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1. INLEDNING 

 

”Taivashan siinä on rajana minkälaisia toiminnallisia menetelmiä sitä voi kehitellä”, berättar 

en informant i intervjun. I framtidens skola framhävs ännu mer funktionell undervisning och 

funktionella undervisningsmetoder (Paalasmaa 2014:105). Elevernas egna erfarenheter och 

deras konkreta deltagande i verksamhet har fått insteg i språkinlärningen under den senaste 

tiden (Pitkänen-Huhta & Pietikäinen 2013). Det finns flera fördelar med funktionell 

undervisning och elevernas aktiva deltagande i undervisningen. Om eleverna får delta 

konkret i undervisningen blir de exempelvis mer intresserade av lärandet (Skolverket 2021). 

Det kan till och med vara skadligt om eleverna endast sitter passivt i klassrummet 

(Paalasmaa 2014:105). De barn och unga som är fysiskt aktiva känner även mindre stress 

över skolan och har mindre besvär exempelvis med irritation, nervositet och nedstämdhet 

(Folkhälsomyndigheten 2019 & 2021). 

Funktionell undervisning kan vara svårt att definiera eftersom det finns flera metoder som 

kan användas funktionellt (Vuorinen 2005:179). Utgångspunkten för funktionell 

undervisning är att eleven deltar aktivt i verksamheten vilket åstadkommer upplevelser, 

erfarenheter samt förståelse hos eleven. För att nå inlärningsmål utnyttjas bland annat fysisk 

aktivitet i funktionell undervisning. Funktionella undervisningsmetoder, exempelvis olika 

lekar och spel, befrämjar elevens delaktighet, aktivitet, uttrycksförmåga och växelverkan. 

(Leskinen, Jaakkola & Norrena 2016:14) 

Även enligt min egen erfarenhet har funktionell undervisning fått insteg i skolvärlden på 

sistone. Under lärarpraktiken betonades funktionella undervisningsmetoder och då blev jag 

intresserad av att använda dem också själv i min undervisning. På senaste tiden har jag även 

fått intresse för specialpedagogik. Vid sidan av studierna har jag arbetat som lärarvikarie och 

märkt hur mycket även ämnesläraren behöver kunskaper i specialpedagogik. Därför vill jag 

kombinera specialpedagogik med funktionell undervisning i min avhandling. Jag tror att jag 

får nytta av det i framtiden genom att forska i ämnet. 

Denna avhandling handlar således om att forska i funktionella undervisningsmetoder som 

ämneslärare och speciallärare använder i sin svenskundervisning i sjätte klass och på 

högstadiet. Jag intresserar mig mest för vilka funktionella undervisningsmetoder som 
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används samt på vilket sätt såväl svensklärare som speciallärare beaktar de elever som 

behöver någon form av stöd när det gäller funktionell svenskundervisning.  

Funktionella undervisningsmetoder har tidigare forskats i exempelvis av Koskinen (2016). I 

sin pro gradu-avhandling Lärares och elevers uppfattningar om och erfarenheter av 

kinestetiska metoder i svensk- och tyskundervisning på högstadiet studerade Koskinen hur 

språklärare på högstadiet ställer sig till kinestetiska undervisningsmetoder samt hurdana 

erfarenheter elever på högstadiet har av kinestetiska undervisningsmetoder som används i 

språkundervisning. Materialet i denna forskning samlades in med hjälp av temaintervjuer 

som inriktades på lärarna samt frågeformulär som inriktades på eleverna. De centrala 

resultaten av denna avhandling presenteras senare i avsnitt 3.2. Enligt Utbildningsstyrelsen 

(2022b) sker kinestetisk inlärning genom att göra något konkret. Därmed kan konstateras att 

kinestetiska metoder som Koskinen har forskat i hänger ihop med funktionella 

undervisningsmetoder.  

Karppanen (2016) undersökte i sin pro gradu-avhandling Språkinlärning genom rörelse – 

ett verksamhetsbaserat materialpaket för svenskundervisning svenska läroböcker med tanke 

på om det finns verksamhetsbaserade övningar som utnyttjar kinestetisk inlärningsstil i 

läroböckerna. Därtill intervjuade Karppanen lågstadielärare för att samla in mer material om 

verksamhetsbaserade metoder. Med hjälp av ovannämnt material skapades ett 

verksamhetsbaserat materialpaket som läraren kan utnyttja vid sidan av traditionella 

läroböcker.  

Såsom det har kommit fram i det föregående stycket finns det tidigare studier om funktionell 

undervisning. Enligt min insikt finns det ändå inte studier som omfattar både funktionella 

undervisningsmetoder och specialpedagogisk synpunkt. Därtill anser jag att det är viktigt att 

studera även på vilka sätt de elever som behöver extra stöd beaktas när det gäller funktionell 

undervisning. Enligt Statistikcentralen (2021) fick 21,3 procent av grundskoleeleverna 

intensifierat eller särskilt stöd under hösten 2020 vilket är ungefär 12 procent mer än för tio 

år sedan. Nuförtiden har alla elever rätt till en inkluderande utbildning vilket betyder bland 

annat att ”[e]lever ska få utbildning vid den skola där eleven är placerad och i den grupp som 

eleven tillhör” (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2021b). Enligt min åsikt åsyftar detta 

att även ämneslärare i dagens läge behöver mer information och kunskaper om stödåtgärder 

och hur elever som behöver extra stöd kan stödjas. 
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1.1. Syfte 

 

Syftet med denna avhandling är att forska i funktionella undervisningsmetoder som används 

i sjätte klass samt på högstadiet av ämneslärare i svenska språket och speciallärare. Därtill 

studeras hur ämneslärare och speciallärare beaktar de elever som behöver någon form av 

stöd i sitt lärande och sin skolgång när det gäller funktionell svenskundervisning och 

funktionella undervisningsmetoder. 

 

Forskningsfrågorna är följande:  

1. Vilka funktionella undervisningsmetoder använder svensklärare och speciallärare i sin 

svenskundervisning?  

2. På vilket sätt beaktar svensklärare och speciallärare i funktionell svenskundervisning 

elever som behöver stöd i sitt lärande och sin skolgång?  

 

1.2. Avhandlingens struktur 

 

Avhandlingen inleds med att presentera material och forskningsmetoder som används i 

denna undersökning (kapitel 2). Därefter redogörs för teoretisk bakgrund (kapitel 3) som 

innefattar de grundläggande utgångspunkterna för avhandlingen. I avsnitt 3.1. presenteras 

funktionell undervisning och i avsnitt 3.2. redogörs för synen på funktionell inlärning. 

Funktionella undervisningsmetoder behandlas däremot i avsnitt 3.3. Därefter presenteras 

specialpedagogiska utgångspunkter, det vill säga tre former av stöd i avsnitt 3.4. och 

svårigheter i lärande och skolgång i avsnitt 3.5. I kapitel 4 analyseras materialet och 

presenteras undersökningens resultat. Först redogörs för informanternas bakgrund i avsnitt 

4.1. Därefter presenteras analys av funktionella undervisningsmetoder som ämneslärare i 

svenska språket och speciallärare använder i avsnitt 4.2. samt analys av stödet vid funktionell 

svenskundervisning i avsnitt 4.3. Till sist avslutas avhandlingen med sammanfattande 

diskussion i kapitel 5. 
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2. MATERIAL OCH METOD 

 

I detta kapitel presenteras genomförandet av denna undersökning. Först, i avsnitt 2.1., 

föreställs undersökningens material och materialinsamlingen som skedde genom ett 

elektroniskt frågeformulär i Webropol samt intervjuer. Därefter, i avsnitt 2.2., redogörs för 

de forskningsmetoder som användes för att analysera materialet. Informanterna presenteras 

närmare i kapitlet Analys och resultat (se avsnitt 4.1.).  

 

 

2.1. Material 

 

Materialet för denna pro gradu-avhandling består av 18 svar på ett elektroniskt frågeformulär 

i Webropol samt fyra intervjuer. Frågeformuläret inriktades på både ämneslärare i svenska 

språket och speciallärare som ger specialundervisning i svenska språket. Det finns 16 

ämneslärare och endast en speciallärare som svarade på frågeformuläret. Därtill hade en 

person som svarade på frågorna behörighet både som ämneslärare och som speciallärare. 

Materialet samlades in genom frågeformuläret 3.12.2021–10.1.2022.  

Frågeformuläret skickades till rektorer i 30 skolor som vidarebefordrade det till ämneslärare 

i svenska språket samt speciallärare. Två av dessa skolor är för barn och unga som behöver 

särskilt stöd (se definitionen av särskilt stöd i avsnitt 3.3.) för lärande. Därtill skickades 

frågeformuläret till Oulun seudun kieltenopettajat OSKO ry (Språklärarförbundet i Uleåborg 

OSKO rf, min övers.), Suomen ruotsin opettajat ry (Svensklärarna i Finland rf), Oulun 

seudun erityiskasvatus ry (Specialpedagogiska förbundet i Uleåborg rf, min övers.) och 

Suomen erityiskasvatuksen liitto Sel ry (Finlands specialpedagogiska förbund rf). 

I början av frågeformuläret konstateras att svaren är anonyma och de behandlas 

konfidentiellt. Därtill sägs att man ger sitt samtycke till användningen av svar som material 

i denna avhandling genom att svara på frågeformuläret. Frågeformuläret (se bilaga 1) består 

av 15 frågor som var inriktade antingen på ämneslärare, speciallärare eller båda två. I 

frågeformuläret finns det både flervalsfrågor och öppna frågor.  
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Flervalsfrågor är lämpliga speciellt för att utreda bakgrundsfrågor. Därtill är färdiga 

svarsalternativ användbara om forskaren har en tydlig uppfattning om hur informanterna ska 

svara. Om det finns flervalsfrågor i frågeformuläret ska forskaren ta i beaktande att det även 

finns alternativet ”annat – vad”. På detta sätt garanteras att alla har en möjlighet att svara på 

frågan. Öppna frågor ger informanter en möjlighet att svara på frågor fritt med egna ord 

vilket kan ge omfattande och mångsidiga svar. Å andra sidan kan svar på öppna frågor vara 

inexakta eller avvika från ämnet. (Valli 2015:105–106)  

De första sju bakgrundsfrågorna riktades till alla som svarade på frågeformuläret. De sex 

första frågorna är flervalsfrågor och den sjunde frågan är öppen. Flervalsfrågorna handlar 

om kön, ålder, om man arbetar som ämneslärare eller speciallärare, hur länge man har arbetat 

som lärare samt i vilka klasser man har undervisat eller givit specialundervisning. Den 

sjunde frågan som är öppen handlar om hurdan utbildning lärare har fått i funktionella 

undervisningsmetoder.  

Frågorna 8–11 i frågeformuläret inriktades såväl på ämneslärare som speciallärare. Frågorna 

8 och 9 är öppna frågor och de handlar om vilka funktionella undervisningsmetoder som 

används och hur ofta samt om användning av metoder skiljer sig mellan olika klasser och 

åldersgrupper. Frågorna 10 och 11 är flervalsfrågor och de handlar om hur många av elever 

i genomsnitt i en grupp behöver stöd i sitt lärande och sin skolgång och hurdana svårigheter 

elever har i sitt lärande och sin skolgång. 

Frågan 12 var inriktad på ämneslärare. Den är en öppen fråga som handlar om på vilka sätt 

ämneslärare beaktar elevernas stödbehov när funktionell undervisning planeras och 

genomförs. De följande frågorna 13–15 inriktades på speciallärare. Frågan 13 är en 

flervalsfråga som handlar om speciallärares arbetssätt. De öppna frågorna 14 och 15 handlar 

om på vilka sätt speciallärare beaktar elevernas stödbehov när funktionell undervisning 

planeras och genomförs i en grupp i allmänundervisning samt i en smågrupp. En grupp i 

allmänundervisning betyder en vanlig stor undervisningsgrupp där elever studerar enligt 

allmänna läroplanens mål. I en smågrupp studerar däremot 4–10 elever under ledning av 

speciallärare. (LukiMat u.å.) 

Den primära metoden för materialinsamlingen var frågeformuläret men på grund av ett litet 

antal svar av speciallärare på frågeformuläret behövdes ytterligare intervjuer med 

speciallärare. Intervjuerna genomfördes 26.1–1.2.2022 på basis av samma frågor som finns 

i frågeformuläret för speciallärare. Först kontaktades speciallärare via epost för att kartlägga 
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intresset att delta i intervjun. Fyra speciallärare var intresserade av att berätta om sina 

erfarenheter av funktionella undervisningsmetoder samt de sätt som de använder för att 

stödja elever som behöver extra stöd i sitt lärande och sin skolgång. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av inspelningsappen i mobilen i de skolor där speciallärare undervisade. Innan 

intervjuerna spelades in lämnade de intervjuade sitt samtycke till inspelningen samt 

användningen av svar som material i denna avhandling.  

 

2.2. Metod 

 

I denna avhandling används både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Att forska 

i ämnet genom kvantitativa metoder handlar om att undersöka siffror eller mängd på 

undersökningsmaterial (Eliasson 2006:28). I denna avhandling behövs en kvantitativ 

synpunkt när man exempelvis analyserar frågeformulärets frågor om hur ofta funktionella 

undervisningsmetoder används och hur många elever i genomsnitt behöver extra stöd i sin 

skolgång. För sin del handlar kvalitativa metoder om att beskriva ämnet djupare med ord 

(Eliasson 2006:21), vilket är en väsentlig del av analyser av intervjuer och öppna frågor i 

frågeformuläret.  

Som sagt ovan syns kvantitativa drag i denna avhandling i frågeformuläret. 

Materialinsamling genom frågeformulär, det vill säga enkätundersökning, har flera fördelar. 

Eliasson (2006:29–30) nämner bland annat snabbhet av efterarbetet och en möjlighet att gå 

igenom materialet upprepade gånger som fördelar gällande frågeformuläret. 

Materialinsamlingen för denna avhandling skedde genom ett elektroniskt frågeformulär. 

Valli och Perkkilä (2015:109) lyfter för sin del fram fördelar med ett elektroniskt 

frågeformulär. Den betydelsefullaste fördelen enligt dem är snabbhet av att skicka och att 

återlämna formuläret. En annan fördel är att elektroniskt material inte behöver matas in eller 

transkriberas vilket minskar forskarens fas i arbetet. (Valli & Perkkilä 2015:110) När 

materialet inte behöver kodas och matas in minskar det exempelvis skrivfel och materialet 

blir ännu pålitligare. Därigenom ökar undersökningens reliabilitet och på så vis ökar även 

förutsättningarna för en hög validitet. (Eliasson 2006:16) Därtill framhäver Valli och 

Perkkilä (2015:109) exempelvis visualitet och lönsamhet som fördelar med ett elektroniskt 

frågeformulär.  
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Det finns även nackdelar med frågeformuläret. En nackdel enligt Eliasson (2006:30) är att 

det finns en risk att informanter inte förstår vad som efterfrågas. I denna avhandling 

förhindrades risker för missförstånd i frågeformuläret genom att gå igenom frågorna flera 

gånger med studiekamrater samt handledaren innan materialinsamlingen. Entydiga frågor i 

frågeformuläret ökar däremot reliabiliteten av undersökningens resultat. Vid en 

enkätundersökning saknas den direkta kontakten med möjliga informanter (Eliasson 

2006:29), vilket kan vara en orsak till ett litet antal svar på frågeformuläret. Såväl Eliasson 

(2006:30) som Trost (2007:109) betonar betydelsen av en påminnelse om att svara på 

frågeformuläret för att få tillräckligt material.  

