusten 

som finns hos små barn ofta försvinner då de börjar skolan, och detta beroende på det så kallade 

resultatjagande som många gånger pågår inom skolan. Läroplanen och dess mål blir så pass 

styrande över undervisningen att utrymme till spontana frågor och elevintressen inte prioriteras. 

Detta leder till att eleverna strax efter skolstart lär sig att det viktiga i skolan inte är 

nyfikenheten, utan måluppfyllelsen, och därav upphör frågandet. Lärare måste ge eleverna mod 

att våga ifrågasätta, våga tänka utanför boxen samt påvisa att även vuxna har mycket att lära. 

(Engel 2011)  
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Jackson (1968) skriver i sin studie Life in classroom om att det finns två läroplaner som styr i 

klassrummet, en öppen och en dold. Den dolda läroplanen kännetecknas av att den ej är 

nedskriven, utan den styrs av skolans/lärarens normer och förhållningssätt. Jackson upptäckte 

att en stor del av skoldagen för eleverna gick ut på att vänta samt att rätta sig efter det läraren 

förmedlade. Den öppna läroplanen vad nedskriven och omfattade det planerade stoftet som 

eleven skulle lära sig i skolan. Han fann att det dock var den dolda läroplanen som styrde i 

klassrummet, läraren lyckades sällan arbeta med den öppna läroplanen eftersom den dolda 

läroplanen tog för stor plats. Jackson menar vidare att den öppna läroplanen är allt för styrande 

och därför bör läraren tänka på att anpassa undervisningen i läroplanen med elevernas naturliga 

intresseområden. Två andra viktiga ingredienser i att lyckas som lärare i klassrummet är att 

anpassa gruppsammansättningen av eleverna så att gruppens passform passar lektionens 

innehåll samt att införa humor och utmanande arbetsuppgifter för eleverna. Slutligen anser han 

att en bra lärare kännetecknas av förmågan att kunna anpassa läroplanens planering till vad 

eleverna är intresserade av. (Jackson 1968) 

Ball (2003) har kommit fram till att skolans verktyg för att mäta kunskap avbildas av samhällets 

tävlan i att mäta effektivitet och vinstsyfte i allt som utförs. Han menar vidare att skolan 

översköljs av olika system som ska säkerställa och övervaka elevernas kunskapsinlärning samt 

lärarnas produktivitet. Detta medför att tid för fortbildning, daglig undervisning samt läroplans- 

och kunskapsutveckling får stå tillbaka. Han menar att i slutändan kan detta göra lärare osäkra 

på om de verkligen agerar korrekt i sin undervisning eftersom mycket av det läraren gör ska 

mätas och bedömas efter de givna mallarna som staten utgivit. Lärarna brottas även med känslor 

om att det inte alltid är rätt kunskap, som eleverna behöver, som lärs ut i skolan. Ball (2000) 

hävdar att detta kan leda till att läraren bortser från elevernas bästa för att istället fokusera på 

att prestera i olika jämförelser. Ball (2007) skriver vidare att skolans värdegrundsfrågor trycks 

undan i förmån för hur enskilda skolor säljer in sitt kunskapskoncept. Ball lyfter frågan om att 

vi alla, pedagoger som medmänniska, måste fundera över om inte moraliska och etiska värden 

måste få större plats i skolan än den kunskap som är användbar och mätbar (Ball 2007). 

Sahlberg (2007) skriver att i Finland har skolledare och lärare genomgått genomgripande 

utbildningar. Lärare har ofta även en magisterexamen inom sitt undervisningsämne. Detta 

medför att samhället har stor respekt för lärarnas undervisningsförmåga och föräldrar förlitar 

sig på att den offentliga skolan bistår med god utbildning för deras barn, eleverna i den finska 

skolan tar dessutom utbildningen på fullt allvar. Några specifika övervakningsverktyg för lärare 

behövs inte och läraren utgår i sin undervisning efter vad som står i den finska läroplanen. 
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Vidare skriver han att framgångarna består i att den finska skolan undgått reformer; lärarna har 

kunnat koncentrera sig på pedagogisk utveckling, ej administration eller annat som inte hör till 

pedagogik. Den stora framgången är även att man ser det som att föräldrar ansvarar för att lära 

sina barn att inte använda våld, om allas lika värde, kostvanor etcetera som annars skulle ta stor 

del av undervisningstiden i skolan.  

Focault (1977) menar att skolan utövar makt i och med att eleverna ständigt ska utföra prov och 

bli bedömda och klassificerade efter provsvaret. Han menar att tiden i skolan förser eleverna 

med en gällande norm i form av disciplinerade verktyg. Dessa verktyg ska få eleven att 

automatiskt vilja följa skolans norm istället för att gå emot den och på så sätt bli utestängd från 

skolans gemenskap.  

Dewey (1990) beskriver hur eleven och läroplanen har för relation till varandra. Hans teori 

symboliserar helt att sätta barnet i centrum, vilket medför att elevens egen utveckling bör vara 

överordnad undervisningens innehåll. Eleven och läraren bör befinna sig i en kreativ 

lärandemiljö som skapas i ett aktivt samspel där läraren låter eleven fundera, undersöka, 

experimentera och reflektera. Lärarens roll är här att etablera läroplanen för eleven men läraren 

har en utmanande uppgift eftersom läroplanen står långt ifrån barnets personliga värld som ofta 

består av barnets egna intressen och de människor som står barnet nära. Dewey menar att målen 

och metod i den pedagogiska undervisningen måste vara flexibla och rätta sig efter elevens 

förutsättningar 

Håkansson & Sundberg (2012) hävdar att tillhandahålla god undervisning som genererar 

kvalitet för eleven inte handlar att använda sig av speciella metoder, tillvägagångssätt eller 

koncept som lätt kan mätas. Bra undervisning ska ses ur ett flerdimensionellt perspektiv där 

man väver in och prövar olika strategier för att nå optimal undervisning.  

Bra undervisning kännetecknas av att läraren kan göra kloka bedömningar under osäkra 

förhållanden, förhålla sig kreativt till svårläsliga dilemman och snabbt väga olika 

handlingsalternativ och undervisningsstrategier utifrån en kulturell och kontextuell 

känslighet (Håkansson & Sundberg 2012, s.55).  

Vidare menar författarna (ibid.) att forskning om framgångsrik undervisning inte helt och hållet 

kan överföras rakt av som fasta kriterier, men att det finns några principer man kan tänka på; 

I undervisningssituationer balansera innehållsliga, psykologiska och pedagogiska aspekter 

utifrån förståelsen för elevens utvecklingsbehov, liksom att i genomförandet av 
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undervisningen använda ansatser och strategier som utmanar och inspirerar till självständigt 

lärande, kreativitet och fantasi (Håkansson & Sundberg 2012, s.55-56). 

Göransson (1999) framhäver att grundsärskolans undervisningsinnehåll och mål ska göra ett 

avstamp i vad eleven har för förutsättningar. Målen för undervisningen tenderar ofta att bli för 

snäva eftersom läraren försöker skapa mål som är resultatorienterade och utvärderingsbara. Här 

finns då risken att lärarens planering för undervisningen blir alltför förutsägande pedagogik 

istället för att skapa en mera möjligheternas pedagogik. Hon menar att läraren bör upprätta flera 

förslag på mål och metoder som kan öka flexibiliteten för en individualiserad 

kunskapsförmedling där lyhördhet för elevens utveckling får ta plats. 

Scherp (2009) lyfter att skolans regelfrågor och struktur hör ihop med kvalitén på 

undervisningen. Lärarna måste ha fungerande redskap och teoretiska begrepp för att säkerställa 

att skolans verksamhet lever upp till skollagens riktlinjer. 

Szönyi & Söderqvist Dunkers (2012) har i sin forskning kommit fram till att om elever blir 

delaktiga i undervisningssammanhang ökar elevens intresse till att engagera sig i sitt skolarbete. 

Måhlberg & Sjöblom (2009) skriver om vikten av att samarbeta tillsammans med eleverna med 

hjälp av lösningsinriktad dialog. I en sådan dialog kan elevens utvecklingspotential höjas mer 

än vid självständigt arbete, men eleven måste få uppleva att guida fram läraren för att på så sätt 

finna egna sätt att lära. Pedagogen måste då visa intresse för elevens funderingar och tankar, 

samt inse att hen [pedagogen] inte sitter på rätt svar. Vidare skriver författarna om hur viktigt 

det är att eleven känner trivsel i skolan.  

Vår erfarenhet är att ju mer man kan individanpassa undervisningen desto roligare bli det för 

eleven att gå i skolan. Vi tänker att alla elever har särskilda behov och att det är viktigt att 

fråga eleven vad han vill göra i skolan, vad han vill använda tiden till, vad han vill lära sig 

för att det ska kännas meningsfullt (Måhlberg & Sjöblom 2009, s.148). 

Jensen & Løv samt medförfattare skriver om pedagogiskt ledarskap, och inledningsvis belyser 

de komplexiteten och vikten av ett balanserat ledarskap där läraren agerar ledare, men även ser 

till individen samt gruppdynamiken. ”Å ena sidan menar vi att läraren måste ta på sig ansvaret 

för att leda klassen och vara en tydlig ledare – å andra sidan måste läraren också vara lyhörd 

och motivera och engagera eleverna så att deras möjligheter att finna mening i undervisningen 

ökar” (2011, s. 15). Vidare skriver Jensen (2011) om skillnaden mellan medinflytande, 

medbestämmande samt självbestämmande. Läraren kan undervisa och leda baserat på elevernas 
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medinflytande, hen känner då till elevernas intressen och åsikter och låter dessa influera 

undervisningen. För att göra eleverna medbestämmande måste läraren uttryckligen fråga 

eleverna om deras synpunkter för att sedan planera undervisningen och vid självbestämmande 

får eleverna obegränsat inflytande, men inom exempelvis kursplanernas ramar (Jensen 2011). 
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Metod 

Metodologisk ansats 

Inledningsvis ville vi inte låsa upp oss med en metodteori om tolkning, utan istället påbörja vårt 

arbete med öppna sinnen. I inledningen och bakgrunden i vår studie har vi tillåtit oss att tänka 

högt och resonera oss fram till en slags inramning av vårt intresseområde inför själva 

datainsamlingen.  

