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Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse av bedömning i särskolan ur ett 

lärarperspektiv. Hur beskriver lärarna arbete med bedömning och på vilket sätt arbetar lärarna 

för att få eleverna delaktiga i processen. Upplever lärarna att ledningen är med och stöttar i 

bedömningsprocessen. Studien utgår från en kvalitativ ansats med intervjuer som metod för 

insamling av data. Under intervjuerna användes en intervjuguide med öppna frågor. I studien 

genomfördes 14 intervjuer med lärare som arbetar i särskolan. Det teoretiska perspektiv som 

ligger till grund i analysarbetet är det sociokulturella perspektivet och även det kommunikativa 

relationella perspektivet. Av resultatet kan man se att alla lärare arbetar med bedömning i någon 

form. Alla lärare upplever att bedömning i särskolan är komplext och kan vara en utmaning. 

Dels är det många faktorer som påverkar som exempelvis dagsform och tid men också elevernas 

utvecklingsstörning påverkar bedömningsarbetet. Lärarna lyfter att det är svårt att avgöra vilken 

nivå eleverna befinner sig på kunskapsmässigt och de måste alltid anpassa material och matriser 

så att de kan använda dem i sina verksamheter. Lärarna upplever att det är deras uppdrag och 

ansvar att göra eleverna så delaktiga som möjligt och alla påpekar vikten av att man har en 

fungerande kommunikation mellan varandra.  

 

Nyckelord: Bedömning, delaktighet, formativ bedömning, intellektuella 

funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning    
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1. Inledning 

Att anpassa undervisningen utifrån elevens kunskaper är grundläggande för att eleven ska 

tillägna sig kunskaper på bästa sätt. Genom att ta reda på elevens förkunskaper kan läraren 

lättare planera både undervisning och elevens kunskapsinhämtande. Vi är två lärare som båda 

har flera års erfarenheter i särskolan där en av oss arbetar på gymnasiet och en på högstadiet. 

Tillsammans läser vi Speciallärarprogrammet mot utvecklingsstörning och under utbildningens 

gång har intresset över bedömning och hur vi kan göra eleverna mer delaktiga väckts.  

 

Vi har båda genom vårt arbete deltagit i olika fortbildningsdagar där det pratats en del om 

formativ bedömning i skolan. Vi upplever att det länge diskuterats hur bedömningen av våra 

elever i särskolan ska se ut och att det råder oenighet kring hur eleverna ska bedömas. Vi finner 

det därför intressant att undersöka detta och studera hur några lärare arbetar med bedömning i 

särskolan. Frågor vi ställer oss är: Hur kan man arbeta med bedömning? Är eleverna delaktiga? 

Vår erfarenhet är att det kan vara svårt att få elever i särskolan att vara så delaktiga som vi 

önskar att de ska vara för att kunna vara med och påverka sitt lärande och skolgång.  

 

I vår studie har vi valt att undersöka hur lärare i särskolan beskriver sitt arbete med bedömning 

och hur de ser på elevernas delaktighet i processen. Vi är även intresserade av att se hur lärare 

bedömer elevernas kunskap och hur man använder sig av informationen för att anpassa sin 

undervisning. Detta har vi valt att göra genom att utgå från olika teorier som belyser elevens 

kunskap, lärande och bedömning och koppla dessa till vårt resultat. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv önskar vi undersöka hur pedagoger upplever och arbetar med formativ bedömning i 

särskolan. Därmed hoppas vi kunna utveckla vår egen medvetenhet kring arbetet med 

bedömning och att det blir en naturlig del i vårt arbete. Genom denna studie önskar vi få verktyg 

att tillämpa i vårt dagliga arbete i särskolan för att få eleverna mer medvetna och delaktiga.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel redovisas en kunskapsbakgrund som innehåller teoretisk ram samt empiriska 

studier som är kopplade till syftet med vår studie. Syftet och de frågeställningar vi har redovisas 

i slutet av detta kapitel.  

 

2.1 Begåvning och utvecklingsstörning 

Begåvning handlar enligt Kylén (2012) om att man skapar sig en verklighetsuppfattning som 

utvecklas i samspel med erfarenheter och biologisk mognad. Tankarna ordnas och bearbetas i 

olika kategorier som tid, rum, kvalitet, kvantitet och orsak. Beroende på hur väl man kan 

organisera och tolka sina sinnesuttryck så utvecklas abstraktionsförmågan. Med en högre 

abstraktionsförmåga så har man lättare att hantera och förstå sin omvärld. När man pratar om 

begåvning och störningar i utvecklingen så kommer man in på benämningen 

utvecklingsstörning. Under det senaste decenniet har vi enligt Tideman (2000) använt oss av 

olika termer så som utvecklingsstörda, förståndshandikappade, begåvningshandikappade, 

funktionshindrade, funktionsnedsatta och så vidare. Dessa termer har används bland annat när 

man försökt beskriva och gruppera människor som har en lägre begåvningsnivå än 

genomsnittet. Människor har olika begränsningar och WHO klassar begränsningarna enligt 

följande: 

 Skada – Defekter på organ eller kroppsdelar kopplas samman med traditionella 

sjukdomsklassifikationer. 

 Funktionsnedsättning – i relation till samhället och vad människor ser som normalt 

beskrivs skadans konsekvens på individnivå.  

 Handikapp – i förhållande till samhällets krav och förväntningar resulterar skadan eller 

funktionsnedsättningen i konsekvenser/hinder.  

Tideman (2000) menar att intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning kan sättas i 

relation till ett handikapp då handikapp skapas i relationen till de krav som förväntas och ställs 

på individen. Definitionen utvecklingsstörning innebär enligt Kylén (2012) att personen under 

sin utvecklingsperiod ska ha visat nedsättningar i förståndsfunktionerna och svårt att anpassa 

sig till sin omgivning. För att få diagnosen utvecklingsstörning ska man vanligtvis ligga på en 

intelligenskvot på under 70. Personer med utvecklingsstörning har olika svårigheter med att 

samspela med sin miljö. Beroende på hur miljön ser ut runt en person med utvecklingsstörning 

kan personen bli mer eller mindre begränsad i sitt handikapp. En viktig faktor i samspelet är 

kommunikation och hur väl personen kan kommunicera med sin omgivning. Men för att få en 
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riktig bild över hur begränsad en person med utvecklingsstörning är så måste man bilda sig en 

helhetssyn över personen. Enligt Ineland, Molin och Sauer (2009) kan utvecklingsstörning 

utifrån ett medicinskt och ett utvecklingspsykologiskt perspektiv beskrivas som en kognitiv 

funktionsnedsättning som antingen orsakas av en hjärnskada eller på grund av den biologiska 

normalvariationen. Idag använder man begreppet intellektuella funktionsnedsättningar 

eftersom fokus är på hur själva funktionsnedsättningen på grund av olika yttre faktorer påverkar 

den enskilda individen. De områden man bedömer de intellektuella och adaptiva 

funktionssvårigheter inom är de kognitiva, sociala och praktiska delarna.  