Som sagt i avsnitt 2.1. var den primära metoden för materialinsamling ett frågeformulär men 

på grund av ett litet antal svar av speciallärare på frågeformuläret behövdes ytterligare 

intervjuer med speciallärare. När det märktes att det endast fanns ett par svar av speciallärare 

på frågeformuläret begrundades att skicka ut en påminnelse till de tillfrågade. Det fanns ändå 

tillräckligt svar av ämneslärare på frågeformuläret och därför bestämde jag mig för att 

intervjua speciallärare för att få tillräckligt material med deras synpunkt.  

Kvalitativa drag i denna avhandling syns speciellt i intervjuer. Intervjuer som 

forskningsmetod är på flera sätt flexibla och det finns flera fördelar med intervjun. Enligt 

Tuomi och Sarajärvi (2018:85–86) kan intervjuaren exempelvis upprepa frågor, förklara vad 

som frågas efter samt tillrättalägga missförstånd vid behov. Därtill har intervjuaren en 

möjlighet att bestämma i vilken ordning frågor är bäst att ställas. Under intervjun kan 

forskaren även observera den intervjuade samt uppteckna hur den intervjuade svarar på 

frågorna som ett tillägg vad som de svarar. (Tuomi & Sarajärvi 2018:85–86) Intervjuer ska 

dokumenteras på något sätt och ofta görs det genom att spela in intervjun. Fördelar med 

inspelning är att forskaren kan återkomma till vad den intervjuade har sagt samt citera den 

intervjuade ordagrant. Däremot är det tidskrävande att skriva ut intervjuer. (Eliasson 

2006:25) 

Intervjun kan delas in i olika typer (Eskola & Vastamäki 2015:29). Ett sätt att dela in 

intervjuer enligt Eskola och Suoranta [1998:87] är att fästa uppmärksamhet vid utformning 

av intervjufrågorna samt på i vilken utsträckning intervjuaren leder diskussionen. Enligt 

detta delas intervjutyperna in i strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad intervju. 

(Eskola & Vastamäki 2015:29) Forskningsmetoden i denna avhandling är en 

semistrukturerad intervju. Frågorna i en semistrukturerad intervju är desamma för samtliga 
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intervjuade. Därtill är frågorna formulerade i förväg och det finns inte färdiga svarsalternativ 

utan de intervjuade får svara med egna ord. Således har den semistrukturerade intervjun 

tydliga ramar men intervjun är inte lika fast formulerad som den strukturerade intervjun. 

(Eskola & Vastamäki 2015:29; Näpärä 2019) 

För att få lyckade intervjuer ska intervjuplatser vara genomtänkt valda. Intervjuer kan 

exempelvis ske hemma hos intervjuade, vid universitet eller på intervjuades arbetsplats 

(Eskola & Vastamäki 2015:30). Alla de fyra intervjuerna som används som material i denna 

avhandling har skett på de skolor där de intervjuade arbetar. Enligt Eskola och Vastamäki 

(2015:30) är det betydelsefullt att välja en så fridfull och neutral intervjuplats som möjligt. 

Därtill påpekar de att intervjuplatsen ska vara bekant och trygg för de intervjuade. Innan 

intervjuerna började diskuterade jag med de intervjuade vilken plats som skulle vara den 

bekvämaste för dem. En intervju skedde i den intervjuades arbetsrum medan en annan i ett 

klassrum. Två intervjuer skedde i ett förhandlingsrum. Alla intervjuplatser var lugna och det 

fanns inte betydande störande faktorer.  

 

I denna avhandling används innehållsanalys som forskningsmetod. Enligt Schreier [2014] 

indelas innehållsanalys i kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys (Boréus & Kohl 

2018:50). En exakt skiljelinje kan ändå inte dras mellan dessa metoder och det finns flera 

undersökningar där samma material analyseras med hjälp av såväl kvantitativ som kvalitativ 

innehållsanalys (Boréus & Kohl 2018:51). Innehållsanalys är textanalys som används för att 

systematiskt kategorisera och beskriva innehållet i materialet samt söka efter betydelser i 

det. Materialet som är lämpligt för innehållsanalys kan vara allt från böcker och artiklar till 

intervjuer och rapporter. Målet med innehållsanalys är att få kunskap om och förståelse av 

ämnet som forskas i. (Hsieh & Shannon 2005; Tuomi & Sarajärvi 2018:117, 119) I denna 

avhandling används kvalitativ innehållsanalys för att analysera intervjuer samt öppna frågor 

i frågeformuläret eftersom syftet med avhandlingen är att beskriva funktionella 

undervisningsmetoder samt få en förståelse för hur svensklärare och speciallärare beaktar de 

elever som behöver någon form av stöd i funktionell svenskundervisning. 

Kvalitativ innehållsanalys indelas vidare i tre olika analysmetoder: riktad, summerande och 

konventionell innehållsanalys (Tuomi & Sarajärvi 2018:112). I en riktad innehållsanalys 

används existerande teori på basis av analysen (Kyngäs & Vanhanen 1999 refererad i Hsieh 

& Shannon 2005). Teorin styr valet av material som analyseras. Denna analysmetod används 

ofta för att undersöka tidigare resultat i en ny kontext. (Tuomi & Sarajärvi 2018:110) I en 
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summerande innehållsanalys fokuseras på att analysera nyckelord i stället för att analysera 

hela materialet (Hsieh & Shannon 2005). I denna analysmetod baserar analysen sig inte helt 

på teorin utan teorin används som stöd när materialet analyseras (Tuomi & Sarajärvi 

2018:109).  

I denna avhandling används en konventionell innehållsanalys som forskningsmetod. I en 

konventionell innehållsanalys baserar analysen sig direkt på materialet. Genom att tolka och 

dra slutsatser av materialet får man en begreppslig synvinkel av det empiriska materialet. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018:108, 127) Fördelen med en konventionell innehållsanalys är att 

den möjliggör direkt information och förståelse om det som forskas i utan att en 

förutbestämd teori styr analysen (Hsieh & Shannon 2005). Å andra sidan finns det även en 

utmaning med en konventionell innehållsanalys. Enligt Tuomi och Sarajärvi (2018:109) ska 

forskaren lägga märke till att analysen verkligen baserar sig på materialet samt 

informanternas svar och inte forskarens egna hypoteser. Därtill påpekar Hsieh och Shannon 

(2005) om samma utmaning. Lincoln och Guba [1985] lyfter fram även en möjlighet att den 

ovannämnda utmaningen påverkar undersökningens reliabilitet och validitet (Hsieh & 

Shannon 2005).  

En konventionell innehållsanalys har tre olika steg i fråga om att analysera materialet. Det 

första steget är reducering av materialet vilket betyder att gallra bort oväsentliga delar av 

materialet. (Tuomi & Sarajärvi 2018:122–123) I denna avhandling betyder reducering att gå 

igenom intervjuerna och svaren på frågeformuläret samt att leta efter information som gäller 

och ger svar på forskningsfrågorna. Efter detta indelas förenklat material i grupper 

exempelvis enligt likheter och olikheter. Företeelser som hör ihop bildar underkategorier 

som vidare sammanfogas till överkategorier. Härigenom blir materialet kompaktare och 

undersökningens grundstruktur börjar utformas. (Tuomi & Sarajärvi 2018:124) I denna 

avhandling bildas grupper åtminstone mellan ämneslärarnas och speciallärarnas svar vilket 

exempelvis lägger grunden till jämförelse mellan deras erfarenheter och kunskaper. Till sist 

abstraheras materialet. Detta betyder att bilda teoretiska begrepp och dra slutsatser från det 

väsentliga av materialet. (Tuomi & Sarajärvi 2018:125) 
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3. TEORETISK BAKGRUND 

 

I detta kapitel redogörs för de teoretiska utgångpunkterna för denna avhandling. Först i 

avsnitt 3.1. definieras begreppet funktionell undervisning och presenteras kännetecknande 

drag för den. Därefter behandlas synen på funktionell inlärning i avsnitt 3.2. och funktionella 

undervisningsmetoder i avsnitt 3.3. De specialpedagogiska utgångspunkterna redogörs för 

därnäst. I avsnitt 3.4. presenteras tre former av stöd, allmänt, intensifierat och särskilt stöd, 

samt stödåtgärder som används på dessa stödnivåer. Till sist i avsnitt 3.5. framställs 

svårigheter i lärandet och skolgången. 

 

 

3.1. Funktionell undervisning 

 

Som konstaterats i början av avhandlingen framhävs funktionell undervisning ännu mer i 

framtidens skola (Paalasmaa 2014:105). Grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen (hädanefter GLGU 2014) betonar funktionell undervisning och enligt den 

berikar ”[e]rfarenhetsbaserade och aktiverande arbetssätt samt rörelse […] lärandet och 

stärker motivationen” (GLGU 2014:30). I GLGU 2014 används begreppen 

erfarenhetsbaserade och aktiverande arbetssätt om funktionella undervisningsmetoder. 

Därtill används begreppet fysiskt aktiverande undervisning i vissa källor (se t.ex. Moilanen 

& Salakka 2019). I denna avhandling används begreppen funktionell undervisning och 

funktionella undervisningsmetoder som åsyftar samma betydelse som de ovannämnda 

begreppen för att avhandlingen är konsekvent vid begreppsanvändning.  

Funktionell undervisning betyder undervisning där eleven deltar aktivt i verksamheten vilket 

för sin del åstadkommer förståelse, upplevelser samt erfarenheter hos eleven. Verksamheten 

baserar sig på växelverkan såväl mellan elever som mellan elever och vuxna i skolan. För 

att nå inlärningsmål utnyttjas exempelvis fysisk aktivitet i funktionell undervisning. 

(Leskinen m.fl. 2016:14) 
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Det finns flera fördelar med funktionell undervisning. Dessa fördelar kan indelas i fyra 

kategorier: psykiska, fysiska, kognitiva och sociala. Till psykiska fördelar hör exempelvis 

ökad glädje över och motivation för skolgången. Därtill möjliggör funktionell undervisning 

erfarenheter och upplevelser som inte bara motiverar elever utan också förbättrar 

självkänslan och självkännedomen. (Leskinen m.fl. 2016:14) Funktionell undervisning ger 

även möjligheter till en friare inlärningsmiljö vilket kan hjälpa elever att vara sig själva 

(Moilanen & Salakka 2019:23).  

Funktionell undervisning ökar även fysisk aktivitet. Enligt Folkhälsomyndigheten (2019 & 

2021) känner fysiskt aktiva barn och unga mindre stress över skolan och har mindre besvär 

med nervositet, irritation samt nedstämdhet. Fysisk aktivitet hänger även ihop med kognitiva 

funktioner. Enligt Lakoff och Johnson [1980] kan funktionell undervisning stödja abstrakt 

tänkande (Moilanen & Salakka 2019:45). Hannaford [1995] konstaterar däremot att fysisk 

aktivitet befordrar att lägga inlärda kunskaper på minnet (Moilanen & Salakka 2019:45). 

Därtill underlättar funktionell undervisning och fysisk aktivitet förmågan till koncentration, 

uppmärksamhet och problemlösning samt utvecklingen av logiskt tänkande (Moilanen & 

Salakka 2019:25, 27, 51). 

Funktionell undervisning förbättrar även elevers sociala färdigheter samt samarbetsförmåga. 

När elever diskuterar och förhandlar i grupper lär de sig att lyssna på och beakta varandra 

samt att diskutera avvikande åsikter och motivera egna synpunkter. Således utvecklas deras 

kommunikationsfärdigheter. (Leskinen m.fl. 2016:14)  

I detta avsnitt har lyfts fram flera fördelar som finns i funktionell undervisning. Det ska ändå 

kommas ihåg att funktionell undervisning inte är allt i allo. För att inlärningen sker effektivt 

ska lärare balansera mellan funktionell och kognitiv aktivitet samt mellan funktionella och 

traditionella undervisningsmetoder. I vissa fall kan kognitiv aktivitet och lärarcentrerad 

undervisning vara effektivare än funktionell aktivitet och undervisning. Därtill är det viktigt 

att ta varje grupp och elev i beaktande som individer. Något kan vara nyttigt för den ena 

gruppen men inte för den andra. (Menaker, Coleman, Collins & Murawski 2006 refererad i 

Salakari 2009:131, 133)  
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3.2. Synen på funktionell inlärning 

 

I detta avsnitt presenteras kort två väsentliga teorier med tanke på funktionell inlärning och 

undervisning. Den första är John Deweys teori om att lära genom att göra (learning by doing) 

och den andra David Kolbs teori om upplevelsebaserat lärande (experiential learning). 

Dessa två teorier hänger ihop med funktionell inlärning eftersom utgångspunkten för båda 

är konkreta upplevelser och situationer i inlärningsprocessen. I slutet av avsnittet lyfts fram 

kinestetisk inlärningsstil som hänger ihop med funktionell inlärning. 

På 1930-talet utformade den amerikanska filosofen och pedagogen John Dewey (1859–

1952) sin teori om att lära genom att göra (learning by doing). Dewey betonar elevens egen 

aktivitet i inlärningsprocessen som sker genom att delta i verksamhet. Användning av 

erfarenhetsbaserade och funktionella undervisningsmetoder möjliggör samt till och med 

säkerställer den djupgående och progressiva inlärningen. (Salakari 2009:180; Väkevä 

2011:70–71, 74) Enligt Dewey ska skolgången och lektionerna representera vardagliga och 

sociala situationer som erbjuder tillfällen att lära genom att göra och lösa problem 

tillsammans med andra elever (Williams 2017). Trots att Dewey framhäver elevens egen 

aktivitet i inlärningsprocessen underskattar han inte betydelsen av teoretisk kunskap. Enligt 

honom ska teorin sammankopplas med praktiken. (Väkevä 2011:76) 

Deweys att lära genom att göra (learning by doing)-teori lägger grunden för flera teorier om 

upplevelsebaserad inlärning (Salakari 2009:180, 182–185). Ett exempel är teorin som 

utformades på 1970- och 1980-talen av den amerikanska psykologen David Kolb. Teorin 

om upplevelsebaserat lärande (experiential learning) betonar betydelsen av upplevelser och 

erfarenheter i inlärningsprocessen. Enligt Kolb indelas upplevelsebaserad inlärning i fyra 

faser: konkret upplevelse, reflekterande observation, abstrakt tänkande och aktivt 

experimenterande. Dessa faser följer varandra och kan därigenom framställas som en 

cirkelformad modell av inlärningsprocessen. (Kolb 1984:20, 40–42) Modellen av det 

upplevelsebaserade lärandet åskådliggörs i figur 1 nedan. 
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Figur 1. Modell av upplevelsebaserat lärande (experiential learning) enligt Kolb (1984:42) 

 

Den första fasen i modellen av upplevelsebaserat lärande är konkret upplevelse. En inlärare 

antingen deltar i en ny eller omtolkar en existerande situation. Den andra fasen är 

reflekterande observation som betyder inlärarens reflektion över den upplevda situationen. 