Vi har utgått från Vygotskys idé om att man lär genom samtal och utbyte, en formativ inlärning, 

och därför vill vi använda oss av dessa teorier i vår studie kring pedagogiska planeringar. Vi 

hade en idé om att inte bara gå ut och samla svar från intervjuer, utan att egentligen sätta fart 

på tankeprocesser hos informanter och ge dem möjlighet att reflektera över de pedagogiska 

frågorna. Detta gjordes för att vi tre lärare upplevde att arbetet med de pedagogiska 

planeringarna är svårt, och vi ville ge lärare möjligheter att djupare diskutera hur arbetet kan 

vidareutvecklas och kännas lättare. Därför skapades ett forum där vi träffade våra informanter, 

i vårt fall lärare, flera gånger och det för att väcka en tankeprocess som kan bidra med någon 

slags kollektiv och individuell utveckling. Det finns olika redskap och arbetsformer som kan 

fungera som en fungerande metod för att driva utvecklingsprocesser. Ett exempel är 

forskningscirklar, men med den tids+´ram vi då hade valde vi att arbeta med en fenomenologisk 

forskningsmetod. 

Fenomenologisk forskningsmetod 

Andrezej Szklarski (2012) skriver om Edmund Husserl som menar att det alltid finns objekt 

som betraktas av vårt medvetande. Medvetandet är både riktat och meningsskapande. Genom 

att skapa samspel mellan objekt och det mänskliga medvetandet framträder en fenomenologisk 

verklighetsbild, det vill säga; vi får en verklighetsbild som vi upplever den.  Genom 

fenomenologi som forskningsmetod var vår förhoppning att fånga lärares mänskliga 

medvetande i betraktelse kring pedagogiska planeringar. Szklarski citerar Bjurwill och skriver; 

Det oföränderliga i fenomenet, det som gör saken till det den är, sakens väsen. Till skillnad 

mot det står existensen det föränderliga, det speciella med fenomenet (2012, s.107). 

 

Fenomenologi kännetecknas av egenskaper som är utmärkande för kvalitativa 

forskningsansatser. Förståelseinriktning som en av flera egenskaper innebär att objektet i 

forskningen inte är av betydelse, det som är viktigt och för forskare intressant är objektets 
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betydelse för individen. En annan egenskap är induktivt förhållningssätt som innebär att 

utgångspunkten för fenomenologiska studier är empirin och inte teorin. Därför är det viktigt att 

alla tidigare hypoteser, modeller samt teorier görs inaktiva innan processens början. Här 

utmanas vi skrivare att behålla ett induktivt förhållningssätt i vårt arbete, där inkörda teorier, 

modeller och hypoteser lämnas. Där vår studie inte fokuseras på pedagogiska planeringar, utan 

vi kan se en bred variation hur PP påverkar våra lärare (förståelseinriktning). 

 

Genomförande baserat på tre datainsamlingsmetoder 

Den fenomenologiska forskningsmetoden kom att utmynna i en triangulering. Vi kombinerade 

tre datainsamlingsmetoder vilket kan ses som en slags metodtriangulering. Detta skedde dels 

genom självrapporter som kompletterades med samtal i en fokusgrupp bestående av deltagare 

som inledningsvis skrev självrapporter. Avslutningsvis genomförde vi enskilda samtal. Dessa 

tre olika former användes för att få igång tankeprocessen, och för att ge våra informanter 

möjlighet att uttrycka sådant de kanske inte i vardagen uttrycker inför varandra, att ge dem 

utrymme för reflektion genom samtalen. 

I vårt val av metod sökte vi en metod för att samla data där vi fick möta våra deltagare. Vi fick 

möjlighet att genom möten och samtal med informanterna ta del av deras egna beskrivningar i 

yttranden, där språknyanser samt mimik ackompanjerade resonemanget hos våra informanter. 

Samspelet och kroppsspråket, deltagarna emellan, var en viktig del att se för att senare kunna 

tolka utsagor i data. För samtalen i fokusgruppen utgick vi från några förberedda frågor. Just 

att vi valde att kombinera tre olika metoder som vi riktade mot samma informanter hoppades 

vi skulle kunna bidra till djupare reflektioner om pedagogiska planeringar. Triangulering 

kändes som ett bra val av metod för vår studie. 

Självrapport: Inledningsvis användes självrapporter. Denna metod innebar att deltagarna på 

egen hand skulle skriva ned en kort rapport om vad de tänker om, och vad de har för erfarenheter 

av, pedagogiska planeringar. Syftet med dessa rapporter var att de skulle ligga till grund för 

kommande samtal i fokusgruppen och avslutningsvis följas upp med enskilda, kvalitativa, 

intervjuer. Självrapporten skulle hållas kort, en A4-sida, som deltagarna fritt skriver i lugn. Ett 

sista inlämningsdatum angavs då informanterna skulle ha skickat rapporten till oss via e-post 

(Szklarski 2009). 
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Fokusgrupp: Som en komplettering till självrapporterna skulle vi genomföra 

diskussionsbaserade gruppintervjuer, så kallade fokusgrupper. Under dessa intervjuer ville vi 

fördjupa oss i ämnet pedagogiska planeringar. Målet var att samla 8-12 deltagare där vi 

fungerade som samtalsledare. Genom att ställa cirkulära frågor väcktes diskussioner kring 

känslor, attityder och erfarenheter av pedagogiska planeringar. Deltagarna vi vände oss till var 

verksamma pedagoger inom skolan, liksom vi, vilket gav oss en förståelse för vardagspraktiken. 

Som Gjems skriver;  

Idealet är […] att handledaren har samma utbildningsbakgrund och helst samma 

tjänsteställning som deltagarna. Bakgrunden till den uppfattningen är att handledaren då 

känner det yrke som deltagarna representerar ’inifrån’ och är väl införstådd med väsentliga 

relationer och arbetsområden. (1997, s.93) 

Fokusgruppen träffades under ett tillfälle, och tanken med det låga antalet deltagare var 

att skapa en trygg gruppdynamik där alla gavs möjlighet till talutrymme.  

Kvalitativ intervju/samtal: Som en sista komplettering, till de självrapporter och samtal i 

fokusgrupper som genomfördes, utfördes individuella samtal. Vår intention var att möjliggöra 

ett fördjupat samtal om arbetet med PP och att arbetsmetoden skulle generera ett rikare material 

till studien. Semistrukturerade samtal, som följde upp självrapporterna och det som framkom 

under samtalen i fokusgrupperna, skulle skapa en process i reflektion över PP. 

 Vi var måna om att förutsättningarna för samtalen skulle vara de bästa, att miljön var lugn och 

ostörd, att deltagaren var införstådd med vårt syfte för samtalet och att vi hade tillräckligt med 

tid avsatt för vårt samtal.  

Vår önskan var att genomföra samtal som i sin tur kunde utmynna i positiva och berikade 

upplevelser för deltagaren, samtal där deltagaren vann nya insikter i sin tankeprocess. Genom 

att vi som intervjuare tog hänsyn till informantens livsvärld, så kunde vi öppna upp och låta 

dem delge oss sin levda vardagsvärld. I ett kvalitativt samtal behövde vi vara öppna inför 

förändringar i berättelserna. Informanten kan ha upptäckt nya aspekter under processen från 

skrivandet av självrapporter, via deltagande i fokusgrupp, till de tankar som väcktes under det 

kvalitativa samtalet. Informanten kunde även börja se andra sammanhang under samtalet som 

informanten inte varit medveten om innan. Viktig var att vi, som intervjuare, var lyhörda och 

gav utrymme för informantens utsagor. Detta krävdes för att vi i vår roll som intervjuare skulle 

kunna uppmärksamma etiska överträdelser och visa respekt för den som intervjuades (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 
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Intervjuguide och intervjusamtal  

Som hjälp inför våra samtal skapades en samtalsguide utifrån Kvale och Brinkmanns (2009) 

intervjuriktlinjer. Vi använde oss av tre fasta frågeställningar samt öppna följdfrågor för att inte 

begränsa deltagarnas svar. Dessa samtal inleddes med att återkoppla till tidigare skriven 

självrapport samt information som framkommit i fokusgruppen, detta för att skapa en 

uppdatering om lärarens nuvarande ståndpunkt. Sonderingsfrågor (berätta mer, kan du 

utveckla/förklara…) användes för att få deltagarna att fördjupa sina svar för eventuell ytterligare 

information. Samtalen genomfördes på de skolor deltagarna arbetar och i lokaler där de känner 

sig bekväma. Kravet på lokalerna var att de skulle vara lugna och avskilda för att få vi skulle få 

sitta ostört. Samtalen spelades in efter att deltagarna informerats om samtalets syfte, bakgrund 

och hur informationen skulle komma att användas samt hanteras. Deltagarna informerades även 

om deras rättigheter och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande.  

 

Arbetets uppläggning och genomförande  

Tidsram 

I januari tog vi kontakt med berörda rektorer för att få tillåtelse om att genomföra vår studie. 

Sedan kontaktade vi personalen och presenterade vårt upplägg för att rekrytera deltagare till vår 

studie. Personalen som önskade deltaga i studien kom strax därefter att få skriftlig information 

om informerat samtycke och med möjlighet att när som helst under studien ångra sitt 

deltagande. Under februari-april genomfördes självrapporter, fokusgruppsträff och kvalitativ 

intervju i form av samtal. Bearbetning av materialet skedde under april-maj och sammanställdes 

och presenterades som ett resultat under maj månad.  

Urvalet 

Under arbetet användes ett bekvämlighetsurval och vi vände oss till nio deltagare som arbetar 

på en skola i vårt närområde. Viktigt för vår undersökning var att deltagarna var 

yrkesverksamma lärare som hade någon form av kännedom och erfarenhet av att utforma och 

arbeta med pedagogiska planeringar i grundsärskolan.  
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Tillförlitlighet och validitet 

Vi har utgått från Kvale & Brinkmanns riktlinjer gällande tillförlitlighet och validitet (2009). 

Med validitet menas att vi under studien och analysen arbetat med det som ska 

studeras/analyseras. Då vi är tre studenter som skriver tillsammans har vi kontinuerligt hjälpt 

varandra att kontrollera att vi verkligen arbetar efter studiens syfte och frågeställningar. Under 

analysarbetet har vi varit noggranna att gemensamt kontrollera att vår tolkning av insamlad data 

är tillförlitlig. Genom vårt val av metod anser vi att vår studie är tillförlitlig då vi vid våra tre 

datainsamlingstillfällen, utöver ny information, även fått möjlighet att bekräfta eller dementera 

tidigare tolkningar av informanternas utsagor.  