 

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) använder 

utvecklingsstörning som begrepp. Ombuden på FUB:s förbundsstämma har bestämt att 

använda begreppet utvecklingsstörning då det är det begrepp man använder i lagar som bland 

annat Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Skollagen. Det finns 

även enligt FUB andra ord som kan användas istället för ordet utvecklingsstörning. FUB 

(www.fub.se) redogör följande definitioner:  

 intellektuell funktionsnedsättning eller intellektuella funktionshinder  

 kognitiv funktionsnedsättning eller kognitiva funktionshinder  

 mental retardation är något som ibland står i medicinska papper 

 begåvningshandikapp eller förståndshandikapp är andra ord som har använts. Dessa ord 

används inte längre 

I början av 1900-talet utformade Alfred Binet de första intelligenstesten med avsikt att 

identifiera de barn som i skolan var i behov av särskilt stöd. Dessa tester vidareutvecklades och 

blev slutligen standardiserade. Enligt Evenshaug och Hallen (2001) har utgångspunkten eller 

förutsättningen av testerna utsatts för en del kritik. Utifrån en normalfördelningskurva baseras 

testen utifrån att man förutsätter att intelligensen antingen är en egenskap eller ett drag som i 

sin tur fördelar sig i befolkningen. Traditionella tester är åldersadekvata och testerna 

konstrueras utifrån varje ålderssteg. Testerna innehåller uppgifter i olika svårighetsgrader som 

de flesta barn i just den åldern, och inte yngre, kan lösa korrekt. Utifrån barnets prestation kan 

man se vilket ålderssteg som barnets uppnått och prestationen ger utryck för barnets 

intelligensålder (IÅ). Genom att få fram barnets intelligensålder kan man enligt Evenshaug och 

Hallen (2001) räkna ut intelligenskvoten enligt följande:  

Intelligensålder  *100=IK 

  Levnadsålder 

 

http://www.fub.se/
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Utifrån en bestämd situation och vid den aktuella tidpunkten visar intelligenskvoten vad ett 

barn klarar av att prestera här och nu, kvoten ger utryck för barnets funktionella intelligens. 

Syftet med testet är för att kunna se hur barnet kommer att prestera i skolan och kan ses som ett 

mått på utbildningsförmågan. 

 

2.2 Särskolan 

Genom att underteckna FN-konventionen om mänskliga rättigheter har Sverige förbundit sig 

att uppfylla de krav och åtaganden som konventionen har. En av rättigheterna i konventionen 

är rätten till utbildning och den gäller alla.  

 

För elever som inte bedöms kunna nå upp till de kunskapskrav som finns i grundskolan på 

grund av att de har en utvecklingsstörning är grundsärskolan enligt Skolverket (2016b) ett 

alternativ till grundskolan. Utbildningen i grundsärskolan ska anpassas efter varje elevs 

förutsättningar. Utifrån eleven kan undervisningen anpassas så att eleven även kan läsa ämnen 

enligt grundskolans kursplan eller kombinera ämnen och ämnesområden. I grundsärskolan kan 

man antingen läsa ämnen eller ämnesområden. Enligt Skolverket (2016c) ska undervisningen i 

grundsärskolan anpassas utifrån eleven och ge eleven kunskaper och värden samt utveckla 

elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Grundsärskolan ska motsvara grundskolan så långt det 

är möjligt och ligga till grund för fortsatt utbildning. 2004 presenterade Carlbeck-kommittén 

(SOU 2004:98) ett arbete där syftet var att höja kvaliteten i särskolan. Inom särskolan har det 

skett förändringar i och med införandet av nya förordningar och styrdokument. 2011 kom 

läroplanen för grundsärskolan (SKOLFS 2010:255) och 2013 kom det en ny förordning om 

läroplan för gymnasiesärskolan (SKOLFS 2013:148). En av förändringarna i läroplanen för 

grundsärskolan som kom 2011 är att man tagit bort att lärande och undervisning ska ges och 

bedömas ”efter elevens förutsättningar”. Detta resulterar i att skolformen är mer kunskaps- och 

målstyrd än tidigare samt att bedömning och betygsättning är mer likvärdig grund- och 

gymnasieskolan. Särskolan har även liksom grundskolan fått ett ämneslärarsystem genom 

införandet av behörighets- och legitimationsförordningen (SFS 2011:326), vilket innebär att 

läraren måste ha behörighet att undervisa och sätta betyg i de olika ämnena.    

 

Om en elev ska tas emot i grundsärskolan krävs det en utredning som omfattar fyra 

bedömningar; en social, pedagogisk, medicinsk och psykologisk. Efter genomförd utredning 

sker ett samråd med barnets vårdnadshavare där vårdnadshavarna lämnar sitt medgivande till 
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att barnet tas emot i grundsärskolan. Skulle vårdnadshavarna inte lämna sitt medgivande och 

om det inte finns några synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa så ska barnet fullfölja 

skolplikten i grundskolan (Skolverket, 2016c). 

 

2.3 Styrdokument 

I läroplanen (Skolverket, 2011) står det att skolan har som mål att varje elev ska utveckla ett 

större ansvar för sina studier och att eleverna själva ska bedöma sina resultat. Skolan ska se till 

att undervisningen anpassas till elevens behov och förutsättningar. Undervisningen ska även 

främja det fortsatta lärandet och kunskapsutvecklingen utifrån elevens kunskaper, tidigare 

erfarenheter och bakgrund. I läroplanen för grundsärskolan står det att man även ska sträva efter 

att i olika former erbjuda undervisning där man ger eleverna möjlighet att träna på olika 

förmågor och integrerar olika ämneskunskaper.   

 

Läraren ska enligt läroplanen (Skolverket, 2011) genom utvecklingssamtal och individuella 

utvecklingsplaner främja elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling. Utifrån kursplanens 

krav ska läraren både muntligt och skriftligt utvärdera elevens kunskapsutveckling och redovisa 

detta för både elev, vårdnadshavare samt rektor. Informationen om både kunskapsutveckling, 

studieresultat och utvecklingsbehov ska ske regelbundet med utgångspunkt i vårdnadshavarnas 

önskemål. Läraren ska även använda all tillgänglig information om elevens kunskaper och sätta 

dessa i relation till de nationella kunskapskraven för att sedan göra en generell bedömning av 

kunskaperna. I Skollagen (18kap.20paragraf) står det att skolan är skyldig att ge eleven 

information kring elevens kunskapsutveckling kopplat till den individuella studieplanen och 

kursmålen vid utvecklingssamtal som sker varje termin. 

 

Många arbetar idag med både summativ och formativ bedömning men i och med den nya 

läroplanen som kom 2011 öppnades det upp för lärarna att arbeta mer med formativ än 

summativ bedömning i skolan (Skolverket, 2016). Enligt Cornelius (2013) använder sig oftast 

lärare ute i verksamheterna sig av summativ bedömning på grund av trycket från staten då 

elevernas prestationer ska rapporteras. Klasslärarna använder sig då av summativa 

bedömningar för att registrera elevens kunskaper. Specialpedagoger och speciallärare använder 

sig av utvärderingsverktyg som är både summativa och formativa för att fokusera på att anpassa 

undervisningen och följa elevernas framsteg.   
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2.4 Bedömning 

Bedömning kan enligt Skolverket (2016a) ses som en process där läraren värderar elevernas 

kunskaper och färdigheter utifrån den information som läraren samlar in. Bedömningen kan 

utformas och användas på olika sätt och informationen kan även ligga till grund för olika typer 

av beslut. Enligt Skolverket (2016a) är det vanligt att läraren är den som aktivt arbetar med 

bedömningen  men i detta arbete kan man även låta eleverna aktivt arbeta med att bedöma sina 

egna prestationer.  

 

Bedömning har en stor roll i skolans värld och genomsyrar egentligen all verksamhet som pågår 

i skolan. Som lärare ingår det i ditt professionella uppdrag att arbeta med bedömning. Elevernas 

kunskapsutveckling påverkas både positivt och negativt beroende på vilken syn lärarna har på 

lärande och bedömning. Bedömningar av olika slag kan få livsavgörande konsekvenser för 

eleven där det kan leda till exempelvis en utveckling i lärandet och tillträde till högre utbildning 

men även att eleven kan utveckla en negativ självbild (Skolverket 2016, Wiliam och Leahy 

2015). Bedömning handlar om så mycket mer än att sammanfatta resultat. Det handlar om att 

bedömningar är en ständigt pågående process och ska finnas med som en röd tråd i allt lärande 

och undervisning kring eleven (Skolverket, 2016).  

 

2.5 Formativ och summativ bedömning  

Bedömningen brukar ibland delas upp i formativ och summativ bedömning. Genom summativa 

omdömen summerar läraren elevens kunskaper i exempelvis omdömen eller i ett betyg. Den 

summativa bedömningen behöver dock inte stå i motsatsposition till de formativa som kan ses 

som bedömningsformer för lärande. I den formativa bedömningsprocessen använder läraren 

bland annat bedömning för att främja elevens kunskapsutveckling. En så kallad bedömning för 

lärande (Skolverket, 2016a).  

