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Förord  
 

Efter mer än 15 års arbete med elever med behov av särskilt stöd kändes det viktigt att bemöta 

den idealtyp av undervisning som ges uttryck för i styrdokument och läroplaner. Genom egna 

dokumenterade situationer från det verkliga livet som lärare för dessa elever, beskrivs och 

diskuteras lektioner som tar en vändning som på ett avgörande sätt bryter mot den uppgjorda 

lektionsplaneringen. En förutbestämd progressiv kunskapsinlärning enligt läroplanen är inte 

självklar för alla elever utan ibland krävs ett förutsättningslöst kunskapande där kartläggning 

av kunskaper sker under arbetets gång, och man arbetar där, i stundens kunskapsprocess.  

 

Jag räknar mina nuvarande och alla före detta elever som mina absolut största Läromästare. 

Genom möten med er har jag lärt mig att hitta nya vägar för att kunna färdas fram här i värl-

den, där jag själv i utbyte förhoppningsvis kunnat visa på spännande och äventyrliga otram-

pade stigar av kunskapsinhämtning av olika slag. Det har för mig varit ett fruktbart arbete och 

mest av allt har jag genom mina er elever lärt mig om mig själv med berikande nya sätt att 

tänka, känna och vara. Tillsammans har vi utforskat olika redskap och verktyg för att kunna 

hantera allt från kunskap såväl som krav till nyfikenhet på livet och känslor, ibland med tårar 

eller ilska men oftast med härliga skratt. Ett stort tack riktas härmed till alla mina underbara 

och fantastiska elever! Ni finns för alltid i mitt hjärta! 

 

Mina kollegor på skolan, vilka består av en brokig skara av personer som på olika sätt är oer-

hört kunniga, konstnärliga och kreativa och vilka alla arbetar efter devisen ”ingenting är 

omöjligt”, har även de förtjänat mitt, ur hjärtat uppriktiga, tack. Tack för alla möten, samtal, 

diskussioner, gräl, busiga upptåg och utvecklingsarbeten vi gjort tillsammans! Tillsammans 

bildar vi en oslagbar, ständigt utvecklande arbetsmiljö för inlärning på olika plan för många 

elever!  

 

Jag vill slutligen varmt och innerligt rikta ett tack till min handledare Mats Lundgren, fil. Dr. 

och docent i sociologi samt lektor i pedagogik på Akademin för utbildning och humaniora på 

Högskolan Dalarna, för ovärderligt, finkänsligt och proffsigt stöd och hjälp för att få till denna 

fallstudie. Du kan nog inte ana vad din hjälp betytt för mig. Tusen tack Mats! 

 

 

 

 

 

Maria Gruvsjö 

 

Stjärnsund 

 

2016-01-19 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Sammanfattning  

 
Fallstudien beskriver och diskuterar några lektioner med elever som har specifika inlärnings-

svårigheter, utifrån skolverkets Allmänna råd, och belyser vilka pedagogiskt svårhanterliga 

problem och dilemman som kan uppstå när det inte blir som läraren har planerat. Teorin om 

den proximala utvecklingszonen åskådliggörs. Aktivitetens betydelse för inlärning belyses. 

Komplexiteten kring lärarskap och ledarskap illustreras. Skolverkets teori om kunskap genom 

progression, enligt givna årskurser med givet innehåll, stämmer inte alltid med erfarenheterna 

hos några av verklighetens elever. Samspelet mellan lärare och elever belyses i studien. Be-

skrivningar av utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykiskt sårbara barn visar 

ytterligare hur elevers individuella förutsättningar kan ge konsekvenser för inlärning. 

 

 

Sökord: pedagogiska dilemman, specifika inlärningssvårigheter, individuella förutsättningar.  

 

 

ABSTRACT 

This case study describes and discusses the outcome of some lessons, according to skolver-

kets Allmänna råd, given for pupils with specific learning difficulties. It shows pedagogical 

problems and dilemmas which might occur when things do not turn out as it was planned for. 

The theory of the zone of proximal development is described in broad outline.  The im-

portance of action as the foundation to learning is illustrated. The complex role of teaching   

in the classroom is explained. Skolverket pursue (the theory of) a progression plan, according 

to the assumption that in a certain grade the pupils learn already defined knowledge based on 

success from previous learnings, even though it does not always square with the experiences 

of the pupils state of mind. A brief account of developmental disabilities and psychologically 

vulnerable children further more pictures how the individual conditions of the pupils can give 

consequences for the ability to learn.  

 

 

Key words: pedagogical dilemmas, specific learning difficulties, individual circumstances. 
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1. Introduktion  
 
Lärare hamnar ofta i undervisningssituationer där det inte blir riktigt som det var tänkt. Detta 

trots att läraren i sin bedömning av elevernas kunskapande och lärandebehov i förhållande till 

styrdokument och mål funnit att nästa steg är det som i planeringen avses. Ibland passar inte 

en planering de elever undervisningen är tänkt för i just den stund när den går från att vara en 

teoretisk planering till en konkret och faktisk undervisningssituation. Inte sällan måste lärare 

vara flexibla, ändra och anpassa sig till plötsliga oväntade situationer, förhålla sig till behoven 

och förutsättningarna hos elever med individuella förutsättningar. I samband med elever som 

har specifika individuella förutsättningar är det förmodligen en regel snarare än ett undantag 

att lärarens planering vid sjösättning tar en annan riktning och får ett i stunden annat mål än 

vad som avsågs vid resans början. 

 

Denna fallstudie är utförd på dokumentation som hämtats från mitt arbete som lärare, och lik-

nande problemexempel finns sannolikt att hämta på alla skolor och skulle lika gärna kunna ut-

spelas på vilken skola som helst. De elever jag i huvudsak arbetat med har personliga förut-

sättningar som på olika sätt påverkar skolgång och förmågan till inlärning. Det är vanligt att 

en elev har flera funktionsnedsättningar och/eller andra svårigheter. En beskrivning hämtad 

från Specialpedagogiska Institutet beskriver dessa elever: 

  
De har alla psykosociala, neuropsykiatriska och/eller skolsvårigheter och har upplevt  

svårigheter att nå fram till framgångsrika lösningar för dem inom klassens ram i sina 

 hemkommuner. Deras funktionsnedsättningar har många gånger lett till undervisning i en  

liten grupp eller enskilt med en assistent. Ibland har de varit helt utan undervisning långa 

perioder. De har fått möta många olika vuxna på grund av täta byten av personal.  

(Bååth & Fränkel, 2008, s. 6)  

 

Eleverna har på skolan en individuellt anpassad skolgång med anpassad inlärningsmiljö. An-

passad inlärningsmiljö kan exempelvis innebära att skolan är inspirerad av Waldorfpedagogi-

ken (Lindholm, 1989) vad gäller den fysiska miljön men även vad gäller dagens rytm eller att 

följa årsloppet med högtider och andra för årstiden utmärkande tilldragelser. 

 

Metoder man arbetar efter på skolan är tydlig struktur och förutsägbarhet, tydliggörande pe-

dagogik utifrån elevens individuella behov men också utifrån elevgruppens. Waldorfpedago-

giken inspirerar dessutom till att den mer teoretiska undervisningen är förlagd till förmid-

dagarna så långt det är möjligt, och den praktiska till eftermiddagarna. Dagarnas första lektion 

ingår oftast som en del i en temaplanering som sträcker sig över 2-5 veckor vilket ger möjlig-

het att arbeta ämnesövergripande med möjlighet till fördjupningar i ämnesområden. (Dahlin et 

al, 2006, s. 118) Stor tyngd ligger vid de praktiska ämnena jämfört med andra skolor med an-

passad studiegång. ”Learning by doing” (Dewey, 2004, s. 16) med didaktiska grepp där ele-

verna själva får prova och empiriskt pröva sig fram till inlärning är vanligt förekommande på 

skolan, och har så varit under lång tid.  

 

Eleverna på skolan är mellan 9-21 år gamla och har ofta gått miste om sammantaget flera år i 

skolan. Den sporadiska skolgången har lett till att de missat stora delar av grundläggande kun-

skapsinhämtning. De fundamentala kunskaperna i läs- och skrivinlärning saknas ofta och ele-

verna kan skolmässigt sällan anses åldersadekvata förutom om de har något specialintresse. 

Till följd av detta har de var för sig en individuellt mycket ojämn kunskapsprofil. Då dessa 

elevers tidigare skolgång varit bristfällig med omfattande upprepade personliga nederlag, har 

relationer till lärare och klasskamrater mestadels varit ansträngda till följd av misslyckanden 
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eller missförstånd. Detta kan ofta härledas till deras sårbarhet, på grund av funktionshinder 

och tidigare erfarenheter.  

 
          Om någon, i sin strävan att lära sig hur tillvaron fungerar, stött på ideliga misslyckanden  

          där självbilden fått den ena allvarliga törnen efter den andra blir kanske lusten att rädda  

          det lilla som finns kvar av självkänslan starkare än lusten att lära. (Taube, 2000) 

 

På skolan möts eleverna av ett uppmuntrande och reflekterande arbetssätt. Elevernas självbild 

innebär initialt ofta att de känner en bekant trygghet i att vara den som får negativ uppmärk-

samhet, och de söker aktivt efter situationer som genererar den välbekanta negativa bekräftel-

sen. En stor del av det inledande arbetet, men även fortsatta, handlar om att bereda möjlighet 

för eleverna att stärka en mer positiv självbild och förbättra självkänslan, vilket i sin tur ökar 

förmågan att visa och känna respekt, med acceptans och förståelse för andras tillkortakom-

manden och utvecklingsvägar. Elevernas förmåga att kamouflera sina brister är hög och de 

har ofta utvecklat strategier under lång tid för att på så sätt slippa obehag och stor genans över 

att inte kunna sådant som förväntas av dem. Kunskaper som ofta betydligt yngre barn behärs-

kar. 

 

Det är mycket svårt att avgöra kunskaperna hos en elev som har haft en sporadisk skolgång. 

För att kunna göra bedömningar krävs mycket tid, och att eleven känner tillit till läraren, elev-

stöden, sina klasskamrater och omgivningen. Där tidigare negativa erfarenheter varit basen för 

tillvaron i skolan kan genom överenskommelser med eleven skapas nya verktyg, redskap och 

alternativa möjligheter att agera och reagera vid inlärningssituationer. Relationer är nummer 

ett, och den uppnås genom att hela tiden förhålla sig till ett lösningsfokuserat arbetssätt.  

 
          När man tänker och arbetar lösningsinriktat så anstränger man sig att se och särskilt upp- 

          märksamma de tillfällen som fungerar bra, till skillnad från att hänga upp sig på tillfällen  

          som fungerar dåligt eller mindre bra. - (Måhlberg & Sjöblom, 2003, s. 26)  

 

När man arbetar med elever vilka, likt de som beskrivits, har en så gott som fullständigt miss-

lyckad skolgång bakom sig med stora kunskapsluckor och gör en pedagogisk planering krävs 

av läraren att kunna vara flexibel och ha flera reservplaner om det skulle visa sig att man 

misstagit sig i sin bedömning av de befintliga kunskaper vilka ska ligga till grund för det fort-

satta lärandet. De styrdokument och läroplaner som undervisningen ska formas efter är skap-

ade utifrån en idealbild av den lärandeprocess skolgången förväntas följa och ligger oftast 

långt ifrån den faktiska verkligheten för eleverna. 

 

1.1 Syfte 

 
Syftet med den här studien är att, med utgångspunkt i några undervisningssituationer med 

elever med specifika inlärningssvårigheter, beskriva och diskutera lektioner som tar en vänd-

ning som på ett avgörande sätt bryter mot den uppgjorda lektionsplaneringen och vilka peda-

gogiskt svårhanterliga problem och dilemman som detta ger upphov till. Därmed åskådliggörs 

de problem och svårigheter som uppstår i samband med den idealtyp av undervisning som en-

ligt skolverkets Allmänna råd, det vill säga en i förväg fastställd progressionsprocess, utgår 

från vad gäller inlärning.  
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2. Tolkningsram 

 

I kapitel två beskrivs de fem olika delmoment som beskrivs i Skolverkets Allmänna Råd, Pla-

nering och genomförande av undervisningen – för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan 

och sameskolan (Stockholm 2011): planering, genomförande, kunskapsbedömning och be-

tygssättning, uppföljning och slutligen dokumentation. På så sätt belyses och framgår hur lä-

rare bör arbeta utifrån de styrdokument som föreligger och att undervisning förväntas bygga 

på en given progressionsordning, oavsett. Därefter belyses samspelet mellan lärare och elev 

och Leif Strandbergs metaforer och teorier om barns lärande. Lärarskap och ledarskap lyfts 

fram i ett eget avsnitt. En kort beskrivning av olika psykosociala funktionshinder följer däref-

ter.  

 

2.1 Planering och genomförande av undervisningen – för grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan 
 

Läroplanens tre delar belyses i Skolverkets (2011) Allmänna Råd, Planering och genomfö-

rande av undervisningen – för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, 

och under rubriken som beskriver Kursplaner med kunskapskrav och Det centrala innehållet 

framgår att det i regel är samma kunskapsområden som återkommer i de olika årskurserna och 

genom en progression i innehållet, vilken vidgas och fördjupas genom årskurserna, skapas en 

röd tråd i ämnet under hela utbildningen. Läraren själv avgör vilken tidsåtgång som innehållet 

kräver utifrån den aktuella elevgruppen, utan att för den skull glömma att fokus ligger på kun-

skapskraven. Elever förutsätts enligt skolverket ha tillgodogjort sig tillräckligt med undervis-

ning tidigare enligt den nämnda röda tråden så att de med möjligheter att utifrån sin tidigare 

kunskapsbank kunna bygga vidare, enligt den progressionsteori de Allmänna råden hävdar 

ska ligga till grund för utbildningen. Det centrala innehållet för de olika årskurserna är fast-

ställt och bestämt och går inte att flytta eller utelämna. Däremot finns möjlighet för elever att 

lägga till och ytterligare utöka sin kunskapsinhämtning:   

 
          Det är inte möjligt att utelämna eller flytta delar av det centrala innehållet till andra års- 

           kurser än vad som anges i kursplanen. Däremot finns utrymme för läraren att tillsam- 

           mans med eleverna välja ytterligare innehåll inom ramen för ämnet.   

           (Skolverket, 2011,s. 10)     

 

De Allmänna råden avses vara riktlinjer och stöd för hur lärare ”bör planera och genomföra 

undervisningen utifrån läroplanerna och kursplanerna” (Skolverket, 2011, s. 6) och ska vara 

grund för och del av det systematiska kvalitetsarbete som ska bedrivas på skolorna. De All-

männa råden grundar sig på bestämmelser i skollagen (2010:800) men också i skolförord-

ningen (2011:185), grundskolans läroplan och Skolverkets föreskrifter om kunskapskrav.  

 
          Skolverkets allmänna råd är rekommendationer om hur lärare, rektorer och huvudmän  

           kan eller bör handla för att uppfylla kraven i bestämmelserna. Allmänna råd syftar till 

att påverka utvecklingen i en viss riktning och till att främja en enhetlig rättstillämpning.  