Etiska överväganden och beaktande i studien 

Tre etiska riktlinjer som är viktiga att, som forskare, överväga inför och under en undersökning. 

Dessa är informerat samtycke, konfidentialitet, och nyttjanderoll (Vetenskapsrådet, 2011) vilka 

användes under vår studie. 

Vi informerade våra deltagare om att de avidentifierades i materialet. För egen del kom vi 

däremot att koda dem genom så kallade kodnycklar så att vi som genomfört studien kunde 

identifiera deltagarna. Anledningen att vi gjorde detta var att skapa den röda tråd vi tidigare 

nämnt; att följa deltagarna från självrapporter, genom samtal i fokusgrupper för att slutligen nå 

det individuella samtalet.  

Vi var måna om att våra deltagare skulle känna sig trygga i deltagandet. För att inte riskera att 

undanröja våra deltagares identitet vid enskilda datainsamlingstillfällen har vi valt att inte 

källhänvisa till informant då vi citerar data från fokusgruppen. Detta för att deltagare utan 

avidentifiering skulle kunna dra paralleller mellan vad som sades under fokusgruppen med 

övrig data som samlats in.  

Vår medverkan 

Då vi är tre som skriver uppsats tillsammans har vi fördelat arbetet jämnt mellan oss. Alla läste 

litteraturen, sökte tidigare forskning, planerade arbetet inför genomförandet och medverkade i 

sammanställningen av resultatet. För att skapa en ”röd tråd” i texten ansvarade en av oss för att 

sammanställa alla textdelar, övriga två var delaktiga genom att granska och omarbeta 

textavsnitt. Vi tre träffades flera gånger per vecka för att diskutera och analysera avsnitt 

tillsammans. 
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Redskap för analys 

För analysen valde vi att använda oss av variationsteorin samt praxismodellen som är två 

kompletterande analysredskap. Med praxismodellen får vi ett djup i vår analys och 

variationsteorin ger oss en bredd och tydligare nyans i studien.  

Praxismodellen 

Praxismodellen är en teoretisk modell för hur reflektion kan ske på lite olika nivåer (Handal & 

Lauvås 2001). Modellen är uppbyggd som en tredelad triangel med handlingsnivån, tänkandets 

nivå och den etiska, värderingsnivån. Handlingsnivån är basen i triangeln och belyser hur lärare 

gör och tänker i handling, så kallad reflektion i handling. Detta pågår hela tiden i en lärares 

vardagsarbete, val görs i stunden baserat på vad som sker här och nu. I nästa nivå, tänkandets 

nivå, funderar läraren över sina handlingar. Hit hör även reflektion med kollegor, kollegiala 

samtal etcetera. Även detta arbete pågår ständigt, både medvetet och omedvetet, i form av 

exempelvis direkt reflektion vid lektionens slut. Hur gjorde jag, vad hände, hur gick det? Den 

tredje nivån, toppen på triangeln, fokuserar på hur läraren rättfärdigar sina handlingar och är en 

etisk nivå. Hit hör de val, prioriteringar av elever eller insatser, och i och med det även 

bortprioriteringar av elever som läraren gjort. Det vi menar är att läraren reflekterar över varför 

hen gör sina val. Vi använde den här modellen för analys av informanters utsagor.  

 
Figur 2. Praxismodellen möter variationsteorin.  

Efter Van Manens analysnivåer (1991) och Handal & Lauvås praxismodell (2001) 
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Praxismodellen möter variationsteorin 

De didaktiska frågorna som studien bygger på återspeglas i de olika nivåerna utifrån 

informanternas utsagor. Lärarnas utsagor analyseras, tolkas och ”ses som de är”. Vi har valt att 

låta praxismodellen möta variationsteorin då dessa tillsammans påvisar analysens djup och 

bredd. Analysredskapen ger utrymme till att utforska och analysera informanternas utsagor, där 

teman mer och mer framträtt och tagit form utifrån hur vi tolkar informanternas tankar och 

utsagor. Med stöd i praxismodellen samt variationsteorin har vi analyserat deltagarnas tankar 

och reflektioner i de olika nivåerna som beskrivs i figur 2. Etiska värderingar blandas med hur 

lärare agerar i vardagen utifrån fenomenet pedagogiska planeringar. Analysprocessen har varit 

aktiv gällande datahanteringen, där vi utöver konstateranden även försökt fånga reflektioner 

som belyser en förändringsprocess där nyskapande tagit form. De vertikala nivåerna som 

praxismodellen erbjuder, samt den horisontala bredden utifrån variationsteorin, har gett oss 

möjlighet att se vad, hur och varför det som sker faktiskt sker.  

Vi började vår analys med att rita upp en stor triangel med de tre nivåerna, och lade denna på 

bordet. Därefter klipptes all transkriberad data i remsor som placerades in på de olika nivåerna. 

Vi använde hela tiden variationsteorin på kritiska nivån, analysnivån samt handlingsnivån. 

Slutligen ställde vi data mot varandra för att försöka förstå om det skett någon förändring samt 

utveckling i de olika nivåerna samt under studiens tre datainsamlingstillfällen. (Se figur 2.) 

  



 
 

28 

Resultat 

Här presenteras studiens resultat utifrån tolkningar och analyser av självrapporterna, samtalen 

i fokusgruppen samt de uppföljande intervjusamtalen. Syftet var att beskriva och analysera 

lärares tankar kring pedagogiska planeringar i grundsärskolan, samt att utifrån de didaktiska 

frågeställningarna vad, hur, varför få lärare att reflektera och medvetandegöra sina egna och 

andra lärares tankar kring processen pedagogiska planeringar. Vi är medvetna om att 

resultatavsnittet är omfattande, och har aktivt valt att låta det få vara så, då vi bestämt oss för 

att använda tre olika datainsamlingsmetoder för att få fram flera intressanta nyanser av 

deltagarnas tankar och reflektioner.  

Vi har valt att i kronologisk ordning dela upp de olika datainsamlingsmetoderna under vår 

tolkningsprocess. Avsnitten har också delats in efter nivåerna i praxismodellen samt teman som 

framkommit under analysen av data som genomförts med hjälp av variationsteorin samt 

praxismodellen. Det vill säga; vi har försökt se bredden i utsagor under analysen, det vi kallar 

den horisontella variationen, samt att försöka gå till djupet genom att använda den vertikala 

strukturen och de tre nivåerna från praxistriangeln för att se på vad lärarna uttrycker som kan 

föras till handlingsnivån, kan föras till analysnivå över egna handlingar och kan föras till den 

etiskt kritiska nivån som reflektioner över handlingar och egna ställningstaganden.   

Vi har valt att presentera vårt resultat uppdelat efter självrapporter, fokusgrupp samt 

uppföljande intervjusamtal. I dessa avsnitt delas resultatet in i praxistriangelns tre nivåer; 

handlingsnivå, analysnivå samt kritikernivå. Vi delar upp resultatet i teman som döps efter de 

olika nivåerna; H1 är tema ett på Handlingsnivå, A1 är tema ett på Analysnivå och K1 är då 

tema ett på Kritikernivå. Det uppstår även underteman som vi väljer att kalla exempelvis H-U1 

(ett undertema till tema 1 på handlingsnivå). Uppstår det fler underteman kallas de exempelvis 

H-U1:1. Alltså; 

H1 = tema 1 handlingsnivå         H-U1= undertema ett          H-U1:1= ytterligare undertema 
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Självrapporter 

 

Figur 3. Egen tolkning av analys, självrapporter 

 

Handlingsnivå: Denna nivå handlar om hur läraren beskriver hur de gör och tänker i praktiken 

gällande PP. I en första översikt ser vi att informanterna delas in i två grupper; de som vi tolkar 

skriver pedagogiska planeringar (6 av 9) samt de som vi tolkar inte skriver några pedagogiska 

planeringar (3 av 9). Huvudtemat (H1.) som framträdde var [pedagoger som] skriver eller inte 

skriver PP. Utifrån detta kan vi sedan följa två spår och underteman. Undertema (H-U1.) 

omfattar samverkan/eller enskilt arbete när lärarna skriver PP och undertema (H-U2.) de 

lärare som skriver PP anger att de hanterar uppgiften som omfattar en slags balansgång i att 

hantera innehåll och form. Undertema (H-U3.) handlar om olika anledningar eller förklaringar 

från lärarna som inte skriver PP, varför de inte gör detta. 

 Av de vi tolkar skriver pedagogiska planeringar (H-U1.) så uppger en informant att hen skriver 

PP tillsammans med annan/andra lärare i kollegiet, och fyra uppger att de skriver enskilt. ”Jag 

har samarbetat med andra lärare i olika teman och det har varit givande. Det har gjort att man 

arbetar tillsammans och lärt känna kollegor på ett djupare plan.” (Informant 5). Två informanter 

uppger att de skapar PP tillsammans med elever och en skriver pedagogiska planeringar som är 

riktade till föräldrar. Undertema (H-U2.) handlar om att balansera form och innehåll för de 

lärare som skriver PP (6 av 9). Ett vanligt förekommande syfte, enligt informanternas utsagor 
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var att med arbetet planera, dokumentera, säkerställa, tydliggöra, centralt innehåll men också 

att ”hålla den röda tråden”, strukturera och bedöma, att inkludera syfte, centralt innehåll, 

kursplaner och [använda] matriser. ”I början var det svårt att hitta formen.” (Informant 5). 

Av de lärare som vi tolkat inte skriver några pedagogiska planeringar (H-U3.) uppger en att 

”just nu sker förmedlingen av kunskapskrav muntligt och visuellt [med hjälp av, egen anm.] 

IUP och formativ och summativ bedömning” (Informant 3). En annan lärare anser sig inte 

producera PP, utan skriver istället egen form av planering för undervisningen. En (1 av 9) 

informant skriver uttryckligen att hen inte producerar några PP, men hen skriver samtidigt att 

”de pedagogiska planeringarna skall göras innan man startar ett nytt ämnesområde.” (Informant 

6). 