Reflektionen väcker däremot nya tankar som inläraren kan analysera. Denna tredje fas kallas 

för abstrakt tänkande. De uppstådda analyserna och konklusionerna testas i nya situationer, 

vilket är den sista fasen, aktivt experimenterande. Enligt Kolb ska inläraren gå igenom alla 

fyra faser för att inlärningen är effektiv. (McLeod 2017) 

Till sist är det väsentligt att lyfta fram kinestetisk inlärningsstil som betyder att lära sig 

genom rörelse. En kinestetisk inlärare behöver fysisk aktivitet för att lära sig och koncentrera 

sig på undervisningen. (Moilanen & Salakka 2019:46) Enligt Kuczala [2013] effektiverar 

kinestetiska metoder hjärnans funktion, minskar stress, förbättrar motivation och förmågan 

till koncentration (Moilanen & Salakka 2019:46). Kinestetiska undervisningsmetoder har 

exempelvis forskats i av Koskinen (2016). Ett av de centrala resultaten av denna forskning 

är att kinestetiska undervisningsmetoder gör undervisningen roligare och mer varierande 

samt har en positiv inverkan på motivationen. Enligt lärare kan kinestetiska 

undervisningsmetoder användas för att lära sig nästan vad som helst och de är ett fungerande 

sätt att öva exempelvis ordförråd, grammatik eller uttal. Ett av de centrala resultaten av 

elevernas uppfattningar om och erfarenheter av kinestetiska metoder däremot är att 
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inställningen till dessa metoder i allmänhet är positiv bland elever. De flesta av eleverna 

ansåg att kinestetiska metoder, exempelvis olika spel, har en positiv inverkan på lärande. 

(Koskinen 2016) 

 

3.3. Funktionella undervisningsmetoder 

 

Enligt Vuorinen (2005:179) finns det flera metoder som kan användas funktionellt. 

Funktionella undervisningsmetoder innefattar samtliga uppgifter som aktiverar individens 

och gruppens verksamhet och lärande (Kataja, Jaakkola & Liukkonen 2011:30). Maunu och 

Airaksinen [2020] indelar funktionella undervisningsmetoder i fem kategorier i sitt verk 

Toiminnallinen kielenoppiminen (Maunu 2021:68). Denna avhandling följer till största delen 

deras sätt att kategorisera funktionella undervisningsmetoder och i detta avsnitt presenteras 

funktionella undervisningsmetoder således i följande kategorier: lekar och spel (avsnitt 

3.3.1.), rörelse (avsnitt 3.3.2.), drama (avsnitt 3.3.3.), visualisering och berättelser (avsnitt 

3.3.4.) samt musik (avsnitt 3.3.5.).  

På grund av omfattningen av denna pro gradu-avhandling är det inte möjligt att redogöra för 

alla användbara funktionella undervisningsmetoder. Därför presenteras endast några 

exempel på funktionella undervisningsmetoder i de följande avsnitten. Det finns ändå två 

böcker om ämnet som är värda att nämna. Den första är Ryhmä oppimaan! - Toiminnallisia 

työtapoja ja tehtäväkehyksiä (2016) som är redigerad av Juho Norrena. Den andra är Ryhmä 

liikkeelle! - Toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi (2011) som har skrivits av 

Jukka Kataja, Timo Jaakkola och Jarmo Liukkonen. Båda böckerna innehåller åtskilliga 

funktionella uppgifter som har presenterats tydligt och konkret.  

 

3.3.1. Lekar och spel 

Lekar är en väsentlig del av funktionella undervisningsmetoder. Olika lekar möjliggör inte 

bara fysisk aktivitet utan också utveckling av social kompetens, självförtroende samt 

personlighet (Vuorinen 2005:181). Därtill betonar Helenius och Lummelahti [2013] lekens 

betydelse för välmående och enligt dem ska lärare utnyttja lek i sin undervisning (Paalasmaa 

2014:82). Betydelse av lek har forskats omfattande i. Kyrönlampi-Kylmänen (2010) har 

exempelvis undersökt ämnet och konstaterar i sin doktorsavhandling att glädjande lek är en 
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betydande del av en bra vardag (Paalasmaa 2014:81). Enligt nordiska jämförande studier har 

barn som har slutat leka i ung ålder även mer aggressivt beteende och problem med 

självkänsla (Aula 2007 refererad i Paalasmaa 2014:82). 

Fruktsallad är ett exempel på en funktionell lek som kan lekas på svensklektionen. Idén med 

leken är att eleverna står i en ring och en ställer sig i mitten. Ledaren i mitten säger ett ord 

från en tidigare bestämd kategori och alla som har samma ord byter platser med varandra 

medan ledaren försöker få en plats i ringen. Om ledaren lyckas få en plats får den som blev 

utan vara nästa ledare. Leken kan tillämpas på alla slags påståenden eller frågor. Således kan 

ledaren exempelvis säga något hen tycker om och alla som håller med byter plats. (Moilanen 

& Salakka 2019:141) 

Vid sidan av lekar har olika spel en betydelsefull roll i funktionella undervisningsmetoder. 

Enligt Prensky (2007:90–91, 93) är spel elevcentrerade och ett potentiellt sätt att lära sig. 

Hans tankar om spel som undervisningsmetod baserar sig exempelvis på Deweys teori om 

att lära genom att göra (learning by doing). Prensky (2007:106, 110–111) karakteriserar spel, 

både traditionella och digitala, som ett roligt sätt att lära sig vilket motiverar elever till 

inlärning och därigenom förbättrar lärande. Därtill beskriver han spel bland annat som 

interaktiva och medryckande.  

Spel kan således indelas i traditionella och digitala. Till traditionella spel hör exempelvis 

minnesspel, brädspel, kortspel samt dominospel. Däremot Kahoot!, Socrative och Quizlet är 

exempel på digitala spel som kan användas under lektioner. I Kahoot! och Socrative kan 

skapas flersvarsfrågor eller rätt–fel-frågor. För att öka funktionalitet kan elever exempelvis 

stå eller gå när de svarar på frågor. Quizlet är ett spelverktyg som lämpar sig för språkträning 

och frågesport. Det fungerar speciellt som inlärning av ordlistor och termer. (Moilanen & 

Salakka 2019:85) 

Som nämnd tidigare har Karppanen (2016) undersökt i sin pro gradu-avhandling 

Språkinlärning genom rörelse – ett verksamhetsbaserat materialpaket för 

svenskundervisning svenska läroböckers verksamhetsbaserade övningar som utnyttjar 

kinestetisk inlärningsstil. Hon intervjuade därtill lågstadielärare för att samla in mer material 

om verksamhetsbaserade metoder och skapade ett verksamhetsbaserat materialpaket utifrån 

intervjuer. Materialpaketet innehåller uppgifter som baserar sig på traditionella spel och 

lekar därav de flesta kan genomföras utan teknologi. Ett exempel på dessa uppgifter är 

färglek som Karppanen beskriver så här: 
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En person utses till att vara färgledaren. I början av leken står eleverna i ett 

led ca 10–20 meter från färgledaren. Ledaren meddelar någon färg och hur 

många steg ska [sic!] den som har kläder i den sagda färgen får ta, t.ex. alla 

som har något svart på sig tar ett steg framåt. Den som först hinner upp [sic!] 

ledaren får vara ledaren [sic!] under nästa runda. (Karppanen 2016) 

 

3.3.2. Rörelse 

Det finns flera fördelar med rörelse i undervisningen. Att röra sig förstärker exempelvis 

hjärnans funktion vilket däremot effektiverar inlärningen. Därtill har rörelse i 

undervisningen en positiv och avslappnande inverkan på inlärningens stämning. Att röra på 

sig förbättrar även förmågan till koncentration vilket inverkar positivt på minnet. (Maunu 

2021:73) Fördelar med fysisk aktivitet och rörelse har presenterats mer omfattande i avsnitt 

3.1. 

Rörelse i undervisningen kan exempelvis var en kort pausgympa. Moilanen och Salakka 

(2019:73–75) har listat flera alternativ för pausgymparörelser. De nämner bland annat 

tåhävning, att stå på ett ben, att hoppa och att huka sig ner som rörelser som kan upprepas 

flera gånger eller kombineras med varandra. Enligt Maunu (2021:73) är det viktigt att 

pausera undervisningen för att de inlärda kunskaperna kan processas och överföras till 

långtidsminnet. 

Springdiktamen är ett annat exempel på ett funktionellt sätt att lära sig ett främmande språk. 

Läraren placerar en lapp där det står satser på svenska i ett annat rum. Eleverna indelas i 

grupper och de springer en åt gången till lappen. Meningen är att hålla en svenskspråkig sats 

i minnet, komma tillbaka till klassrummet och skriva satsen på gruppens gemensamma 

papper. Den grupp som först får alla satser rätt på sitt papper vinner. (Moilanen & Salakka 

2019:136) Springdiktamen kan även tillämpas i inlärningen av svenskans oregelbundna 

verb. 

Därtill kan pluralformer av substantiv övas med hjälp av rörelse. För alla pluralformer väljs 

en rörelse: -or-ändelsen kan exempelvis betyda att huka sig ner medan -ar-ändelsen att lyfta 

upp händerna. När läraren exempelvis säger en bil lyfter eleverna upp händerna och säger 

bilar. På samma sätt kan även övas siffror på ett främmande språk. (Moilanen & Salakka 

2019:136–138) 
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3.3.3. Drama 

Genom att använda drama i funktionell undervisning övas bland annat 

kommunikationsfärdigheter. Funktionella undervisningsmetoder som drar nytta av drama 

aktiverar även kroppen och sinnet samt förbättrar självkännedomen. Därtill vågar elever 

uttrycka sig själva, göra misstag och vara utanför sin komfortzon. Med hjälp av 

dramautbildningens metoder kan inlärningens stämning bli avslappnad och trygg vilket har 

en positiv inverkan på lagandan. (Maunu 2021:76) 

Dialoguppgifter och pantomim är exempel på dramatiska funktionella undervisningsmetoder 

som är lämpliga för språkundervisning. Pantomim är ett bra sätt att börja användningen av 

dramatiska funktionella undervisningsmetoder för alla får samtidigt delta i verksamheten i 

smågrupper. Pantomim fungerar väl både på att öva ordförråd och grammatik. (Maunu 

2021:76–77) Därtill kan lärobokens texter eller övningar föreställas som pantomim, drama 

eller pjäs (Moilanen & Salakka 2019:139, 141).  

 

3.3.4. Visualisering och berättelser 

Enligt Maunu (2021:78–79) är ritande ett av de effektivaste sätten att lära sig genom 

visualisering. Ritade konceptkartor, diagram och figurer osv. hjälper bland annat att uppfatta, 

förstå och komma ihåg helheter. Att rita är övergripande inlärning som innefattar både 

känslor och tänkande som en del av inlärningsprocessen. Maunu (2021:78) lyfter ritande 

endast upp i visualisering fast den också är mycket annat. Paalasmaa (2014:101) tillägger 

målningen och Vuorinen (2005:191) pysslet till visualiserade funktionella 

undervisningsmetoder. Moilanen och Salakka (2019:133–134) lyfter därtill fram att skapa 

videoinspelningar av olika uppgifter. Detta visualiserar det inlärda för elever. 

Berättelser kan däremot sammanfogas enkelt till visualisering och man kan säga att talesättet 

en bild säger mer än tusen ord inte finns i onödan. Således kan en bild ses som berättelser. 

Med hjälp av olika berättelser minns vi bättre och ju personligare berättelse desto bättre 

minns vi den. Berättelser kan även utnyttjas i språkinlärningen utan visualisering. 

Ordassociationer och att nämna det inlärda utökar exempelvis ordförrådet samt kunskaper i 

improvisation. (Maunu 2021:80) I inlärningen av ett främmande språk kan berättelser 

utnyttjas på flera sätt. Om väderord exempelvis övas kan eleverna gå ut, bygga upp en 

berättelse om vädret och filma den. (Moilanen & Salakka 2019:135) 
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3.3.5. Musik  

Enligt Vuorinen (2005:169) kan musiken användas för att entusiasmera elever. Därtill lyfts 

fram att rörelse till musik fungerar bra som funktionell undervisningsmetod. Musiken och 

rörelsen hör således ihop och rytmen i musiken lockar fram rörelse. (Vuorinen 2005:177) 

Moilanen och Salakka (2019:133, 142) beskriver exempelvis två olika funktionella 

undervisningsmetoder som utnyttjar musik. I Talking circle-övning formar eleverna två 

cirklar. Musiken spelas och eleverna går i olika riktningar. När musiken slutar gör eleven 

någon muntlig uppgift med paret som står mittemot. Denna övning lämpar sig exempelvis 

för att öva hälsningar eller yttra sig. Verb och adverb kan däremot övas så att elever går runt 

i salen medan musiken spelas. När musiken slutar går eleverna till närmaste lappen som 

läraren har placerat i salen tidigare. På lapparna står olika verb och adverb. När musiken 

fortsätter ska eleverna röra sig på det sätt som står på lappen, exempelvis långsamt eller med 

springande steg. 

 

3.4. Tre former av stöd 

 

I början av år 2011 trädde lagen om stöd i skolgången och inlärningen i kraft. Målet för 

lagändringen var att förbättra elevernas möjligheter och rättigheter att få stöd i sin inlärning 

och skolgång. Ytterligare var målet att effektivera stödåtgärder samt planering av att ge stöd. 

(Statsrådet 2014) Enligt 30 § i lagen om grundläggande utbildning har eleven rätt att få 

”tillräckligt stöd för inlärning och skolgång genast när behov uppstår” (Lag om 

grundläggande utbildning 1998/628). 

I lagen om grundläggande utbildning regleras olika former av stöd. Enligt 16 §, 16 a § och 

17 § har eleven rätt att få stödundervisning antingen deltid eller regelbundet i form av 

intensifierat eller särskilt stöd beroende på behov. (Lag om grundläggande utbildning 

1998/628) Enligt Statistikcentralen (2021) fick 21,3 procent av grundskoleeleverna 

intensifierat eller särskilt stöd under hösten 2020 vilket är ungefär 12 procent mer än för tio 

år sedan. 
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Stödet för lärande och skolgång indelas således i tre stödnivåer utgående från intensitet av 

stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd (Moberg, Hautamäki, Kivirauma, Lahtinen, 

Savolainen & Vehmas 2015:94). Dessa nivåer åskådliggörs i figur 2 nedan. Den rätta 

stödnivån väljs enligt elevens behov och den kan variera mellan läroämnen. Eleven kan få 

stöd på en nivå åt gången. (Vitka 2018:26–27)  

 

Figur 2. Modell av stödnivåer 

 

Den första stödnivån är allmänt stöd som hör till alla elever. Ämneslärare har en 

betydelsefull roll på denna stödnivå. Hen ska observera elever och känna dem för att kunna 

lägga märke till de utmaningar som elever kan ha i ett tidigt skede. Vanligtvis ansvarar 

ämneslärare för att ge stöd på den första stödnivån men även speciallärare kan konsulteras 

vid behov. (Sarlin & Koivula 2009:28; Vitka 2018:27)  

Det allmänna stödet innefattar exempelvis stödundervisning, specialundervisning på deltid 

samt differentiering (Moberg m.fl. 2015:94). Differentiering betyder en undervisning där 

elever får delta i lektionen på sin egen nivå. Läraren ska planera sin undervisning i förväg, 

ta elevers behov i beaktande och fokusera på individer för att en differentierad undervisning 

går i uppfyllelse. (Kotte 2018) Differentiering kan handla om undervisningsarrangemang, 
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inlärningsmiljö, undervisningsmetoder, stödmaterial samt bedömning av lärande (Roiha & 

Polso 2018:22). Därtill hör elevhandling till stödåtgärder som ges i den första stödnivån. För 

att kunna ge allmänt stöd behövs inte särskilda beslut eller undersökningar utan stödåtgärder 

kan användas genast när behovet uppstår. (Utbildningsstyrelsen 2022a) 

Om det allmänna stödet inte räcker får eleven intensifierat stöd som är mer omfattande och 

kontinuerligt än det allmänna stödet. Eleven som får intensifierat stöd behöver stöd 

regelbundet i sitt lärande och sin skolgång samt kan behöva flera stödåtgärder samtidigt. 