 

Enligt Wiliam och Leahy (2015) råder det en oenighet om betydelsen av formativ bedömning 

men benämningen har funnits i närmre femtio år. Både Skolverket (2016a) och Wiliam och 

Leahy (2015) menar att det blir allt vanligare att man talar om bedömning för lärande.  En poäng 

med att använda bedömning för lärande är enligt Skolverket (2016a) att funktionen avgör hur 

bedömningen används. Wiliam och Leahy (2015) beskriver enligt följande, om ett prov används 

som underlag för att skrivas in i betygsboken är den summativ men om informationen däremot 

ligger till grund för återkoppling är den formativ. Författarna anser att en och samma 
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bedömning kan användas både summativt eller formativt men skillnaden är att om man utifrån 

ett prov enbart ser till poäng som sedan dokumenterar resultatet i ett system så är det summativt. 

Om läraren däremot använder sig av den information man får om eleven utifrån provet och ger 

feedback åt eleven för att leda lärandet framåt är den formativ. Skolverket (2016a) menar att 

läraren utifrån ett summativt omdöme kan informera eleven vilka kunskaper som eleven 

behöver utveckla för att komma vidare i sitt lärande.  

 

Lembke och Stecker (2007) jämför den formativa och summativa bedömningen med 

hälsokontroller. Den formativa genomförs veckovis genom snabba och tillförlitliga kontroller 

där man kontinuerligt kontrollerar välbefinnandet. Den summativa genomförs årligen och är 

mer omfattande men den är inte tillräcklig för att tidigt upptäcka kritiska hälsoindikationer. De 

menar att eleverna på samma sätt behöver rutinkontroller för att se de framsteg eleven gör där 

läraren tidigt kan följa upp och anpassa undervisningen. Genom att använda sig av formativ 

bedömning i undervisningen får lärarna en snabb överblick av elevernas framsteg. Om eleven 

skulle visa otillräckliga framsteg kan läraren snabbt anpassa undervisningen utifrån eleven och 

på så sätt påverka elevens prestationer positivt. 

 

Wiliam och Leahy (2015) konkretiserar formativ bedömning genom en modell som identifierar 

fem viktiga nyckelstrategier:  

1. Både lärare, elev och kamrater har ett gemensamt ansvar att bryta ner lärandemålen till 

en mängd framgångskriterier. 

2. Att ta reda på var eleven befinner sig i sitt lärande är lärarens uppgift, detta så snart 

läraren är klar över elevens lärandemål. ”Denna ordningsföljd är noga genomtänkt – du 

vet inte vilka belägg du ska samla in förrän du vet vad du vill att eleverna ska lära sig” 

(sid. 24). 

3. Läraren har en viktig roll i att ge feedback till eleven både var den befinner sig men 

även vart eleven ska och vilka moment den behöver göra för att komma dit.  

4. Kamratbedömning kan vara ett stöd för elevernas lärande, kamratbedömningen avser 

endast förslag på förbättringar och inte om att bedöma kamratens arbete. 

5. Målet är att skapa elever som blir självständiga i sitt egna lärande.  
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Vart eleven  

är på väg 

Var eleven befinner sig 

nu 

Hur eleven ska  

komma dit 

Lärare 1) Klargöra, dela och  

förstå lärandemål  

och framgångskriterier 

2) Skapa och leda 

effektiva 

diskussioner, uppgifter 

och aktiviteter som lockar 

fram belägg för lärande 

3) Ge feedback som  

för lärandet framåt 

Kamrat 4) Aktivera eleverna som läranderesurser för 

varandra 

Elev 5) Aktivera eleverna som ägare över sitt eget 

lärande 

Wiliam och Leahy (2015, sid 25). 

 

2.6 Elevdelaktighet/Delaktighet 

För att en elev ska ha möjlighet att kunna utvecklas i sitt lärande och känna tilltro till sin egen 

förmåga är det enligt Pettersson (2013) viktigt med en stödjande bedömning som stimulerar 

lärandet där elevens kunnande analyseras och värderas. Om analysen utelämnas i bedömningen 

upplevs den snarare som ett fördömande. Vid bedömning av elevens kunnande finns det inget 

som kan ersätta den professionella lärarens iakttagelser och erfarenheter. Pettersson (2013) 

menar även att det är viktigt att eleverna vid en bedömning får möjlighet att visa sitt kunnande 

på många olika sätt då det är viktigt att eleverna utmanas och ställs inför olika situationer där 

de kan visa sin kompetens. Läraren behöver få möjlighet att analysera ingående och diskutera 

med elev/andra pedagoger för att läraren ska vara övertygad om att eleven har tillräckliga 

kunskaper inom varje kunskapsområde. Detta kräver tid. 

 

När eleven är delaktig och känner att den har en chans att vara med och påverka och göra egna 

val ökar enligt Giota och Emanuelsson (2011) elevens motivation och kognitiva engagemang. 

För att stötta och uppmuntra eleven till fortsatt lärande utifrån läroplanens mål är formativ 

bedömning eller bedömning för lärande ett sätt att tydliggöra för eleven var den befinner sig. 

För att kunna bedöma elevernas arbete och kunna ge feedback, vilket är en viktig del i formativ 

bedömning, måste läraren ha en uppfattning om elevens kunskaper och vilka kvalitativa nivåer 

som är relevanta.  

 

2.7 Teoretiska perspektiv på lärande  

Enligt det sociokulturella perspektivet lär sig människor i olika sammanhang, exempelvis 

sociala sammanhang, tillsammans med andra människor. I denna samverkan sker ett utbyte 
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kring kulturer, traditioner och normer och där språket har stor betydelse. Säljö (2010) menar att 

enligt Vygotskij ska man inte fokusera på en individs begränsningar utan i stället fokusera på 

möjligheter kring individens lärande. Att utgå från ett sociokulturellt perspektiv gör att läraren 

inte enbart ser till vad eleven kan utan vad eleven har potential att utveckla utifrån att eleven 

får rätt stöd.  

 

En väsentlig del i elevens inlärning skapas enligt Vygotskij (Cole, John-Steiner, Scribner & 

Souberman, 1978) inom elevens proximala utvecklingszon där en mängd inlärningsprocesser 

skapas och som endast kan fungera genom interaktion och samarbete med andra människor i 

sin omgivning. Att arbeta konkret och tydligt ses som nödvändigt i arbetet med elever i 

särskolan men för att utveckla abstrakt tänkande krävs det större utmaningar där det abstrakta 

tänkandet utmanas. Det är dock viktigt att utgå från den proximala utvecklingszonen som är 

grunden till en god utveckling. Men för elever med utvecklingsstörning är det en utmaning att 

veta var eleven befinner sig som till exempel elevens abstraktionsförmåga. Det har visat sig att 

barn med utvecklingsstörning har svårt med abstrakt tänkande vilket har lett till att 

undervisningen i särskolan ofta bedrivs mer konkret. Det kan leda till att läraren befinner sig i 

elevens utvecklingszon och inte ger eleverna utmaningar att utveckla det abstrakta tänkandet. 

Det är viktigt att lärare i skolan har kunskaper om utvecklingsstörning, barns utveckling samt 

kunskapsnivåer för att kunna göra rätt bedömning och anpassa undervisningen utifrån eleven.   

 

Bruner (1996) har utvecklat Vygotskijs teorier och även han är en förespråkare inom det 

sociokulturella perspektivet och anser att människan lär sig och utvecklas i samspel. Fokus är 

på själva lärandet och hur lärandet går till. Han menar att läraren måste självklart vara med och 

stötta eleverna och bygga på de kunskaper som eleverna besitter för att kunna skapa ny kunskap. 