Analysnivå: Denna nivå delas upp på tre teman. Det första temat baseras på de lärare som 

känner svårigheter med PP (A1.) Underteman till de som upplever svårigheter (A1.) är att det 

är svårt med bedömning (A-U1.) och att PP är svårtolkat för elever och lärare (A-U2.). 

Underkategorier till det svårtolkade är att det är svårt att skriva en generell PP (A-U2:1.), att 

det är svårt att anpassa för elever (A-U2:2) samt att skriva individuella PP inom ämnesområden 

(A-U2:3.). Ytterligare ett undertema kopplat till svårigheter är lärare som känner osäkerhet och 

upplever arbetet problematiskt (A-U3.).  

På denna nivå har vi även informanter som upplevs kluvna till arbetet med PP och som därför 

hamnar på båda sidor, de kan ses representera en mellangrupp som presenteras i vårt andra 

tema i yttranden om arbetet med PP (A2.). Underteman till de som är kluvna är informanter 

som uppger att de pedagogiska planeringarna inte används som informanterna önskar (A-U4.) 

samt att lärare inte förstått vad en PP innebär (A-U5.).  

Det sista temat är de lärare som fokuserar på utvecklingsmöjligheter och är positiva till arbetet 

med PP (A3.). Underteman här är att lärare ställer sig positiva till att läroplanens och 

kursplanernas innehåll tydliggörs i PP (A-U6.), mallar som underlättar (A-U7.), positivitet till 

att kollegor samverkar i skapandet av PP (A-U8.) samt att lärarna blev mer produktiva av 

påtryckningar från skolledningen (A-U9.). 

Lärare som anger att det är svårt med PP (A1.); Två lärare (2 av 9) uttrycker att det är svårt med 

bedömning av elever i särskolan (A-U1). Fyra lärare, (4 av 9) anser att PP är svårtolkade för 

eleverna (A-U2). Anledningar till att informanter upplever svårigheter med att skriva PP för 

elever i grundsärskolan är att informanterna känner sig osäkra och att arbetet blir problematiskt 
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(A-U3). De som angett att de tycker att PP är svårtolkade för elever anser detta för att det är 

svårt att skriva en generell PP som sedan appliceras på alla elever (A-U2:1), att det är svårt att 

anpassa PP så att eleverna kan ta till sig dem, vilket gäller samtliga elever på grundsärskolan 

oavsett ålder och inriktning (A-U2:2). ”Jag personligen tycker också att det kan vara 

problematiskt med bedömningsdelen i en planering för träningsskolan då T.ex. Att…’skriva ett 

elevnära ord’ kan ta flera år av träning!” (Informant 8). Det är också svårt att skapa individuella 

PP i ämnesområden (A-U2:3). 

I den andra gruppen finns lärare som anger en kluvenhet (A2.). Sju (7 av 9) informanter anser 

inte att pedagogiska planeringar används som de önskar (A-U4.). ”Jag tycker inte vi använder 

de i den utsträckning vi borde göra. Det blir mer att de bara ligger och inte används. Sen tycker 

jag att pedagogiska planeringarna kommer ’bort’ bara för att det är så mycket annat som ska 

göras.” (Informant 4) Anledningarna till att informanterna inte använder PP som de önskar är 

att de känner ett motstånd, osäkerhet, att formen blir viktigare än innehållet, att PP inte blir ett 

levande arbetsdokument, de pedagogiska planeringarna fyller ingen funktion. ”Att känna in 

vilka olik[a] arbetsstilar/sätt/material som behövs till våra elever behövs PP för det?” 

(Informant 1). En informant uttrycker att hen inte förstått vad en PP är, trots många möten och 

diskussioner (A-U5).  

Lärare som är positiva till PP (A3.); Fyra lärare (4 av 9) ställer sig positiva till att läroplanens 

och kursplanernas innehåll tydliggörs i PP (A-U6.). Teman i detta område är kursplan, innehåll, 

bryta ned kursplan, tydligt band, planering och styrdokument, arbetet kopplat till centralt 

innehåll, bedömas, kunskapskrav, syftet, förankring i styrdokument, elevens tydlighet i 

kunskapskraven, elevens utveckling, röd tråd, kvalitet, undervisning, säkrare bedömning. Två 

(2 av 9) informanter anser att det är bra med mallar som innehåller samma rubriker för att 

underlätta arbetet med PP (A-U7.). Teman i detta område är underlätta, överens. En (1 av 9) 

informant tycker att det är bra att lärare i kollegiet tillsammans hjälps åt att utveckla 

pedagogiska planeringar (A-U8.). Teman i detta område är rutin, hjälpas åt, samarbeta. En (1 

av 9) informant uttrycker att arbetet med de pedagogiska planeringarna ökade tack vare 

påtryckningar från skolledningen (A-U9). Teman här är mer produktiva.  

Kritikernivå: I denna nivå reflekterar våra informanter över sina val och handlingar i praktiken, 

över prioriteringar samt bortprioriteringar ur ett etiskt perspektiv. Kritikernivån delas in i tre 

teman; ett tema är där lärare ifrågasätter vem mottagaren av PP är (K1.) vi har också 

informanter som upplever att arbetet med pedagogiska planeringar är onödigt (K2.). 
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Underkategorier till detta tema är att PP är en trend (K-U1) samt att PP inte är ett verktyg för 

måluppfyllelse, utan mer för att kontrollera att pedagogerna kan kursplanen. (K-U2.). Det 

tredje temat handlar om att lärare anser att de pedagogiska planeringarna måste vara 

individuella (K3.).    

Tre (3 av 9) informanter uttrycker att de inte vet för vem de skriver de pedagogiska 

planeringarna. (K1.) ”Sen kan man ju undra för vem vi skriver? Är det för oss? Föräldrarna? 

Eleverna? Ha något bra att visa när skolinspektionen kommer på besök?” (Informant 9).  

Tre (3 av 9) informanter uttrycker att arbetet med PP är onödigt jobb. (K2.) En (1 av 9) 

informant liknar PP-arbetet med en trend som kommer och går (K-U1.), en annan anser inte att 

pedagogiska planeringar kan öka måluppfyllelsen utan att arbetet med PP mer är till för att 

kontrollera att lärarna är pålästa om kursplanen. (K-U2.) ”Det man gör är att överföra en text 

(kursplanens) till ett annat papper. Vi har ju redan den texten så varför ska vi behöva göra det? 

Totalt onödigt jobb!” (Informant 9). 

En (1 av 9) informant anser att det behövs skrivas individuella planeringar till varje elev. (K3.) 

”PP är skrivna för en grupp och inte individanpassade när vi har så många elever som behöver 

olika anpassningar.” (Informant 5). 

 

Fokusgrupp 

 

 

Figur 4. Egen tolkning av analys, fokusgrupp 
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Under en fokusgrupp är det omöjligt att få fram exakta, mätbara resultat, därför anger vi inte 

några sådana parametrar nedan. 

Handlingsnivå: I en första översikt ser vi att informanterna ser till möjligheterna och 

svårigheterna med PP (H1.) Underkategorier är informanter som diskuterar kravet på PP (H-

U1.) och lärare som samverkar (H-U2.). En annan underkategori är pedagogiska planeringar 

för en grupp (H-U3.). 

Till en början nämner inte någon av informanterna svårigheter utan de nämner möjligheter i 

relation till arbetet med PP i de utsagor som vi kan föra till analys av handlingsnivå (H1.). De 

informanter som här lyfter kravet på PP konstaterar att det inte finns någon lag på att utforma 

just ett dokument som kallas Pedagogiska planeringar, men att det däremot finns regler om att 

dokumentera och planera. ”Men har det inte funnits i lagen ganska länge att man ska 

dokumentera och planera? […] och det är väl det det är, en pedagogisk planering”. ”Det 

kommer väl från rektor ofta att man ska skriva [PP] […] då är det ju som lagen ändå”. Hälften 

av deltagarna är oense om när de pedagogiska planeringarna introducerades. (H-U1). ”Jag 

kommer ihåg hur det började, när LGR11 kom”. ”Men tänker du inte på LPO94 nu?”. Flera av 

informanterna uppger att de samverkar, och här delar sig svaren i två underteman; samverkan 

med kollegor (H-U2:1) och även samverkan med elever (H-U2:2). De lärare som uppger att de 

skriver pedagogiska planeringar är kluvna i uppfattningarna om PP. Först belyser de 

svårigheterna att skriva PP för en grupp elever och menar att det är en stor utmaning, särskilt i 

svenska och matte. Senare pratar informanterna om att de enbart skriver för en grupp elever och 

då i tematiska arbeten/ämnen som SO/NO (H-U3). Undertema till detta är att låta eleven vara 

med i skapandet av de pedagogiska planeringarna vilket skett vid några tillfällen enligt två 

informanter (H-U3:1).  

Analysnivå: På denna nivå ser vi yttranden från informanterna som lyfter fram möjligheter 

(A1.) och de som upplever svårigheter (A2.) Underteman till möjligheter (A1.) är att PP håller 

den röda tråden (A-U1.), att skriva PP i SO/NO, att skriva för en grupp elever (A-U2) samt att 

synliggöra lärandet. (A-U3) Underteman till de som upplever svårigheter är att skriva PP i 

svenska, matte (A-U4), svårt att skriva för alla individer i en gemensam PP (A-U5), att det är 

svårt att begränsa (A-U6) och att arbetet med att skriva PP är en börda och ett merjobb (A-U7)  

De som upplever svårigheter med PP har olika anledningar till detta (A2.). Många anser att det 

är svårt att skriva PP i svenska och matte (A-U4) och att det är svårt att skriva anpassat för alla 
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elever i en gemensam PP (A-U5). ”Här tycker jag att det nästan känns som att man måste göra 

en planering för varje elev […] jag tycker inte alls att jag kan sätta mig och göra nån pedagogisk 

planering för […] hela min grupp”. Flera informanter diskuterar dilemmat att de pedagogiska 

planeringarna begränsar (A-U6), med detta åsyftas att några informanter vill gå utanför 

kursplanernas riktlinjer och skriva in annat i en PP som de vill arbeta med, medan andra anser 

att det enbart ska finnas sådant som är skrivet i kursplanen i de pedagogiska planeringarna. En 

informant uppger även att arbetet med PP blir en börda/ett merjobb då hen ändå har koll på 

kursplanerna. (A-U7) 

En informant som upplever möjligheter med PP anser att den pedagogiska planeringen håller 

en röd tråd; ”man vet vad man gör och vad man behöver göra alltså har man koll på läroplanen 

och den blir liksom aktiv hela tiden”. (A-U1.) En informant anser att så länge en avgränsning 

går att genomföra inom ett ämne så fungerar verktyget PP bra. Med detta syftar hen på ämnen 

som SO och NO, till skillnad mot svenska där avgränsningar inte är genomförbara då ”dom har 

så väldigt många olika mål att jobba emot […] jag tycker att det är svårt att bestämma [att] just 

nu ska alla jobba med faktaläsning av texter, till exempel, när jag har elever som har jättesvårt 

att läsa över huvud taget”. (A-U2) Hälften av informanterna har skrivit en elevanpassad PP där 

lärandet synliggörs (A-U3), underteman till detta är synliggörs för elevens betygsnivå (A-U3:1) 

och att synliggöra vad som förväntas av eleven (A-U3:2).   