(Moberg m.fl. 2015:94) Innan intensifierat stöd kan inledas och anordnas ska en pedagogisk 

bedömning utarbetas för eleven enligt 16 a § i lagen om grundläggande utbildning (Lag om 

grundläggande utbildning 1998/628). En pedagogisk bedömning sammanställs av en eller 

flera av elevens lärare, elevens vårdnadshavare samt eleven själv. Ämneslärare har ansvaret 

för att utarbeta en pedagogisk bedömning men speciallärare kan vara med i processen. (Vitka 

2018:28)  

Den elev som får intensifierat stöd ska även ha en plan för sitt lärande. Planen för lärande 

baserar sig på informationen som finns i den tidigare utarbetade pedagogiska bedömningen. 

I planen för lärande beskrivs undervisningsarrangemang samt stöd- och 

handledningsåtgärder som eleven behöver. Därtill redogörs bland annat målen för elevens 

skolgång och lärande samt elevens styrkor och intressen. (eGrunder a u.å.)  

På den andra stödnivån används samma stödåtgärder som på den första nivån men som sagt 

tidigare är det intensifierade stödet mer omfattande än det allmänna stödet. Det intensifierade 

stödet innehåller bland annat stödundervisning, specialundervisning på deltid samt 

differentiering. (Moberg m.fl. 2015:94) Enligt Vitka (2018:28) hör även elevvårdens 

tjänster, hjälpmedel samt tolknings- och biträdestjänster till det intensifierade stödet. 

Om det intensifierade stödet inte räcker får eleven särskilt stöd som är den intensivaste 

stödnivån (Moberg m.fl. 2015:94). Särskilt stöd är mer systematiskt och omfattande jämfört 

med intensifierat stöd och med hjälp av det möjliggörs elevens chanser att fullgöra sin 

läroplikt samt fortsätta sina studier efter den grundläggande utbildningen (eGrunder b u.å.). 

Det särskilda stödet omfattar bland annat specialundervisning, hjälpmedel, tolknings- och 

biträdestjänster samt individuell handledning. Därtill möjliggör det särskilda stödet 

individualisering av lärokurser och förlängd läroplikt vid behov. (Lag om grundläggande 

utbildning 1998/628; Sarlin & Koivula 2009:31; Utbildningsstyrelsen 2022a) 
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Enligt 17 § i lagen om grundläggande utbildning behövs ett skriftligt beslut om särskilt stöd 

innan stödet kan inledas och anordnas. I beslut om särskilt stöd fastslås elevens 

undervisningsgrupp, eventuella tolknings- och biträdestjänster samt andra tjänster som 

eleven behöver. Utbildningsanordnaren har ansvaret för att fatta beslut om särskilt stöd. 

Innan beslutet kan meddelas ska utbildningsanordnaren höra eleven och hens 

vårdnadshavare samt få en utredning om elevens framsteg vid inlärningen från lärare som 

undervisar eleven och en annan utredning om det intensifierade stöd som eleven har fått från 

yrkesövergripande sakkunniggrupp. Utbildningsanordnaren utarbetar pedagogisk utredning, 

det vill säga behovet av särskilt stöd, utifrån ovannämnd information. Vid behov läggs ett 

psykologiskt eller medicinskt expertutlåtande eller en social utredning till den pedagogiska 

utredningen. (Lag om grundläggande utbildning 1998/628) 

För eleven som har fått beslut om särskilt stöd ska därtill utarbetas en individuell plan (IP) 

för hur undervisningen ska ordnas. IP innefattar alla stödåtgärder samt samarbete och tjänster 

som eleven behöver. Därtill antecknas i IP elevens mål för lärande och skolgång samt 

undervisningsarrangemang, såsom om eleven deltar i undervisningen i allmän undervisning 

och/eller i specialklass. (eGrunder b u.å.) Enligt Vitka (2018:29) ges särskilt stöd i första 

hand i allmän undervisning i elevens egen undervisningsgrupp. Undervisningsplats väljs 

dock enligt elevens individuella behov med beaktande av elevens bästa (Sarlin & Koivula 

2009:33).  

Tidigare i detta avsnitt har lyfts fram några stödåtgärder som används på olika stödnivåer. 

De mest använda och betydande stödåtgärderna har sammanfattats i tabellen nedan.  
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Tabell Stödåtgärder i de tre stödnivåerna enligt Lag om grundläggande utbildning (1998/628), 

Sarlin och Koivula (2009:28–31) samt Utbildningsstyrelsen (2022a).  
 

  

Allmänt stöd 

  

Intensifierat stöd 

  

Särskilt stöd 

 

Differentiering 

Elevhandledning 

Elevvårdstjänster 

Stödundervisning 

Hjälpmedel 

Specialundervisning på 

deltid 

Tolknings- och 

biträdestjänster 

  

  

  

  

Differentiering 

Elevhandledning 

Elevvårdstjänster 

Stödundervisning 

Yrkesövergripande 

samarbete 

Hjälpmedel 

Specialundervisning på 

deltid 

Tolknings- och 

biträdestjänster 

  

  

Differentiering 

Elevhandledning 

Elevvårdstjänster 

Stödundervisning 

Yrkesövergripande 

samarbete 

Hjälpmedel 

Specialundervisning på 

deltid 

Tolknings- och 

biträdestjänster 

Individualiserad lärokurs 

Förlängd läroplikt  

Specialundervisning 

 

 

Såsom tabellen visar innefattar allmänt, intensifierat och särskilt stöd i stort sett samma 

stödåtgärder. På varje stödnivå betonas olika stödåtgärder och elevens individuella behov 

styr först och främst valet av stödåtgärder. Den ena eleven på det allmänna stödets nivå kan 

exempelvis behöva såväl tolknings- och biträdestjänster som hjälpmedel medan den andra 

endast behöver differentiering. (Sarlin & Koivula 2009:31) 
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3.5. Svårigheter i lärandet och skolgången 

 

I detta avsnitt presenteras svårigheter som elever kan ha i sitt lärande och sin skolgång. De 

svårigheter som redogörs för i detta avsnitt är begränsade enligt alternativ i fråga 11 i 

frågeformuläret som handlar om svårigheter elever kan ha (se bilaga 1). I fråga 11 finns det 

sju olika alternativ som syns nedan. 

 

1. inlärningssvårigheter 

2. beteendestörning 

3. uppmärksamhetsstörning 

4. koncentrationsstörning 

5. utmaningar i känslolivet 

6. utvecklingsförsening  

7. annat – vad  

Det finns flera andra svårigheter som elever kan ha men på grund av omfattningen av denna 

pro gradu-avhandling ska endast ovannämnda svårigheter behandlas. Även med tanke på 

avhandlingens syfte och mål är det väsentligt att presentera kort just dessa svårigheter. Innan 

ovannämnda svårigheter presenteras noggrannare är det viktigt att lyfta fram och definiera 

begreppet komorbiditet. Enligt Skolinspektionen (2012) betyder det samtidigt förekomst av 

symtom som motsvarar olika diagnoser hos samma individ. 

 

3.5.1. Inlärningssvårigheter 

Den första definitionen för inlärningssvårigheter (learning disability) är förlagd till år 1963. 

Bakom definitionen är Samuel Kirk som beskriver inlärningssvårigheter som störning eller 

utvecklingsförsening såväl i att läsa, skriva, prata som räkna. Den nyaste synvinkeln för att 

definiera inlärningssvårigheter är ”response-to-intervention”-modellen (RTI). Grundidén i 

modellen är att eleven inte har inlärningssvårigheter förrän hen har fått tillräckligt intensiv 

undervisning med rätta vetenskapligt utforskade metoder. (Ahonen, Aro, Aro, Lerkkanen & 

Siiskonen 2021:27, 30) RTI-modellen har forskats exempelvis av Grosche och Volpe. Enligt 

deras forskning hamnar färre elever i inlärningssvårigheter när RTI-modellen används. 

(Nilholm 2013) 
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Inlärningssvårigheter indelas i specifika och omfattande inlärningssvårigheter. På grund av 

omfattningen av denna avhandling behandlas endast specifika inlärningssvårigheter i 

korthet. Specifika inlärningssvårigheter (specific learning disorders) omfattar lässvårigheter 

(dyslexi), skrivsvårigheter (dysgrafi) och räknesvårigheter (dyskalkyli). Den som har dyslexi 

läser ofta mödosamt samt felaktigt. Därtill kan hen ha svårigheter att förstå texten. Dysgrafi 

omfattar däremot fel med rättskrivning och svårigheter att uttrycka sig skriftligt. Dyskalkyli 

betyder för sin del svårigheter med att räkna och att komma ihåg tals värde och numeriska 

relationer. (Ahonen m.fl. 2021:31) 

 

3.5.2. Beteendestörning 

Enligt God medicinsk praxis (2019) förekommer beteendestörningar ungefär hos 5 procent 

av barnen eller ungdomarna. Beteendestörningsdiagnoser indelas i trotssyndrom och 

beteendestörning som kommer till synes som flera symtom. Våldsamt och trotsigt beteende, 

motstånd mot auktoriteter samt raserianfall är exempel på dessa symtom. (God medicinsk 

praxis 2019) 

Beteendestörningen uppstår inte från ingenting och det finns flera orsaker som kan framkalla 

dåligt beteende. Enligt Lynam och Henry [2000] har neuropsykiska svårigheter samband 

med beteendestörningen (Sinkkonen 2007:44). Därtill anser Christopher Gillberg, professor 

i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet, att oönskat beteende kan bero på 

neuropsykiska svårigheter, såsom autism och Aspergers syndrom (Hedström 2010). 

Enligt Sinkkonen (2007:44) har språkliga svårigheter även samband med oönskat beteende. 

Däremot lyfter Takala och Kontu (2016:84) fram svårigheter att känna igen, uttrycka och 

kontrollera känslor som anledning till utmanande beteende. Enligt dem ska elever behandla 

sina känslor exempelvis med hjälp av visualisering, drama eller lekar. Dessa tre sätt att 

behandla känslor hör även till funktionella undervisningsmetoder (se avsnitt 3.3.).  
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3.5.3. Uppmärksamhets- och koncentrationsstörning 

Både uppmärksamhets- och koncentrationsstörning hänger ihop med diagnosen ADHD 

(Attention Deficit/Hyperactivity Disorder). ADHD är en funktionsnedsättning som 

framkommer som ouppmärksamhet, överaktivitet och impulsivitet. (God medicinsk praxis 

2021) Symtom varierar mellan individer: den ena har endast ett symtom medan den andra 

kan ha flera (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2021a).  

Lärare kan stödja den elev som har ADHD på flera olika sätt. Tydliga och entydiga 

instruktioner minskar impulsivitet för att eleven vet vad hen ska göra. Elever med ADHD 

behöver även varierande och funktionella uppgifter och det är bra för dem att kunna röra på 

sig under lektionen. Det är även viktigt att lärare motiverar elever med ADHD med ett 

positivt gensvar. Därtill ska lärare hjälpa elever att märka sina egna framgångar. (Serenius-

Sirve 2015) 

 

3.5.4. Utmaningar i känslolivet  

Utmaningar i känslolivet är ett av de betydande symtomen i emotionellt instabil personlighet. 

Svag självkänsla och svårigheter i social interaktion är kännetecknande drag för en 

emotionellt instabil person. Utmaningar i känslolivet framkommer exempelvis som ständigt 

varierande sinnesstämning. Därtill kan känslor variera mellan nedstämdhet eller ilska och 

ångest. Att känna igen och kontrollera negativa känslor och tankar är krävande för den som 

har utmaningar i känslolivet. (God medicinsk praxis 2020)  

Utmaningar i känslolivet, exempelvis nedstämdhet och ängslighet, märks inte alltid eftersom 

den elev som har utmaningar i känslolivet kan klara sig bra i skolan och bete sig enligt 

förväntningar. Emotionella symtom varierar mellan olika kön: pojkar kan exempelvis vara 

rastlösa medan flickor kan vara mer tillbakadragna. (Kettunen 2016) 
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3.5.5. Utvecklingsförsening 

I detta avsnitt nämns endast delområden av utvecklingsförsening eftersom det inte är 

ändamålsenligt att redogöra för dem noggrannare med tanke på avhandlingens syfte. Enligt 

Hälsobyn indelas förekomsten av avvikelser i barns utveckling i delområden på följande sätt:  

1. Avvikande tal- och språkutveckling 5–7 % 

2. Störning i den motoriska utvecklingen 5–6 % 

3. Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning 5 % 

4. Specifika inlärningssvårigheter 5–10 % 

5. Blandade specifika utvecklingsstörningar 10–15 % 

6. Intellektuell funktionsnedsättning 1–3 % 

7. Autismspektrumstörning 1–2 % (Hälsobyn 2021). 
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4. ANALYS OCH RESULTAT 

 

I detta kapitel analyseras både svaren på frågeformuläret och intervjuerna. Först i avsnitt 4.1. 

presenteras informanterna och deras bakgrund. I avsnitt 4.2. analyseras funktionella 

undervisningsmetoder som ämneslärare i svenska språket och speciallärare använder. 

Resultatet av denna analys svarar på den första forskningsfrågan: Vilka funktionella 

undervisningsmetoder använder svensklärare och speciallärare i sin svenskundervisning? I 

avsnitt 4.3. analyseras däremot stödet som ämneslärare i svenska språket och speciallärare 

använder vid funktionell svenskundervisning. Resultatet av denna analys svarar på den andra 

forskningsfrågan: På vilket sätt beaktar svensklärare och speciallärare i funktionell 

svenskundervisning elever som behöver stöd i sitt lärande och sin skolgång?  

 

 

4.1. Informanter  

 

Informanterna i denna avhandling är 16 ämneslärare i svenska språket, fem speciallärare och 

en som har behörighet både som ämneslärare och som speciallärare. Fyra speciallärare deltog 

i intervjuerna och andra svarade på frågeformuläret. Åldersfördelning bland informanterna 

är följande: fem 26–35-åringar, nio 36–45-åringar, sju 46–55-åringar och en över 56-åring. 