Men han betonar också vikten av att eleverna måste vilja vara aktiv och samspela med andra 

för att kunna lära sig och utvecklas. Genom att kommunicera och samtala om lärandet med 

både läraren och andra elever så blir eleverna aktiva och mera medvetna om sitt tänkande och 

själva lärandet. Det handlar om att skapa sammanhang som är meningsfulla för eleverna det 

motiverar elevernas delaktighet. Bruner (2006) använder sig av termen ” Scaffolding”  och 

menar att man i sin undervisning kan tänka på stödet kring eleven genom att man först ger 

eleven mycket stöd i den proximala utvecklingszonen för att sedan avveckla stödet ju mer 

eleven utvecklas. 
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2.7.1 Funktionsnedsättning och lärande 

Inom specialpedagogiken finns det två perspektiv som är centrala när det talas om 

funktionsnedsättning och lärande. Det kategoriska perspektivet utgår ifrån psykologin och det 

medicinska området. Enligt Ineland, Molin och Sauer (2009) innebär det att eleverna delas in i 

olika kategorier genom att till exempel sätta olika diagnoser eller svårigheter som eleverna har. 

Det bidrar till att det är individen som har svårigheter och måste anpassa sig. Det kategoriska 

perspektivet bidrar med kunskaper om elevens förutsättningar men enligt Skolverket (2010) 

finns det en risk att perspektivet tar över och pedagogik, didaktik och synen på lärande påverkas 

negativt. 

 

Enligt Emanuelsson (2001) utgår det specialpedagogiska perspektivet från det relationella 

perspektivet. Beroende på hur man ser på perspektiven så kommer man enligt Ahlberg (2013) 

direkt in på relationen till lärande vilket påverkar synen på kunskap och bedömning. Formativ 

bedömning bygger på relationer, samspel och kommunikation som det relationella perspektivet 

utgår ifrån. I det relationella perspektivet sker lärandet genom samspel och social interaktion 

och mötet mellan eleven och den miljö eleven befinner sig i sätts i fokus. Svårigheterna 

uppkommer i relationen mellan individen och omgivningens krav och problem. I detta 

perspektiv ingår det kommunikativa relationella perspektivet som bygger på processerna 

delaktighet, kommunikation och lärande. Skolan är en social praktik där alla ingår i ett 

sammanhang och där vi ständigt är i samspel med andra. Kommunikationen mellan alla aktörer 

och nivåer är otroligt viktigt (Ahlberg, 2013). Utifrån detta perspektiv med faktorer som 

kunskap, relationer och kommunikation blir bedömning en process som förändras över tid.  

 

2.8 Kunskap och lärande 

Det sociokulturella perspektivet framhäver enligt Lindström och Pennlert (2015) att människor 

lär sig tillsammans med andra. Genom kulturella och sociala sammanhang skapas ny kunskap. 

Alla har olika erfarenheter och kan tillsammans genom kommunikation och samspel öka 

möjligheten för lärande. Lindström och Pennlert (2015) menar att själva lärandet är ett sätt att 

söka mening och förståelse och utifrån lärandet kommer kunskap. Den kunskap som människan 

besitter kan både vara praktisk och teoretisk. Skolan måste därför ge eleverna möjlighet att 

använda och praktiskt koppla den teoretiska kunskapen eleverna utvecklar. För att kunna 

utveckla kunskap måste läraren utgå från den förståelse, erfarenhet och upplevelser eleven har.  

Den syn på lärande och kunskap som lärare har utgör grunden för hur undervisningen och 

lärmiljön bedrivs. Enligt Gardner (1998) består mänsklig kognition av många talanger och 
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förmågor. Många av dessa förmågor går inte att mäta i olika skriftliga och muntliga tester för 

att kunskap och intelligens bygger på varandra och är flexibel i sin form. Det gör att 

bedömningar av kunskap av olika slag är komplext. För lärare i skolan är begreppen lärande 

och kunskap centrala. Som människa söker vi enligt Lindström och Pennlert (2015) ständigt 

mening och förståelse genom olika slag av lärande i relation till vår omvärld. De menar att vårt 

lärande är kopplat till uppmärksamhet. Utifrån vår erfarenhet och kunskap problematiseras och 

bearbetas ny information genom att utöka eller förändra tidigare erfarenheter. Detta resulterar i 

att vi förändras konstant som människor.  

 

I en skola för bildning (SOU 1992:94) kan man läsa att kunskap är något som utvecklas i 

relation mellan den kunskap man har sedan tidigare och det man vill uppnå. Kunskapen man 

erfar har en viktig funktion då den kan fungera som ett redskap och lösa teoretiska och praktiska 

problem i vardagen. En annan viktig sak som utvecklas genom kunskap är förståelse. Kunskap 

består av fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa kunskapsformer samverkar med 

varandra och inverkar på varandras förutsättningar. Genom fakta besitter man kunskap om 

något. Kan man se samband och sätta detta i relation till något annat har man en förståelse. 

Genom färdighet har man kunskap att utföra saker och genom förtrogenhet besitter man 

kunskaper att utföra saker och omsätta det nya i praktiken. Enligt Lgr 11 ska undervisningen 

ge utrymme för de olika kunskapsformerna. Läraren ska skapa ett lärande utifrån att balansera 

och integrera kunskapsformerna så att det blir en helhet.  

 

Enligt Skolverket (2010) räcker inte skolans traditionella ”skolkunskaper” för elever i 

grundsärskolan som har en utvecklingsstörning om kunskaperna ska agera som verktyg för att 

kunna hantera den vardagliga tillvaron. Eleverna behöver även förmågan att kunna hantera sin 

egen och andras olikheter, socialt samspel med andra samt förmågan att klara det dagliga livet.  

 

2.9 Bedömning och lärande 

Lindqvist (1999) skriver att enligt Vygotskij är det barnets intresse som ska vara 

utgångspunkten i all undervisning och det leder till att läraren måste utgå från eleven när man 

organiserar miljön och planerar innehåll. Dels ska innehållet kopplas till målen men också fånga 

elevernas intresse och utmana till nya erfarenheter. Lindqvist (1999) menar vidare att läraren 

ska fungera som en organisatör och fokusera på att ge eleverna den bästa lärmiljön som möjligt. 

I den miljön är det eleverna som ska vara aktiva och intresserade och läraren ska finnas i 

bakgrunden. Vidare menar Lindqvist (1999) att Vygotskijs teori handlar om att veta i vilken 
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utvecklingszon eleverna befinner sig i och knyta an till den för att kunna blicka framåt till vilken 

kunskap eleven kan ha möjlighet att utveckla. Att fokusera på förmågor och möjligheter istället 

för vad eleven inte kan. 

 

Det finns risk att elevernas utveckling inte går i positiv riktning om det blir ett för stort gap 

mellan var eleven befinner sig och ny kunskap. Det är alltså enligt Hattie och Timperley (2007) 

viktigt att man befinner sig i elevens utvecklingszon. Strandberg (2014) förklarar att 

kunskapsutvecklingen är en process som hela tiden bygger på att läraren lägger till ny kunskap 

på det gamla, ju mer en elev vet desto mer kan den lära sig. Det är en röd tråd som måste följa 

eleven genom hela skolsystemet där läraren väver in allt från fakta och färdigheter till både 

abstrakt och konkret innehåll. Att kunna se eleven i sitt sammanhang och låta den vara delaktig 

i sitt lärande. Här är det lärarens ansvar att kunna se varje elev och göra bedömningar om var 

eleven befinner sig. 

 

Enligt Wiliam och Leahy (2015) är formativ bedömning något som lärare kan använda i alla 

skolstadier och former. Den bygger inte på någon speciell läroplan eller mål utan alla 

verksamheter där lärande är målet kan använda sig av metoden. Som lärare måste du däremot 

vara insatt i vad du vill att eleverna ska lära sig, målet med undervisningen. Har du målet klart 

så kan du därefter fundera över hur dina elever ska nå dit och en annan viktig del, var befinner 

sig eleverna just nu. Formativ bedömning ska vara framåtsträvande. Enligt Lindberg m.fl. 

(2014) har det visat sig att formativ bedömning är bra i arbetet med speciellt lågpresterade 

elever då bedömningen på ett tydligt och konkret sätt kan användas till att kunna reflektera över 

elevens lärande.  