           Råden bör alltså följas om skolan inte handlar på annat sätt som gör att kraven i bestäm- 

           melserna uppfylls. (Skolverket, 2011, s. 7)  

 

Skolverket poängterar att dessa Allmänna råd förutom att de ger riktlinjer för hur lärare bör 

undervisa även handlar om hur rektorn bör ge förutsättningar för en strukturerad undervis-

ning. För att åstadkomma en strukturerad undervisning avser dessutom de allmänna råden ge 

direktiv om hur lärare bör tillämpa kunskapskraven vid bedömningen och betygssättningen, 
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samt hur rektorn kan stödja arbetet med en likvärdig bedömning och betygssättning på skolan. 

Det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas av såväl huvudmanna- som skolenhetsnivå 

delas upp i avsnitten Planering, Genomförande, Kunskapsbedömning och betygssättning, 

Uppföljning och slutligen Dokumentation.  

 

 

 

 
 
Figur 1. Progression. Där framåtskridandet i lärandet i undervisningen innebär att ny kunskap läggs till redan be-

fintlig.  

 

 

2.1.1 Planering 

 

Alla elever ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga ut-

veckling för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål. (Skollagen, 2010:800, s. 11) Syftet med lärarens planering ska vara att 

skapa en struktur för undervisningen för såväl lärare som elever. För läraren i form av ett stöd 

för att försäkra att undervisningen som helhet leder mot de nationella målen. Planeringen ska 

dessutom bland annat kunna användas av läraren för att utvärdera elevernas kunskaper men 

även för att utvärdera lärarens egen undervisning. Kursplanerna ska ligga till grund för plane-

ringen och läraren behöver konkretisera sina mål för undervisningen, dels med tanke på de 

förmågor som eleverna ska utveckla, och dels det innehåll som undervisningen ska behandla. 

Olika kunskapsområden i det centrala innehållet i kursplanerna ska i huvudsak kombineras i 

större sammanhängande arbetsuppgifter, så kallade arbetsområden. ”För att främja elevernas 

kunskapsutveckling ska undervisningen enligt läroplanen ta hänsyn till varje enskild individs 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.” (Skolverket, 2011, s. 14) 

 

Vid planerandet ska läraren, förutom kunskapsmålen, även utgå från läroplanens övergripande 

mål, det vill säga mål vilka i stor utsträckning handlar om vilka normer, attityder och förhåll-

ningssätt eleverna ska utveckla och detta ska i sin tur påverka lärarens val av arbetssätt och 

metoder. Läraren ska med hjälp av analys av tidigare utvärderingar ha dragit slutsatser om ar-

betsmetoder som fungerat eller inte och därmed möta elevernas behov och förutsättningar när 

undervisningen planeras. Ämnesövergripande ämnesarbete förutsätter samverkan mellan lä-

rare, och elevinflytandet är ett led i att eleverna ska få möjlighet att utveckla förmågan att ar-

beta i demokratiska former. Lärare bör dessutom samordna undervisningen för att arbetsbe-

lastningen för eleverna inte ska bli orimlig.    
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2.1.2 Genomförande 

 
Enligt läroplanen ska läraren organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas ef-

ter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin för-

måga, upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 

framåt. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verk-

samhet. (Skolverket, 2011, s. 17) 

 

I de Allmänna råden anges att läraren i sin ledning av undervisningen bör strukturera och 

styra undervisningens processer och skapa balans i arbetet med omväxlande gemensamma 

genomgångar, enskilt arbete och elevsamarbete. Läraren ska dessutom se till att undervisning-

en leder mot de mål som konkretiserats i planeringen genom att anpassa undervisningen indi-

viduellt efter varje elevs behov av stöd och stimulans. Läraren förväntas således ha en förstå-

else för arbetsprocesserna i undervisningen och skapar därigenom så goda förutsättningar som 

möjligt för elevernas kunskapsutveckling genom att avgöra hur gemensamma genomgångar, 

enskilda bearbetningar av innehållet och samarbete mellan elever kan kombineras. Individua-

lisering ska inte likställas med individuellt arbete. Planeringen kan inte vara alltför statisk 

utan måste av läraren kunna anpassas så ”att den på bästa sätt möter varje elevs behov och 

förutsättningar.” (Skolverket, 2011, s. 19) Kontinuerlig bedömning med återkoppling mellan 

lärare och elev bör vara en integrerad del av undervisningen för att åskådliggöra kunskapsut-

vecklingen. Lärarens kunskap om elevernas egna erfarenheter och föreställningar är viktiga 

för att läraren ska kunna utmana dessa med hjälp av intresseväckande frågeställningar och 

uppgifter. På så sätt tar läraren i undervisningen en aktiv roll i att ge eleverna möjligheter att 

jämföra sina egna föreställningar, pröva ställningstaganden mot normer och värderingar och 

kunna ge perspektiv på olika frågor.  

 

2.1.3. Kunskapsbedömning och betygssättning 

 

Enligt läroplanen och utifrån kursplanernas krav ska läraren allsidigt utvärdera varje elevs 

kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt och dessa bedömningar ska redovisas för eleven 

och hemmen samt informeras rektorn. Utbildningen ska inom varje skolform vara likvärdig 

oavsett var i landet den anordnas. Skolförordningen gör gällande att nationella ämnesprov ska 

användas och vara som stöd för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till betygssätt-

ning. Enligt skollagen får det vid betygssättningen bortses för enstaka delar av de kunskaps-

krav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 eller 9:  

 
         Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller liknande personliga förhållanden som  

          inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att elevens ska kunna nå ett  

          visst kunskapskrav. (Skolverket, 2011, s. 22)  

 

Vad som avses med enstaka delar måste diskuteras och avgöras lokalt, från situation till situ-

ation. Bestämmelserna avser bedömningen och inte undervisningen, och man bör på skolan 

följa upp varför inte eleven har haft möjlighet att uppfylla kraven.  

 

Lärare bör använda sig av kontinuerliga analyser av elevers kunskaper utifrån undervisning-

ens innehåll i förhållande till kunskapskraven, och i samband med det använda sig av ända-

målsenliga bedömningsformer och ge möjligheter för eleverna att på olika sätt visa sina kun-

skaper. Enligt skolförordningen ska eleverna ges förutsättningar att nå de kunskapskrav som 

minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. 

Det innebär att lärare för att kunna göra en korrekt bedömning behöver utvärdera och stödja 
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inte bara elevernas kunskapsmässiga utveckling utan även utveckling i övrigt. De övergri-

pande målen i läroplanen handlar bland annat om normer, värderingar och självuppfattning 

och är inte betygsgrundande. Därför är det viktigt att de övergripande målen inte blandas ihop 

med bedömningen av elevernas kunskaper.  

 
         Det är viktigt att elevernas kunskapsutveckling analyseras kontinuerligt under hela skol- 

          tiden och inte endast vid något enstaka tillfälle, till exempel inför utvecklingssamtal           

eller betygssättning. Den kunskap man som lärare får genom att regelbundet följa upp           

elevernas kunskaper under ett arbetsområde eller en avgränsad arbetsperiod är en förut- 

          sättning för att aktivt kunna stödja eleverna i deras lärande. Genom att samtala om styrkor  

          och svagheter och ge återkoppling och vägledning kring vad eleverna behöver utveckla  

          vidare och hur man tillsammans ska ta sig dit skapas goda förutsättningar för elevernas 

          kunskapsutveckling. En sådan bedömarpraktik ger även läraren återkoppling på hur den  

          egna undervisningen fungerar och vad han eller hon behöver ändra på eller utveckla för  

          att nå bättre resultat. (Skolverket, 2011, s. 24) 

 

Utvärderingarna av elevernas kunskaper ska enligt skolverket (2011) vara allsidiga och däri-

genom ge eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. För att läraren ska kunna 

göra adekvata bedömningar måste på skolan finnas tillgång till ändamålsenliga bedömnings-

former, vilket med fördel kan utvecklas på skolan genom att utnyttja alla lärares kompetenser. 

Det skapar en gemensam förståelse omkring när det är lämpligt att använda olika bedöm-

ningsformer samt en möjlighet att ständigt pröva och förbättra dem för bättre ändamålsenlig-

het. (Skolverket, 2011, s. 24) 

 

Eftersom många elever presterar sämre vid särskilda bedömningstillfällen är det bättre att in-

tegrera bedömningstillfällen som en naturlig del i undervisningen. I de allmänna råden lyfts 

fram att utifrån ett pedagogiskt perspektiv är det viktigt att eleverna inte upplever att de be-

döms hela tiden eftersom sådana upplevelser kan ha ”hämmande effekt på elevernas vilja att 

ta sig an exempelvis okända eller svåra uppgifter av rädsla för att ett misslyckande kan 

komma att ligga dem till last.” (Skolverket, 2011, s. 25) Vidare slås fast att det är av stor vikt 

att eleverna kan känna att det finns goda möjligheter att prova sig fram samt att det finns ut-

rymme för att ibland göra misstag eller fel utan att det får negativa konsekvenser. 

 

Inför betygssättning ska läraren enligt läroplanen av elevernas kunskaper göra en allsidig be-

dömning och jämföra dessa med de fastställda kunskapskraven.  (Skolverket, 2011, s. 25) 

 

2.1.4 Uppföljning 

 

I de allmänna råden fastställs att enligt läroplanen måste skolans verksamhet utvecklas så att 

den svarar mot de nationella målen. ”Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärar-

nas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt.” (Skolverket, 

2011, s. 29) För att så ska ske krävs att verksamheten ständigt prövas och att resultaten följs 

upp och utvärderas för att sedan med hjälp av detta kunna välja nya metoder och utveckling 

kan ske. Ett systematiskt kvalitetsarbete ska ha som inriktning att de nationella målen upp-

fylls. I de Allmänna råden anges att lärare systematiskt och kontinuerligt bör analysera plane-

ringen och utförandet av undervisningen för att se i vilken utsträckning eleverna getts möjlig-

het att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen, samt av samma 

anledning utveckla den egna undervisningen. Lärare bör dessutom utvärdera att de bedöm-

ningsmaterial och dokumentationsformer som används är ändamålsenliga. Detta arbete bör 

dessutom ske tillsammans med rektorn för att tillsammans skapa en gemensam grund för de 
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lokala bedömnings- och dokumentationsformerna som utgångspunkt för det systematiska kva-

litetsarbetet.  

 

Läraren ska vid uppföljning ta hänsyn till både ämnenas kunskapskrav såväl som andras krav. 

Därför måste läraren utvärdera hur väl den egna undervisningen ”tillgodoser elevernas behov 

och identifiera vilka anpassningar som behöver göras under arbetet.” (Skolverket, 2011, s. 31) 

Det innebär att läraren kan utgå från uppföljningen som grund för kommande planeringar. I de 

allmänna råden betonas vikten av att lärare kontinuerligt följer upp sitt arbete med kunskaps-

bedömning, både under som efter ett arbetsområde för att utvärdera om planeringen och be-

dömningstillfällena fungerade eller om något behöver ändras eller utvecklas vidare. 

 

2.1.5 Dokumentation 

 

Skolan ska enligt läroplanen klargöra för både elever och föräldrar vilka mål utbildningen har 

(Skolverket, 2011, s. 33) samt vilka mål skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter 

elever och deras vårdnadshavare har för att på så sätt ge förutsättningar för elevers och vård-

nadshavares rätt till inflytande och påverkan. Fortlöpande information omkring elevens skol-

situation, trivsel och kunskapsutveckling, genom samverkan med föräldrar, ska läraren ombe-

sörja. Det är därför viktigt, enligt de allmänna råden, att dokumentera de egna planeringarna 

inte bara för att vara till stöd för genomförandet av undervisningen, utan också för att följa 

upp, utvärdera undervisningen och elevernas kunskapsinhämtning såväl under som efter ge-

nomförandet av ett arbete. Tydlig, saklig och väl formulerad dokumentation omkring elever-

nas kunskaper är stöd inte bara för eleverna utan underlättar även arbetet med att upprätta 

skriftliga omdömen och med att sätta betyg. Lärare behöver ha goda kunskaper om att an-

vända olika former för dokumentation, eftersom de på olika sätt stödjer elevens kunskapsut-

veckling inte minst. 

  

I kommunala och statliga skolor gäller offentlighetsprincipen, vilken bland annat innebär att 

alla har rätt att ta del av offentliga uppgifter i allmänna handlingar vid dessa skolor. En sekre-

tessprövning måste alltid göras vid utlämning av allmänna handlingar. I fristående skolor gäl-

ler inte offentlighetsprincipen, men bestämmelser i skollagen om tystnadsplikt vid enskilt be-

drivna skolor kan ge samma skydd. (Skolverket, 2011, s. 35) 

 

2.2 Samspelet mellan lärare och elev  
 

Till skillnad från dåtida psykologer, som menade att barnets utveckling var beroende av bar-

nets mognad, varefter undervisningen skulle tillrättaläggas, ansåg Vygotskij att det är genom 

socialt samspel alla former av psykiskt liv utvecklas. (Jerlang et al., 1996) Därför blir samspe-

let centralt i undervisningen. Vygotskijs betoning av dialog medger att eleven själv är en 

aktivt agerande del i den pedagogiska processen och tillför samarbetsprocessen ett personligt 

och unikt bidrag. (Bråten, 2008). Det handlar alltså inte om en ensidig aktivitet som riktas 

från läraren, den vuxne, till barnet, utan om ett ömsesidigt utbyte där var och en tar del av 

aktiviteten, och bidrar till, utifrån sina egna förutsättningar och på sina egna premisser. Denna 

form av samarbetsprocess kräver att läraren är väl förtrogen med elevens individuella 

psykologi och även känner till den sociala dynamik som utmärker miljön de (eleven) vistas i. 

(Bråten, 2008, s. 24) Jerlang (et al) riktar viss kritik mot Vygotskij och tycker alltför stor vikt 

läggs av pedagoger på vad barnet kan bli, och inte kan vara nöjda med vad barnet är. 
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2.2.1 Den proximala utvecklingszonen 

  

Vygotskij talade om att barnet var i en bestämd zon för utveckling, där andra dåtida forskare 

talade om att barnet var i en bestämd ålder, och att man i den zonen kan iaktta vad barnet på 

egen hand klarar av. Vad barnet klarar av i den stunden går att mäta med tester, men 

Vygotskij menade att det i den speciella utvecklingszonen redan finns en rad nya områden i 

barnets psyke som är i färd med att utvecklas. Det är nu, genom socialt samspel, utveckling 

kan ske. Genom samarbete kan man hjälpa barnet med att lösa uppgifter och därmed bättre 

stötta ett barns allsidiga utveckling. ”What a child can do with assistance today she will be 

able to do by herself tomorrow”. (Vygotskij, 1978, s. 87) Det vill säga ”/…/det, som barnet 

kan utföra idag i en samarbetssituation, kan det utföra självständigt i morgon” ( Jerlang 

2007:288). 