Kritikernivå: På kritikernivån kan vi uppfatta tre huvudteman; Bedömning (K1.), önskan om 

mallar (K2.) samt för vem de pedagogiska planeringarna skrivs (K3.). Gällande för vem PP 

skrivs så finns tre underteman; PP för föräldrar (K-U1.), PP för elever (K-U2.) samt PP för 

lärare (K-U3.). 

Gällande bedömning så är flera informanter överens om svårigheterna att inom träningsskolan 

utvärdera och bedöma arbetet som genomförts med den pedagogiska planeringen (K1.) ”det jag 

tycker är svårast med pedagogiska planeringar det är ju själva bedömningsdelen i just 

träningsskolan […] en del av dom kanske aldrig kommer lära sig dom sakerna […] eller så 

kommer det om tio år”.  

Flera av informanterna önskar någon form av PP-mall att arbeta efter/med (K2.). De önskar att 

det ska finnas fasta rubriker som ska styra utformningen av arbetet ”jag tror om man har en 

gemensam mall med samma begrepp samma rubriker så skulle det kanske bli lättare att förankra 

det hos eleverna”, samtidigt som en informant uttrycker att ”vi bestämde vilka rubriker vi […] 
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skulle ha sen känns det som att vi tyckte som att nä men det här är för komplicerat i alla fall, vi 

måste göra det enklare”.  

Informanterna var under fokusgruppssamtalet osäkra på för vem de skriver PP (K3.). Några 

informanter lyfter även att de ser behov av att skriva PP riktade till föräldrar, dels för att 

informera om vad som sker i skolan men också för att använda som bevis på att lärarens 

undervisning är förankrad i läroplanen och på så sätt är legitim (K-U1.). ”Jag hade en pappa 

som undra varför hans barn skulle hålla på och baka, alltså det tyckte han var jättefånigt […]och 

då kunde jag ju bara visa att titta här […] i läroplanen står det så här och vi jobbar med det här 

[…] då har man liksom ryggen fri”.  Lärare uttrycker att de vill skriva PP som är riktade till 

eleverna, och även då att göra det tillsammans med eleverna (K-U2.). En informant berättar; 

”jag har provat att göra tillsammans med eleverna på högstadiet […] och då har […] man tittar 

det här ska vi gå igenom, hur kan vi göra det och så har dom kommit med tips”. En annan 

informant beskriver hur även hen gjort PP riktade till eleverna, men hen avslutar sin berättelse 

med att säga att ”det känns mer som att det är ett jobb för min egen del än att det är för deras 

del”. Många är överens om att de pedagogiska planeringarna skrivs för just lärarna själva (K-

U3.), och en informant uttrycker att hen skriver PP som är giltiga väldigt länge. ”det är ju säkert 

jobbigare för dom som måste skriva hela tiden […] det känns som en börda”. 

 

Uppföljande intervjusamtal 

 

Figur 5. Egen tolkning av analys, uppföljande intervjusamtal 
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Handlingsnivå: På handlingsnivå ser vi två huvudteman; de som fått nya tankar och idéer (H1.) 

samt de som står kvar vid tidigare åsikter (H2.). Av de som fått nya tankar så har vi hittat 

underteman gällande svårigheter och möjligheter (H-U1.), för vem PP skrivs (H-U2.) och hur 

PP används i undervisningen (H-U3.). Av de som står kvar vid tidigare åsikter så finner vi 

underteman för vem PP skrivs (H-U4.) samt hur PP används i undervisningen (H-U5.).  

Två (2 av 9) informanter har på handlingsnivån fått nya tankar och idéer (H1.). Dessa två 

informanter tar upp svårigheter och möjligheter (H-U1); det är svårt att över huvud taget ta 

steget att sätta sig ned för att skriva PP att läraren ”varje gång tar det som en rutin, jag tror det, 

man krånglar till det för mycket”. (Informant 6). När det gäller för vem (H-U2) så anser en (1 

av 9) att det är för läraren själv i första hand som PP bör skrivas men att PP även kan delas med 

föräldrar. En (1 av 9) informant anser att hen använder PP i sin undervisning och gör det på ett 

så lätt sätt att det inte går att göra det mer konkret (H-U3). 

Tre (3 av 9) informanter anser att de delvis står fast vid tidigare åsikter kring PP (H2). Två (2 

av 9) anser att de fortfarande skriver för samma mottagare som tidigare; en (1 av 9) skriver för 

eleverna och delvis för sig själv och en (1 av 9) skriver för pedagoger, elever och 

vårdnadshavare (H-U4). En (1 av 9) informant kommer fortsätta som tidigare med PP i 

undervisningssituationen (H-U5.). 

Analysnivå: På denna nivå hittar vi tre huvudteman; svårigheter och/eller möjligheter med PP 

(A1.), för vem lärarna skriver PP (A2.) samt hur PP används i undervisningen (A3.) 

Fem (5 av 9) anser att de ser nya svårigheter och/eller möjligheter med PP (A1.). En (1 av 9) 

informant skriver PP för väldigt många elever, på olika nivåer och uttrycker att hen ser både 

möjligheter och svårigheter. Att det, då andra lärare i studien uttryckt svårigheter att utforma 

PP för liten grupp, ändå är en slags tröst att denna informant äntligen förstår varför hen upplever 

PP-arbetet så svårt, framkommer i utsagorna. Vi delar upp huvudtemat (A1.) i två teman; 

svårigheter (A-U1.) och möjligheter (A-U2.). Gällande svårigheter (A-U1.) tycker en (1 av 9) 

informant att arbetet med PP är svårt då det är tidskrävande och ifrågasätter om arbetet är värt 

tiden? ”Svårigheter på det viset att det tar tid, är det så mycket värt så att det liksom blir något 

som ett levande dokument?” (Informant 4). En annan informant (1 av 9) tycker att det är svårt 

med formalia och att skriva PP för eleverna så att de förstår den. Tre (3 av 9) informanter ser 

möjligheter med PP (A-U2.), och två (2 av 9) av dessa uttrycker att de vill tydliggöra PP för 

eleverna och med det även syfte, kunskapskrav etcetera. En (1 av 9) talar om hur hen ser 

möjligheter i att bli bättre på att skriva PP.  
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Två (2 av 9) informanter reflekterar över för vem de skriver PP (A2.). En (1 av 9) vill skriva 

fler PP som är riktade och anpassade för eleverna och en informant (1 av 9) har blivit influerad 

av deltagare i fokusgruppen och vill skriva för fler elevgrupper än vad hen gör idag.   

Fem (5 av 9) lyfter hur PP används i undervisningen. En (1 av 9) arbetar aktivt med PP riktat 

mot eleverna på ett proximalt sätt, och inspirerar även ytterligare en deltagare under 

fokusgruppen som uttrycker hur hen (1 av 9) vill skriva PP riktad till eleverna. Ytterligare en 

informant (1 av 9) har blivit influerad av andra deltagare och vill skriva PP tillsammans med 

eleverna. En (1 av 9) vill rikta sina PP till varje individ istället för till gruppen, som hen ser 

som en omöjlighet. ”Det skulle behövas en pedagogisk planering för varje elev. Den 

reflektionen har jag fått. Hur ska jag kunna skriva en pedagogisk planering som ger nånting 

som är så bred annars? […] nej det känns jättesvårt” (Informant 1). 

En (1 av 9) använder sig av en egen form av PP vid varje lektionstillfälle, men tycker att det är 

svårt att göra det för eleverna i träningsskolan då de ofta inte kan ta del av skriven text.  

Kritikernivå: Även denna nivå delas upp efter tre huvudteman; svårigheter och/eller 

möjligheter med PP (K1.), för vem lärarna skriver PP (K2.) och hur PP används i 

undervisningen (K3.).  

Fem (5 av 9) informanter ser nya möjligheter och/eller svårigheter med PP (K1.). Vi delar upp 

dessa i två underteman; möjligheter (K-U1.) och svårigheter (K-U2.) Tre (3 av 9) ser nya 

möjligheter med PP (K-U1.). En (1 av 9) informant vill använda sig av mer bildstöd i PP för de 

yngre eleverna. En annan (1 av 9) talar om att använda sig av PP riktad till elever främst, men 

även till föräldrar. ”Sen tror jag att föräldrar […] kanske läser det och tycker det är intressant 

men […] tycker det är som ett papper som all annan information som dom får, jag menar […] 

dom förlitar sig till att vi gör det bästa kring deras barn” (Informant 3). En informant (1 av 9) 

ser saker hen kan utveckla men som hen i dagsläget väljer att inte göra med nuvarande 

elevgrupp ”men jag tror inte det är något nytt, nej jag hade hört allt” (Informant 8). Två 

informanter (2 av 9) ser svårigheter (K-U2). En (1 av 9) tycker att det är ett onödigt jobb ”jag 

tycker ju att det är svårt eller rättare sagt jag tycker det är så onödigt jobb för något som jag 

bara skulle kunna skriva i […] mitt kollegieblock själv” (Informant 9). En (1 av 9) tycker att 

det är svårt att skriva PP för en grupp elever och som vill skriva en PP för varje elev; ”hur ska 

jag kunna skriva en pedagogisk planering som ger någonting som är så bred annars?” 

(Informant 1). En informant (1 av 9) tycker inte att arbetet med PP är så svårt som andra 
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informanter tycks anse, hen menar; ”jag har [inte] känt några svårigheter eftersom jag jobbar 

på den nivån och eftersom jag är rätt nyutbildad och det här var i vår utbildning” (Informant 8). 