 

2.10 Tidigare forskning 

 

2.10.1 Lärarperspektiv  

Lärarens roll är avgörande om den formativa bedömningen ska vara bra för elevernas lärande 

och det är viktigt att alla pedagoger har kunskap om bedömning och lärande. Det krävs att 

pedagogerna får utbildning och tid avsatt för att kunna öka sina kunskaper och att lärarna 

tillsammans i verksamheten utvecklar en samsyn kring bedömning (Bennett, 2011).   

 

En viktig faktor kring att arbeta med formativ bedömning är enligt Sach (2012) studie att lärarna 

måste förstå vad formativ bedömning handlar om och kunna omvandla den teoretiska 
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kunskapen till att på rätt sätt praktiskt arbeta formativt. Detta har inte alltid varit enkelt och det 

har inte räckt med den utbildning lärarna har fått kring bedömning. Det tar tid att lära sig att 

göra bedömningar både för pedagoger och för eleverna. Att arbeta med formativ bedömning 

kan vara kostsamt i början. Det kan krävas att skolorganisationer och verksamheter måste göras 

om och bedrivas på ett annat sätt. Men när arbetet väl är igång kan det gynna verksamheten. 

(Wylie & Lyon, 2015). Här kommer skolledningens betydelse kring hur prioriterat detta arbete 

är på respektive skola. Att ledningen ger lärarna tid att utveckla denna kunskap tillsammans 

med andra kollegor (Wylie & Lyon, 2015).     

 

Atjonen (2014) har gjort en studie där hon har intervjuat lärare kring deras arbete med 

bedömningar och kommit fram till att många lärare anser att även om formativ bedömning kan 

vara tidskrävande så är det värt att använda sig av det i skolan. Kvalitén höjs på grund av att 

bedömningen ger så mycket information om eleverna vilket gynnar och påverkar elevers 

lärarande så mycket mera. Enligt Taber m.fl. (2011) hänvisar deras studie också till att många 

lärare anser att formativ bedömning kan vara mindre stressande för eleverna för att lärarna på 

ett tydligt sätt fokuserar på hur eleverna lär sig istället för att som vid summativ bedömning 

bara fokusera på vad eleven har lärt sig. Den formativa bedömningen är mer elevcentrerad 

eftersom läraren sätter hela elevens lärande i fokus. Då blir eleven mer insatt i sitt eget lärande, 

vad den kan och vilka mål eleven ska sträva mot samt sin egen progression.  

 

2.10.2 Bedömning och återkoppling 

Shepard (2009) menar att formativ bedömning är ett bra verktyg att använda sig av och har en 

positiv inverkan på elevernas lärande och kunskapsutveckling. Formativ bedömning handlar 

till stor del om feedback kring elevens utgångsläge, tydliga instruktioner och guidning kring 

hur eleven ska ta sig vidare och vart eleven är på väg. Att kunna ge eleven direkt feedback i 

undervisningen har enligt Shavelson m.fl. (2008) visats ge en positiv effekt på elevens lärande. 

Det handlar om att kunna göra mindre och snabba bedömningar på lektionen som är kopplade 

till de större målen utifrån kursplanerna. Att som lärare fylla glappet mellan vilka kunskaper 

eleven har och vilka kunskaper eleven ska ha samt hur man tillsammans på bästa sättet når dit. 

Feedback är en viktig del i formativ bedömning och enligt Weurlander m.fl. (2012) är det viktigt 

att eleverna förstår den feedback de får för att kunna gå vidare i lärandeprocessen. Atjonen 

(2014) menar att det handlar om en trevägskommunikation där läraren måste förstå elevens nivå 

och sätt att lära sig. Läraren måste sedan utmana och undervisa så att eleven kan utvecklas och 
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fördjupa sina kunskaper. Det är även viktigt att eleverna lär sig tillsamman med andra genom 

samspel och dialog.   

 

Formativ bedömning kan enligt Cornelius (2013) användas i undervisningen för att följa upp 

elevernas förståelse, för att anpassa undervisningen och för att öka elevernas lärande. Används 

formativ bedömning på rätt sätt genom att kontinuerligt och systematiskt följa upp elevernas 

lärande leder det till att man kan reflektera kring elevernas förståelse och koppla det till målen. 

Det gör att både läraren och eleven får en djupare förståelse av det centrala innehållet i 

undervisningen vilket ökar chansen till bättre resultat. För att organisera sin undervisning menar 

Cornelius (2013) att lärare kan använda sig av formativ bedömning dels för att planera lektioner 

men även för att kontinuerligt bedöma elevernas förståelse av lektionsmålen. Läraren kan 

använda sig av frågor som var är jag och hur går jag vidare. Herman m.fl. (2015) menar att 

pedagoger som analyserar elevernas lärande blir mer medveten om sin egen praktik och 

pedagogiska kunskaper. I och med att de lägger ner mer tid på att analysera elevernas kunskaper 

och hinder i lärandet leder det till att pedagogen lättare kan hitta rätt nivå och bedriva en 

pedagogisk praktik utifrån rätt syfte och mål. Men enligt Herman m.fl. (2015) finns det få 

studier som är gjorda där man har studerat hur mycket pedagogernas kunskaper om lärande och 

bedömning påverkar elevernas lärande (Herman, m.fl.2015).  

 

Forskning visar enligt Cornelius (2013) att genom att ha en närvarande relation till eleverna, 

anpassa undervisningen och att ge återkoppling är bedömningen ett kraftfullt verktyg i 

undervisningen. Den formativa bedömningen guidar läraren i planeringsarbetet och hur denne 

ska gå vidare till nästa steg. En viktig del i planeringsarbetet är att följa upp elevernas framsteg. 

Det kan vara svårt att hinna med att samla information och bedöma eleverna i det dagliga 

arbetet. Men Cornelius (2013) belyser hur bedömningsmatriser kan avlasta det dagliga arbetet 

med formativ bedömning.  

 

2.10.3 Bedömning och elevdelaktighet 

Formativ bedömning är en ständigt pågående process där både pedagogen och eleverna blir 

aktiva i lärandet. Eleverna blir mer engagerade när de får möjlighet att reflektera över vad de 

presterar och tydligt kan se de mål som de har. Elevernas delaktighet ökar förståelsen och 

motiverar elevernas egna lärande (Bennet, 2011). Vid formativ bedömning sker en 

tvåvägskommunikation mellan pedagogen och eleverna. När pedagogen ger feedback och 

återkoppling till eleverna så blir de mer medveten om var de befinner sig och vart de är på väg. 
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Det hjälper eleverna att komma vidare i sitt lärande och eleverna känner att de kan påverka sin 

egen lärandeprocess när de tydligt kan koppla syftet med det de gör till de mål de har. Studier 

visar på att det ökar motivationen när eleverna får vara med och påverka och kan sätta egna 

personliga mål (Cauley & McMillan, 2010).  

 

Cowie och Moreland (2015) menar att göra eleverna delaktiga i lärandeprocessen och 

bedömningen är en del i arbetet med formativ bedömning. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet ska man även framhäva elevdelaktighet och samarbete, dels att eleverna lär sig 

tillsammans men också att de ska kunna göra bedömningar om var de befinner sig i processen 

och vart de är på väg. Här måste läraren skapa lärandesituationer där samarbete är i fokus och 

handleda eleverna kring hur bedömningen kan se ut i framåtsträvande syfte. Att få eleverna att 

förstå vilken kunskap man ska utveckla och vad man kan använda den till.  

 

Att lära eleverna att reflektera över sitt lärande kan enligt Crimmins m.fl. (2016) hjälpa eleverna 

senare i livet om man vill studera på en högre nivå t.ex. universitet eller högskola. Elevernas 

medvetenhet kring hur de själva lär sig och reflekterar under arbetets gång gör att man lättare 

kan bedriva självstudier vilket ofta krävs vid högre studier. Crimmins m.fl. (2016) studier visar 

att många elever kände att relationen till sin lärare förändrades när man arbetade med formativ 

bedömning. Eleverna såg sin lärare mera som en handledare som stöttade eleven genom arbetets 

gång istället för att läraren var den som stod för lärandet.  