Två informanter har arbetat högst 3 år som lärare. Däremot har fyra informanter 4–6 års och 

tre informanter 7–10 års erfarenhet som lärare. 13 informanter har arbetat över 10 år som 

lärare.  

Den utbildning som informanterna har fått om funktionella undervisningsmetoder (se bilaga 

1, fråga 7 och bilaga 2, fråga 6) varierar mycket. Tolv informanter nämner att de inte alls har 

fått eller har fått endast några färdigheter i funktionella undervisningsmetoder i sin 

lärarutbildning. En informant som har behörighet som klasslärare vid sidan av ämneslärare 

nämner att hen har fått mer omfattande kunskaper om funktionella undervisningsmetoder i 

klasslärarutbildningen. Nio informanter har däremot kompletterat sina färdigheter om 

funktionella undervisningsmetoder i kompletteringsutbildningar. Ett par informanter nämner 
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att de har fått idéer till funktionell svenskundervisning från sina kollegor eller genom att läsa 

litteratur om ämnet.  

 

4.2. Analys av funktionella undervisningsmetoder  

 

I detta avsnitt analyseras de funktionella undervisningsmetoder som ämneslärare och 

speciallärare använder i sin svenskundervisning. Först analyseras ämneslärares svar på 

frågeformuläret i avsnitt 4.2.1. och därefter speciallärares svar på frågeformuläret samt 

intervjuerna med speciallärarna i avsnitt 4.2.2. I slutet av båda avsnitten redogörs för hur 

ofta funktionella undervisningsmetoder används.  

 

4.2.1. Funktionella undervisningsmetoder som ämneslärare i svenska språket använder 

I detta avsnitt analyseras ämneslärares svar på frågeformuläret (se bilaga 1, fråga 8). 

Funktionella undervisningsmetoder som ämneslärare i svenska språket använder indelas i 

sex kategorier: lekar och spel, rörelse, drama, visualisering, berättelser och musik. Enligt 

svaren på frågeformulärets öppna fråga om användning av funktionella undervisnings-

metoder använder ämneslärare i svenska språket mest lekar och spel, det vill säga 53 % av 

alla funktionella undervisningsmetoder. Näst mest används olika former av rörelse. Andelen 

av rörelse i funktionella undervisningsmetoder är 25 %. Drama och musik används däremot 

lika mycket, det vill säga 8 % av alla funktionella undervisningsmetoder. Andelen av 

visualisering är 5 % och berättelser 1 %. Figur 3 nedan åskådliggör fördelningen av 

funktionella undervisningsmetoder som ämneslärare i svenska språket använder i sin 

undervisning. 
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Figur 3. Användning av funktionella undervisningsmetoder (ämneslärare i svenska språket) 

 

Lekar och spel har nämnts en eller flera gånger av 14 informanter. Tre informanter har lyft 

fram lekar mer allmänt och andra har beskrivit dem mer exakt. Ett exempel på lekar som två 

informanter har nämnt är fruktsallad som har beskrivits i avsnitt 3.3.1. En ämneslärare lyfter 

fram färgleken som användbar funktionell undervisningsmetod. Denna lek hör även till det 

verksamhetsbaserade materialpaketet som Karppanen (2016) har samlat ihop (se avsnitt 

3.3.1.). 

Två informanter tar upp leken land-skepp-hav och den ena beskriver att leken är lämplig för 

flera olika områden i språkundervisning. Innan leken börjar bestäms var land, ett skepp och 

hav finns. Därefter ropar ledaren land, skepp eller hav och eleverna springer dit ledaren 

ropar. (Folkhälsan - lekdatabasen b u.å.) Löpområden kan även vara kategorier. Land kan 

exempelvis vara djur, skepp kläder och hav möbler. Detta möjliggör exempelvis repetition 

av ordförråd på ett funktionellt sätt. En informant nämner leken Vad är klockan herr varg? 

Meningen med denna lek är att en elev är en varg och ställer sig längre bort från de andra. 

Gruppen frågar ”Hur mycket är klockan herr varg?” och vargen svarar till exempel ”två 

kaninhopp”. De andra hoppar mot vargen enligt vargens anvisningar. Detta fortsätter tills 

vargen säger ”lunchdags” och börjar jaga de andra. De som vargen får fast blir vargar och 

resten fortsätter att ställa frågor. När alla är fasttagna är leken slut. (Folkhälsan - lekdatabasen 

a u.å.) Leken passar exempelvis bra för att öva nummer.  

Användning av funktionella undervisningsmetoder 
(ämneslärare i svenska språket)

Lekar och spel (53 %) Rörelse (25 %) Drama (8 %)

Visualisering (5 %) Berättelser (1 %) Musik (8 %)
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Som det har konstaterats tidigare i avsnitt 3.3.1. indelas spel i traditionella och digitala spel. 

Fyra informanter har lyft fram olika spel mer allmänt medan andra har nämnt både 

traditionella och digitala spel mer exakt. Först redogörs för och analyseras de traditionella 

spel som tas upp i informanternas svar. Tre informanter nämner minnesspel och olika 

variationer av det som användbar funktionell undervisningsmetod. Två informanter lyfter 

fram tärningsspel och en informant funktionella brädspel. Bingo och olika variationer av den 

har nämnts av tre informanter. Däremot tar en informant upp ordföljdspussel.  

Till funktionella spel som inte behöver teknik hör även Kaboom, Flugsmällaspel och 

Giftsvamp. Kaboom är ett spel där elever samlar in pinnar från burken. Det finns ord på 

svenska och finska på pinnarna och om eleven kan översätta ordet får hen pinnen. Därtill 

finns det en pinne som det står ”Kaboom” på och om eleven får denna pinne ska hen lägga 

tillbaka alla sina pinnar i burken. (Opetushallitus 2022) Två informanter har nämnt detta spel 

i sina svar. Flugsmällaspelet tas däremot upp tre gånger i informanternas svar. Det är ett 

hastighetsspel som börjar så att eleverna indelas i två grupper som står i köer. På bordet finns 

det lappar där det står ord. Läraren säger något ord på finska och eleverna försöker så snabbt 

som möjligt slå det rätta ordet i tur och ordning. Den som hinner först får ett poäng åt sin 

grupp. (Opetushallitus 2022) Ord kan även skrivas på tavlan. På detta sätt finns det mer 

utrymme för spelet, och andra i gruppen kan hjälpa den som har flugsmällan. Däremot 

nämner en informant spelet Giftsvamp. Först indelas eleverna i grupper på 3–4 personer. 

Varje grupp har lappar där det står ord på bordet och eleverna bestämmer ett ord som är 

”giftigt” medan en elev går ut ur klassrummet. När eleven kommer tillbaka börjar hen läsa 

orden. När hen säger ett ”giftigt” ord ropar de andra ”giftsvamp” och spelet börjar igen. 

(Opetushallitus 2022) 

Till digitala spel som har lyfts fram i svaren hör Kahoot!, Baamboozle, Blooket, Quizlet och 

Quizizz. Fyra informanter nämner Kahoot! och två informanter Quizlet som användbara 

funktionella undervisningsmetoder. Dessa två digitala spel har redan presenterats i avsnitt 

3.3.1. Två informanter tar upp Baamboozle som är ett spelverktyg som exempelvis lämpar 

sig för att träna ordförråd i grupper. Läraren kan skapa egna spel i Baamboozle eller utnyttja 

färdiga frågor. (Baamboozle 2015) För sin del nämner två informanter Blooket. Det omfattar 

flera spelformer och läraren kan välja frågor från olika ämnesområden. Eleverna svarar på 

frågorna via sina apparater och därmed går framåt i spelet. (Blooket 2022) En informant 

lyfter fram Quizizz som en välfungerande funktionell undervisningsmetod. Quizizz är ett 
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spelverktyg som lämpar sig för att skapa frågesport som kan spelas individuellt via olika 

apparater. När elever går framåt i spelet får de gensvar på hur de har lyckats. (Quizizz 2022)  

Näst mest efter lekar och spel används rörelse i funktionella undervisningsmetoder. 12 

informanter har nämnt rörelse på något sätt en eller flera gånger i sina svar. Fem informanter 

beskriver olika sätt att koppla rörelse till det som ska läras in. Ett sätt att träna ordföljd är att 

elever har ord på pannan och de bildar meningar genom att ställa sig konkret i den rätta 

ordningen. Även Moilanen och Salakka (2019:143) beskriver en liknande ordföljdsuppgift. 

Enligt dem har alla elever en möjlighet att delta i uppgiften om det finns flera smågrupper 

som gör uppgiften samtidigt. I deras variation av uppgiften har eleverna lappar där det står 

huvud- och bisatsers ord.  

En annan informant lyfter upp en påhittad koreografi när man lär sig prepositioner, med 

andra ord följer elever koreografin medan lärare räknar upp prepositioner. En liknande 

funktionell undervisningsmetod är en gympa som kopplar rörelsen till det som ska läras in. 

Därtill beskriver en informant ett funktionellt sätt att lära sig imperfekt: elever ska sätta sig, 

stiga upp eller hoppa när de hör imperfektformen.  

Tre informanter nämner Springdiktamen (se avsnitt 3.3.2.) som användbar funktionell 

undervisningsmetod. I avsnitt 3.3.2. tas upp att Springdiktamen kan tillämpas i inlärningen 

av svenskans oregelbundna verb. En informant nämner detta i sitt svar. Därtill lyfter en 

informant fram att hen ber elever att hämta bland annat ord, satser och uppgifter utanför 

klassrummet för att öka rörelse i sin undervisning. 

Därtill tas orientering upp, det vill säga att det finns uppgifter på olika platser runt skolan, 

tre gånger i informanternas svar. En informant preciserar att hen använder QR-koder i 

orienteringen. Två informanter nämner att elever kan göra olika uppgifter medan de 

exempelvis går i korridoren: den ena lyfter fram muntliga uppgifter och den andra 

översättningsuppgifter med paret. Därtill lyfter två informanter fram att olika uppgifter kan 

placeras runt klassrummet. Eleverna får lite mer rörelse under lektionen när de går runt 

mellan uppgifter. Utöver dessa funktionella undervisningsmetoder kan eleverna enligt en 

informant svara på frågor med hjälp av någon rörelse. 

Drama i funktionella undervisningsmetoder lyfts fram en eller flera gånger i fem svar. En 

informant nämner drama allmänt medan en annan lyfter fram att leka affär som en 

funktionell undervisningsmetod. Två informanter nämner olika muntliga dialoguppgifter i 
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sina svar. Pantomim tas upp en gång i informanternas svar. Enligt Maunu (2021:77) är 

pantomim ett lämpligt sätt att börja användningen av dramatiska funktionella 

undervisningsmetoder. Hon anser att pantomim fungerar bra på att öva såväl ordförråd som 

grammatik. Däremot konstaterar Moilanen och Salakka (2019:139, 141) att lärobokens 

övningar och texter kan föreställas som pantomim. Två informanter nämner rollekar i sina 

svar och den andra berättar att rollekar kan spelas in på video. Detta visualiserar det inlärda. 

Visualisering är även en kategori av funktionella undervisningsmetoder (se avsnitt 3.3.4.).  

Musik som funktionell undervisningsmetod tas en eller flera gånger upp i fem svar. Fyra 

informanter nämner att sjunga som funktionell undervisningsmetod. En informant av dessa 

preciserar att hen kombinerar sånger med gymparörelser medan en annan informant utnyttjar 

sånger i grammatikundervisning. En informant beskriver en musikalisk funktionell 

undervisningsmetod på följande sätt (se exempel 1). Alla följande exempel är mina 

översättningar och de har markerats med [min översättning]. Exemplen är inte översatta 

ordagrant utan fritt med tanke på innehållet.  

Exempel 1. 

Hälsningsfraser lärs in så att alla elever stiger upp och går runt i klassen medan 

musiken spelas. När musiken slutar presenterar elever sig själva för 

klasskamraten som står närmast. [min översättning] 

 

Moilanen och Salakka (2019:133) beskriver en likadan funktionell undervisningsmetod som 

utnyttjar musik. Denna Talking circle-övning har presenterats i avsnitt 3.3.5. 

Visualisering i funktionella undervisningsmetoder nämns en gång i fyra svar. I avsnitt 3.3.4. 

har presenterats ritande (Maunu 2021:78), målning (Paalasmaa 2014:101), pyssel (Vuorinen 

2005:191) och videoinspelningar (Moilanen & Salakka 2019:133–134) som visualiserade 

funktionella undervisningsmetoder. Informanterna lyfter ändå fram endast olika 

videoinspelningar i sina svar. Muntliga uppgifter och rollekar är informanternas exempel på 

uppgifter som kan spelas in. Därtill lyfter en informant fram vloggar [videobloggar] som en 

användbar funktionell undervisningsmetod. Vloggar hör inte bara till kategorin visualisering 

utan också till berättelser. Moilanen och Salakka (2019:134) konstaterar att elever 

exempelvis kan berätta om sin hemort och spela in den. Vloggar är det enda exemplet på 

berättelser i informanternas svar.  
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Till sist i detta avsnitt redogörs för hur ofta ämneslärare använder funktionella 

undervisningsmetoder (se bilaga 1, fråga 9). Elva informanter, det vill säga 73 % av alla 

informanterna, använder funktionella undervisningsmetoder varje lektion. Däremot nämner 

en informant att hen använder dessa metoder varannan lektion och två informanter använder 

varje vecka. En informant utnyttjar funktionella undervisningsmetoder varje månad. Figur 4 

nedan åskådliggör hur ofta ämneslärare i svenska språket använder funktionella 

undervisningsmetoder.  

 

Figur 4. Hur ofta använder ämneslärare funktionella undervisningsmetoder? 

 

Därtill nämner en informant att hen använder funktionella undervisningsmetoder då och då. 

Detta svar syns inte i figur 4. Det ska även tas i beaktande att informanterna inte berättar i 

sina svar hur ofta de har svensklektioner, det vill säga att exempelvis alternativen varje 

lektion och varje vecka kan betyda samma mängd av användningen av funktionella 

undervisningsmetoder om läraren har en svensklektion en gång i veckan.  

Fem informanter nämner i sina svar att användningen av funktionella undervisningsmetoder 

beror på även hurdan undervisningsgruppen är. En informant preciserar sitt svar och berättar 

att ”om det finns […] mycket rastlöshet i klassen är det väldigt svårt att göra mer omfattande 

funktionella uppgifter” [min översättning].  

 

Hur ofta använder ämneslärare funktionella 

undervisningsmetoder?

varje lektion (73 %) varannan lektion (7 %)

varje vecka (13 %) varje månad (7 %)
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4.2.2. Funktionella undervisningsmetoder som speciallärare använder 

I detta avsnitt analyseras speciallärares två svar på frågeformuläret (se bilaga 1, fråga 8) och 

fyra intervjuer (se bilaga 2, fråga 10). Funktionella undervisningsmetoder som speciallärare 

använder i svensklektioner indelas i sex kategorier: lekar och spel, rörelse, drama, 

visualisering, berättelse och musik. Både frågeformulärets svar och intervjuerna analyseras 

samtidigt eftersom frågan om funktionella undervisningsmetoder är samma i 

frågeformuläret och i intervjuerna. 