 
Den närmaste utvecklingszonen betecknar alltså skillnaden mellan det som ett barn kan 

handskas ensamt med på det kognitiva området och de uppgifter som det kan lösa av  

under påverkan  av en vuxen. Vygotskij förband till en början den närmaste utvecklings- 

zonen med detta samspel och denna ömsesidiga påverkan mellan spontant och vetenskap- 

ligt begreppstänkande som äger rum inom skolundervisningens ramar. Detta ormaliserade 

samspel mellan det spontana och det vetenskapliga bildar enligt Vygotskij den viktigaste 

grunden för individens utveckling av medvetenhet om och kontroll över sin egen kun-

skap. I skolans diskurs blir nämligen själva orden och begreppen föremål för uppmärk-

samhet och reflexion. Logiska och systematiska förbindelser medvetandegörs därmed 

som grund för en konstruktion av hierarkiskt organiserade kunskapsstrukturer. (Bråten, 

2008, s. 23) 

 

 

 

 
                   Figur 2. Den proximala utvecklingszonen. 

 

 

2.2.2 Kan-inte som utgångspunkt för allt lärande 

 

Strandberg (2014) skriver att sociala aktiviteter är basen i lärandet. ”Det är vad barnen gör 

tillsammans med sina lärare och kompisar som utgör grunden i lärandet” (Strandberg, 2014, s. 

8) I likhet med Vygotskij tror han att aktivitet är nyckelordet i allt lärande, och att aktivitet 

kan handla om att prata med varandra, tänka själv, skriva, se, lyssna, läsa, rita, måla, bygga 

och sy. Han använder sig av egna metaforer och bilder för att tydliggöra sina tankar och 

teorier.  
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När barn inte kan beror det enligt Strandberg inte på att barn är olika utan att på de gör olika. 

Strandberg (2014) använde sig av stolar i en enmansteater när han skulle undervisa elever i 

årskurs 3 om ”lärande” och tydliggjorde samtidigt teorin om den proximala utvecklingszonen. 

Han döpte en stol till ”kan-inte-stolen” och menade att allt lärande har en utgångspunkt och 

kan åskådliggöras med stolen kan-inte. Han legitimerar kan-inte-stolen som en självklar 

utgångspunkt, en början; ”Kan-inte är inte en defekt. Kan-inte är en biljett” (Strandberg, 2014, 

s. 11). En bit från kan-inte-stolen ställde han en annan stol och kallade den för kan-stolen. Det 

är viktigt menar han att eleverna förstår att all inlärning börjar vid kan-inte-stolen och att de 

till hundra procent ska förstå och känna att de är välkomna till oss (lärare) när de inte kan. 

Han menar vidare att: 

           

          /…/ett av de verkligt stora hindren i lärande är genansen: att barnet inte kan, eller tror att  

           det inte kan, och är generad över det. Genansen blir extra tung om kompisar och vuxna 

           förstärker den genom att kommentera barnets nuvarande okunskap med nedlåtande 

suckar: ”Men, kan du inte det här! (Strandberg, 2014, s. 13) 

 

Barnet är det kompetenta barnet som inrymmer både kan-inte och kan på samma gång och 

Strandberg är tydlig med att vi (lärare) ”måste med alla medel hjälpa barn att hävda sin rätt att 

Kan-inte är deras biljett” (Strandberg, 2014, s. 14). Och resan mellan de båda stolarna måste 

vara utstakad med sin grund i läroplaner och styrdokument och av läraren ges en tydlig 

riktning, där läraren så att säga lånar ut både sin kunskap och sin motivation till eleverna i ett 

initierande skede, där en gemensam genomgång ska vara det som motiverar eleverna till 

fortsatt lärande. ”Kan-stolen måste alltså blinka som en fyr i natten, den måste innehålla ett 

löfte”. (Strandberg, 2014, s.17)    

 

Elevernas långa kunskapsresa sträcker sig över minst 30 terminer, 36 om man väljer att gå i 

gymnasiet, vilket är frivilligt i Sverige konstaterar Strandberg. Här talar han metaforiskt om 

att elever och lärare under tiden kommer ge sig ut på många fjällvandringar, där fjälltopparna 

motsvarar kan-stolen i ett vidare perspektiv, nämligen de mål och kunskapskrav som finns i 

våra läroplaner och kursplaner. Eftersom kunskapsutvecklingen är sådan att det nya bygger på 

det gamla, där tidigare kunskaper tjänar som språngbräda för de nya och därför är kumulativ 

och sekventiell, kan enligt Strandberg dessa 30 (36) terminer bli spännande. När Strandberg 

ska förklara varför en del barn (elever) sitter kvar på kan-inte-stolen så belyser han att vi 

traditionellt ser på den individen/det barnet/eleven som den som äger hela problemet. Han ger 

en liknelse som visar på hur lärare oftast söker lösningarna för problematiska 

lärandesituationer alltför snävt och begränsat när saker inte utvecklar sig som vi tänkt det. 

 

          Ja, ni känner kanske till mannen som tappat sin bilnyckel, hur han förtvivlat letade under  

          en gatlyktas sken, hur det kom en annan person och frågade: ”Men är du säker på att du  

          tappat nyckeln just här?” Han svarade då: ” Nej, men det är ju bara här som det är ljust. 

          (Strandberg, 2014, s. 28) 

 

Att skapa ett sammanhang eller en kontext där ett intimt samspel mellan att praktisera en sak 

och att kunna en sak är en viktig del av läraryrket enligt Strandberg. Lärarens uppgift blir 

därför att klura ut och skapa olika sammanhang där eleven kan praktisera den aktivitet som är 

önskvärd. Det handlar om att som trygg lärare skapa en ”relevant träningsarena, ett relevant 

sammanhang, då kommer elevernas aktiviteter hela tiden visa mig var de är och vart de är på 

väg” (Strandberg, 2014, s. 41). 
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2.2.3 Lärarskap och ledarskap 
 

Lärarskapet innefattar kunskap om ett ämne och förmåga att förmedla kunskaper och fär-

digheter. Ledarskapet handlar om kunskap om klassrumsinteraktion och grupprocesser  

och förmåga att hantera klassrumsinteraktion och grupprocesser.  

           (von Schantz Lundgren & Lundgren, 2012, s. 54)  

   

Att vara lärare innebär oundvikligen att samtidigt vara ledare. På samma gång som läraren ska 

iscensätta lyckade plattformar för undervisning och finnas som resurs och bollplank i elever-

nas egna lärprocesser, även finnas som ämneskunniga undervisare, inspiratörer och igångsät-

tare. Dessutom ska lärare se till att varje elev i klassrummet, utifrån individuella förutsätt-

ningar, förmås ta del av lärprocesser och interagera med andra både vad gäller ämnesområden 

och mellanmänskliga möten. Till detta kommer de Allmänna råden (Skolverket, 2011) som 

föreskriver lärare att utforma all undervisning enligt de mål och riktlinjer som anges.        

Ledaren/Läraren spelar en avgörande roll för klimatet i gruppen (Fischbein & Österberg, 

2004) och är den som genom outtalade särskilda förmågor eller egenskaper på något sätt ska 

lägga grunden för en vilja till nyfikenhet och kunskapande för alla som omfattas av verksam-

heten. Klassrummet har potential att bli en arena för möjligheter till stimulans och utveckling 

men även för misslyckande, tillkortakommande och utslagning. I sin rapport om verksamhets-

förlagd utbildning för lärarstudenter väljer Von Schantz Lundgren och Lundgren (2012) att 

jämföra läraryrket med skådespelarens, chefens/ledarens och psykoterapeutens. Läraren fram-

ställs som en aktör på scen: 

 
          Dock har läraren inte skådespelarens utbildning, det vill säga, läraren har inte tränats för 

att stå på scen. Läraren har inte heller den support (regissör, manusförfattare, rekvisita) 

som en skådespelare har. Lärarens resurser för framträdandet står således inte i relation 

till uppdraget. Lärarens direkta publik, det vill säga eleverna, har heller inte kommit av fri 

vilja, eftersom det råder allmän skolplikt. Detta kan sägas även gälla för många av gym-

nasieskolans elever, även om skolformen formellt är frivillig. Vad gäller ledarrollen har 

lärare inte automatiskt den formella auktoritet som en chef har. Lärare har vanligen inte 

heller utbildning i att leda individer och grupper framåt, mot ett mål. Det psykoterapeu-

tiska perspektivet handlar om att lärare förväntas möta elever på individnivå, utan att de 

har de nödvändiga individpsykologiska kunskaperna.  

          (Von Schantz Lundgren och Lundgren, 2012, s. 55)  

 

Om undervisningen ska förmodas kunna bli lyckad krävs således inte bara att läraren finns 

tillgänglig som en resurs redo att fylla både lärarskapet och ledarskapet med meningsfullt in-

nehåll. Detta sker inte närhelst eleven ger uttryck för att viljan till social action och lusten till 

kunskapande finns, som av sig själv, utan är istället beroende av lärarens kompetenser av 

ovan nämnda slag, ett slags motivationsarbete som kommer till uttryck när läraren på något 

sätt kan möta eleven där den finns i sin lärprocess, motivera och inspirera och därifrån föra 

något nytt till elevens värld som stimulerar till fortsatta studier och en utforskande attityd. Hur 

dessa förmågor ska utvecklas framgår inte tydligt i de Allmänna råden (Skolverket, 2011) 

men kan där tolkas som en progressiv lärandeprocess för läraren själv. Den tudelade rollen lä-

raren har rymmer flera lager av mer otydlig karaktär och är komplex. En förklaringsmodell 

över lärarens mer undervisande roll, till skillnad från läraren som resurs, består i att eleven 

själv i sitt inre måste ge upp den kunskap den redan gjort till sin och välkomna ny kunskap 

genom att aktivt ge lärarskapet/ledarskapet auktoritet, även om det innebär nya obehagliga 

sanningar:  

 
         While in the situation where students learn from their teachers, the teacher figures as a re- 
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          source so that what is being learned from the teacher is within the control of the student,  

          the experience of ‘being taught’ is about those situations in which something enters our  

          being from the outside, so to speak, as something that is fundamentally beyond the con-

trol of the ‘learner.’ To be taught—to be open to receiving the gift of teaching—thus 

means being able to give such interruptions a place in one’s understanding and one’s be-

ing. This is why, following Kierkegaard, such teachings, when they are received, are a 

matter of  subjective truth, that is, of truth to which we are willing to give authority.  

          (Biesta, 2012, s. 459) 

 

Detta innebär att lärare ställs, inte bara inför krav på ändamålsenlig undervisning I förhållande 

till läroplaner och styrdokument, utan även själv i sitt inre måste hitta egenskaper, vägar och 

erfarenheter som verktyg till en lärarroll som ska fungera i realiteten på det sätt som bör efter-

strävas. Synen på att läraren bara finns som resurs som ska finnas till hands för eleverna vid 

deras egna kunskapande kan leda till förvirring och osäkerhet i och inför lärarrollen (Biesta, s. 

451) och är inte förenlig med undervisningens grundtanke att läraren har en undervisande roll. 

Lärandeprocessen förutsätter att kunskap i någon form kommer utifrån med någonting radi-

kalt nytt (Biesta, s. 456) och efter lärarens förmåga att vara just som en ”skådespelare” då kan 

förmå eleverna att villigt öppna sig för ta emot gåvan av undervisning. 

 

          Just as there is a need to tell and enact a different story about teaching and the teacher,  

          there is also a need to tell and enact a different story about the student, a story where the  

          student is not a student-consumer whose needs need to be met in the most effective way,  

          but a student who is open to the gift of teaching, a student who can welcome the un- 

          wellcome, a student who does not limit himself or herself to the task of learning from the  

          teacher but is open to the possibility of being taught. To open oneself for such a possibil-

ity begins, perhaps, by acknowledging that the school is not and should not be understood 

as a place for learning—if one wishes one can, after all, learn anywhere—but that what 

makes the school a school is the fact that it is a place for teaching, as this is what is dis-

tinctive about the school compared to most if not all social institutions, settings and ar-

rangements. To enter the school on the assumption that one may not only learn but per-

haps even be taught, may only be a very small shift, but it is nonetheless a crucial and 

necessary shift if our aim is to give teaching its proper place in education or, to put it dif-

ferently, if our aim is to give teaching back to education. (Biesta, 2012, s. 460) 

 

2.2.4 Elever med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykiskt sårbara 

barn i skolan 

 

Utifrån Skollagen (2010:800) framkommer att det åligger läraren att utforma en utbildning 

som ska främja alla människors lika värde, grundläggande demokratiska värderingar, vara 

likvärdig samt att: 
 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i  

sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas 

så långt som möjligt enligt utbildningens mål. (Skolverket, 2011) 

 

Det innebär att fokus i en undervisningssituation måste flyttas från ett problembaserat synsätt, 

där eleven med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar är ägaren av problemet, till ett 

mer lösningsfokuserat med ansvar hos läraren/skolan att undanröja negativa konsekvenser av 

funktionshinder, på ett sådant sätt att det innebär ”/…/ minsta möjliga krav på personen med 

funktionsnedsättningen” (Hejlskov et al, 2012, s. 31) 
            

          Ingen med utvecklingsstörning, autism, ADHD eller andra utvecklingsmässiga svårighet-

er hänvisas till utredning eller behandling för att de själva har problem. Ofta tror och 
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tycker vi dock att de har problem. Den egentliga orsaken till att omgivningen reagerar och 

remitterar till utredning är emellertid att någon i omgivningen har problem med att han-

tera och förhålla sig till personen ifråga. Ofta handlar det om att de metoder vi använder 

bland andra människor visat sig inte fungera. (Hejlskov, 2009, s 12)  
 

Ett salutogenetiskt synsätt innebär att man flyttar fokus från det sjuka eller avvikande till att 

istället fokusera på det som gör att människor faktiskt håller sig friska och välmående trots de 

påfrestningar och de stressorer de utsätts för. (Hejlskov et al, 2012) Inom waldorfskolor finns 

traditionellt en helhetssyn på människan, sprungen ur den antroposofiska människobilden, och 

en tillit till alla människors utvecklingsmöjligheter samt att alla elever har något att bidra till 

kollektivet, som en del i en helhet där alla bidrar till en atmosfär av trygghet, stabilitet och 

kontinuitet. (Dahlin et al, 2006) I ett klassrum präglat av ett salutogenetiskt synsätt bygger lä-

rare och elev tillsammans en lösning och illustreras av Måhlberg & Sjöblom (2003) med att 

man lägger framgångssteg vid framgångssteg. (Måhlberg & Sjöblom, 2003, s. 32) Man byg-

ger vidare på situationer som fungerar och utvecklar dem vidare.  

 

Det som kallas utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar eller psykosociala (neuropsykia-

triska) funktionshinder är ett samlingsnamn för det som vi i dagligt tal kallar för diagnoser, 

vilka vi vanligtvis känner till som ADHD, DAMP, ADD, Autism (i dagligt tal autism 

och/eller Aspergers syndrom), Tourettes syndrom, OECD-tvångssyndrom (Obsessive 

Compulsive Disorder), trotssyndrom och andra diagnoser. På Riksförbundet Attentions hem-

sida finns lättöverskådlig information om NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) för 

både barn och vuxna. Nedan ges en kortfattad beskrivning av de funktionsnedsättningar som 

framgår genom fallbeskrivningarna. 
 

ASD (Autism Spectrum Disorder) eller AST (Autismspektrumtillstånd) är numera ett sam-

lingsnamn för olika autismdiagnoser vilket förutom Autism innefattar den tidigare diagnosen 

Aspergers syndrom. Symptomen för en person med ASD/Aspergers syndrom varierar från 

individ till individ men det finns ändå typiska egenskaper. Dessa kan vara att man har 

svårigheter med kontakten med andra människor vilket innebär att man har varaktiga brister i 

förmågan till social kommunikation och interaktion i ett flertal olika sammanhang. Diagnosen 

innebär också att man ofta har begränsade repetitiva mönster i beteende, intressen eller 

aktiviteter, man kan ha specialintressen som kan uppta stor del av tid och uppmärksamhet. 