Fyra (4 av 9) informanter frågar sig för vem de skriver PP (K2.). En informant har påbörjat 

arbetet med att rikta sina PP till, och tydliggöra dem för, eleverna. Däremot önskar hen skriva 

fler på detta sätt, och gärna tillsammans med eleverna. Informanten ser dock detta som en 

svårighet då hen inte anser att eleverna har förmågan att kommunicera på detta plan. En 

informant (1 av 9) anser att det är svårt att skriva PP riktat till eleverna, och frågar sig om de 

ens har någon behållning av det. En (1 av 9) anser att om läraren enbart skriver PP för sig själv 

så är det meningslöst, därav vill hen skriva PP för eleverna. En (1 av 9) vill skriva PP för sig 

själv, men för elevens skull, för att ha möjligheten att hänvisa till den pedagogiska planeringen 

under arbetets gång.  

Fyra informanter (4 av 9) talar om hur de ser på PP i en undervisningssituation (K3.) En 

informant uttrycker att det är viktigt att PP är än mer konkreta och tydliga för eleverna på 

grundsärskolan än vad som krävs för elever på grundskolan. Informant 1 vill skriva PP riktade 

till varje elev och för elevens skull;  

Tidigare har [vi] känt att vi har gjort PP:n för våran skull, för oss lärare […] men jag har känt 

att vi inte haft eleverna med oss utan vi har […] tittat i läroplanen och […] fått med oss en 

massa bra mål och riktlinjer, men att vi […] har gjort det för […] att vi ska känna oss trygga 

och […] sen har vi […] inte riktigt fått med eleverna, och det är väl därför jag är så inne på 

att göra enskilda planeringar som man ser att det är just, ja för eleven (Informant 1). 

Ytterligare en (1 av 9) anser att det är svårt att skriva PP för en grupp elever då de är så olika 

som individer. En (1 av 9) lyfter att hen idag visar upp en elevanpassad PP vid lektionens början 

men att hen nått nya idéer om att återkoppla till den pedagogiska planeringen vid lektionens 

eller aktivitetens slut. En (1 av 9) uttrycker hur hen väljer bort att skriva PP för träningsskolan, 

”det blir svårare, det […] är jag inte lika bra på” (Informant 5). 
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Sammanfattande analys av data 

Handlingsnivå – självrapporter, fokusgrupp, intervjusamtal 

Vi kunde till en början märka hur vi fick två tydliga grupper; de som skriver och de som inte 

skriver PP. Majoriteten av de som skriver gör detta för att med PP planera, dokumentera, 

säkerställa samt bedöma utifrån kursplanerna och dess innehåll. Informanterna diskuterar även 

kring vem som bestämt att det ska skrivas pedagogiska planeringar och konstaterar att det inte 

finns någon lag om att PP ska skrivas, utan att det är bestämt av rektor. En av informanterna 

gjorde under fokusgruppen en reflektion kring varför PP över huvud taget ska skrivas. En 

informant påtalar att det inte finns någon lag på att PP måste skrivas och därför inga tydliga 

riktlinjer och mallar, och kanske är det därför som det fortfarande är så otydligt i vad en 

pedagogisk planering egentligen innebär och har för funktion? Under vår fokusgrupp kan vi 

skönja att informanterna har påbörjat en tankeprocess som belyser kluvenheten till PP. De 

pedagogiska planeringarna fungerar inte optimalt i svenska och matte där elevers 

utvecklingsnivåer är så spridda. Detta förstår vi då eleverna är utvecklingsstörda och grupperna 

är långt ifrån homogena. Av utsagorna kan vi tolka att det kanske med självklarhet blir svårt att 

skriva PP i ämnen som kräver en högre kunskapsnivå då informanterna arbetar med elever på 

särskolan som har stora behov av individualisering och anpassning. Vidden på 

utvecklingsnivåerna är så omfattande att målet, som även en informant berörde, kan vara att 

elever ska kunna läsa och förstå informationstexter medan några elever kanske inte ens kan läsa 

alls. Informanterna frågar sig i vårt sista samtal; Är allt det arbete som läggs på PP verkligen 

värt det eller görs de pedagogiska planeringarna krångligare än vad de egentligen är? Arbetet 

upplevs svårt och skapar motstånd, bara att sätta sig ned och påbörja arbetet är svårt. Vi ser att 

informanterna under vårt sista samtal har processat ämnet ytterligare vilket skapat nya tankar 

och idéer, däremot står tre informanter fast vid tidigare åsikter, de har redan hittat en väl 

fungerande form som de vill fortsätta arbeta efter.  

Analysnivå – självrapporter, fokusgrupp, intervjusamtal 

Vi upptäckte på analysnivån att många informanter känner sig kluvna till arbetet med PP och 

att arbetet är svårt, på olika sätt. Informanterna vill få en väl fungerande PP, för sig själva men 

också eleverna. Det uppstår även ett dilemma i att skriva generella planeringar för en grupp 

elever. I ämnesområden och lektioner med tematiska uppdelningar känns det enklare att skriva 

PP för en elevgrupp medan det i andra ämnen blir svårt. Vi har en informant som skriver PP för 

väldigt många elever och som tycker det är svårt, men hen har under studiens gång insett att 
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även de som skriver för en liten elevgrupp upplever arbetet som svårt. Att PP begränsar 

lektionens innehåll till enbart kursplanens kunskapskrav ses av en informant som ett hinder, att 

hen i och med detta förlorar möjligheten till att lägga in sådant som hen själv anser är viktigt i 

undervisningen. Att eleverna ska kunna klä på sig ytterkläder själv är inget kunskapskrav utan 

mer en omsorgsbit, men det kan ses som en viktig livskunskap, tolkar vi. En annan ser denna 

begränsning som tydlig och bra, det ger en röd tråd i undervisningen från läroplan, till 

kursplaner och till själva genomförandet under lektionen. Däremot önskas en mall för hur en 

PP ska se ut. PP ska användas som ett bedömningsunderlag, men själva bedömningsarbetet 

upplevs svårt. Vi förstår detta då eleverna på grundsärskolan har en utvecklingsstörning och det 

gör att inlärningen och begreppsinlärningen ofta tar längre tid. Om det står i en PP att eleven 

ska räkna upp till 5 antal så måste hen förstå vad begreppet räkna betyder. En informant frågar 

sig fortfarande vad en PP är. Trots många diskussioner har informanten inte förstått detta. En 

lärare anser att PP inte används som hen önskar, de blir mest liggande eller kommer bort i 

mängden pappersarbete som åligger en lärare. Formen blir viktigare än innehållet, och därmed 

blir de pedagogiska planeringarna inte ett levande dokument. Arbetet med PP är tidskrävande 

och är det värt det? undrar en informant. En informant uttrycker PP som en börda och ett 

merjobb.  

Kritikernivå – självrapporter, fokusgrupp, intervjusamtal 

De flesta informanterna började reflektera på den nivå där de analyserade sig själva och sina 

ståndpunkter på ett djupare plan det vill säga; på kritikernivå. Då informanterna befann sig på 

kritikernivån under intervjusamtalen kunde vi i vårt analysarbete skönja att de gav uttryck för 

nya tankar över eget handlande. Informanterna såg nya möjligheter och samtidigt uttalade de 

förståelse för andras svårigheter och lyfte fram insikter om upplevelser av egna och andras 

svårigheter.  

”För min del då […] jag skriver en pedagogisk planering[…] då skriver jag en för den ska 

gälla generellt för ja, 15 elever […] medans andra […] som kanske har en liten klass på fyra 

[…] elever sitter och skriver en pedagogisk planering då tänkte jag att det kanske måste vara 

lättare och få det bra i mindre grupp än när man skriver så pass generellt som jag gör” 

(Informant 5). 

Även på denna nivå existerar kluvenheten till PP. Våra informanter funderade; Vem är 

mottagaren egentligen? Läraren, eleven, föräldrarna, skolledningen, skolinspektionen? Om PP 

ska fungera optimalt, går det då att skriva dem för en grupp elever eller krävs det individuella 

planeringar? Är PP en trend som kommer och går, precis som portfolio? Kan det vara så att 
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våra informanter inte kände till att IUP och PP är två dokument som bygger på varandra? Trots 

all utbildning och diskussion som informanterna berättade om att de har deltagit i så verkar 

detta inte ha klargjorts (se figur 1). Det var svårt att skriva individanpassat för grundsärskolans 

elever, enligt informanterna, som generellt behöver så många olika anpassningar, därav kan det 

ha upplevts enklare att välja bort att skriva individuella PP och istället skriva en mer generell 

PP för en grupp elever som ska nå samma mål. Informanternas önskemål om mallar och fasta 

rubriker kvarstår, men kluvenheten finns kvar då informanterna menar att det har skapats mallar 

men att dessa ändå blivit för svåra att hantera av samtliga lärare. Bedömningsdelen kvarstår 

som problematisk men samtidigt positiv, två informanter anser att de ser möjligheten att 

använda PP för att visa föräldrar att det som görs i skolan går att förankra i läroplanen – även 

om det vid en första anblick kan ses som onödigt skolarbete. Under fokusgruppen börjar även 

informanter att uttrycka viljan till att skriva PP som är skriva för eleverna samt riktade till 

eleverna. Informanterna började lyfta betydelsen av visuellt stöd i PP, främst för de yngre 

eleverna. Det vänds och vrids på val som lärarna har gjort och hur de agerat, och trots den goda 

viljan om att nå eleverna så skrivs PP mest för lärarna själva, enligt deras utsagor. Några få 

informanter väljer bort att skriva PP för elever på träningsskolan eller elever i lägre åldrar, då 

det är för svårt. En informant uppger att hen aldrig försökt skriva PP för lägre åldrar. Om 

informanterna lyckas skriva PP för eleverna på grundsärskolan, har eleverna då någon 

behållning av dessa, undrar en informant. En informant som tidigare uttryckt PP som ett onödigt 

jobb för egen del, ser att det finns en mening att använda dessa dokumentet för eleverna, efter 

samtal med sina kollegor i fokusgruppen. Informanterna lyfter att de ser svårigheter som de vid 

senare tillfälle själva ser lösningar på, det kan vi utläsa i utsagorna. Att PP ska delges föräldrar 

kan vara positivt anser två informanter, då PP tydliggör vad undervisningen handlar om. En 

annan anser att PP inte behöver skickas hem till föräldrar då det lätt kan bli till ett 

pappersdokument i mängden och menar att föräldrarna förlitar sig på lärarna ändå utan dessa 

dokument.  
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Diskussion 

Under vår studie har vi undersökt och försökt finna svar på våra frågeställningar. Data från våra 

informanter har gett oss både svar på våra frågeställningar, men även nya tankar och frågor har 

väckts. Lärare känner sig kluvna, hur arbetet med PP upplevs har mycket att göra med 

läroplanen och hur den tolkas. Dessvärre upplevs även PP som ett sönderdiskuterat ämne utan 

stora framgångar vilket gör att motståndet väcks. Ytterligare utbildning kan däremot vara bra 

för att få en samsyn på PP och med det en mer positiv inställning. 