 

Mclellan (2007) har skrivit en artikel om hurvida studenter med olika funktionsnedsättningar i 

England diskrimineras att delta i högre studier. Det har pågått diskussioner kring eleverna och 

att dessa ska få möjlighet att få visa sina kunskaper på olika sätt och få en rättvis bedömning. 

Här handlar det också om demokrati och synen på lärande och på vad kunskap är. Genom 

undersökningar har man tydligt kunnat se att alla människor inte har fått delta utifrån sina 

förutsättningar. Men med olika sätt att bedöma öppnas det upp för att alla elever ska kunna 

delta på lika villkor. 

 

2.10.4 Bedömning och resultat 

Lärarna har enligt Shavelson m.fl. (2008) en stor roll i att kunna påverka allt lärande och den 

kunskapsutveckling eleverna gör oavsett om läraren använder sig av formativ bedömning eller 

annat sätt. Men tidigare forskning visar på att om lärarna använder de strategier som finns i 

formativ bedömning på rätt sätt finns det en stor potential till att eleverna lär sig bättre. Tidigare 
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studier inom området visar på att formativ bedömning kan vara bra för lågpresterande elever 

men resultaten påverkas av hur väl lärare klarar av att koppla den teoretiska kunskapen till att 

praktiskt kunna använda sig av formativ bedömning. Det är inte alltid så att elever presterar 

bättre bara för att läraren använder formativ bedömning. Det är även så att ett resultat påverkas 

mycket av hur läraren väljer att utforma testet. Ibland kan det vara svårt att kunna göra 

jämförelser kring detta, om det är just att läraren praktiserar formativ bedömning eller om det 

är andra faktorer som också påverkar eleverna och deras resultat.  

 

Studier visar ändå att formativ bedömning kan användas i alla lärande miljöer från förskola till 

högre utbildningar. Vid just högre utbildningar har studier visat att användningen av formativ 

bedömning ökade elevernas motivation och medvetenhet kring sitt egna lärande. Eleverna blev 

även mer medveten om hela processen och vilka lärandemål de ville uppnå och strävade mot 

(Weurlander, M., m.fl, 2012). 

 

Det är viktigt att ta hänsyn till att det kan finnas andra faktorer som kan påverka när man 

diskuterar och studerar elevers prestationer och kunskaper. Bedömning handlar också om 

relationer vilket kan påverkas av många faktorer och kan vara mycket komplext. Beroende på 

hur relationen ser ut mellan pedagogen och eleven samt vilken relation pedagogen har till 

bedömning och teorier om lärande kan vara avgörande kring hur elevernas kunskaper bedöms 

(Elwood, 2006). Enligt Black (2015) har inte alla varit lika positiva till att ta sig an formativ 

bedömning och det kan bero på olika anledningar och faktorer.  En orsak kan vara att det finns 

intressekonflikter i skolan om huruvida lärarna ska använda sig av formativ bedömning eller 

inte. Lärare känner att summativ bedömning fungerar bättre när många kräver att skolan ska 

kunna leverera mätbara kunskaper så att man kan visa upp för andra länder och jämföra sig med 

dem. Formativ bedömning handlar ju om så mycket annat än resultat i siffror vilket kräver helt 

andra mätinstrument. Black (2015) menar också att formativ bedömning fungerar olika bra 

beroende på hur skolan är uppbyggd och ser på kunskaper och mål i respektive land. Ta till 

exempel om inte skolans riktlinjer och mål är utformade så att de vill att eleverna ska vara 

aktiva i diskussioner på lektionerna utan sitta tysta och låta pedagogen förmedla så kan det vara 

svårt att få in elevens deltagande och engagemang vid bedömning.   
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2.11  Syfte 

Syftet med denna studie är att få fördjupad förståelse av bedömning i särskolan ur ett 

lärarperspektiv.   

 

2.12  Frågeställningar 

 Hur beskriver lärarna arbetet med bedömning i särskolan? 

 Hur beskriver lärarna sitt arbete med att få eleverna delaktiga i bedömningsprocessen? 

 Hur beskriver lärarna ledningens arbete och stöd kring bedömning?   
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3  Metod 

I detta kapitel redovisas den metod vi valt att använda oss av för att försöka få svar på våra 

frågeställningar, hur deltagarna valts ut, en redovisning av validitet och etiska dilemman samt 

hur studien genomförts och analyserats. Kapitlet avslutas med en diskussion kring att använda 

sig av intervju utifrån syftet och frågeställningarna samt styrka och fallgropar som metoden har.  

 

3.1 Val av metod 

Vår studie handlar om att undersöka hur lärare beskriver arbetet med bedömning och hur det 

ser ut i verkligheten, ute i verksamheten, och vi har därför genomfört en empirisk undersökning. 

Utifrån diskussioner kring syftet med studien kom vi fram till följande: ”Syftet med studien är 

att få en fördjupad förståelse av bedömning i särskolan ur ett lärarperspektiv”. Med 

utgångspunkt i syftet, frågeställningarna och hur vi vill bearbeta och analysera den information 

vi får, har vi valt att utgå från en kvalitativ ansats då vi har för avsikt att studera sociala fenomen. 

Vi har valt att använda oss av intervjuer som metod eftersom vi är intresserad av att studera hur 

lärarna arbetar med bedömning i särskolan har vi fokuserat på lärarnas erfarenheter och 

kunskaper kring bedömningen (Fejes och Thornberg, 2014). Av den data vi fått in försökte vi 

hitta gemensamma strategier.  

 

I vår studie med kvalitativ ansats ansåg vi att intervjuer kunde vara en lämplig metod för att ta 

del av lärarnas erfarenheter och kunskaper. Man kan genom en intervju ställa frågor och 

följdfrågor och utifrån deltagarnas respons få mera information vilket kan leda till djupare insikt 

(Kvale och Brinkman, 2014). Vi gjorde ett strategiskt urval när det gäller vilka som skulle delta 

i vår studie, de ska vara lärare och arbeta i särskolan. Vi kontaktade särskolor och skickade ut 

missivbrev (Bilaga 1) samt frågade om lärarna ville delta i studien. Några lärare bad om att få 

frågorna i förväg och dessa skickades via mail. Därefter bokade vi tid och plats för intervju.    

 

3.2 Kvalitetsaspekter 

Vi nämnde ovan att vi valt att använda oss av kvalitativa forskningsintervjuer och det är för att 

vi vill fånga kvaliteten och få ett större djup i den data som framkommer i intervjuerna. Fokus 

är inte på kvantitet utan på kvaliteten i de berättelser och svar vi får från deltagarna. I och med 

att vi har gjort en intervjuguide med öppna frågor där vi vill att deltagarna ska berätta utifrån 

egna erfarenheter har vi försökt att inte styra deltagarna för mycket utan istället berört de teman 

som vi har för avsikt att undersöka. Vi har i vår roll försökt att vara öppna och nyfikna kring 
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vad deltagarna säger och bemöta dem utan bestämda uppfattningar (Kvale och Brinkmann, 

2014). 

 

Enligt Bell (2000) är validitet ett komplext begrepp som kan jämföras med giltighet, där man i 

en undersökning ser till att mäta det man har för avsikt att mäta. Om en fråga inte är reliabel, 

tillförlitlig, saknar den även validitet. Validiteten behöver alltså inte vara hög enbart för att 

reliabiliteten är det. Ställer man samma fråga, vid olika tillfällen kan man få samma svar men 

det behöver inte betyda att frågan mäter det den är avsedd att göra. Enligt Bell (2000) kan man 

om det är möjligt låta deltagarna läsa igenom transkriberingarna för att deltagaren ska ha 

möjlighet att verifiera att vi har tolkat deltagaren på ett korrekt sätt. Vi är medvetna om att 

studien är liten i sin omfattning och vi kan inte dra några generaliserbara slutsatser.  