Det är inte ovanligt att man kan ha svårigheter att förstå och använda språket i 

kommunikationen med andra. Bristande motorik är en annan sak. (http://attention-riks.se/ 

2016-01-16) 

 

En person med ASD/Asperger kan ha lätt att hamna i tvingande rutiner eller handlingar. Det 

kan ta sig uttryck i en oflexibel fixering i rutiner och starkt begränsade intressen. Det är också 

vanligt att personer med ASD/Aspergers syndrom är känsliga för olika sinnesintryck – såsom 

ljud, ljus, lukt och beröring. Många med ASD är ovanligt stresskänsliga, psykiskt sårbara och 

har en tendens att utveckla psykiatriska symptom. Det kan vara ångest, ångestattacker, 

tvångstankar/tvångshandlingar, depressioner eller fobier. De egenskaper som är vanliga hos 

personer med ASD/Aspergers syndrom kan i rätt miljö vara en tillgång, som exempelvis ut-

hållighet och ovanligt god koncentrationsförmåga. (http://attention-riks.se/ 2016-01-16) 

 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är ett samlingsnamn som omfattar ADD 

och DAMP. Symptomen på ADHD är svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och 

överaktivitet. Det innebär för barn/elever att de kan ha svårt att fokusera på uppgifter, sitta 

stilla samt svårigheter att kontrollera impulser på ett sådant sätt att problemen är ständigt när-

varande och allvarligt påverkar förmågan till att fungera i vardagen. Uppmärksamhetsproble-

http://attention-riks.se/
http://attention-riks.se/
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men kan visa sig genom koncentrationssvårigheter, slarvighet, glömska och lättstördhet. Im-

pulsiviteten kan visa sig genom starka och svårkontrollerade känsloreaktioner, dålig förmåga 

att lyssna på andra och svårigheter att hantera ostrukturerade situationer som kräver reflektion 

och eftertanke. Hos en del leder impulsiviteten även till motorisk klumpighet. Svårigheter 

med att reglera aktivitetsnivån efter det man gör, så att den antingen är för låg eller för hög 

kan i skolan innebära att man har svårt att komma igång med en uppgift, men också svårt att 

avsluta. Svårigheter att varva ner och sitta still kan varvas med extrem passivitet och utmatt-

ning. Överaktiviteten hos barn är ofta fysisk, hos vuxna visar den sig bland annat genom på-

taglig rastlöshet och sömnproblem. (http://attention-riks.se/ 2016-01-16 ) 

ADD är ADHD utan hyperaktivitet med tyngdpunkten på uppmärksamhetsproblem. DAMP är 

ADHD i kombination med DCD (Developement Coordination Disorder) vilket innebär stora 

motorikproblem och ibland perceptionsproblem. Personer med ADHD har ofta även andra 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är också vanligt med inlärningssvårigheter och 

läs- och skrivsvårigheter. (http://attention-riks.se/ 2016-01-16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://attention-riks.se/
http://attention-riks.se/


 

19 
 

3. Metod  
 

I detta avsnitt redovisar jag för val av metod, material och ämnesavgränsning av arbetet. Med 

hjälp av dokumentation åskådliggörs temaplaneringarna; lärarens förbedömning av elevernas 

förkunskaper, det pedagogiska upplägget, lektionerna, hur det går och utvärdering av lektion-

erna och konsekvenserna av utvärderingen.  
  

3.1 Den kvalitativa fallstudien som forskningsdesign 
 

I denna uppsats har jag valt att beskriva tre olika situationer i form av fallbeskrivningar med 

olika elevgrupper, där oväntade händelser eller situationer av olika anledningar och på olika 

sätt leder till att en planerad temaperiod i undervisningssituationen och i samspel mellan lä-

rare-elever får en ny riktning och annat utfall än vad som var utgångspunkten.  

 

Jag har valt att göra en kvalitativ fallstudie av fall med utgångspunkt i några undervisningssi-

tuationer med elever med specifika inlärningssvårigheter. Fallen är utvalda för att de åskåd-

liggör det som är viktigt i sammanhanget och metoden bidrar till att lyfta frågor, situationer 

och svårigheter som uppstår i vardagen. (Merriam, 1994, s. 9). En kvalitativ fallstudie innebär 

att man fokuserar på insikt, upptäckt och tolkning, och inte på hypotesprövning. Man strävar 

efter att belysa i samspelet mellan viktiga faktorer som kännetecknar företeelsen eller situat-

ionen i fråga. En fallstudie kan bidra till att ”förbättra läsarens förståelse av den företeelse 

som studeras” (Merriam, 1994, s. 27) och förklara uppkomsten av ett problem, belysa bak-

grunden till en situation.  

 

Materialet till denna studie är sammanställningar av min egen dokumentation från mina egna 

lektioner, planeringar och utvärderingar samt pedagogiska bedömningar av tidigare elever. 

Man kan därför säga att förhållningssättet i fallstudien är en deltagande observation med insi-

derperspektiv. Viktigt att påpeka är dock att observatörsrollen i stunden när dokumentationen 

skedde inte var avsedd för annat än den pedagogiska dokumentation som följer med lärar-

skapet. På så sätt var observatörsrollen inte bara dold för den grupp av elever, de grupper, som 

studerats utan även för forskaren själv, det vill säga jag. Det innebär att ingen av deltagarna, 

inklusive mig själv, i stunden påverkades av föreställningen av att ingå i ett forskningssam-

manhang, vilket annars kan vara fallet med i förväg informerade deltagare i en studie.  

 
         Att kunna uppleva t ex en undervisningssituation som en ”insider” är förutsättningen för  

          den deltagande aspekten av deltagande observation. Samtidigt finns det emellertid en  

          observatörsaspekt på det hela. Utmaningen är att kombinera delaktighet och observation  

          för att kunna skapa en förståelse av undervisningen som en insider, samtidigt som man  

          beskriver den för utomstående. (Merriam, 1994, s.107)  

 

Studien avser att lyfta fram pedagogiskt svårhanterliga problem och dilemman som dessa ger 

upphov till. Det finns en risk att författarens egna värderingar finns tydligt representerade i 

fallstudien, men det behöver inte vara så. (Merriam, 1994, s.27) Ovanliga etiska problem i 

samband med fallstudier anses vara att en oetisk fallstudieforskare kan välja bland tillgängliga 

data med avsikt att visa vad helst han vill. (Merriam, 1994, s. 47) Med avsikt att avgränsa och 

sammanställa dokumentationen och lyfta fram vissa elever och vissa händelser har förvisso ett 

subjektivt urval skett i denna fallstudie med avsikt att belysa och genom tydliga exempel visa 

de problem som uppstod i undervisningssituationerna och vilka konsekvenser det fick för den 

fortsatta kunskapsförmedlingen.  
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3.2 Datainsamling 

 
Materialet till denna studie är sammanställningar av min egen dokumentation från mina egna 

lektioner, planeringar och utvärderingar.  

 
           Eftersom dokumenten producerats för andra ändamål än det aktuella forskningsprojektet,  

           krävs det en viss uppfinningsrikedom både för att få fatt i de dokument som är av vikt för  

           frågeställningen och för att kunna analysera deras innehåll. Samstämmighet mellan  

           dokument och frågeställning är beroende av forskarens flexibilitet när det gäller att ställa  

           upp problem och frågor som har med undersökningen att göra. En sådan inställning pas-

sar framför allt vid kvalitativa fallstudier som genom sin natur är öppna i sin metodik och  

           induktiva i sin analys. Dokument av alla slag kan hjälpa forskaren att upptäcka innebör-

der, utveckla förståelse och förmedla insikter som är relevanta för forskningsproblemet.  

           (Merriam, 1994, s. 130) 

 

3.3 Bearbetning och tolkning av data 

 
Pedagogisk dokumentation bestående av sammanställningar av ämnesområdesplaneringar, 

bedömningar, skolrapporter och elevarbeten har legat till grund för de undervisningssituation-

er, de fall, som presenteras. Skolrapporter på skolan beskriver situationer och samband för 

elever med specifika funktionsnedsättningar och/eller inlärningssvårigheter. Utifrån skolver-

kets Allmänna råd för hur man bör bedriva det pedagogiska arbetet utifrån ett systematiskt 

kvalitetssäkringsarbete har dokumentationen placerats in under de givna momenten planering, 

genomförande, kunskapsbedömning och betygssättning, uppföljning och slutligen doku-

mentation. Därmed åskådliggörs de problem och svårigheter som uppstår i samband med den 

idealtyp av undervisning som en i förväg fastställd progressionsprocess utgår från vad gäller 

inlärning.  

 

3.4 Etiska överväganden 
 

De fyra etiska krav på forskning som finns angivna enligt HSFR (1990) följs. De undervis-

ningssituationer som återges är inte möjliga att identifiera vad gäller elevidentitet, årtal eller 

klass/grupp, särskilt med tanke på att denna typ av situationer är dagligen förekommande i 

verksamheten och inte möjliga att urskilja. Periodvis hög omsättning av elever bidrar till att 

säkerställa anonymiseringen. Alla eleverna är i dag myndiga och alla eleverna har i fallbe-

skrivningen fingerade namn och innehållet är anonymiserat. Den elev som i undervisningssi-

tuationerna benämns som Krister har gett sitt godkännande att finnas med i beskrivningarna. 

Han har också tagit del av beskrivningarna och godkänt dem före publicering. ”Krister” själv 

hade glömt dessa situationer men kommer ihåg fragment eller stämningen i situationerna efter 

att ha läst dem. Fokusera är begränsat till några få elever för att de situationerna är tydliga, 

men skulle kunna skriva lika mycket om de andra elevernas inlärningssituationer, de är lik-

nande, vilket därmed bidrar till att avidentifiera materialet.   

 
Etiska avgöranden är aktuella under hela forskningsprocessen och etiska frågor ska finnas 

med från undersökningens början till slut. (Kvale, 1997). HSFR (1990) har satt upp fyra hu-

vudkrav inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning:  

 

Informationskravet handlar om att undersökningspersonerna ger sitt samtycke till att delta i 

undersökningen. I fallbeskrivningarna har en av deltagarna som särskilt utmärker sig under de 

dokumenterade undervisningssituationerna tillfrågats och informerats om undersökningens 
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generella syfte och att det var frivilligt att deltaga. Han upplystes också om att uppgifterna 

endast skulle användas till uppsatsen och att uppgifterna skulle resultera i en C-uppsats vid 

Högskolan Dalarna. De övriga deltagarna är i beskrivningarna anonymiserade både vad gäller 

person och innehåll.  

  

Samtyckeskravet var inte aktuellt i detta sammanhang då samtliga deltagare nu är över 18 år.  

 

Konfidentialitetskravet handlar om offentlighet och sekretess. Undersökningspersonernas 

identitet redovisas inte och därför används fiktiva namn. För att ytterligare försvåra identifie-

ringen av informanterna redovisas därför inte åldern och inte heller några andra årtal.  

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer endast får användas för forsk-

ningsändamål och inget annat. Den tillfrågade deltagaren upplystes om att det endast var till 

denna C-uppsats uppgifterna skulle användas och enbart hanteras av författaren. Forskaren 

som person behöver ha egenskaper som känslighet, så att de kan identifiera en etisk fråga, och 

ansvar så att de känner sig förpliktade att handla på lämpligt sätt enligt Kvale (1997).  
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4. Resultat  
 

Resultatet finns beskrivet som olika undervisningsplaneringar med återgivna faktiska under-

visningssituationer och de problem som uppstår. Varje fall beskriver hur den aktuella elev-

gruppen ser ut, vilken tid som finns till förfogande och vilket tema som undervisningen gäller, 

det vill säga vilka ämnesområden som ska undervisas. Planeringen beskriver lärarens bedöm-

ning av vilka förkunskaper eleverna hade och vilket det tänkta pedagogiska upplägget var ge-

nerellt samt med en grovplanering av tidsåtgång under temaperioden. Under genomförande 

beskrivs lektionsplaneringen och hur det går, det vill säga en beskrivning av vad som skedde 

under lektionen. Den efterföljande utvärderingen beskriver kortfattat utfallet i förhållande till 

den tänkta planeringen.  

 

Fall A beskriver en planerad temaperiod i SO med geografi, kartkunskap och omvärldskun-

skap och de första tre lektionerna.  

Fall B redogör för en svenskaperiod och de första två lektionerna.  

Fall C framställer en arbetsperiod i NO med fokus på biologi och människokroppens funkt-

ioner samt periodens två första lektioner.    

 

 

 

 
               Figur 3. En modell, som åskådliggör planering av förmodad progressiv undervisning samt  

                                utfallet som det ibland kan se ut. 

 

4.1 Fall A 
 
Elevgrupp: 8 elever i åldrarna 11-15 år. 4 av eleverna har elevstöd. En elev som inte har elev-

stöd kan inte läsa, de andra kan läsa. En elev är grundsärskoleinskriven, de andra är grundsko-

lelever. 

 

Tid till förfogande: 3-4 veckor med 4-5 dagar per vecka mellan kl. 9-10.10, det vill säga 4 

timmar och 40 minuter per vecka. Eleverna ska under temaarbetet skapa en egen arbetsbok 

som innehåller det mesta från perioden. 

 

Tema: Geografi, kartkunskap och omvärldskunskap. Samband mellan människor och natur-

tillgångar, produktion och handel. 
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Planering 

 
Förkunskaper  

 
Bedömningen gjordes att eleverna i gruppen hade så pass goda förkunskaper att de skulle 

klara en snabb genomgång av kartkunskap och vad det innebär att människan tar tillvara på 

jordens förutsättningar på olika sätt. I gruppen hade vi tidigare flitigt använt oss av jordglob 

och kartböcker för att sätta dagsaktuella händelser på kartan, i ett sammanhang. Vi hade dess-

utom fortlöpande under året haft fokus på olika kulturers traditionsfirande av olika slag och 

även där sett samband omkring folk och länder. Bedömningen som gjordes visade att eleverna 

behövde en repetition av grundläggande kartkunskap för att vara helt säkra på att de förstod 

vad en karta/jordglob egentligen vill åskådliggöra. 

 
Pedagogiskt upplägg:  

 
Tanken var att börja med kartkunskap i elevens absolut närmaste närmiljö, i deras egna rum. 

Detta för att det i gruppen fanns elever med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

samt elever med andra svårigheter av olika slag. Efter det skulle undervisningens fokus flyttas 

från rummet till det yttre närområdet med dess tillgångar och klimat och förutsättningar. Där-

efter skulle fokus expandera och successivt omfatta bygden, landskapet, Sverige, Norden och 

sedan världen i stort med fokus på hela jordgloben.  