 

Metoddiskussion 

Fejes & Thornberg (2009) menar att det finns fallgropar i en kvalitativ forskning. Fallgropar 

som forskare bör se upp med. Skrivare bör hela tiden påvisa ett reflexivt förhållningssätt, det 

menas att forskare under hela processen reflekterar över valet av metod, perspektiv 

förförståelse, teoretiska val, värderingar samt hur hen influeras och influerar studiens deltagare. 

Forskaren behöver aktivt fundera och vara medveten om vilka eventuella konsekvenser studien 

kan bidra till. 

Trianguleringsmetod gav möjlighet att möta våra informanter flertal gånger och vi har genom 

processen försökt se till att hjälpa varandra hålla ett reflexivt förhållningssätt genom att kritisk 

ifrågasätta varandra och oss själva i analysprocessen. Till hjälp har vi till och från i arbetet sett 

över eventuella fallgropar som vi har riskerat att hamna i (Fejes & Thornberg 2009).  

En kritisk granskning kan leda till nya upptäckter som kan leda till nya insikter. Det har vi sett 

i vårt arbete. Vi hade en del svårigheter att få med oss deltagare i studien. Missivbrevet skapade 

både känsla över att prestera samt en upplevelse av merjobb som utgjorde att flera valde att 

avvakta deltagandet. Det rättades till med ett nytt mer förtydligande missivbrev där 

informanterna gavs en tydligare förklaring till vad vår studie skulle omfatta och syfta till, det 

medförde att informanterna ställde sig mer positiva till ett deltagande i studien.  Vi beslutade 

att dra ner på antalet träffar för fokussamtal, från tre planerade till en. Det föreföll locka 

deltagarna mer, tre träffar skulle bli för belastande rent tidsmässigt att kunna ställa upp på, se 

bilaga nr 1 och 2. 

Vi har analyserat självrapporterna som utgjorde vår första del i datainsamlingen. De bygger på 

informanternas egna skriftliga reflektioner kring PP. Deltagarnas utsagor kanske hade gett oss 
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andra svar om vi avgränsat uppgiften med tankar och funderingar kring PP i särskolan. De 

tankar vi har fått omfattar pedagogiska planeringar i grundskolan och grundsärskolan. Å andra 

sidan gav det möjligheter till nya insikter för oss i studien där tankar och funderingar om 

grundskolan kunde kopplas till vår genomgång av tidigare forskning som också inrymmer en 

bredare tolkning av uppdraget att arbeta med PP i olika skolformer. Resonemanget som 

framkom från våra informanter vidgade innehållet i datainsamlingen och har därför tagits 

tillvara i studien. Dessa reflektioner följde med vidare i arbetet, eftersom triangulering gav oss 

möjligheten att fånga upp och klargöra eventuella skevheter i flera moment. 

Vi upplever att våra informanter genom studiens gång fått tillfälle att kliva in på den kritiska 

nivån en stund för att reflektera över sina val och handlingar. Denna nivå befinner sig en lärare 

sällan på i det dagliga arbetet, vi upplever heller inte att lärare generellt når denna nivå under 

diskussionstillfällen för kollegialt lärande. Risken finns att reflektioner som framkommit under 

vår studie kommer ”rinna ut i sanden” eller glömmas bort på grund av bortprioriteringar till 

förmån av annat som åläggs lärare i det dagliga arbetet. Vi ser vikten av att fokusgrupper på 

kritikernivå förekommer i lärararbetslag även i vardagen. Det är enligt oss ett sammanhang där 

man inte bara lyfter reflektioner kring agerande under svårigheter, men även möjligheter. 

Som en metodreflektion kan vi se ett alternativt upplägg som vi anser hade varit intressant. Att 

genomföra studien på två olika skolor med två parallella fokusgrupper hade varit intressant att 

studera för att se om dialogerna i fokusgrupperna, samt de individuella delarna, hade skiljt sig 

åt nämnvärt beroende på vart deltagarna är yrkesverksamma. Ett sådant upplägg hade eventuellt 

gett oss ytterligare bredd på vår studie. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att våra informanter både ser möjligheter och svårigheter gällande pedagogiska 

planeringar. Dominansen av våra informanter vill skriva sina pedagogiska planeringar för både 

sig själva men även för eleverna. Ett fåtal informanter ser vinningen i att skicka hem PP till 

föräldrar för att på så sätt tydliggöra undervisningens innehåll, en informant påtalar däremot att 

det upplevs som onödigt att skicka hem till föräldrar och menar att föräldrarna hyser förtroende 

till lärarna och deras undervisning ändå, precis som Sahlberg (2007) skriver gällande Finland. 

Gällande elevdelen råder det däremot stor vilja hos informanterna att öka elevernas delaktighet 

(framställa PP tillsammans med eleverna), synliggöra deras lärande och få dem att förstå sitt 

eget lärande (Bernstein 1990; Black & William 1998; Hattie 2009 & 2012; Håkansson & 
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Sundberg 2012, Nilholm 2011; Stiggins & Chappuis 2005). En PP kan ses som ett 

tydliggörande av de didaktiska frågorna vad, hur, varför så att eleverna tydligt ska se och förstå 

sambandet i sitt lärande (Claesson 2009). Idag skrivs de pedagogiska planeringarna ofta enskilt 

med läroplanen som en grundpelare för att säkerställa undervisningens legitimitet (se figur 1, 

Skolverket). Däremot finns en stor vilja att i större utsträckning använda PP som ett levande 

dokument tillsammans med eleverna. Som ett hjälpmedel för att eleverna lättare ska kunna 

förstå de pedagogiska planeringarna kan AKK användas, vilket en informant idag redan 

använder sig av i form av bildstöd. Beukelman och Mirenda (2005) samt Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2013) menar att AKK, och olika hjälpmedel via AKK, möjliggör för eleverna 

att engageras och delta effektivt i olika situationer. Vygotsky menar att om läraren utnyttjar 

elevens utvecklingsmöjligheter kan eleven ta ett nytt steg i sin kunskapsinlärning, samt att det 

är viktigt att möta eleven utifrån förkunskaper och på elevens nivå. (Strandberg 2006) Däremot 

blir lärarens pedagogiska utmaning att hjälpa eleven se och hantera sin egen inlärning då elever 

på grundsärskola, och då främst träningsskolan, kan ha svårt att ta initiativ till att ställa frågor.  

Anledningar, som framkommit, till att arbetet med PP upplevs som svårt är att eleverna på 

grundsärskolan ofta behöver större anpassningar på grund av utvecklingsstörningen, vilket även 

Kylén (1981) belyser. Det uppstår en konflikt och kluvenhet då generella läroplansmål ska 

elevanpassas på en tydlig individnivå för en mycket heterogen elevgrupp. Så varför väcks så 

starka känslor av att PP är svårt? Vi anar att arbetet med pedagogiska planeringar borde ske i 

flera steg för att uppnå optimal effekt. Läraren måste först klargöra för sig själv hur 

undervisningsplaneringen ska kopplas till läroplanens kunskapskrav. När detta skett måste de 

bryta ned för att inkludera eleverna och deras individuella behov. Att PP kanske kräver flera 

omarbetningar på olika plan blir arbetsamt för redan dokumentationstyngda lärare. Ska PP även 

delges föräldrar är detta ett ytterligare moment som ska genomarbetas.  

Det framkommer under studiens gång att det finns känslor av svårigheter att tolka läroplanen 

och att omsätta den till elevernas kognitiva förmåga. Lärarnas förmåga att kunna tänka om och 

göra målen enklare samt individanpassade blir utmanande och kan göra att lärare istället tänker 

att de inte kan (Buli-Holmberg, Nilsen & Skogen 2014). Kanske påverkas förmågan då det 

finns en, till synes, väldigt styrande läroplan (Ball 2003 & 2007; Focault 1977; Jackson 1968)? 

Engel (2011) belyser hur läroplanen kan blir så pass styrande över läraren att det även inverkar 

på eleven då elevens spontanitet och intresse inte prioriteras. Detta medför att de snart lär sig 

att måluppfyllelsen är viktigare än nyfikenhet. Däremot anser vi att möjligheten finns att tänka 

utanför ramarna. Vår läroplan ger möjlighet till att ge eleverna tid att uppleva inlärning på flera 
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olika nivåer och sätt, men skapar kanske den heterogena elevgruppen en känsla av rädsla, 

frustration och osäkerhet gällande huruvida läraren ska mäkta med arbetet att anpassa 

läroplanens kunskapskrav till varje individ. Ball (2003) belyser just detta med hur olika verktyg 

i skolan kan göra lärare osäkra på om de verkligen gör rätt då lärarens arbete många gånger ska 

vara applicerbart och välfungerande i mallar/riktlinjer som staten utgivit. Detta kan i sin tur leda 

till att läraren bortser från elevens bästa för att istället fokusera på egna prestationer (Ball 2000). 