 

3.3 Etiska överväganden 

Under denna studiens gång har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets rekommendationer och 

etiska krav. Enligt informationskravet är vi skyldiga att informera deltagarna om syftet med 

studien vilket vi har gjort när vi skickade ut missivbrevet. På missivbrevet fanns det information 

om hur intervjuerna skulle gå till och syftet med undersökningen. Vi ville även vara tydliga 

med att deltagandet var frivilligt och att man när som helst kunde avbryta intervjun. I samband 

med kontakten inför intervjun tillfrågades deltagaren om sitt samtycke till att delta i 

undersökningen samt tillstånd till att använda materialet i vår undersökning. Missivbrevet berör 

alltså Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer som ligger till grund för all 

undersökning. I och med nyttjanderätten behandlades rådatan med försiktighet så att den inte 

sprids ut till obehöriga och rådatan har inte använts till annat än denna studie. Alla uppgifter 

om deltagarna är konfidentiella och dessa uppgifter togs bort vid transkriberingen vilket gjorde 

att deltagarna kunde hållas anonyma under hela processen och i den slutliga uppsatsen. Våra 

kontaktuppgifter, institutionstillhörighet och högskola fanns tydligt skrivet på brevet för att 

deltagarna skulle kunna kontakta oss för att kunna ställa frågor kring studien och dess syfte. 

Deltagarna fick också under studiens gång enligt samtyckeskravet välja att avbryta sitt 

deltagande (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Vid intervjuer finns det etiska dilemman som kan uppstå och ett av dem är att det kan finnas en 

maktdimension mellan oss som intervjupersoner och undersökningspersonerna. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) är det viktigt att man är tydlig med att man får avbryta när som helst 

under processen om deltagarna upplever att det inte känns rätt. Innan man ger sig ut i fältet så 
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ska man fundera över sin egen roll som forskare. Hur påverkar forskarens insikter och 

kunskaper inom undersökningsområdet och hur ska man bemöta deltagarna på bästa sätt. Innan 

man påbörjar en kvalitativ studie så måste man som forskare fundera på vilka konsekvenser 

som kan uppstå för de som ska delta i undersökningen. Den information och kunskap som 

produceras ska man vara noga med att den inte framställs på fel sätt eller kan misstolkas av 

läsaren. Deltagarna kan uppleva att forskaren ger ut känslig information och då måste man vara 

noga med att avidentifiera deltagarna så att inte informationen kan spåras tillbaka till den 

personen. De handlar om forskarens moraliska integritet och att agera utifrån ett etiskt 

försvarbart förhållningssätt (Kvale och Brinkmann, 2014).  

 

3.4 Genomförande 

Utifrån syftet med undersökningen och våra frågeställningar utformades en intervjuguide 

(Bilaga 2) som låg till grund för våra intervjuer. Frågorna testades genom en pilotstudie på två 

kollegor för att vi skulle se hur lång tid intervjuerna skulle ta att genomföra och för att utvärdera 

frågorna. Genom att använda oss av en intervjuguide kunde vi bestämma olika teman som vi 

kunde inrikta oss på för att försöka få svar på frågorna i frågeställningen. Enligt Kvale och 

Brinkman (2014) bör frågorna vara tematiskt inriktade vilket underlättar arbetet med att 

strukturera analysen. Vi utformade ett missivbrev som klargjorde både vilka vi är och syftet 

med undersökningen och hur vi skulle genomföra den. Efter att missivbrevet var klart och 

godkänt av handledare kontaktade vi de särskolor som fanns i de valda kommunerna genom att 

ringa till rektorer eller direkt till lärare och informera om studien. Vid kontakt med berörda bad 

vi om tillåtelse att genomföra undersökningen. Vid något tillfälle rekommenderade rektorerna 

lärare som vi tog kontakt med och vid annat bifogades informationen till lärarna på skolan som 

därefter tog kontakt med oss. Med de lärare som valde att delta i undersökningen bokades tid 

för att utföra intervjuer på respektive skola. Eftersom vi är två personer valde vi att dela upp 

oss och utföra intervjuer var för sig, sammanlagt har vi gjort 14 intervjuer. Alla intervjuer utom 

en spelades in så att vi under samtalen kunde fokusera och vara mer närvarande under själva 

intervjun och inte enbart fokusera på att anteckna det som deltagarna sa. Den intervjun som inte 

spelades in var på grund av deltagarens önskemål att inte använda ljudinspelning. Under 

intervjuns gång gjordes minnesanteckningar och efter avslutad intervju skrevs en 

sammanställning av intervjun. Genom att spela in intervjuerna fick vi möjlighet att kunna gå 

tillbaka i materialet för att lyssna flera gånger och inte gå miste om viktig information. Varje 

intervju transkriberades var för sig. I och med att vi både har spelat in och transkriberat samtalen 
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så kunde vi i arbetet med analysen tillsammans tolka innehållet i rådatan även om vi gjort 

intervjuer på olika håll (Kvale och Brinkman, 2014). När det var dags för att tolka och analysera 

all data gjordes det tillsammans då vi kände att vi lättare kunde göra reflektioner och strukturera 

materialet när vi båda var med.   

 

Vi analyserade svaren genom att använda oss av Fejes och Thornbergs (2015) analysmetod. 

Först koncentrerade vi den data vi samlat in i koder eller nyckelord genom att plocka ut det som 

vi ansåg var väsentligt i texten. Utifrån syftet analyserades svaren för att försöka hitta 

gemensamma nämnare och kategorier. Vi utgick från våra rubriker i den teoretiska delen för att 

kunna hitta i all data och få någon struktur i materialet. Därefter analyserade vi vidare och 

sammanfattade våra tolkningar av texten. Detta tog lång tid då vi ville vara noga med att vi 

framställde resultaten på rätt sätt. Vi läste materialet flera gånger. Tolkningarna låg sedan till 

grund för ett teoretiskt resonemang där vi försökte förklara vad som skett och varför samt hur 

allt hänger ihop. Vår analys kopplades sedan till den teoretiska referensramen och ligger till 

grund för uppsatsens andra delar som resultat och diskussion.  

 

 

4 Resultat 

I detta kapitel redovisas det resultat intervjuerna gett. Resultatet redovisas utifrån teman som 

bygger på bakgrunden nämligen bakgrund, tankar kring kunskap lärande och bedömning, 

bedömning, elevdelaktighet och ledning. I resultatet redovisas även citat från några av de 

intervjuer vi genomfört. Dessa redovisas som exempel L1 – lärare nummer 1. Kapitlet avslutas 

med en fördjupad analys av resultatet kopplad till bakgrunden med fokus på teoretiska 

perspektiv.  

 

4.1 Bakgrund 

Av de lärare som vi intervjuat är 6 utbildade lärare, 6 utbildade förskollärare samt en utbildad 

fritidspedagog. Samtliga förskollärare har en specialpedagog examen där några gått den äldre 

utbildningen som inte har inriktning utvecklingsstörning. Av lärarna saknar 3 någon form av 

specialpedagogisk påbyggnad. 1 lärare är utbildad specialpedagog, 1 lärare är utbildad 

specialpedagog samt speciallärare mot utvecklingsstörning och 2 lärare utbildar sig till lärare 

mot utvecklingsstörning. De verksamheter som lärarna arbetar i är träningsskolan, 

grundsärskolan, gymnasiesärskolan samt lärvux.  
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4.1.1 Tankar kring kunskap, lärande och bedömning 

Lärarna i studien upplever att eleverna har öar av kunskaper och att eleverna är på väldigt olika 

nivåer. En elev kan ha fördjupade kunskaper inom ett område men vara väldigt svag i ett annat 

område. Kunskapsspannet kan vara väldigt stort i särskolan och grupperna kan spreta åt olika 

håll. De upplever också att kunskaperna kan vara väldigt situationsbundna och att det eleverna 

lär sig i klassrummen inte alltid följer med ut i det verkliga livet. Där i ligger det en utmaning 

för lärarna att försöka hitta och skapa olika undervisningssituationer som gör att eleverna 

utvecklar sin förmåga att kunna generalisera sina kunskaper.  