 

Slutligen var den pedagogiska tanken att vi skulle knyta ihop säcken med att se och förstå hur 

allt hänger ihop, på så sätt skulle eleverna kunna närma sig en förståelse för samverkan mel-

lan människor runt om i världen, den som sker utan att vi tänker på det. Som att vi kan äta en 

banan; vem har odlat den, skördat den, paketerat, fraktat, exporterat, importerat, förpackat, 

distribuerat till affärer, lagt fram varan i butik, vem sitter i kassan, vem köpte och ända till va-

ran hamnar i vår mun och mage. En genomtänkt pedagogisk resa som börjar hemma, sedan 

kommer äventyret som tar oss ut i världen, samla kunskaper och information för att sedan 

återvända hem igen. 

 

Huvudsakligen skulle det fokuseras på kartkunskap men ändå komma in på andra viktiga om-

råden som kulturhistoria, miljöpåverkan, levnadsvillkor, klimat, nya bättre alternativ som 

växer fram i så gott som all hantering, människors olika villkor beroende på var i världen man 

bor. Förutom att eleverna själva skulle ges utrymme att komma med egna frågeställningar 

skulle finnas möjlighet att ta upp eventuella dagsaktuella händelser genom media och även 

studiebesök. 

  

Den generösa tidsramen var lovande med tanke på allt kunskapande, all kunskapsinhämtning 

som förväntades ske. Arbetet skulle under perioden leda fram till eleverna skapat sina egna 

arbetsböcker, egna redovisningar och slutsatser. Hur så skulle ske lämnades öppet för att se 

vad eleverna själva fick för uppslag när de arbetade med temaperioden. Många olika moment 

inom olika ämnesområden skulle under temaperioden arbetas med över ämnesgränserna. Äm-

nesövergripande planering innebär att pedagogen spar tid och kan checka av områden som 

därmed inte behöver ha så att säga ”eget utrymme” eller egen lektionstid.  
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Lärarens grovplanering av temaperioden: 

 
Vecka 1. 

Introduktion. 

Elevens eget rum. 

Bygden. 

Landskapet Dalarna. 

 

Vecka 2. 

Sverige. 

Norden. 

 

Vecka 3. 

Europa  

Världsdelarna. Delas upp i klassen. 

 

Vecka 4. 

Samband, handel, internationellt utbyte. 

Knyta ihop säcken. 

Redovisning. 

 
Genomförande 

 
Lektion 1.  

 
Gemensam genomgång genom en kort introduktion till ämnet direkt följt av en mindmap om-

kring Geografi-kartkunskap och världen. Skriva in i sina nya arbetsböcker. 

 

Hur det går 

 
Tavlan fylls snabbt med elevernas relaterande till temat. Ord som skrivs upp är bland andra: 

 

Orientering - gå vilse, kompass, myrstackar, gå i cirkel, solen.  

Atlas – kartor, breddgrad.  

Cristopher Columbus - Indien, Amerika, upptäcktsresande, slavar.  

Skog, sjöar, hav – Döda Havet, Atlanten, Nordsjön, Stilla havet, Indiska Oceanen, Finland – 

de tusen sjöarnas land.  

Världen - resor, kryddhandel, flyg, båt, tåg, buss, Bermudas triangeln. 

Fjällresa - resa jorden runt, nordpolen-sydpolen, Europas huvudstäder, olika kulturer, olika 

folk 

Världsdelarna - Asien, Afrika, Europa, Nordamerika, Sydamerika,  

Adopterad – ursprung, familj, veta vem man är. 

Berg – Mount Everest, Kebnekajse, Alperna, fjäll, slalom, OS.  

Olika levnadsvillkor – gå i skola, fattigdom, barnarbete, rika, mat, tiggare, sjukdomar 

 

Samtalet är livligt och alla eleverna har något att säga. De kommenterar varandras förslag och 

det blir livligt och högljutt. Efter en stund enas de om att det nu räcker med ord på stora tav-

lan. Eleverna får en egen tom arbetsbok.  De skriver ”Geografi – kartkunskap och världen” på 

framsidan. Inuti får de skriva av mindmapen på bokens första sida. 
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(Kunskapsbedömning) 

 
Utvärdering av lektionsplanering  
Bra upplägg, positivt bemötande av eleverna, stor kreativitet.  

 
Lektion 2. 

 
Gå igenom vad en karta är, en bild över hur något ser ut ovanifrån. Tydliggöra olika perspek-

tiv såsom under, från sidan och uppifrån. Visa med exempelvis en stol. 

Ge eleverna var sitt papper. Ge tydliga instruktioner för vad som ska göras. Eleverna ska 

skriva sitt namn på papperets nedre kant. De ska också skriva som rubrik ”Mitt rum”. De ska 

sedan ur minnet rita sitt rum ovanifrån. När rummet ritats klart ska papperet visas för pedagog 

och sedan klistras in i arbetsboken. 

 
Hur det går 

 

Läraren tejpar upp ett papper på tavlan. Skriver och förklarar att papperet ska ha en rubrik 

högst upp ”Mitt rum”. Skriver på papperets nedre kant ”Ditt namn - Maria” och frågar elever-

na en efter en vad de heter och vad de då ska skriva för namn. Alla eleverna svarar korrekt på 

vad de ska skriva för namn. Läraren väntar in eleverna så de ska hinna göra detta.  

 

Ett elevstöd uppmärksammar och signalerar med en huvudrörelse att en av eleverna, Stefan, 

inte klarat att göra detta moment. Läraren går fram till eleven, hukar sig till ögonhöjd på ele-

ven och ser att eleven skrivit ”Ditt namn – Maria” på sitt papper. Läraren frågar mjukt och 

vänligt eleven om vad eleven heter, eleven svarar med sitt namn, Stefan. Läraren frågar vad 

eleven ska skriva på papperet, eleven svarar ”Stefan”. Läraren frågar vad det står på papperet, 

eleven rodnar och tar suddgummi och suddar bort Ditt namn - Maria. Läraren klappar eleven 

på axeln och säger att det är lätt hänt och går sedan fram till tavlan igen. 

 

Nu får eleverna se på en stol från sidan. Därefter får de en och en komma fram och se hur sto-

len ser ut ovanifrån och fundera på hur saker ser ut ovanifrån. De får sedan titta på olika saker 

ovanifrån för att kunna tänka ut vad man ser och vad man inte ser. Ett bord ser ut som en rek-

tangel för man ser inte benen, men kanske har det en duk på och ett ljus eller en blomma. 

Fundera över hur det faktiskt ser ut ovanifrån. Eleverna tittar på många saker ovanifrån och 

förvånas av det de ser. Detta tar betydligt längre tid än läraren räknat med. Eleverna får sätta 

sig igen. 

 

Nu får eleverna instruktionen att de ska lyssna noga innan de börjar. De får lägga undan pen-

norna. För att vara extra tydligt skriver läraren punkter steg för steg vad eleven ska göra: 

 

1. Bestäm formen på det egna rummet. (Läraren förklarar och ritar med krita på tavlan 

bredvid det upptejpade vita papperet. Är rummet kvadratiskt, hur ser det ut då? Är det 

rektangulärt hur är det då? Är rummet byggt i vinkel eller annat hur ser det ut då? 

Några av eleverna får berätta om sina rum. Läraren säger att de ska göra rummet så 

stort som möjligt på papperet.)  

2. Markera dörrar och fönster.  (Läraren visar hur man kan markera ut dörrar och fönster 

på det upptejpade papperet på svarta tavlan.) 

3. Börja med stora saker.  (Läraren skriver en lista på svarta tavlan; säng, skrivbord, gar-

derob, stol, fåtölj, matta.) 

4. Fyll i små saker. (Läraren ger exempel; papperskorg, tvättkorg, blommor eller annat.) 
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Eleverna ställer en massa frågor. Någon är irriterad över att de inte får börja. Någon ställer 

frågor om hur de ska kunna veta vad de har på sitt rum eller hur det ser ut där. Lärare och 

elevstöd får tillsammans hjälpa eleverna att minnas hur deras rum ser ut och vad som finns i 

det. Nu har lektionen hunnit sluta utan att någon av eleverna hunnit börja med att kartlägga 

sitt rum. 

 

(Kunskapsbedömning) 

  

Utvärdering av lektionsplanering 

   

Detta tog betydligt längre tid än vad läraren räknat med. Läraren har missbedömt elevernas 

förkunskaper vad gäller förståelse för vad en karta är med ett ovanifrånperspektiv. Att de kan 

använda sig av en jordglob eller en kartbok har visat sig vara fristående kunskaper som visar 

en förmåga till att använda sig av en kartas funktion teoretiskt och inte nödvändigtvis innebär 

en djupare förståelse för vad en karta visar i förhållande till verkligheten, i praktiken. Flera av 

eleverna med diagnos har dålig rumsuppfattning och minns faktiskt inte alls vad de har på 

sina rum. Några elever med låg förmåga till koncentration får vid flera i förväg planerade pa-

user under lektionen göra annat en stund som att jonglera, rita, springa ut, spela kort eller ta 

frisk luft en stund. Trots detta är stämningen lugn och trevlig med bra undervisningsklimat. 

Eleverna är intresserade av ämnet. En elev förstår inte uppgiften och ger uttryck för att känna 

sig korkad. En elev tycker tidigt under lektionen att alla de andra eleverna är korkade som inte 

förstår och har själv i smyg gjort uppgiften på ett snabbt, slarvigt och felaktigt sätt och vill nu 

istället göra matte.  

 

Lektion 3. 

 

Fortsätta med uppgiften ”Mitt rum”.  Göra klart. Kort repetition om uppgiften. 

  

Hur det går 

 

Eleverna har sedan gårdagens lektion funderat noga över vad de har i sitt rum. De påbörjar ar-

betet. En av eleverna med högfungerande autism målar liggande dörr och fönster i rummet på 

sitt papper. Läraren låter det passera utan att uppmärksamma detta inför eleven. Visar med 

kroppsspråk och huvudrörelser till de andra vuxna att de inte ska kommentera det som något 

felaktigt. Eleven är engagerad, det är en vinst i sig. 

 

En av eleverna, Krister, med diagnoserna Asperger (ASD) och ADHD knölar ihop sitt papper 

och går och hämtar ett nytt. De andra jobbar på och ber om hjälp emellanåt. Efter en kort 

stund knölar Krister ihop sitt papper igen och hämtar ett nytt. Tredje gången muttrar han lite 

ilsket. Läraren undrar försiktigt om Krister behöver hjälp. Nej blir svaret. Läraren märker att 

något är fel, att Krister inte klarar något av momenten. Krister blir mer och mer frustrerad. 

Han knölar ihop papper efter papper allt mer aggressivt och kastar dem hårt i riktning mot 

papperskorgen. Läraren nekas fortfarande tillträde för att hjälpa, men hämtar då en hel bunt 

med papper och placerar dessa på Kristers bänk, samt ställer en papperskorg bredvid Kristers 

bänk. Krister svär nu och välter sin stol när han hetsigt reser sig för att hårt kasta ett hopknölat 

papper fram mot tavlan. Papper för papper följer tätt. Svordomar och hetsigt kroppsspråk 

ökar. Läraren får inte hjälpa. 

 

Eftersom läraren vet att de andra eleverna är känsliga för starka känsloyttringar och lätt dras 

med i stämningar säger hon till de andra eleverna ”Ibland fungerar det inte som man vill, då 



 

27 
 

kan man bli irriterad. För er som det fungerar bra för, jobba bara på. Nu har Krister det svårt, 

det har inte med er att göra.” De övriga eleverna som spänt sig och uppmärksammat Kristers 

aggressiva stämning slappnar av och jobbar på. Elevstöden arbetar intensivt med att hålla en 

engagerad motivation för arbetet. Några av eleverna väljer att flytta sig till det angränsade 

rummet och börjar samarbeta. Hela tiden finns ett samspel mellan de vuxna i klassrummet. De 

andra eleverna får lågmält beröm med viskande ord att de klarar att jobba på i denna situation. 

De elever som tidigare har godkänt viss fysisk beröring under lektionstid som stöd får dessu-

tom en uppmuntrande klapp på axeln. 

 

Krister är nu högröd i ansiktet och mycket frustrerad, står upp med benen brett isär. ”Jävla 

skituppgift! Vad fan det här är ju omöjligt!” Han välter sin bänk. Läraren känner sig provoce-

rad av Kristers aggressiva beteende och börjar själv bli arg. Läraren har sett att Krister gör en 

pytteliten ruta i hörnet av sitt papper, ca 1x1cm. ”Varför ritar du så smått? Det är klart att det 

inte går! Använd hela papperet!” Krister bryter av sin blyertspenna på mitten och kastar den 

fram emot svarta tavlan. Läraren säger med hög irriterad röst ”Vad är det som är så svårt? 

Börja med att rita formen på ditt rum på hela papperet!” Eleven svarar ”Men det går ju inte 

för fan!” När läraren erbjuder hjälp igen nekar Krister till det. Krister är helt uppjagad nu. Lä-

raren förstår inte vad som är fel. Läraren lugnar sig, andas några djupa andetag. Läraren tän-

ker snabbt efter ett sätt att hitta en väg att nå Krister i hans affekt utan att köra över Krister 

och hans uppenbarliga tillkortakommande.  

 

Läraren känner in om Kristers aggressivitet är på väg att gå överstyr. Snabbt överväger läraren 

också att endera be Krister lämna klassrummet eller, som läraren oftast gör, be de andra ele-

verna lämna klassrummet så den som mår dåligt med okontrollerat beteende får stanna kvar i 

klassrummet. Eleverna är införstådda med ett sådant tillvägagångssätt och har själva varit med 

och bestämt att det är ett bra sätt vid vissa tillfällen. Läraren gör bedömningen att Krister är 

frustrerad och ledsen. Läraren blir sedan hon snabbt lugnat sig, återgått till sin professionalitet 

och släppt sin egen ilska nyfiken på vad som inte fungerar för Krister. Nu ber läraren Krister 

släppa tankarna på uppgiften och bara andas. Krister ställer upp sin bänk. Sätter sig ned. Efter 

en kort stund föreslår läraren att hon ska få sitta bredvid Krister och titta på när han gör ett 

försök utan att hon ska säga eller kommentera under tiden. Krister går med på det. 

 

Krister tar ett nytt papper och ritar återigen, med hjälp av en ny blyertspenna och linjal, en 

ruta som är ca 1x1cm i nedre hörnet av papperet. Så långt är allting väl. Sedan börjar Krister 

märka ut dörr och fönster på rummet. Läraren förstår inte hur Krister tänker, varför han inte 

använder sig av hela pappersytan. När Krister ska rita in säng, garderob, skrivbord och annat 

blir allt för smått och han blir arg och uppgiven ”Där ser du det går ju inte!”. Han kastar ifrån 

sig pennan som rullar av bänken.  

Läraren frågar mjukt om det är ok att hon pratar och frågar saker nu. Krister nickar. Läraren 

frågar varför Krister ritar så smått när han har ett helt papper. Läraren tar ett eget papper och 

en egen penna och undrar vilken form Kristers rum har. Kvadratiskt. Läraren ritar en stor 

kvadrat över papperet. Krister blir arg igen och menar att det inte stämmer. Läraren förstår 

fortfarande inte. Krister kan inte förklara. Läraren gör en chansning och tar fram ett nytt pap-

per. 

 

Nu ritar läraren i nedre hörnet en kvadrat på ca 1x1cm. Är det här ditt rum undrar hon. Till-

sammans hjälps de åt att markera ut fönster och dörr i rummet. De skriver en lista över vad 

som ska få plats i rummet; säng, skrivbord, garderob, sängbord, fåtölj, golvlampa. Läraren ser 

att det kommer vara svårt att i den lilla rutan få in de olika föremålen och säger det till Krister. 