Enligt intervjuerna och svaren på frågeformulärets öppna fråga om användning av 

funktionella undervisningsmetoder använder speciallärare mest lekar och spel, det vill säga 

57 % av alla funktionella undervisningsmetoder. Näst mest av alla funktionella 

undervisningsmetoder används olika former av rörelse. Andelen av rörelse är 24 %. Däremot 

är andelen av drama 13 %. Visualisering och musik används lika mycket, det vill säga 3 % 

av alla funktionella undervisningsmetoder. Speciallärare nämner inte användning av 

berättelser som funktionell undervisningsmetod i sina svar. Figur 5 nedan åskådliggör 

fördelningen av funktionella undervisningsmetoder som speciallärare använder i sin 

svenskundervisning. 

 

Figur 5. Användning av funktionella undervisningsmetoder (speciallärare) 

Användning av funktionella undervisningsmetoder 
(speciallärare)

Lekar och spel (57 %) Rörelse (24 %) Drama (13%)

Visualisering (3 %) Berättelser (0 %) Musik (3 %)
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Lekar och spel tas upp 17 gånger i informanternas svar på frågeformuläret och i intervjuer. 

Ett exempel på leken som nämns är land-skepp-hav som redan har presenterats i avsnitt 

4.2.1. En informant beskriver däremot en annan funktionell lek i intervjun på följande sätt:  

Exempel 2.  

Ett exempel på en funktionell lek är att eleverna får kännetecken på något 

föremål och med hjälp av dem ska eleverna leta efter föremålet. Det som letas 

efter kan vara ett konkret föremål eller en bild på föremålet. [min översättning] 

 

Till traditionella spel som informanterna nämner hör minnesspel och brädspel vilka tas upp 

två gånger. En informant preciserar att ett brädspel exempelvis kan innehålla frågor på 

svenska och eleverna ska svara på dem i smågrupper. Därtill lyfter informanterna fram 

domino och ordförklarningsspel som användbara funktionella undervisningsmetoder. Två 

informanter nämner även tärningsspel. En informant i intervjun beskriver tärningsspel på 

följande sätt: 

Exempel 3.  

Speciellt i en smågrupp är det lätt att använda tärningen. Du kastar tärningen 

och det kan exempelvis finnas ord på svenska på lappen. […] Eleven översätter 

ordet hen får till finska. […] Tärningen kan utnyttjas på flera olika sätt. Det 

kan exempelvis finnas satser från 1 till 6 på lappen och eleven översätter den 

hen får antingen till finska eller svenska. [min översättning] 

 

Flugsmällaspelet som presenterats i avsnitt 4.2.1. nämns även tre gånger i speciallärarnas 

svar. En informant preciserar att detta spel lämpar sig bra både för att öva ordförråd och 

grammatik. Till digitala spel som speciallärare tar upp hör Kahoot! och Blooket vilka också 

har presenterats i avsnitt 4.2.1. En informant lyfter fram att Kahoot! även kan användas som 

ordtest. 

Olika former av rörelse tas upp sju gånger i informanternas svar på frågeformuläret och i 

intervjuerna. En informant i intervjun beskriver fyra olika sätt att öka rörelse i 

undervisningen. Ett sätt är att läraren gömmer ord eller meningar runt klassrummet. Eleverna 

letar efter dem och översätter till finska. Enligt informanten ökar detta även motivationen att 

lära sig språket. Ett annat sätt att öka rörelse är att eleverna hämtar ett ord från läraren och 

bildar satser som innehåller ordet. Därtill har hen använt ett lyckohjul för att få elever att 



 

40 

 

röra på sig. Eleven snurrar lyckohjulet och får en uppgift som finns någonstans i 

klassrummet. När eleven har gjort uppgiften snurrar hen lyckohjulet igen för att få en ny 

uppgift. Informanten berättar även ett funktionellt sätt att korrigera uppgifter: Läraren 

placerar svaren på uppgifter runt klassrummet. Eleven gör en uppgift åt gången, går till 

svarspappret, korrigerar uppgiften och kommer tillbaka till sin plats. 

Därtill lyfter en informant fram att även olika uppgifter kan placeras runt klassrummet. 

Eleverna får lite mer rörelse under lektionen när de går runt mellan uppgifter. Två 

informanter nämner däremot variationer av Springdiktamen som har presenterats i avsnitt 

4.2.1. Dessa variationer beskrivs nedan i de följande exemplen. 

Exempel 4.  

Detta görs parvis. Paret hämtar en mening eller ett ord utanför klassrummet. 

Hen kommer tillbaka och säger det så bra som hen kan till paret som skriver 

ordet eller meningen på pappret. [min översättning] 

 

Exempel 5.  

Eleven går till korridoren och hämtar en lapp där det står ett ord, kommer 

tillbaka och skriver det på pappret. [min översättning] 

 

Drama i funktionella undervisningsmetoder lyfts fram fyra gånger. En informant nämner 

dialoguppgifter och rollekar som användbara funktionella undervisningsmetoder. Därtill tar 

en annan informant upp olika rollekar i intervjun. Enligt informanten är att leka affär eller 

tebjudning ett bra funktionellt sätt att lära sig matord. En informant berättar i intervjun att 

olika korta dialoger kan spelas. Även Moilanen och Salakka (2019:139, 141) konstaterar att 

föreställning av lärobokens texter eller övningar hör till funktionella undervisningsmetoder. 

Enligt Maunu (2021:76) kan inlärningens stämning bli trygg och avslappnad med hjälp av 

dramautbildningens metoder. Däremot lyfter informanten fram att förtroende mellan 

eleverna är viktigt när drama används i undervisningen.  

Både visualisering och musik nämns endast en gång i informanternas svar. En visualiserad 

funktionell undervisningsmetod som tas upp handlar om att förena ett ord med en bild. 

Informanten som berättar om detta lyfter även fram att uppgiften är lätt att differentiera, det 

vill säga anpassa uppgiften efter elevens egen nivå (se avsnitt 3.4. differentiering). Vad gäller 

musik tas sånger upp i en intervju. Informanten beskriver sånger som ett lämpligt sätt att öva 

exempelvis månader eller veckodagar. 
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Till sist i detta avsnitt redogörs för hur ofta speciallärare använder funktionella 

undervisningsmetoder. Som konstaterats tidigare har två speciallärare svarat på 

frågeformuläret: den ena av dessa informanter nämner att hen använder funktionella 

undervisningsmetoder då och då och den andra har inte svarat på denna fråga. En informant 

beskriver i intervjun att funktionella undervisningsmetoder används varje lektion i 

smågruppsundervisning och varje vecka i grupper i allmän undervisning. Enligt de 

intervjuade är funktionella undervisningsmetoder mer konkreta och motiverande i 

smågrupper. En annan intervjuad nämner att funktionella undervisningsmetoder används 

varje lektion både i smågruppsundervisning och i grupper i allmän undervisning men i 

smågrupper finns det flera möjligheter till funktionella undervisningsmetoder.  

Två intervjuade berättar att användning av funktionella undervisningsmetoder beror på 

ämneslärare eftersom ämnesläraren vanligtvis har ansvaret för att planera undervisningen 

vad gäller allmän undervisning. Den ena intervjuade tar upp att vissa ämneslärare använder 

funktionella undervisningsmetoder varje lektion medan vissa är mer bundna vid läroböcker 

och utnyttjar dessa metoder mera sällan. Däremot beskriver den andra intervjuade att 

funktionella undervisningsmetoder används ”kanske inte varje lektion men i alla fall ganska 

ofta” [min översättning].  

 

4.3. Analys av stödet vid funktionell svenskundervisning 

 

I detta avsnitt analyseras stödet som ämneslärare och speciallärare ger vid funktionell 

svenskundervisning. Först presenteras ämneslärares svar på frågeformuläret i avsnitt 4.3.1. 

och därefter speciallärares svar på frågeformuläret och intervjuerna med speciallärarna i 

avsnitt 4.3.2. Innan dessa stödformer analyseras redogörs för hur många elever i genomsnitt 

i en undervisningsgrupp behöver stöd i sitt lärande och sin skolgång (se bilaga 1, fråga 10 

och bilaga 2, fråga 7) samt hurdana svårigheter elever har i sitt lärande och sin skolgång 

enligt informanterna (se bilaga 1, fråga 11 och bilaga 2, fråga 8). 

Figur 6 nedan åskådliggör mängden av elever som behöver stöd i sitt lärande och sin 

skolgång enligt svaren på frågeformuläret och intervjuerna. Stödet eleverna kan få består av 

allmänt, intensifierat och särskilt stöd (se avsnitt 3.4.). 
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Figur 6. Mängden av elever som behöver stöd i sitt lärande och sin skolgång i en undervisningsgrupp 

 

De flesta av informanterna, det vill säga 17 lärare, anser att minst tre och högst fem elever i 

genomsnitt i en undervisningsgrupp behöver antingen allmänt, intensifierat eller särskilt stöd 

i sitt lärande och sin skolgång. Tre informanter tycker däremot att sex till åtta elever behöver 

någon form av stöd medan två informanter har svarat att högst två elever i en 

undervisningsgrupp behöver allmänt, intensifierat eller särskilt stöd. En intervjuad anser att 

fler än åtta elever behöver extra stöd i sitt lärande och sin skolgång. Hen preciserar sitt svar 

och beskriver att högst två elever behöver särskilt stöd och ungefär fem till åtta elever 

intensifierat stöd i genomsnitt i en undervisningsgrupp.  

Figur 7 nedan åskådliggör indelningen av svårigheter som elever som behöver någon form 

av stöd har i sitt lärande och sin skolgång. Svårigheterna som syns i figur 7 har presenterats 

i avsnitt 3.5. Denna figur omfattar endast frågeformulärets svar och intervjuerna 

sammanfattas senare.  
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Figur 7. Indelning av svårigheter elever har i sitt lärande och sin skolgång 

 

Enligt figur 7 är inlärningssvårigheter och uppmärksamhetsstörning de mest dominerande 

svårigheterna och de tas upp av 17 informanter. Däremot lyfter 15 informanter fram 

koncentrationsstörning. Både beteendestörning och utmaningar i känslolivet nämns av 12 

informanter. Två informanter tar upp utvecklingsförsening medan tre har svarat att det även 

finns andra svårigheter än dessa ovannämnda. En informant preciserar att ADHD/ADD är 

en svårighet som inte finns bland alternativen. Som det har konstaterats i avsnitt 3.5.3. 

hänger ADHD diagnosen ihop med både uppmärksamhets- och koncentrationsstörning. 

Däremot är ADD en uttrycksform av ADHD (Puustjärvi 2020) och härmed hänger även det 

ihop med uppmärksamhets- och koncentrationsstörning. En informant tar däremot upp brist 

på motivation och frånvaro från skolan som utmaning. Till sist nämner en informant att 

bristfälliga kunskaper i finska försvårar inlärningen av svenska.  

I intervjuerna beskriver tre intervjuade att elever som behöver någon form av stöd kan ha 

vilken som helst av ovannämnda svårigheter i sitt lärande och sin skolgång. Däremot nämner 

en intervjuad nämner inlärningssvårigheter, uppmärksamhetsstörning, koncentrations-

störning och utmaningar i känslolivet samt frånvaro från skolan som svårigheter elever kan 

ha. 
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4.3.1. Stödet som ämneslärare i svenska språket ger vid funktionell svenskundervisning 

I detta avsnitt analyseras stödet som ämneslärare i svenska språket ger vid funktionell 

svenskundervisning (se bilaga 1, fråga 12). Stödet som ämneslärare i svenska språket nämner 

indelas i differentiering, stödet från läraren eller från skolgångsbiträdet, stödet från 

klasskamrater samt tydliga instruktioner och en tydlig struktur i undervisningen. Fyra 

informanter lyfter fram i sina svar att elever som behöver någon form av stöd drar nytta av 

funktionell undervisning och funktionella undervisningsmetoder. Informanterna nämner att 

funktionell undervisning exempelvis ökar elevernas motivation och förbättrar deras förmåga 

till koncentration. De följande exemplen åskådliggör informanternas synpunkter.  

Exempel 6. 

Enligt min egen erfarenhet tycker eleverna som behöver någon form av stöd 

om funktionell undervisning. Om det finns flera elever som behöver stöd i en 

undervisningsgrupp försöker jag planera enkla funktionella uppgifter […] som 

ökar elevernas motivation. [min översättning] 

 

Exempel 7.  

I flera fall drar eleverna som behöver någon form av stöd nytta av funktionella 

uppgifter och de koncentrerar sig bättre på dem. [min översättning] 

 

Differentiering (se avsnitt 3.4.) nämns av sex informanter. Enligt Roiha och Polso (2018:22) 

indelas differentiering i fem delområden som är undervisningsarrangemang, inlärningsmiljö, 

undervisningsmetoder, stödmaterial och bedömning av lärande. Informanterna lyfter fram 

differentiering i undervisningsmetoder och användning av stödmaterial vid funktionell 

svenskundervisning. Enligt deras svar på frågeformuläret kan de elever som behöver någon 

form av stöd använda ordlistor som stöd i funktionella uppgifter. Därtill nämner 

informanterna att läraren kan underlätta uppgifter för elever. En informant preciserar detta 

så att hen exempelvis väljer en enklare roll i rollekar för elever som behöver allmänt, 

intensifierat eller särskilt stöd. 

Däremot tas lärarens eller skolgångsbiträdets stöd upp två gånger i informanternas svar. Den 

ena informanten beskriver detta på följande sätt: 
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Exempel 8.  

När eleverna gör funktionella uppgifter fäster jag särskilt uppmärksamhet vid 

elever som behöver stöd och stödjer de som har svårigheter med vissa 

uppgifter. [min översättning] 

 

Därtill nämner tre informanter att de använder par- och smågruppsövningar i funktionell 

undervisning. Enligt dessa informanter är stödet man får från paret eller från gruppen viktigt 

för några elever som behöver någon form av stöd. En informant lyfter även fram att man kan 

undvika elevers presentationsångest genom att använda gruppövningar vid funktionell 

undervisning.  

Tydliga instruktioner och en tydlig struktur i undervisningen tas upp av två informanter. Den 

ena informanten beskriver att instruktionerna ska vara korta och visualiserade för elever som 

behöver allmänt, intensifierat eller särskilt stöd i sitt lärande och sin skolgång. Den andra 

informanten nämner däremot att speciellt elever som har uppmärksamhetsstörning behöver 

tydliga instruktioner för funktionella uppgifter. Som det har konstaterats tidigare i avsnitt 

3.5.3. anser även Serenius-Sirve (2015) att entydiga och tydliga instruktioner minskar 

impulsivitet eftersom eleven vet vad hen ska göra.  

Som sagt tidigare i avsnitt 3.1. är det viktigt att ta varje grupp och elev i beaktande som 

individer. Om något är nyttigt för den ena gruppen är det inte automatiskt nyttigt för den 

andra gruppen (Menaker, Coleman, Collins & Murawski 2006 refererad i Salakari 

2009:133). Två informanter tar upp detta i sina svar på frågeformuläret. Båda informanterna 

berättar att de tänker på gruppen och vilka uppgifter som är lämpliga just för dessa elever 

när de planerar funktionell undervisning. 