Vi förstår att våra informanter vill väldigt väl och att de så gärna vill få PP att fungera i 

praktiken, men att oavsett hur många elever de har att skriva PP för, så är elever individer som 

är svåra att passa in i en homogen mall. Vi menar att så länge lärare inte känner till grunden till 

de pedagogiska planeringarna (med alla didaktiska bitar som ska hänga ihop så som PP, IUP, 

Lgr11 etc, se figur 1) och med den komplexa elevgrupp dessa lärare har kan det finnas 

svårigheter med att i praktiken använda generella mallar. Många av våra deltagare i 

fokusgruppen talar om olika saker, men i slutändan bottnar allt i samma; dominansen av våra 

informanter har olika grad och nyanser av svårigheter med PP och att få dem att fungera 

proximalt i mötet med eleverna. PP blir en slags barriär som lärare måste överkomma och 

arbetet upplevs kravfyllt. Nya möjligheter och verktyg blir till hinder som ska diskuteras och 

implementeras i lärarlag. Lärare får en känsla av motstånd till det nya då det kräver energi att 

lära sig nytt, vidare diskussioner genomförs för att göra det lättare och tiden bara går för att 

processen sedan ska påbörjas igen men med nytt verktyg och nya idéer. En informant tar 

däremot betydligt lättare på uppgiften än övriga då hen nyligen genomgått sin lärarutbildning 

och fått med sig kunskap kring pedagogiska planeringar. 

I mötet med de pedagogiska planeringarnas många ansikten är det informanternas upplevda 

erfarenhet som styr hur läraren ser på PP och hur läraren utifrån sin kännedom tolkar PP, vilket 

även Szklarski (2009) poängterar. Då vi alla är unika individer finns därmed risken att 

tolkningarna kring PP blir lika många.  

Vi kan förstå att våra informanter gärna sitter i grupp och diskuterar, precis som under 

fokusgruppen. Vygotsky (Strandberg 2006, Säljö 2000) och Hattie (2009, 2012) lyfter liknande 

diskussioner och omtalar dem som framgångsfaktorer. Att som pedagog få tillfällen att 

diskutera PP och liknande dokument är viktigt, men trots önskningar och påtryckningar från 

ledningen gällande diskussionsgrupper upplevs det som att informanter ändå inte kommer 

vidare. Kan det bero på de diffusa riktlinjer gällande mål och innehåll som faktiskt finns 

gällande PP? Tid och utbildning är faktorer som efterlysts vilket vi, under vårt analysarbete, har 
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förstått är något som har getts. Däremot så upplevs arbetet med PP som stillastående och kanske 

bottnar det i att få lärare egentligen förstått innebörden av PP. En informant uttryckte hur hen 

deltagit i så många diskussioner att hen får en känsla av PP som ett sönderdiskuterat ämne som 

blir svårarbetat och nästintill rinner ut i sanden. De pedagogiska planeringarna är trots allt ett 

bra, verktyg men de kräver struktur, flexibilitet och ansvar hos både lärare och skolledning för 

att optimera arbetet för elevernas bästa (Dewey 1990).  

Efter genomförd studie upplever vi att flertalet informanter inte ser vinningen med dokumentet 

PP, och därav uppstår kommentarer som att det är ett onödigt arbete. Om våra informanter 

istället får uppleva fördelarna med PP, kopplingen till IUP, elevens lärandeutveckling och att 

PP kan underlätta en lärares dagliga arbete så kanske barriären skulle bli mindre, vilket även 

Bernstein (2000) skriver om. När vi under analysarbetet går igenom materialet kan vi se att 

deltagarna har förändrat sitt sätt att tänka under vår studies trestegsprocess, även om deltagarna 

själva inte kommit till insikt om det. Samtliga har dock en vision om att alla elever ska få en 

bra skolsituation samt en likvärdig utbildning, som skollagen kräver. 

Vår studie har tagit del av lärares tankar och reflektioner kring pedagogiska planeringar i 

grundsärskolan. Studien har för oss varit mycket intressant att genomföra, och som vidare 

forskning anser vi att det skulle vara lärorikt att få ta del av en studie som belyser lärares arbete 

med pedagogiska planeringar i praktiken samt hur eleverna ser på detta verktyg. Får eleverna 

inflytande i sin kunskapsutveckling och med det delaktighet i både undervisning men även 

bedömning? Vilka är framgångsfaktorerna då lärare, och elever med utvecklingsstörning, möter 

den pedagogiska planeringen i undervisningen, utvärderingen samt bedömningen?  

En studie som undersöker och söker svar på detta må vara nog så intressant om den genomförs 

inom grundskolan, men desto mer intresseväckande om den appliceras på grundsärskolan där 

lärare ofta möter ett flertal utmaningar på många olika plan, precis som vår studie belyst.  
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Bilaga 1, Missivbrev, version 1 

Hej! 

Vi är tre lärare, Annika Sylvén, Ing-Marie Krouwel och Charlotta Elofsson, som studerar vid 
speciallärarprogrammet, inriktning utvecklingsstörning, vid Mälardalens högskola i Västerås. 
Vi skriver nu ett examensarbete där vårt syfte är att undersöka, beskriva och analysera 
lärares inställningar till pedagogiska planeringar (PP). Undersökningen kommer att 
genomföras under februari-mars 2016 och inledas med självrapporter där du som informant 
skriver ner dina tankar och funderingar kring pedagogiska planeringar, max 1 A4-sida. Du 
kommer sedan träffa övriga deltagare, och oss, i fokusgrupp där ni får tillfälle att diskutera 
och delge era tankar och funderingar kring PP. Dessa träffar kommer att ske under tre 
eftermiddagar i anslutning till skoldagens slut och pågå under 45 minuter varje tillfälle.  När 
vi träffats tre gånger i fokusgruppen följer vi upp ditt deltagande med en individuell intervju 
för att på så sätt knyta ihop diskussionerna i fokusgruppen med din självrapport. 
Fördjupande och uppföljande frågor kommer då ställas. Vi kommer att kontakta dig för 
bokning av tid för denna intervju som kommer att pågå i 30- 45 minuter.  

 I denna studie kommer vi ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det 
innebär att ditt deltagande är frivilligt, och att du som informant kan avbryta ditt deltagande 
när du önskar. Den information vi får av dig som deltagare kommer att behandlas anonymt 
och du som deltagare kommer avidentifieras i vår studie. 

 Vi hoppas få göra denna studie med ditt deltagande! Ringa in det alternativ du ställer dig 
positiv till.  

 Jag godkänner mitt deltagande   Jag avböjer mitt deltagande 

 

Godkännande 

Namn/datum 

___________________________________ 

 

Vill du ha mer information, ring eller mejla: 

Annika Sylvén                                                                 Ing-Marie Krouwel 

073-1830035                                                                    070-2144813 

annika.sylvén@edu.borlange.se ing-marie.krouwel@edu.borlange.se 

 

Charlotta Elofsson Fil. Dr. i Specialpedagogik, Gun-Marie Wetso 

073-9792300 073-5511636 

charlotta.elofsson@edu.borlange.se  Handledare, Mälardalens Högskola, Västerås 

  

mailto:annika.sylvén@edu.borlange.se
mailto:ing-marie.krouwel@edu.borlange.se
mailto:charlotta.elofsson@edu.borlange.se


 
 

52 

Bilaga 2, Missivbrev, version 2 

 

Hej! 

Vi är tre lärare, Annika Sylvén, Ing-Marie Krouwel och Charlotta Elofsson, som studerar vid 
speciallärarprogrammet, inriktning utvecklingsstörning, vid Mälardalens högskola i Västerås. Vi 
skriver nu ett examensarbete där vårt syfte är att undersöka, beskriva och analysera lärares 
inställningar till pedagogiska planeringar (PP). Undersökningen kommer att genomföras under 
februari-april 2016 och inledas med en självrapport där du som informant skriver ner dina tankar och 
funderingar kring pedagogiska planeringar, max 1 A4-sida. Du kommer sedan träffa övriga deltagare, 
och oss, i fokusgrupp där ni får tillfälle att diskutera och delge era tankar och funderingar kring PP. 
Denna träff kommer att ske under en eftermiddag i anslutning till skoldagens slut och pågå under 45 
minuter.  När vi träffats i fokusgruppen följer vi upp ditt deltagande med ett individuellt uppföljande 
samtal för att på så sätt knyta ihop diskussionen i fokusgruppen med din självrapport. Vi kommer att 
kontakta dig för bokning av tid för detta samtal som kommer att pågå i max 30 minuter.  

 I denna studie kommer vi ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att 
ditt deltagande är frivilligt, och att du som informant kan avbryta ditt deltagande när du önskar. Den 
information vi får av dig som deltagare kommer att behandlas anonymt och du som deltagare 
kommer avidentifieras i vår studie. 

 Vi hoppas få göra denna studie med ditt deltagande! Ringa in det alternativ du ställer dig positiv till.  

  

Jag godkänner mitt deltagande   Jag avböjer mitt deltagande 

 

Godkännande 

Namn/datum 

___________________________________ 

Vill du ha mer information, ring eller mejla: 

Annika Sylvén                                                                 Ing-Marie Krouwel 

073-1830035                                                                    070-2144813 

annika.sylvén@edu.borlange.se ing-marie.krouwel@edu.borlange.se 

 

Charlotta Elofsson Fil. Dr. i Specialpedagogik, Gun-Marie Wetso 

073-9792300 073-5511636 

charlotta.elofsson@edu.borlange.se  Handledare, Mälardalens Högskola, Västerås 
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Bilaga 3, Frågor till samtal, fokusgrupp 

- Pedagogiska Planeringar - 

Tema 1: Deltagarnas tidigare upplevelser av pedagogiska planeringar. 

 

Syfte:   

 Fånga deltagarnas tidigare upplevelser 

 

Klargörande frågor: 

 

 Kan ni beskriva tidigare erfarenheter av pedagogiska planeringar.  

 Vilken funktion har arbetet med PP? För- och nackdelar? (Lätt/svårt) 

 Finns det ett behov av PP på gruppnivå och på individnivå? 
 

Tema 2: Deltagarnas önskemål om hur en PP skulle fungera i vardagsarbetet 

 

Syfte:   

 Att skapa en bild av vad deltagarna ser för förbättringsområden kring PP 

 

Klargörande frågor: 
 

 Om ni fick önska, hur skulle ni vilja att PP fungerade i vardagsarbetet?  

 Ser ni behov av förändringar som ni anser bör göras i arbetet med PP? 

 Är det någon som vill lyfta någon tanke eller Aha-upplevelse under vår träff? 
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Bilaga 4, Frågor till intervjusamtal 

 

Har du fått nya reflektioner gällande svårigheter och möjligheter kring PP? 

Har du fått några nya tankar kring för vem du skriver PP? För vem skulle du 

vilja skriva? 

Har du fått några nya idéer kring hur du skulle kunna arbeta rent praktiskt med 

en PP i din undervisning? 

 