Krister nickar ivrigt, han hade ju sagt det, och tillade ”för jag har ju det minsta rummet av alla 
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på hela området”. Det är ju en omöjlig uppgift menar han. Läraren upprepar och bekräftar det 

Krister har sagt, ”Du har ju det minsta rummet på hela området så det är klart att dina saker 

inte får plats i den lilla rutan”. Fortfarande förstår inte läraren hur Krister tänker. 

 

Läraren frågar Krister om hon får göra ett försök att klara uppgiften. Det är ok för honom. 

Bredvid den lilla rutan på 1x1cm ritar läraren en ruta som är 2x2cm och säger igen ”Du har ju 

det minsta rummet på hela området och ditt rum är kvadratiskt. Är det här som ditt rum också 

även om jag har gjort det här lite, lite större?”. Krister instämmer och de markerar ut fönster 

och dörr. Fortfarande är det för smått för att kunna rita in saker i rummet. Ruta för ruta ökar 

läraren storleken på kvadraten och kollar hela tiden av med Krister om han känner igen for-

men på sitt rum. Då tar läraren fram ett oanvänt papper och gör en stor kvadrat, ger pennan till 

Krister och ber honom markera ut fönster och dörrar. 

 

Läraren bekräftar en sista gång ”Du har verkligen det minsta rummet på hela området. Det är 

kvadratiskt. Kvadraten vi nu ritat tillsammans på papperet är mycket mindre än vad ditt rum 

är i verkligheten. Men det är fortfarande kvadratiskt och kan vara en bild, en karta, över ditt 

rum. Nu får du plats att rita de andra sakerna. Ok?” Med sitt kroppsspråk visar Krister nu en 

genans. Han skäms över att han inte klarade uppgiften själv, har röda kinder och skrattar ge-

nerat. ”Nu kan jag själv”. Vid det här laget är det en kort stund kvar av lektionen. De andra 

eleverna spelar spel och har tagit paus. Lugn råder i klassrummet. 

 

(Kunskapsbedömning) 

 

Utvärdering av lektionsplanering   

 

Oväntad blockering hos en av eleverna gjorde att hela lektionen för läraren gick åt till att lösa 

situationen. Tack vare de 4 elevstöden kunde de andra eleverna arbeta vidare med uppgiften. 

Stefan, eleven som ritade liggande fönster och dörr valde att göra om sin uppgift efter att ha 

sett hur de andra löste det.  

Krister klarade slutligen sin uppgift. Läraren har nu insett att mer fokus måste ligga på att tyd-

liggöra vad en karta egentligen är.  

 

Uppföljning 

 

Nödvändig omvärdering av temaperioden 

 

Perioden kommer fortsättningsvis att handla om baskunskaper vad gäller kartkunskap samt att 

i praktiken kunna förhålla sig till en karta över närområdet. Först göra klart kartan över ele-

vens rum, sedan skolområdet. Vissa elever kommer att kunna arbeta med mer avancerad kart-

kunskap medan andra kommer att få lägga hela temaperioden på baskunskaper och praktisk 

förståelse innan den mer abstrakta hanteringen av en atlas i förhållande till kartkunskap kan 

fortsätta. 
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4.2 Fall B 
 
Elevgrupp: 7 elever i åldrarna 11-15 år. 5 grundskoleinskrivna, 2 särskoleinskrivna. 3 av ele-

verna har stöd.  

 

Tid till förfogande: 3 lektioner per vecka vardera 1 timme och 10 minuter lång. Pauser inlagda 

under lektionen efter individuella elevers behov. Lektionen avslutas alltid med ytterligare 20 

minuters GVDVT (”Göra Vad Du Vill Tid”) där eleverna spelar spel, läser, ritar eller går ut.  

 

Planering 

 

Tema: Svenska. Att eleverna utvecklar sin fantasi och lust med hjälp av språket, utvecklar en 

språklig säkerhet och övas i att uttrycka sig. Befästa punktuation och stor bokstav samt införa 

talstreck. Avsikten är dessutom att eleverna ska utveckla sin förmåga att bearbeta sina texter 

och öva stavning. Bli medveten om och ha en tanke om vad man skriver. 

 

Bakgrund/Förkunskaper:  
 

Bedömningen gjordes att eleverna genom tidigare kontinuerligt skrivande till bilder hade så 

pass goda förkunskaper att de nu skulle kunna fördjupa sig i en mer genomtänkt skrivprocess. 

Fokus låg på att ytterligare väcka lust att skriva. Tidigare hade ingen rättning skett av läraren 

vad gäller stavning i skrivövningarna, eftersom det var elevernas egna skrivböcker hade ele-

ver och lärare kommit överens om att läraren använde sig av svaga tecken i blyerts om det 

fanns något att kommentera fortlöpande. Innehållet skulle även i detta skrivmoment vara vik-

tigare än formen för det, men eleverna förväntades vilja stava rätt och ges möjlighet till det.  

 

Från att inte ha skrivit alls under lång tid av misslyckad skolgång hade eleverna nu vant sig 

vid att steg för steg utveckla sitt skrivande: I början hade eleverna fått välja en bild, i en hög 

av bilder utklippta ur tidningar av läraren, och beskrivit skriftligt vad de såg på bilden. Lära-

ren svarade på berättelsen med att längst ned på sidan kommentera innehållet positivt, nu med 

bläckpenna, och ibland ställa en följdfråga på den beskrivande texten. Läraren signerade dess-

sutom längst ned med initialer och datum och satte dessutom in ett klistermärke som endera 

kunde relateras till berättelsen eller till något eleven tyckte om. 

   

Med lärarens stöd uppmanades de sedan hitta på något om bilden som inte var sant utan mer 

sprunget ur elevens egen fantasi. Eftersom detta moment var ovant fick läraren börja med att 

öva upp förmågan genom att ge exempel där eleverna rycktes med och de hjälptes åt med att 

göra berättelser och med att avsluta berättelser muntligt. När eleverna förstod uppgiften kunde 

de sedan själva hitta på och skriva en fantasiberättelse om bilden. Ibland valde eleverna att 

skriva egna minnesberättelser, och kunde dessutom så småningom blanda både fantasi och 

verklighet i sitt skrivande.  

Nu hade eleverna lärt sig uppskatta skrivandet och ville gärna skriva. Den positiva feedback 

de fått i slutet av varje berättelse var något de väntade ivrigt på.  

 

I långsam takt började läraren be eleverna dela med sig av sin berättelse till varandra. Läraren 

hade samtalat med eleverna om att detta var ett känsligt läge där de alla behövde peppa 

varandra positivt. När läraren eller eleven skulle dela med sig av elevens berättelse skulle alla 

lyssna respektfullt och dessutom alltid applådera efteråt och gärna säga en positiv kommentar. 

Detta blev en vana för eleverna och de blev allt mer trygga med att välja bild, skriva om bil-

den, fantisera om bilden, få sin berättelse uppläst, läsa sin berättelse själv. När de skulle läsa 
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sin berättelse själva för övriga elever fick de dessutom läsa igenom sin berättelse först på egen 

hand. På så sätt uppmärksammade de många stavfel och åtgärdade detta. När de själva hade 

svårt att se vad de skrivit på grund av nästintill oläslig stil fick de hjälp av läraren att tolka 

texten. 

  

Men nu märktes dessutom att de fastnat i sin skrivprocess och att de var och en gärna uppe-

höll sig vid samma typ av berättelse med samma början, eventuell höjdpunkt och avslut. Ele-

verna hade börjat välja samma typ av bilder som de brukade. Läraren gjorde bedömningen att 

det var dags för eleverna att utvecklas vidare.   

  

Pedagogiskt upplägg 

 

Eleverna skulle få fördjupa sin förståelse omkring hur en berättelse är uppbyggd och se och 

lära känna olika typer av äventyrsberättelser. Med hjälp av bland annat boken Börja skriva 

äventyrsberättelser av Penny King och Ruth Thomson skulle läraren på ett enkelt sätt visa 

eleverna hur man väljer genre, hur man i förväg kan tänka igenom ett händelseförlopp och hur 

man bestämmer hur en berättelse ska sluta. På så sätt skulle eleverna kunna utvecklas vidare 

och få en annan utgångspunkt i sitt skrivande där de själva mer medvetet skulle skriva för en 

förmodad läsare.  

 

Förutom lärarens genomgångar och stöd skulle eleverna med hjälp av bokens upplägg, text 

och illustrationer få inspiration, tips och råd om hur man börjar, bygger upp en stämning, väl-

jer karaktärer och avslutar en berättelse. Inte som tidigare utgå från en bild och sedan beskriva 

eller fantisera fram en berättelse som kom som en överraskning inte minst för eleverna själva 

som skribenter. 

 

Eleverna skulle nu tränas i att välja genre först, sedan hitta bilder på internet att skriva ut för 

att tydliggöra berättelserna, inte minst för sig själva. De skulle få hitta på en bra början på be-

rättelsen, som fångar den tänkta läsaren, sedan en eller flera dramatiska höjdpunkter i berättel-

sen och redan från start bestämma hur slutet skulle vara. 

 

 

Genomförande  

 

Lektion 1.  

 

Gemensam genomgång genom en kort introduktion till ämnet direkt följt av en mindmap om-

kring Äventyrsberättelser. Skriva in i sina nya skrivhäften. 

 

Hur det går 

 

Tavlan fylls på av eleverna som själva går fram och skriver ord de relaterar till temat. Ord 

som skrivs upp är bland andra: 

 

Pirater skattjakt filmer  dödskalle öde ö prins Slott  

Fiende  monster fight spöken mord blod häxa  

Trädkoja yxa tjuvar AK4 biljakt vampyr       skräck 

Modig rymden tidsmaskin   bli bortrövad          vakna upp i annat land 

Skattkista djungel grönt berg drake ubåt dykning 
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Eleverna skriver av orden i sin skrivbok. Det blir ett långt samtal omkring äventyr och samta-

let hamnar hela tiden omkring filmer. Läraren tar hjälp av samtalet omkring filmerna för att 

belysa hur en berättelse kan börja för att fånga tittaren/läsaren, dramatiska höjdpunkter och 

hur berättelsen avslutas. Eleverna börjar tänka på vad de själva tycker är mest spännande eller 

intressant. Vilka filmer/berättelser de gillar mest och vad de själva skulle vilja skriva för typ 

av story. 

 

(Kunskapsbedömning) 

 

Utvärdering av lektionsplanering  
 

Toppenbra samtal där alla eleverna varit aktiva och inspirerande. En elev uttryckte sin oro för 

att inte klara av att skriva. Läraren har lovat att vara till stöd. En annan elev kände sig osäker 

på hur lång en berättelse skulle vara med tanke på att en film brukar vara minst en och en halv 

timme. Läraren berättade att det går bra med allt från en halv sida och mer. En elev visade 

med sitt kroppsspråk att han blev frustrerad och stressad av uppgiften.  

  

Lektion 2. 

 

Tillbakablick på gårdagens lektion och mindmap (skrivits av på papper och satts upp på väg-

gen av läraren). Introducera boken Börja skriva äventyrsberättelser av Penny King och Ruth 

Thomson. Gå igenom vad en berättelse är, Tillsammans titta på de exempel som finns i 

boken, där varje uppslag består av ett berättelsetema med bild och beståndsdelar. Tydliggöra 

olika genrer. 

 

Ge eleverna var sitt linjerat papper. Ge tydliga instruktioner för vad som ska göras. Eleverna 

ska välja en typ av berättelse och bestämma sig för hur början ska vara, vilka höjdpunkter som 

ska ske i berättelsen och hur slutet ska vara. Eleverna ombads minnas följande enkla regler; 

skriva en titel på sin berättelse. Börja varje mening med stor bokstav och använda sig av de 

skiljetecken eleven kände till, som punkt, kommatecken, frågetecken och utropstecken.  

 

Hur det går 

 

Eleverna är i olika faser av sitt författande. En elev har redan bestämt sig och vill efter ge-

nomgången direkt leta bilder på nätet till sin berättelse. De flesta börjar skissa på en planering 

och vad de ska ha med i sin berättelse. Flera av eleverna ger uttryck för osäkerhet och olust 

inför skrivandet. De vill inte och börjar med annat; några börjar tjafsa och ger taskiga kom-

mentarer till varandra. De skriver ändå slutligen, med stöd av läraren och elevstöd, ned sina 

idéer och stödord på det linjerade papper de fått. Lärare och elevstöd cirkulerar i klassrummet. 

Hjälper eleverna att komma igång. 

 

En elev, Krister, känner sig pressad och vet inte hur man gör. Krister brukar i sitt skrivande 

mest skriva av vad han ser på en bild och ibland även relatera till händelser i hans eget liv. Att 

skriva utifrån sin fantasi och föreställningsförmåga är mycket svårt för honom, för att inte 

säga nästan omöjligt. Krister är envis och vill klara allt som hans klasskamrater kan, på egen 

hand. Därför tar han inte emot hjälp från läraren när han erbjuds. Under lektionen byggs Kris-

ters frustration upp vilket tydligt märks på hans kroppsspråk, de ord han utstöter och hans 

blick. ”Vad glor du på?” frågar han ilsket flera elever under lektionen trots att de egentligen 

inte alls fokuserar på Krister. Läraren och elevstöden har ögonkontakt och signalerar sinse-

mellan att det inte finns anledning att ta hand om situationen. Krister har hela tiden koll på 
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klockan och väntar på pausen. Krister går i slutet av lektionen utmattad med på att nästa dag 

från början få hjälp av läraren med att komma igång. Han lämnar sina anteckningar framme 

på bänken till läraren vid pausen och går snabbt iväg och snackar med sina kompisar istället.  

   

Samtidigt håller en annan elev, Mats, även han med diagnosen Asperger, på och skriver för 

fullt på sin berättelse. Han har skrivit 3 sidor när lektionen är slut och skrattar till upprepade 

gånger medan han skriver och när han sedan läser vad han hittills skrivit. Han är mycket nöjd 

med sig själv. Han har svårt att avsluta trots att läraren som vanligt förberett eleverna; ”Om 

fem minuter kommer jag att säga till att det är dags att avsluta” och ”Nu är det tre minuter tills 

jag kommer att säga till att det är dags att avsluta” och slutligen ”Nu är det dags att avsluta; 

lägg undan era pennor, snygga till på bänkarna och ta paus”. Det systemet är till för att und-

vika konfliktsituationer med de elever som har svårt att påbörja och avsluta sina arbeten. 

Andra elever avslutar gärna och enkelt och får istället höra att det inte är paus riktigt än, fem 

minuter till får de arbeta. Någon elev har på grund av individuella förutsättningar fått paus för 

länge sedan och gör något annat utvecklande än att skriva berättelse. 

 

När läraren ber eleverna lämna sitt arbete framme så hon kan gå runt och titta på hur de kom-

mit igång med uppgiften vägrar Mats. Han blir arg. Hans berättelse är inte färdig och eftersom 

den enligt honom själv är så extremt bra så vill han att alla ska få höra den samtidigt, när den 

är helt klar. Och han ska då läsa den själv, högt. Läraren är tydlig med att alla ska lämna 

framme sitt arbete för att hon ska kunna se var i processen man är. Och påminner om att det 

måste vara så för att läraren ska kunna se att berättelsen är lämplig och ok att läsa högt. Mats 

går slutligen, efter ilsken diskussion, med på det om han får vara med när hon läser hans be-

rättelse nu på en gång. 