Enligt tre svar på frågeformuläret lämpar funktionella undervisningsmetoder sig inte för alla 

elever som behöver någon form av stöd. Dessa informanter framhäver att elever alltid ska 

ha något annat att göra om de inte kan eller vill delta i funktionell undervisning. En informant 

sammanfattar denna synpunkt på följande sätt: 

Exempel 9.  

Funktionella uppgifter är inte för alla. Det är bra att ha alternativa övningar för 

dem. Alla elever uppmuntras att delta i men ingen pressas till funktionella 

uppgifter. [min översättning] 
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4.3.2. Stödet som speciallärare ger vid funktionell svenskundervisning 

I detta avsnitt analyseras stödet som speciallärare ger vid funktionell svenskundervisning. 

Såväl svaren på frågeformuläret som intervjuerna redogörs för i detta avsnitt. Stödet som 

speciallärare ger vid funktionell svenskundervisning indelas i stödet som ges i en grupp i 

allmänundervisning (se bilaga 1, fråga 14 och bilaga 2, fråga 12) och i en smågrupp (se 

bilaga 1, fråga 15 och bilaga 2, fråga 13). Först redogörs för och analyseras svaren på 

frågeformuläret och därefter intervjuerna.  

Som sagt tidigare har två informanter svarat på frågeformuläret. Den ena informanten ger 

specialundervisning för det mesta i en smågrupp och därför har hen svarat endast på frågan 

som gäller stödet i smågruppen. Enligt informanten är det viktigt att koncentrera sig på det 

väsentliga innehållet och differentiera undervisningsmaterialet för elever som behöver 

någon form av stöd. Den andra informanten ger specialundervisning i en smågrupp och i en 

grupp i allmänundervisning. I gruppen i allmänundervisning består stödet enligt informanten 

av korta och visualiserade instruktioner samt tydliga strukturer medan det förenklade och 

differentierade innehållet spelar en viktig roll i smågruppen. 

I intervjuerna lyfter alla informanter fram differentiering. Som det har konstaterats tidigare 

kan differentiering indelas i fem delområden: undervisningsarrangemang, inlärningsmiljö, 

undervisningsmetoder, stödmaterial och bedömning av lärande (Roiha & Polso 2018:22). 

Informanterna tar speciellt upp differentiering i undervisningsmetoder och användning av 

stödmaterial vid funktionell svenskundervisning. En informant nämner exempelvis 

stödpapper och ordlistor som stöd vid funktionella uppgifter. Därtill lyfter en informant fram 

att läraren ska välja det väsentliga innehållet för elever som behöver någon form av stöd. Ett 

konkret exempel på differentiering beskrivs i det följande exemplet. 

Exempel 10.  

En funktionell uppgift var att eleverna hade lärt sig sju olika frågeord eller 

frågor […] Läraren kom överens med de elever som hade inlärnings-

svårigheter att de endast ställer en fråga till andra. Eftersom dessa elever inte 

kunde tillägna sig alla frågor på en gång differentierade läraren uppgiften för 

elever som behöver stöd. Genom att differentiera var leken rolig för alla och 

att uppgiften lyckades. [min översättning] 
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I en intervju lyfter informanten fram att olika sätt att differentiera är individuella beroende 

på svårigheter som elever har i sitt lärande och sin skolgång. Enligt informanten kan 

exempelvis den elev som har inlärningssvårigheter eller andra kognitiva utmaningar dra 

nytta av stödpapper eller ordlistor i funktionella uppgifter medan den elev som har 

uppmärksamhetsstörning kan exempelvis behöva lärarens närvaro för att uppgiften lyckas. 

Informanten poängterar även att differentiering ska förberedas och planeras väl i förväg 

eftersom differentiering inte annars lyckas.  

Som det har konstaterats tidigare (se t.ex. avsnitt 3.1.) är det betydelsefullt att läraren känner 

sina elever och tar elever i beaktande som individer. Två informanter lyfter detta fram i 

intervjun. Den ena informanten anser att alla funktionella undervisningsmetoder inte lämpar 

sig för alla grupper. Enligt informanten ska läraren antingen frångå vissa funktionella 

uppgifter eller använda dem med urskillning om det exempelvis finns 

uppmärksamhetsstörning eller beteendestörning hos flera elever i en undervisningsgrupp. 

Enligt den andra informanten ska läraren veta vilka svårigheter elever har i sitt lärande och 

skolgång för att funktionell undervisning lyckas. Informanten berättar ett konkret exempel 

(se exempel 11) varför det är viktigt att känna sina elever.  

Exempel 11.  

Läraren kan indelas eleverna i grupper så att alla kan arbeta tillsammans. […] 

Om en funktionell uppgift är utmanande och det finns flera elever som 

exempelvis har svårigheter att börja och genomföra uppgiften i en grupp klarar 

dessa elever inte sig i uppgiften. Eleverna ska indelas i grupper jämnt enligt 

sina kunskaper eller så att det finns svagare elever i en grupp som styrs av 

speciallärare eller skolgångsbiträde. [min översättning] 

 

Exemplet ovan beskriver även stödet som skolgångsbiträdet kan ge vid funktionell 

undervisning. Samarbete mellan skolgångsbiträde, speciallärare och ämneslärare lyfts även 

fram i andra intervjuer. Alla intervjuade nämner att om de ger stödet i en grupp i 

allmänundervisning följer de ämneslärares plan för lektionen. Enligt de intervjuade 

samarbetar speciallärare och ämneslärare under lektionen så att ämneslärare tar ansvar för 

att undervisa språket och speciallärare fokuserar på att stödja elever exempelvis genom att 

differentiera undervisningsmaterialet. En informant berättar i intervjun att om hen ger sitt 

stöd i en smågrupp planerar de lektionen tillsammans med ämneslärare och hen är 

naturligtvis ansvarig för att ge stödet för elever som behöver det. 
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En intervjuad nämner att smågruppsundervisning både möjliggör och begränsar användning 

av funktionella undervisningsmetoder. Å ena sidan är det lättare att röra sig fritt runt skolan 

men å andra sidan kan funktionell undervisning i en smågrupp vara utmanande om eleverna 

i gruppen är passiva. Däremot att ge stöd är enklare i en smågrupp enligt den intervjuade. 

Hen berättar att det är möjligt att gå ner i varv samt att rikta stödåtgärder lättare i en 

smågrupp. En annan intervjuad tar upp att smågruppsundervisning möjliggör även att ha 

extra pauser från undervisning vid behov samt att differentiera såväl uppgifter som prov mer 

än i en grupp i allmänundervisning. 

I alla intervjuer tas upp att funktionella undervisningsmetoder vanligtvis är nyttiga för de 

elever som behöver allmänt, intensifierat eller särskilt stöd. En intervjuad poängterar dock 

att det ibland finns elever som inte vill eller kan delta i funktionella uppgifter och för dem 

ska läraren planera något annat att göra. Den intervjuade berättar att hen alltid uppmuntrar 

eleverna att delta i funktionell undervisning men kan inte pressa exempelvis att göra par- 

eller gruppuppgifter. Enligt den intervjuade kräver funktionella uppgifter alltid till en viss 

grad förmåga till att engagera sig för att vara framme och det kan vara svårt för vissa elever.  

 

  



 

49 

 

5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

I detta kapitel sammanfattas genomförandet av denna avhandling. Först diskuteras material- 

och metodval samt valet av de teoretiska utgångspunkterna med tanke på analysen av 

materialet. Därefter redogörs för och diskuteras de viktigaste resultaten av undersökningen 

och svaras på forskningsfrågorna. Till sist i detta kapitel presenteras förslag till fortsatt 

forskning. 

Materialet i avhandlingen bestod av svaren på ett elektroniskt frågeformulär i Webropol samt 

fyra intervjuer. 16 ämneslärare, en speciallärare och en lärare som har behörighet både som 

ämnes- och speciallärare svarade på frågeformuläret. På grund av ett litet antal svar av 

speciallärare på frågeformuläret samlades ytterligare material genom intervjuerna med 

speciallärare. Allmänt i enkätundersökning har betonats betydelsen av en påminnelse om att 

svara på frågeformuläret för att forskaren får tillräckligt material (Eliasson 2006:30; Trost 

2007:109). Även i denna undersökningsprocess begrundades att skicka ut en påminnelse till 

de tillfrågade. Det fanns ändå tillräckligt svar av ämneslärare på frågeformuläret och därför 

fattades beslut att intervjua speciallärare för att få tillräckligt material med deras synpunkt. 

En orsak till ett litet antal svar på frågeformuläret kan vara tidpunkten när frågeformuläret 

skickades. Att skicka frågeformuläret inföll i början av december, det vill säga i slutet av 

terminen, när lärare vanligtvis har ökad arbetsmängd.  

I denna avhandling användes både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Den 

kvantitativa forskningsmetoden i avhandlingen var enkätundersökning vilken var lämplig 

för att samla in material om hur ofta funktionella undervisningsmetoder används och hur 

många elever i genomsnitt behöver någon form av stöd i sitt lärande och sin skolgång. Dessa 

frågor i frågeformuläret svarade inte direkt på forskningsfrågorna men var betydande 

bakgrundsinformation med tanke på analysen. Genom att använda frågeformuläret i 

materialinsamlingen ökade undersökningens reliabilitet och därmed förutsättningarna för en 

hög validitet eftersom elektroniskt material inte behövde matas in eller transkriberas. Detta 

minskade bland annat skrivfel och materialet blev ännu pålitligare. (se Eliasson 2006:16) 

I frågeformuläret fanns det även öppna frågor som däremot analyserades med hjälp av den 

kvantitativa forskningsmetoden, det vill säga den konventionella innehållsanalysen (se 

avsnitt 2.2.). Nackdelen med öppna frågor är att informanter kan svara på frågorna inexakt 
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eller bredvid ämnet (Valli 2015:106). Svaren på den öppna frågan om funktionella 

undervisningsmetoder (se bilaga 1, fråga 8) var omfattande och mångsidiga medan de öppna 

frågorna om stödet ämneslärare och speciallärare ger (se bilaga 1, frågorna 12, 14 och 15) 

inte fick så lämpliga och detaljerade svar som möjligt. Svaren på dessa frågor var tämligen 

ensidiga och därför var analysen av stödet inte lika mångsidig som analysen av funktionella 

undervisningsmetoder. Mer omfattande svar på ovannämnda frågor kunde ha fåtts genom att 

precisera frågorna exempelvis med hjälp av färdiga svarsalternativ vid sidan av öppna frågor. 

Den konventionella innehållsanalysen användes även för att analysera intervjuerna. Som 

forskningsmetod var intervjun lämplig för att samla in ytterligare material om speciallärares 

synpunkter. Genom att intervjua var det möjligt att upprepa frågor samt förklara vad som 

frågades efter (Tuomi & Sarajärvi 2018:85) vilket åstadkom mångsidiga svar på frågor. I 

analysen av intervjuerna möttes samma utmaning som i analysen av öppna frågorna om 

stödet som ämneslärare och speciallärare ger. De intervjuades svar på frågorna (se bilaga 2, 

frågorna 12 och 13) om stödåtgärder kunde ha varit mer preciserade. Intervjutypen i 

avhandlingen var semistrukturerad intervju vilket betydde att frågorna var formulerade i 

förväg (Näpärä 2019) och därför kunde frågorna inte ändras eller preciseras under intervjun. 

Som konstaterades tidigare i avsnitt 2.1. genomfördes intervjuerna på basis av samma frågor 

som fanns i frågeformuläret för speciallärare. Genom att använda samma frågor för båda 

informantgrupperna blev analysen konsekvent och det var möjligt att jämföra ämneslärares 

svar med speciallärares svar. Detta var en annan orsak till att intervjufrågorna inte kunde 

ändras eller preciseras.  

De teoretiska utgångspunkterna för denna avhandling bestod av redogörelsen för funktionell 

undervisning, synen på funktionell inlärning och funktionella undervisningsmetoder. Denna 

teoretiska kunskap utnyttjades i analysen av funktionella undervisningsmetoder som 

ämneslärare i svenska språket och speciallärare använder. Därtill var specialpedagogiska 

utgångspunkter, det vill säga tre former av stöd, stödåtgärder på dessa stödnivåer och 

svårigheter i lärandet och skolgången, en del av den teoretiska bakgrunden av denna 

avhandling. Dessa teoretiska utgångspunkter användes däremot i analysen av det stöd som 

ämneslärare och speciallärare gav i funktionell svenskundervisning.  

Därnäst sammanfattas och diskuteras de mest centrala resultaten av undersökningen samt 

svaras på forskningsfrågorna. Därtill jämförs ämneslärares svar med speciallärares svar både 

gällande funktionella undervisningsmetoder och stödet som de ger. De mest centrala 
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resultaten gäller endast denna undersökning och kan inte generaliseras på grund av ett litet 

antal informanter. 

Den första forskningsfrågan var Vilka funktionella undervisningsmetoder använder 

svensklärare och speciallärare i sin svenskundervisning? De funktionella 

undervisningsmetoder som ämneslärare och speciallärare använder enligt svaren på 

frågeformuläret och intervjuerna indelades i sex kategorier: lekar och spel, rörelse, drama, 

visualisering, berättelser och musik. Både ämneslärare och speciallärare använder mest lekar 

och spel i sin funktionella svenskundervisning. Andelen av lekar och spel är över hälften av 

alla funktionella undervisningsmetoder som dessa informanter använder. Informanterna 

beskrev mångsidigt olika möjligheter hur lekar och spel kunde användas i funktionell 

svenskundervisning (se avsnitt 4.2.1. och 4.2.2.). 

Därtill använder ämneslärare och speciallärare ungefär lika mycket rörelse i funktionella 

undervisningsmetoder. Ämneslärare utnyttjar olika former av rörelse 25 % och speciallärare 

24 % av alla funktionella undervisningsmetoder som nämns i informanternas svar. 

Informanterna presenterade även dessa metoder noggrant och omfattande med hjälp av 

konkreta exempel (se avsnitt 4.2.1. och 4.2.2.). Enligt ämneslärares svar är andelen av drama 

8 % av alla funktionella undervisningsmetoder medan speciallärares användning av drama 

är en aning högre, det vill säga 13 %. Informanterna beskrev exempelvis dialoguppgifter, 

pantomim och rollekar som lämpliga funktionella undervisningsmetoder som utnyttjade 

drama.  

Speciallärare använder visualisering och musik lika mycket, det vill säga 3 % av alla 

funktionella undervisningsmetoder. Däremot använder ämneslärare dessa metoder lite mer: 

andelen av musik är 8 % och andelen av visualisering 5 % enligt ämneslärares svar. 