 

Mats berättelse är bra skriven med bra ordförråd, bra stavning och han har följt skrivreglerna 

nästan överallt och storyn följer en tydlig röd tråd. Som huvudpersoner har han använt lära-

ren, elevstöd, elever samt andra vuxna på skolan. Handlingen är makaber med sprängda hjär-

nor, blod, äta rådjursbajs, sexuella förbindelser mellan lärare och annat. Läraren får lov att 

samtala omkring innehållet med Mats. 

  

Mats kan inte förstå att hans fantastiska berättelse skulle vara olämplig eller stötande på något 

sätt, den är ju briljant och full av enastående skön humor menar han. Det är ju fantasi, alla vet 

ju att den inte är på riktigt. Mats blir frustrerad. Han säger att han tänker skita i att skriva mer 

om inte det här ens kan erkännas som himla bra. Det är ju sjukt bra menar han, det bästa han 

någonsin skrivit och det skulle förmodligen platsa nästan var som helst. Mats är uppjagad och 

arg. Han är tydlig med att han känner sig förolämpad och illa behandlad. Han är så arg att han 

får tårar i ögonen. Det är först när läraren ber om att få göra ett experiment med Mats som hon 

når honom och får en förståelse hos honom.  

 

Läraren säger till Mats att de ska låtsas att någon annan skrivit berättelsen, om honom. Det 

tycker Mats är roligt först. Men allteftersom läraren läser och byter ut namnen mot Mats namn 

i berättelsen så det blir Mats själv som blir utsatt för alla makabra händelser. Då mulnar Mats 

ihop. Han blir arg och irriterad på berättelsen och att han själv blir så illa behandlad och om-

nämnd, trots att det är han själv som hittat på alltsammans. Ok, han förstår. Men han vill ändå 

ha ett erkännande att det är en briljant berättelse och att det ändå på sätt och vis är sjukt kul 

humor. Läraren bekräftar att berättelsen har en tydlig röd tråd och att den är konsekvent i an-

vändandet av en och samma sorts humor och att vissa, javisst, skulle uppfatta den som mycket 

underhållande. Nästa dag ska Mats skriva en ny berättelse. Han tänker nu välja ett av de ex-

empel som användes i genomgången. Han ska skriva en kapitelbok med minst 10 kapitel. 
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(Kunskapsbedömning) 

  

Utvärdering av lektionsplanering  

 

Eleverna har trots allt påbörjat arbetet med att skriva en berättelse. För vissa elever krävs stora 

insatser av positiv förstärkning för att de ska ha lusten att utvecklas vidare. Vinsten måste 

vara större än eventuella förluster.  

 

Nödvändig omvärdering av temaperioden 

 

Läraren inser att en försiktig hållning måste råda så inte elevernas nyvunna positiva erfaren-

heter med att skriva går förlorade. Flera av eleverna har backat i sin positiva upplevelse av att 

skriva efter bara en lektion. De har nu en tydlig förväntan på sig från läraren att gå vidare i sin 

skrivutveckling, de utmanas. Det betyder att de nu inte kommer känna igen formen för skri-

vandet på samma sätt som när de skriver om bilder fritt. De förväntas klara kritik och uthål-

lighet vad gäller att arbeta med en text som de tidigare skulle ha ansett sig färdiga med. Lära-

ren måste direkt se till att med positiv förstärkning motivera eleverna. Kanske måste läraren 

dessutom under vissa lektioner återgå till den för eleverna trygga formen av skrivande när de 

skriver till en bild och sedan får läsa upp sin berättelse och de ger varandra beröm och posi-

tiva kommentarer. Ett steg fram och två tillbaka. 

 

4.3 Fall C 
 
Elevgrupp: 3 elever i åldrarna 13-14 år. Grundskoleinskrivna. 

 

Tid till förfogande: Temaperiod i 4 veckor. 3-5 lektioner per vecka vardera 1 timme och 10 

minuter lång. Pauser inlagda under lektionen efter individuella elevers behov. Lektionen av-

slutas alltid med ytterligare 20 minuters GVDVT (”Göra Vad Du Vill Tid”) där eleverna spe-

lar spel, läser, ritar eller går ut.  

 

Planering 

 

Tema: Biologi - människokroppen. Människans organsystem. Organens namn, utseende, pla-

cering, funktion och samverkan.  

 

Bakgrund/Förkunskaper  
 

Bedömningen gjordes att eleverna hade mycket bristfälliga kunskaper i området, om några 

kunskaper alls. Olika omständigheter gjorde att dessa veckor endast 3 elever skulle finnas 

med i klassen av de ursprungliga 7. Just dessa elever har under ett par månader haft svårt att 

fokusera på skolarbetet. De hade stört lektioner genom att exempelvis fnissande uppmärk-

sammat allt med röd färg och framför allt Leo hade mött läraren med kommentarer som me-

nande framförts; ”Har du sovit gott i natt fröken? Och har din man sovit gott?”. Det visade sig 

att röd färg påminde dem om kvinnors menstruationsblod, och alla samtalsämnen blev trig-

gers för dem med sexuella förtecken. 

  

Två av eleverna körde långa dialoger utantill med deras favoritserie från TV med unga killar 

som bara tänkte på sex och ville ha tjejer. Det räckte med att säga ett enda ord som ingick i 

dessa dialoger så rabblade de dialogen i stunden högt och ljudligt. Sedan gjorde de highfive 
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med varandra och skrattade så mycket att de fick hålla sig för magen. Det var mycket svårt att 

bedriva undervisning under dessa förutsättningar. Allt runtomkring dessa elever var helt en-

kelt bara påminnelser för dem om deras sexualitet. 

 

Lärarens grovplanering av temaperioden: 

 

Vecka 1. 

Introduktion. Jag själv. Mitt inre. Kartläggning av elevernas kunskaper. 

Skelettet. (Experiment!)   

Huden. Celler. 

Muskler och senor. 

 

Vecka 2. 

Hjärta och blodomlopp. 

Luftvägar och lungor. (Experiment!) 

 

Vecka 3. 

Hjärna, ryggmärg och nerver. 

Sinnen. (Experiment!) 

Matsmältning. 

Njurar och urinvägar. 

 

Vecka 4. 

Könsorgan och fortplantning. 

Pubertet. (Hur märks det? Värderingsövningar!) 

En ny människa. 

Knyta ihop säcken. 

Redovisning. 

 

Pedagogiskt upplägg 

 

Läraren har gjort bedömningen att eleverna inte kommer kunna fokusera på annan undervis-

ning än det som ligger i deras direkta intressesfär för stunden, nämligen människokroppens 

funktioner. Dessa 3 elever har kommit in i puberteten och har själva enträget bett om att få 

lära sig mer om hur kroppen fungerar. Eftersom eleverna själva relaterar allt i sin omgivning 

till sexualitet ser läraren ingen annan utväg än att arbeta med biologi och människokroppen.  

Temaperioden avser utformas på sådant sätt att eleverna enkelt och tydligt ska kunna se sin 

kunskapsutveckling; åskådliggöra deras kunskaper före och direkt i efter perioden. Eleverna 

ska med hjälp av genomgångar av läraren och genom att arbeta med material som exempelvis 

Pelle Pump, från hjärt- och lungfonden, få förståelse för människans kropp och dess funktion-

er. De ska göra sina egna böcker i ämnet. Kunskaperna de kommer att få ska vara till grund 

för deras förståelse för även andra ämnesområden. Fokus ska ligga på den egna kroppen, med 

undersökningar och experiment på olika sätt, som exempelvis underarmens rörlighet i jämfö-

relse med knäleden. 

 

Undervisningen ska varvas med korta experimentella moment som handlar om våra sinnen, 

kroppens funktioner, värderingsövningar med mera.  

 

Genomförande 
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Lektion 1. 

 

Eleverna tilldelas var sin arbetsbok som de skriver sitt namn på. Eleverna får tilldelat varsitt 

papper med en förtryckt pojke med kläder på sig. Endast konturerna syns. De får instruktion-

erna att pojken ska föreställa dem själva. De får därefter färglägga utefter sin hud- och hår-

färg, ögonfärg och dessutom måla dit de kläder de själva skulle vilja ha. När de alla är färdiga 

kommer nästa moment. Eleverna får då åter varsitt papper med samma pojke. Men nu är han 

utan kläder. Utan att samtala sinsemellan ska de nu markera ut de organ de känner till på rätt 

plats i, och på, kroppen.  

 

Hur det går 

 

Eleverna är uppmärksamma på ett sätt av sällan skådat slag. Trots fliten flödar kommentarer-

na mellan dem omkring sexualitet. De gör ”jag själv-bilden” mycket noggrant och väljer fär-

ger och mönster och till och med sömmar i tyget på det sätt som är överensstämmande med 

vad de själva tycker är snyggast och coolast. Sedan kommer uppgift nummer två och då blir 

det svårare.  

 

En av eleverna, Leo, skriver raskt dit kuk, pung, nipples (bröstvårtor), vårtgård, förhud, ollon, 

hjärta. Blodådror, som han ritar överallt. Sedan kommer han inte på mer. Han säger högt och 

ljudligt att det skulle vara mycket intressantare om han fick göra en tjej istället. Läraren lovar 

att de ska få jobba omkring kvinnokroppen också. Då skrattar alla tre elever och jublar.  

Krister tänker länge, blir generad och vill inte skriva dit det han kan, sedan han hört Leo som 

högt och ljudligt ropat ut vad han skrivit. Men han kommer på hjärta, som han ritar in mitt i 

magen. Och lungorna, som han ritar in på låren. Han är helt säker på att de ska placeras där 

eftersom det känns så tydligt där att det blir svårt att andas när han går i långa trappor i högt 

tempo. Malcolm jobbar mer tyst, skrattar åt något de andra säger. Han placerar ut hjärtat mitt 

på bröstkorgen, lungorna i mellangärdet som två stora ovaler, magsäcken i halsgropen. Han 

skriver penis, pung och testiklar på rätt ställe. Bröstvårtor likaså. Hjärnan fyller han i som en 

cirkel uppe i skallen. Han gör slutligen några små krumelurer mitt i magen och skriver levern, 

och njure. 

 

Slutligen samlar läraren in deras arbetsblad att spara till slutet av perioden, då eleverna ska få 

göra om den sista uppgiften, det vill säga placera in organ på rätt plats i människokroppen. 

Sedan ska de få jämföra sina förkunskaper med vad de kan i slutet av perioden. 

 

(Kunskapsbedömning) 

 

Utvärdering av lektionsplanering   

 

Trots mycket flams har eleverna utfört sina uppgifter. De har olika förkunskaper, och med 

tanke på deras ålder har alla tre skrämmande lite kunskaper eller förståelse för människokrop-

pen och dess funktioner.  

 

Lektion 2. 

 

Läraren hade tänkt att systematiskt beta av de olika organen i tur och ordning. Men med tanke 

på elevernas absoluta fokus kring sexualiteten beslutar sig läraren för att kasta om i planering-

en och börja med könsorgan, fortplantning och pubertet. Annars riskerar hela perioden bli ett 

fiasko. Därför ska fokus på lektion 2 ligga på skillnaden mellan män och kvinnor. Läraren de-
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lar av svarta tavlan på mitten med ett lodrätt tydligt streck. På ena sidan skriver hon ”Typiskt 

för kvinnor” och på den andra ”Typiskt för män”. Läraren beskriver dessutom att de i sina ar-

betshäften ska ha en sida för kvinnor och en annan för män. De ska rita en kvinna respektive 

man på tillhörande sidorna och dessutom lista upp allt som de tycker är särskilt utmärkande. 

Efteråt ska de gå igenom och skriva upp de olika förslagen på rätt sida på svarta tavlan. Lära-

ren påminner om att ingenting kan vara fel, allt är rätt och att man inte behöver tycka lika i 

dessa frågor.  

 

Hur det går 

 

Krister jobbar på med både skillnaderna och sina teckningar som han också färglägger. Han 

tycker det är svårt med att veta vad som är speciellt för en kvinna.  

Leo tycker det är lätt med skillnaderna och radar upp dem en efter en, han tecknar en naken 

man badandes med jättestor penis, och kvinnan är givetvis också naken. 

Malcolm jobbar med uppgifterna med ett generat kroppsspråk, röd i ansiktet. 

 

Typiskt för Mannen: 

 

Krister: Pappa. Står upp och kissar, penis, pung, ollon, förhud, kondom, skägg, målbrottet, 

slips, snickare, hår på bröstet, farfar, morbror, farbror, son, morfar, snusa, kort hår, båt, bil, 

trädojjor, pungsvett. 

Leo: Pappa, pung, pungkulor, kuk, fottboll, ishockey, kar, ollon, sperma, förhud, kuken står, 

knulldocka, jämt kåta, målbrotet, kondom. 

Malcolm: Pappa, farfar, pojke, kille, penis, basröst, skägg, muskler, hår på bröstet, pungkulor, 

fisk, ollon, snitsare. 

 

Typiskt för Kvinnan: 

 

Krister: Tuttar, nagellack, mamma, farmor, mormor, faster, slida, skriker oftast, långt hår, lä-

rare, blygläppar, läsbisk, trosor, behå, kortare gylf på byxor, dotter, kan få barn, mens, dildo, 

örhänge, gör oftast hushållssysslor, syster, läppstift. 

Leo: Fitta, pattar, stor röv, sexiga, blygdläpar, gpunkt, pullar, mens, stora läpar, fega, kläning, 

prysör (frisör), lesbiska, klack, långt hår, dildo, gaysha kulor, kärleksfilmer, mamma, dotter, 

tamponger. 

Malcolm: Bröst, nagellack, slida, blygläppar, långt hår, rädd, örhänge, städerska, frisör, 

dildoo, lärare, mens, noga med kläder. 

 

 När eleverna är färdiga med sina böcker får de gå fram en och en och fylla i vad som de anser 

vara typiskt för mannen respektive kvinnan. De olika förslagen diskuteras och eleverna är en-

gagerade och samtidigt väldigt generade. Läraren måste avsluta lektionen innan allt hinner 

diskuteras och belysas. Det är hög tid för paus, man har arbetat över och det är snart långrast 

på skolan. Läraren beslutar att orden ska få stå kvar på skolan tills dagen efter så de kan fort-

sätta gå igenom resultatet. När Krister ser att en man är på väg att komma in klassrummet ru-

sar han fram i panik och torkar snabbt bort allt som står där. När läraren undrar varför han gör 

det får han bara fram att mannen skulle ha kunnat se vad som stod där, det är ju pinsamt för 

fan, fattar du väl.  

 

(Kunskapsbedömning) 
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Utvärdering av lektionsplanering  

 

Eleverna har varit engagerade och flitiga trots att de samtidigt hela tiden flamsat och fnittrat.  

 

Nödvändig omvärdering av temaperioden 

 

Med hjälp av denna lektion inser läraren att en ny periodplanering måste ersätta grundplane-

ringen. Dessa elever behöver förvisso kunskaper omkring människokroppen, men de kommer 

de närmaste veckorna att jobba omkring könsorgan och fortplantning. De kommer att få lära 

sig om puberteten och dessutom arbeta mycket med värderingsövningar och material som lyf-

ter frågan om genusperspektiv. Den planerade perioden omkring människokroppen som hel-

het får komma senare under vårterminen. 
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5. Diskussion  
 

Fallstudien tar utgångspunkt i några undervisningssituationer med elever med specifika inlär-

ningssvårigheter. Dessa undervisningssituationer benämns som Fall A, B och C och beskriver 

lärarens planering, genomförande, kunskapsbedömning och uppföljning, i förhållande till den 

arbetsordning som förordas i Skolverkets Allmänna råd (2011) om planering och genomfö-

rande av undervisningen. Lektionerna tar en vändning som på ett avgörande sätt bryter mot 

den uppgjorda lektionsplaneringen, vilket ger upphov till olika pedagogiskt svårhanterliga 

problem och dilemman, vad gäller att förhålla sig till de myndighetesdirektiv som finns i form 

av styrdokumenten. För att ytterligare problematisera illustreras samspelet mellan lärare och 

elev med olika perspektiv; den proximala utvecklingszonen, kan-inte som utgångspunkt för 

allt lärande och lärarrollens komplexitet. Uppsatsen innehåller dessutom en kortfattad och ge-

neraliserad beskrivning av elever med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psy-

kiskt sårbara barn i skolan för att ge bakgrund till de elevsituationer som återges i fallbeskriv-

ningarna. 

 

6.1 Planering  

 

Redan i planeringsfasen uppstår dilemmat med de elever som missat stora delar av sin tidigare 

skoltid, vilket ibland orsakats av omvärldens svårigheter att förhålla sig till de individuella 

förutsättningar eleven har. Eftersom progressionsteorin i kombination med direktiv som fast-

ställer att det inte är möjligt att flytta delar av det centrala innehållet till andra årskurser än 

vad som anges i kursplanen (Skolverket, 2011, s. 10) uppstår en situation där de förkunskaper 

som eleven i en särskild årskurs förväntas ha, inte finns. Enligt teorin om den proximala ut-

vecklingszonen sker inlärning när den utgår från vad eleven redan kan och vad eleven håller 

på med att utveckla, ställt mot vad läraren eller någon annan i samarbete och möte med eleven 

kan hjälpa till att utveckla. Det blir annars ett glapp mellan elevens faktiska kunskaper och 

den förkunskap som i läroplanens teori förmodas finnas, och ska utgöra grunden i den pro-

gressionsnivå eleven enligt årskurs tillhör. I Fall A som beskriver en temaplanering med geo-

grafi, kartkunskap och omvärldskunskap, gör läraren en bedömning utifrån tidigare arbetsom-

råden samt bedömning av elevernas praktiska förmåga att nyttja hjälpmedel som kartbok och 

jordglob, att eleverna hade tillräckligt goda förkunskaper. Den bedömningen låg till grund för 

planeringen. I Fall B ska eleverna utveckla sin skrivförmåga, efter en bedömning av läraren 

att eleverna genom tidigare kontinuerligt skrivande kommit till en punkt då deras kunskaper 

befunnits tillräckliga för att motivera en kunskapsutveckling. I sin planering fokuserar läraren 

på att väcka lust till skrivandet och avser göra det genom att inspirera eleverna genom ett om-

fattande motivationsarbete där eleverna deltar aktivt redan från start och där läraren från bör-

jan är medveten om elevernas olika förmågor och kunskaper. Fall C återger en temaplanering 

i biologi, där planeringen i huvudsak utgår från ett behov utifrån var eleverna befinner sig i li-

vet och vilka kunskapsluckor som finns och inte främst från en årskurstillhörighet. Eftersom 

elevgruppen redan är svår att undervisa i andra ämnen med tanke på deras fixering kring sex-

ualitet gör läraren bedömningen att ämnesområdet i biologi är det ämne eleverna ska arbeta 

med.  

 

6.2 Genomförande  

 

De Allmänna råden gör gällande att läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven 

utvecklas efter sina förutsättningar, individuellt efter varje elevs behov av stöd, och att eleven 

upplever att kunskap är meningsfull och att elevens egen kunskapsutveckling går framåt. 

(Skolverket, 2011, s. 17) Läraren ska dessutom skapa balans i arbetet genom att arbeta om-
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växlande med gemensamma genomgångar, enskilt arbete och elevsamarbete. Viktigt är att lä-

raren har kunskap om elevens egna erfarenheter och föreställningar för att genom det kunna 

ge utmaningar som passar varje enskild elev och leda till en större förståelse ur ett vidare per-

spektiv. (Skolverket, 2011, s.19)  

 

I Fall A går den introducerande första geografilektionen bra, läraren lyckas entusiasmera ele-

verna och eleverna visar på ett positivt gensvar med stor kreativitet. Under lektion 2 och 3 vi-

sar sig de individuella förutsättningarna på olika sätt och allt tar längre tid än förväntat. Fokus 

går till att i enskilda fall försöka möta varje elev i den zon av utveckling som densamme be-

finner sig i, och då bemöta och strategiskt hitta vägar att ta sig över de hinder som uppstår när 

elevens individuella förutsättningar genererar låsningar i mötet med omvärldens förväntning-

ar. Lärarens fokus går i tredje lektionen så gott som helt till att hitta vägar för att åstadkomma 

att eleven Krister ska ges möjlighet att ”öppna ett fönster” för att kunna ta emot hjälp och stöd 

och slutligen komma över hindren som står i vägen för inlärning. Krister befinner sig på kan-

inte stolen men läraren lyckas inte förmedla att det är ok att inte kunna, förrän efter en lång 

process där läraren aktivt får hämta upp Krister utifrån hans dolda förståelse för uppgiften där 

han, med förmodlig förklaring i sina funktionsnedsättningar, fastnat i föreställningen att han 

ju har det minsta rummet på hela skolan och att det är det han ska återge.  I Fall B är eleverna 

aktiva och inspirerade och det uppstår ett ”toppenbra” samtal omkring spännande äventyrsbe-

rättelser i böcker och i filmens värld, där läraren fångar upp elevernas intresse för film och ut-

går ifrån det som ett spontant överlappande kunskapsområde som intresserar eleverna och 

som eleverna känner sig mer bekanta med. Under lektion 2 framgår elevernas olika faser av 

författande. Osäkerhet hos vissa elever leder till att lusten att skriva minskar och att andra sa-

ker får fokus. En elev kommer inte igång, men känner stor press och vill ändå inte ha hjälp. 

En annan elev gör uppgiften med stor entusiasm men resultatet leder till att läraren byter fo-

kus för att den eleven i stunden är mer betjänt av att fokusera på läroplanens övergripande mål 

med normer, attityder och förhållningssätt, enligt lärarens bedömning. I Fall C är eleverna 

uppmärksamma av ett sällan skådat slag och arbetar flitigt under båda lektionerna och lever 

upp till den bild av elever som själva ger uttryck för vilja till social aktion och lust till kun-

skapande.    

    

6.3 Kunskapsbedömning (och betygssättning)  

 

Kunskapsbedömning ska ske kontinuerligt och på olika sätt i skolan och den ska delges konti-

nuerligt eleven själv, hemmet och rektor. För elever med funktionsnedsättningar eller andra 

typer av svårigheter kan läraren i betygsbedömningen få bortse från enstaka delar av kun-

skapskraven. (Skolverket, 2011, s. 22) Samtidigt ska läraren se till att eleven kan uppnå 

högsta möjliga inlärning utifrån sin individuella förmåga. Utvärderingarna som sker ska vara 

allsidiga för att eleverna ska kunna visa sina kunskaper på olika sätt. I de olika fallbeskriv-

ningarna sker av läraren bedömningar av både eleverna, klassrumssituationen och planering-

ens utfall. När någon av eleverna gör något som bedöms vara i behov av en direkt återkopp-

ling, och eventuellt måste ändras, gör läraren avväganden omkring hur dessa insikter ska för-

medlas till eleven utan att för den skull försätta eleven i ett utsatt läge. Balansgången är hårfin 

mellan kraven på utveckling för eleverna och behovet av att stärka elevernas självkänsla och 

självförtroende genom positiva byggstenar genom att arbeta i huvudsak lösningsfokuserat. 

Jespen et al ger viss kritik mot att pedagoger enligt Vygotskiljs teori om den proximala ut-

vecklingszonen, riskerar att lägga alltför stor vikt på vad barnet kan bli, och inte kan vara 

nöjda med vad barnet är (1996, s. 248). Med tanke på elevernas tidigare misslyckanden i 

skolsammanhang har de nära till att ge uttryck för genans inför sina egna tillkortakommanden. 

Genans är, enligt Strandberg (2014, s. 13), ett av de verkligt stora hindren för inlärning. Lära-
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ren fokuserar därför inte i första hand på att bedöma, och på så sätt oavsiktligt visa på elever-

nas okunskap, utan istället på att först förstå hur eleven tänker, vad eleven kan. Sedan, utifrån 

den zonen, kan eleven och läraren tillsammans göra en kunskapsresa i stunden så eleven kan 

gå vidare med sitt skolarbete så långt det är möjligt i det aktuella momentet. Så sker med Ste-

fan i Fall A när han skriver ”Ditt namn – Maria” på sitt papper trots tydliggörande genom-

gång. Där får Stefan korrigera efter stöd och sedan en klapp på axeln med en kommentar om 

att det är lätt hänt. Krister får inte heller en bedömning under arbetets gång med att kartlägga 

sitt rum när han under sin låsning är i affekt. Även han visar genans när hans tillkortakom-

mande, när det gäller att förstå och genomföra de instruktioner han fått, går upp för honom. 

Under Fall B krävs en bedömning under arbetets gång, och dessutom i slutet av lektionen 

krävs en oväntad och spontan, intensiv insats av läraren för att tillsammans med eleven Mats 

hitta förståelse för bedömningen genom frivilligt socialt samspel. Läraren inser i Fall C, ge-

nom bedömning av elevernas arbetsprodukt efter väl genomförda lektioner enligt planering, 

att fokus måste ändras för undervisningen, eftersom eleverna tydligt visar brister inte bara 

omkring människokroppen som helhet, utan dessutom vad gäller genusperspektiv och värde-

ringsfrågor omkring sexualitet. 

   

6.4 Uppföljning 

 

För att utveckla skolans verksamhet så att den svarar mot de nationella målen måste verksam-

heten prövas, värderas och följas upp, och utifrån det välja nya metoder så utveckling kan ske, 

det vill säga ett systematiskt kvalitetsarbete. I fallbeskrivningarna inser läraren i samtliga fall 

att den pedagogiska planeringen för temaperioderna som den visar sig fungera i praktiken i 

mötet med eleverna, inte har förutsättningar att utvecklas till kvalitativ inlärning på det sätt 

som var tänkt. Det kan bero på i planeringen felaktiga antaganden av läraren, felaktiga eller 

bristfälliga bedömningar, dåliga val av arbetsmoment och kan även förklaras med elevernas 

individuella förutsättningar med ojämna kunskapsprofiler och tidigare sporadiska skolgång. 

Det kan också bero på att läroplaner och styrdokument brister i praktiken på grund av den 

idealtyp med progressionsteori omkring undervisning, vilken svensk skola bygger på, och inte 

kan appliceras på vissa elever, som här elever med funktionsnedsättningar eller svårigheter av 

annat slag.  I Fall A leder denna typ av direkt kvalitetssäkringsarbete till att istället för en resa 

som börjar på det egna rummet och sedan leder vidare ut i bygden, Dalarna, Sverige, sedan till 

Norden och världsdelarna för att slutligen snyggt knytas ihop till redovisningar och tillbaka 

till hemmet, kommer undervisningen till att bestå i, för de flesta eleverna, baskunskaper om-

kring kartkunskap och praktisk förståelse. I Fall B leder kvalitetsarbetet till att läraren får 

backa i sin förståelse av elevernas beroende av trygghet och lust vid skrivandet. De förvänt-

ningar som ställs på eleverna var satta för högt och läraren måste fokusera på positiv förstärk-

ning och motivationsarbete och dessutom kanske till och med återgå till den nivå eleverna re-

dan uppnått, för att inte elevernas nyvunna positiva erfarenheter med att skriva ska gå förlo-

rade.  I Fall C får även här en ny periodplanering ersätta den tidigare mest på grund av att 

eleverna visat sig inte bara ha stora luckor vad gäller kunskaper om människokroppen och 

sexualitet utan även vad gäller frågor som rör läroplanens övergripande mål med värderings-

frågor av olika slag. 

  

6.5 Dokumentation 

 

Skolan har som uppgift att informera och klargöra för både elever och föräldrar vilka mål ut-

bildningen har samt vilka mål skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter de har för 

att på så sätt främja inflytande och påverkan. De Allmänna råden (Skolverket, 2011) poängte-

rar vikten av att dokumentera de egna planeringarna inte bara inför genomförandet, utan även 
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för att kunna följa upp, utvärdera undervisningen och elevernas kunskapsinhämtning såväl 

under som efter genomförandet av ett arbete. Ett sådant stödjande arbetssätt underlättar arbe-

tet med att upprätta skriftliga omdömen samt med att sätta betyg. I samtliga fall har samman-

fattning av befintlig dokumentation av olika slag lett till att denna fallstudie kunnat göras. 

 

6.6 Sammanfattning  

 

Lärarrollen är komplex och full av outtalade krav på kompetenser och förmågor som ingen 

utbildning i världen skulle kunna lära ut. På många sätt är lärarens egna erfarenheter, förutom 

ämneskunskaperna, den viktigaste kunskapsbanken lärare har att tillgå i sin undervisning. För 

att kunna skapa en egen erfarenhetsbank krävs många försök, många misslyckanden och 

många nya tag och inte minst, framgångsrika ”lyckanden”. I lärandesituationer förväntas att 

eleven själv följer en ideal föreställning av progression vad gäller kunskapsutveckling och lä-

rande, med en förutsatt förmåga till social interaktion, och ska ”öppna sig” för att ta emot den 

gåva av nya kunskaper som läraren erbjuder. För att denna typ av socialt samspel ska kunna 

ske krävs av läraren en finkänslighet och en förmåga att vara initiativtagare till samspel med 

eleven utifrån elevens personlighet och personliga förutsättningar. Ibland krävs många försök 

innan ett relationsskapande kan komma till stånd, där elev och lärare kan lära känna varandra 

och utifrån det skapa en grund av tillit till varandra. Inte sällan får läraren efter försök vänta, 

vänta, och åter vänta på, att för eleven rätt ögonblick ska inträffa, när ett inre fönster plötsligt 

ställs på vid gavel och kommunikation och samspel kan ske. När så sker är det underbart! 

Slutligen ställer jag mig undrande till huruvida den ideala föreställningen, om att elever i Sve-

rige genom sin skolgång och genom en progression ska ta till sig kunskaper och lärdomar en-

ligt orubbligt fastställda årskurser, kan appliceras på elever med utvecklingsrelaterade funkt-

ionsnedsättningar och psykiskt sårbara barn i skolan. Frågan uppstår hur en lärare då ska göra, 

när ingenting blir som man tänkt sig.   
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