Exemplen på dessa funktionella undervisningsmetoder var ensidiga vilket kunde bero på 

liten användning av dessa metoder. Inom musik nämndes endast sånger i olika kontexter 

med undantag av ett konkret exempel på uppgiften som förenar musik och rörelse (se avsnitt 

4.2.1.). Den enda metoden som utnyttjade visualisering enligt informanternas svar var 

videoinspelningar. Berättelser nämndes endast av en ämneslärare medan speciallärare inte 

alls lyfte fram denna metod.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte fanns stora skillnader i användningen av 

funktionella undervisningsmetoder mellan ämneslärare och speciallärare. Tidigare i avsnitt 

4.2.2. påpekades att ämneslärare vanligtvis har ansvaret för att planera undervisningen 
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särskilt vad gäller allmän undervisning. Därtill nämnde en intervjuad att hen planerar 

lektioner för smågrupper tillsammans med ämnesläraren. Ämneslärares ansvar för att 

planera undervisningen kan vara en orsak till den relativt likadana fördelningen av 

användning av funktionella undervisningsmetoder.  

Den första forskningsfrågan om funktionella undervisningsmetoder besvarades 

genomgripande. Både ämneslärare och speciallärare presenterade omfattande och 

mångsidigt olika metoder de använder i sin funktionella undervisning. De flesta informanter 

beskrev funktionella undervisningsmetoder även med hjälp av konkreta exempel. Enligt min 

åsikt drar alla som är intresserade av att använda dessa undervisningsmetoder fördel av de 

konkreta exemplen informanterna har lyft fram. Åtminstone fick jag flera idéer till 

funktionell undervisning när jag analyserade informanternas svar. 

Den andra forskningsfrågan var På vilket sätt beaktar svensklärare och speciallärare i 

funktionell svenskundervisning elever som behöver stöd i sitt lärande och sin skolgång? 

Stödet som ämneslärare i svenska språket nämnde i sina svar indelades i differentiering, 

stödet från läraren eller från skolgångsbiträdet, stödet från klasskamrater samt tydliga 

instruktioner och en tydlig struktur i undervisningen. Speciallärare lyfte fram alla 

ovannämnda stödåtgärder utom stödet från klasskamrater i sina svar på frågeformuläret och 

i intervjuerna.  

Differentiering var den mest använda stödåtgärden enligt informanterna. Alla speciallärare 

och sex ämneslärare nämnde differentiering i sina svar och vissa gav även konkreta exempel 

på hur undervisningen kunde anpassas efter elevens egen nivå. Både ämneslärare och 

speciallärare tog speciellt upp differentiering i undervisningsmetoder och användning av 

stödmaterial vid funktionell svenskundervisning. 

Däremot nämnde två ämneslärare och en speciallärare stödet från läraren eller från 

skolgångsbiträdet. Därtill lyftes detta indirekt fram i intervjuerna. De intervjuade berättade 

exempelvis att speciallärare och ämneslärare samarbetar under lektionen så att ämneslärare 

tar ansvar för att undervisa språket och speciallärare fokuserar på att stödja elever. Stödet 

från klasskamrater togs upp av tre ämneslärare men av inga speciallärare. Däremot nämnde 

två ämneslärare och en speciallärare tydliga instruktioner och en tydlig struktur i 

undervisningen som stödåtgärd för de elever som behöver allmänt, intensifierat eller särskilt 

stöd.  
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Som konstaterades tidigare i detta kapitel var både ämneslärares och speciallärares svar på 

frågorna om stödåtgärder ganska ensidiga och bristfälliga vilket syns som mer begränsad 

analys av stödåtgärderna jämfört med analysen av funktionella undervisningsmetoder. Som 

sagt kunde mer detaljerade och omfattande svar på den andra forskningsfrågan ha fåtts 

genom att precisera frågorna exempelvis med hjälp av färdiga svarsalternativ vid sidan av 

öppna frågor. Jag anser i alla fall att den andra forskningsfrågan besvarades men inte lika 

genomgripande som den första forskningsfrågan om funktionella undervisningsmetoder.  

Ytterligare är en synvinkel om samband mellan funktionella undervisningsmetoder och 

elever som behöver någon form av stöd speciellt värd att nämna. Alla speciallärare och fyra 

ämneslärare lyfte fram att funktionella undervisningsmetoder vanligtvis är nyttiga för elever 

som behöver antingen allmänt, intensifierat eller särskilt stöd. En del av dessa informanter 

nämnde att funktionella undervisningsmetoder exempelvis förbättrade elevernas förmåga till 

koncentration och ökade deras motivation.  

Å andra sidan var både ämneslärare och speciallärare eniga om att funktionella 

undervisningsmetoder inte lämpar sig för alla, speciellt vad kommer till elever som behöver 

någon form av stöd. Informanterna betonade att läraren ska känna sina elever och grupper 

ordentligt för att kunna planera så ändamålsenlig undervisning som möjligt. Redan i avsnitt 

3.1. poängterades att lärarcentrerad undervisning i vissa fall är även effektivare än 

funktionell undervisning (Menaker, Coleman, Collins & Murawski 2006 refererad i Salakari 

2009:133). Således ska lärare avväga vilka undervisningsmetoder som är användbara med 

tanke på undervisningssituationen och gruppen.  

Till fortsatt forskning vore det intressant att utreda i vilka undervisningssituationer 

funktionella undervisningsmetoder är det lämpligaste sättet att undervisa i språket. En del av 

informanterna beskrev i förbigående i sina svar att funktionella undervisningsmetoder kan 

användas i flera ämnesområden: vissa metoder kan exempelvis användas i 

grammatikundervisning medan andra lämpar sig bra för att öva på ordförråd. Det vore inte 

bara intressant utan också nödvändigt att veta mer detaljerat om användningen av 

funktionella undervisningsmetoder i olika undervisningssituationer. Denna kunskap skulle 

vara till nytta för lärarna när de planerar och genomför undervisningen.  

Framför allt ska undervisning alltid utgå ifrån eleverna. Enligt min erfarenhet blir de flesta 

av eleverna entusiasmerade av funktionella undervisningsmetoder men det finns även några 

som föredrar lärobokscentrerade undervisningsmetoder. Det vore betydande och 
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intresseväckande att studera elevers åsikter om funktionella undervisningsmetoder. Som sagt 

tidigare tog informanterna upp att funktionella undervisningsmetoder vanligtvis är nyttiga 

för elever som behöver någon form av stöd och därför vore det viktigt att forska i just deras 

uppfattningar om dessa metoder. Ytterligare skulle det vara intressant att studera om det 

finns skillnader mellan olika åldersgrupper eller mellan flickor och pojkar. Förhåller 

gymnasister sig exempelvis på samma sätt till funktionella undervisningsmetoder som 

högstadieelever? Och skiljer flickors åsikter sig från pojkars uppfattningar i fråga om 

funktionella undervisningsmetoder? 
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BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR  
 

Ruotsin kielen aineenopettajien sekä erityisopettajien kokemuksia 

toiminnallisesta ruotsin kielen opetuksesta 
 

Pakolliset kysymykset merkitty tähdellä (*) 
 

Olen Emilia Laukkanen, ja opiskelen viidettä vuotta Oulun yliopistossa ruotsin kielen 

aineenopettajaksi. Kirjoitan pro gradu -tutkielmaani toiminnallisesta ruotsin kielen 

opetuksesta, jota tarkastelen sekä aineenopettajien että erityisopettajien näkökulmasta. 

Toiminnallisella oppimisella tarkoitetaan oppilaan aktiivista osallistumista 

oppimisprosesseihin. Toiminnalliset opetusmenetelmät kattavat laajasti eri opetus- ja 

työskentelytapoja, jotka irrottautuvat pulpetista ja perinteisistä oppikirjoista. 

Toiminnallisuus on tekemällä oppimista, esimerkiksi hyödyntäen pelejä ja leikkejä sekä 

digitaalista materiaalia. 

Kiinnostuin toiminnallisista opetusmenetelmistä sekä niiden hyödyntämisestä ruotsin 

opetuksessa opetusharjoittelujeni aikana. Erityisopettajien näkökulman valitseminen osaksi 

tutkimusta juontaa juurensa erityispedagogiikan sivuaineopintoihini ja niiden myötä 

heränneeseen kiinnostukseen, kuinka tukea jokaista oppilasta yksilöllisellä oppimispolulla.  

Suurin osa kyselyn kysymyksistä on suunnattu sekä ruotsin kielen aineenopettajille että 

erityisopettajille. Osa kysymyksistä on kuitenkin kohdennettu vain toiselle 

vastaajaryhmälle, joten kiinnitäthän tähän huomioita vastatessasi. 

Olisin erittäin kiitollinen, jos sinulla olisi noin 15 minuuttia aikaa vastata kyselyyni 

huolellisesti omien kokemuksiesi pohjalta. Vastaamalla kyselyyn hyväksyt vastausten 

käytön osana tutkielmaani. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu täysin anonyymisti, ja 

vastauksia käsitellään luottamuksellisesti.  

Kiitos jo etukäteen! 

Jos sinulla herää kysyttävää tutkielmaani liittyen, otathan minuun rohkeasti yhteyttä 

sähköpostitse: emilia.laukkanen@student.oulu.fi 
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1. Sukupuoli * 

   Nainen 

Mies 

Muu 
 

 

 

2. Ikä * 

20–25 

26–35 

36–45 

46–55 

56 tai vanhempi 

 

 

3. Toimin * 

Ruotsin kielen aineenopettajana 

Erityisopettajana 

Ruotsin kielen aineenopettajana ja erityisopettajana 

 

 

4. Olen työskennellyt opettajana * 
0–3 vuotta 

4–6 vuotta 

7–10 vuotta 

yli 10 vuotta 
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5. Kysymys aineenopettajille: Millä luokka-asteilla olet opettanut ruotsin kieltä? Valitse 

yksi tai useampi vaihtoehto. 

    6. luokalla 

    7. luokalla 

    8. luokalla 

       9. luokalla 

 

6. Kysymys erityisopettajille: Millä luokka-asteilla olet antanut erityisopetusta ruotsin 

oppiaineessa? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto. 

6. luokalla 

7. luokalla 

8. luokalla 

9. luokalla 

 

7. Millaisen koulutuksen olet saanut toiminnallisista opetusmenetelmistä? (esim. Kuinka 

paljon aihetta käsiteltiin opintojesi aikana? Oletko kehittänyt osaamistasi 

täydennyskoulutuksella?) * 

 

 

 

 

 

8. Kerro esimerkkejä käyttämistäsi toiminnallisista opetusmenetelmistä. * 
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9. Kuinka usein käytät toiminnallisia opetusmenetelmiä ja miten ne eroavat luokka-
asteiden välillä? * 

 

 

 

 

 

10. Kuinka moni oppilas keskimäärin opetusryhmää kohden on yleisen tuen piirissä, mutta 
tarvitsee lisätukea, tai tarvitsee tehostettua tai erityistä tukea koulunkäynnissään? * 

0–2 oppilasta / opetusryhmä 
 
3–5 oppilasta / opetusryhmä 

6–8 oppilasta / opetusryhmä  

useampi kuin 8 oppilasta /opetusryhmä  

 

11. Millaisia haasteita opetusryhmiesi oppilailla on? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto. * 

oppimisvaikeus 

käytöshäiriö 

tarkkaavuushäiriö 

keskittymishäiriö 

tunne-elämän haasteet  

kehityksen viivästys 

muu, mikä?  
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12. Kysymys aineenopettajille: Millä tavoin huomioit oppilaiden tuen tarpeet 
suunnitellessasi ja toteuttaessasi toiminnallista ruotsin opetusta? 

 

 

 

 
 

13. Kysymys erityisopettajille: Ruotsin tunneilla toimin pääsääntöisesti erityisopettajana 

aineenopettajan työparina yleisopetuksen ryhmässä auttaen kaikkia oppilaita tarvittaessa 

aineenopettajan työparina yleisopetuksen ryhmässä keskittyen muutaman 

oppilaan tuen tarpeisiin pienryhmässä  

muuten, miten 

 

14. Kysymys erityisopettajille: Millä tavoin huomioit oppilaiden tuen tarpeet 
suunnitellessasi ja toteuttaessasi toiminnallista ruotsin opetusta yleisopetuksen ryhmässä? 

 

 

 

 
 

15. Kysymys erityisopettajille: Millä tavoin huomioit oppilaiden tuen tarpeet 
suunnitellessasi ja toteuttaessasi toiminnallista ruotsin opetusta pienryhmässä? 
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BILAGA 2: INTERVJUFORMULÄR 

HAASTATTELULOMAKE  

  

1. Sukupuoli   

___ Nainen   

___ Mies  

___ Muu   

 

 

2. Ikä  

___ 20–25   

___ 26–35   

___ 36–45   

___ 46–55   

___ 56 tai vanhempi  

  

 

3. Toimin   

___ Erityisopettajana  

___ Ruotsin kielen aineenopettajana ja erityisopettajana  

  

 

4. Olen työskennellyt opettajana   

___ 0–3 vuotta  

___ 4–6 vuotta  

___ 7–10 vuotta  

___ yli 10 vuotta  

 

  

5. Millä luokka-asteilla olet antanut erityisopetusta ruotsin oppiaineessa?   

___ 6. luokalla  

___ 7. luokalla  

___ 8. luokalla  

___ 9. luokalla  

 

  

6. Millaisen koulutuksen olet saanut toiminnallisista opetusmenetelmistä? (esim. Kuinka 

paljon aihetta käsiteltiin opintojesi aikana? Oletko kehittänyt osaamistasi 

täydennyskoulutuksella?)    
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7. Kuinka moni oppilas keskimäärin opetusryhmää kohden on yleisen tuen piirissä, mutta 

tarvitsee lisätukea, tai tarvitsee tehostettua tai erityistä tukea koulunkäynnissään?   

___ 0–2 oppilasta / opetusryhmä  

___ 3–5 oppilasta / opetusryhmä  

___ 6–8 oppilasta / opetusryhmä  

___ useampi kuin 8 opetusryhmä /opetusryhmä   

 

 

8. Millaisia haasteita opetusryhmiesi oppilailla on? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.   

___ oppimisvaikeus  

___ käytöshäiriö  

___ tarkkaavuushäiriö  

___ keskittymishäiriö  

___ tunne-elämän haasteet  

___ kehityksen viivästyminen  

___ muu, mikä? ______________________________________________  

 

  

9. Ruotsin tunneilla toimin pääsääntöisesti erityisopettajana  

___ aineenopettajan työparina yleisopetuksen ryhmässä auttaen kaikkia 

oppilaita tarvittaessa  

___ aineenopettajan työparina yleisopetuksen ryhmässä keskittyen muutaman 

oppilaan tuen tarpeisiin  

___ pienryhmässä  

___ muuten, miten? ___________________________________________  

 

 

10. Kerro esimerkkejä käyttämistäsi toiminnallisista opetusmenetelmistä.   

 

  

11. Kuinka usein käytät toiminnallisia opetusmenetelmiä ja miten ne eroavat luokka-

asteiden välillä?    

 

 

12. Millä tavoin huomioit oppilaiden tuen tarpeet suunnitellessasi ja toteuttaessasi 

toiminnallista ruotsin opetusta yleisopetuksen ryhmässä?  

 

 

13. Millä tavoin huomioit oppilaiden tuen tarpeet suunnitellessasi ja toteuttaessasi 

toiminnallista ruotsin opetusta pienryhmässä?  

  