Lärarna nämner att fokus på särskolan är att se lärandet som ett livslångt lärande där eleven ska 

tillägna sig så mycket som möjligt som förbereder dem för ett vuxenliv. Att ge dem de verktyg 

de behöver och lägga grunden så att eleverna blir så självständiga som möjligt. En lärare säger 

”(…) det är en livslång process där man lär hela tiden, inte bara i skolan”(L1). En annan lärare 

påpekar att ”(…) utmaningen ligger i att befästa kunskaperna”(L2). Många återkommer till att 

de ofta reflekterar över syftet med varför man gör vissa saker och frågan många ställer sig är 

varför eleven ska kunna vissa saker. Bland lärarna finns det funderingar kring lärandet och de 

menar att lärandet egentligen inte följer någon logisk ordning i särskolan utan ibland kan 

eleverna vissa saker och ofta saknas det delar som läraren kanske tycker är mer naturligt att 

eleven ska kunna i en viss ålder eller mognad. En lärare som pratar om kunskap och lärande 

menar följande:  

Det är ingen skillnad om man jämför med grundskolan utan att eleverna på särskolan har också 

rätten att lära sig så mycket de bara kan, det ska inte finnas begränsningar. Men eftersom de har 

andra förutsättningar så handlar det om att skapa mera tid och att göra det mera konkret och på 

flera olika sätt (L3). 

Just tiden menar lärarna i studien är av betydelse för lärandet eftersom eleverna behöver längre 

inlärningstid. Det kan ta lång tid innan läraren ser något resultat. De upplever också att det kan 

vara svårt att veta på vilken nivå eleverna befinner sig på och vilka kunskaper eleverna besitter. 

Det gäller att lägga sig på rätt nivå för att fånga eleverna. ”Att man är lyhörd som pedagog och 

sätter ribban på rätt nivå och utifrån det lägga undervisningen så pass högt så att man får lite 

utmaningar”(L4). Vissa upplever att det just är återkopplingen från eleverna som inte alltid 

funkar vilket försvårar bedömningen och att hitta rätt nivå. Man måste hela tiden göra egna 

tolkningar som lärare och det kan skapa en osäkerhet kring om man är på rätt nivå.  

När man pratar om kunskap och lärande med lärarna i särskolan så kommer alla in på omsorgs 

begreppet. Det hör ihop med särskolan och många menar att det inte går att ta bort omsorgen 
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för att det är grunden till välmående och trygghet. Om eleverna inte skulle må bra så hämmar 

det elevernas inlärning och då skapar man inte de bästa förutsättningarna för lärande. Många är 

även medvetna om att det finns kritik riktad mot särskolan på grund av att man har fokuserat 

för mycket på omsorgbiten och inte prioriterat kunskaper och måluppfyllelse kopplat till 

läroplanen. Men många upplever att man har blivit bättre på att också fokusera på kunskaperna. 

 

4.2 Bedömning 

Bland lärarna i intervjuerna framkommer det att de arbetar med någon form av bedömning varje 

dag. Det är en integrerad del i undervisningen och genomsyrar hela skolverksamheten. De 

upplever att de måste vara flexibla och kunna göra anpassningar här och nu. Det handlar om att 

kunna läsa av eleven dels vilken dagsform eleven har och på vilken nivå eleven befinner sig på. 

Något som betonas av lärarna är att det är en utmaning att just hitta elevens utvecklingsnivå 

och koppla det till rätt undervisningsnivå. De beskriver vidare att de använder sig av de 

kursplaner som finns och utgår från dem när de planerar upp undervisningen, vilka är 

kunskapskraven och vilka förmågor ska eleven utveckla kopplat till det centrala innehållet. De 

nämner även vikten av att ha en helhetsbild av eleven och en röd tråd kring vad som är viktigt 

och meningsfullt för eleven att utveckla. Fokus ska vara på vad den här eleven behöver för att 

klara sig i vuxenlivet och för att bli så självständiga som möjligt.  

 

Bedömning i särskolan är en livslång process som tar tid enligt lärarna. Eleverna har inte alltid 

samma inlärningstakt och det kan ta lång tid att lära in något. Det gäller att kunna bedöma över 

tid men också att kunna göra snabba bedömningar här och nu. Samtliga lärare i intervjuerna 

anser att det är mycket som påverkar lärandet och bedömningen i särskolan. Det är komplext 

med alla faktorer som påverkar och det gäller att man samtalar om bedömning. Framför allt 

framgår det att man kan se olika på de ord som står i läroplanen som till exempel delta, 

samverka och aktiv delta. Reflektioner kring om eleven deltar eller ej och på vilken nivå är 

frågor som uppstår när man pratar bedömning. Lärarna anser att det är bra om lärare har en 

samsyn och diskuterar tillsammans med sina kollegor kring hur man bedömer.  

 

Den individuella utvecklingsplanen (IUP) nämner alla lärare att de arbetar med men åsikterna 

kring hur de arbetar med IUP:n skiljer sig åt. Vissa menar att det är ett dokument som de 

använder när det är dags för utvecklingssamtal, när man ska utvärdera hur det ha gått och sätta 

nya mål. Det är ett dokument som inte upplevs som levande och används dagligen utan att det 
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är något som bara måste skrivas för att sedan läggas undan till nästa utvecklingssamtal. En 

lärare menar att själva formatet på IUP:n inte är så tydlig och bra utan ett dokument som det 

blir mycket text på som ingen orkar läsa, ”(…) om inte vi tycker den är bra hur ska då 

föräldrarna och eleven orka läsa och förstå vad de läser, det blir mycket fakta”(L5). Andra 

upplever att de använder IUP:n som ett levande dokument och försöker att tydliggöra för 

eleverna vilka mål som finns i den. Enligt de intervjuade lärarna gör man hela tiden förändringar 

och anpassar målen utifrån den elevgrupp man arbetar med. 

 

En uppfattning som är synlig bland lärarna är att det har skett en förändring sen nya läroplanen 

togs i bruk. Fokus i särskolan har inte varit på bedömning utan på att se hela barnet, att de 

känner sig trygga och hela omsorgsbiten. Att skifta fokus till att bedöma kunskaper tycker alla 

känns rätt men svårt. Diskussion kring syftet med att ge eleverna betyg när betygen inte gäller 

det samma som för grundskolan när det gäller att söka vidare eller konkurrera på 

arbetsmarknaden är vanligt.  

Det påverkar ju även bedömningen hur ivriga målgruppen är över att få betyg. Det är inget de är 

vana att få historiskt eller något som efterfrågas för de kommer inte få ett bättre jobb eller ett 

annat jobb för att betygen blir bättre (L6). 

Intervjuerna visar att lärarna ändå upplever att många elever kan stärkas och bli mera motiverad 

när de får betyg. De är eniga då de påpekar att när man nu börjat samtala kring bedömning i 

särskolan så blir lärarens roll mera tydlig och förändringen tycker alla är till det bättre. Det 

ligger ett stort ansvar i att lärarna arbetar med att bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett 

bra sätt oavsett om eleven ska ha betyg eller inte. Det handlar mycket enligt dem om att man 

bedriver undervisningen så att eleverna får lära sig det som de har rätt till. På ett sätt går man 

mer medvetet in och bedömer sin egen undervisning.  

Vi som pedagoger eller personal påverkar bedömningen mest. Även hur vi formulerar målen och 

riggar aktiviteter avgör hur man ska bedöma, gör jag så att eleven lär sig det den ska lära sig 

(L7). 

De lärare som arbetar med elever i grundsärskolan upplever svårigheter med att bedöma var 

eleverna befinner sig. Diskussioner om eleverna är i rätt skolform är vanliga och då gäller det 

att man gör en rättvis bedömning av eleven. På de konferenser där man diskuterar elevernas 

resultat i grundsärskolan tar man alltid upp skolform. En lärare menar följande:  
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(…) i och med nya läroplanen där man tagit bort förmåga gör att bedömningen blir mera tydlig 

men hårdare. Det leder till att fler elever inte når upp till målen och konsekvensen blir att de 

måste byta skolform (L8). 

 

4.2.1 Matriser och material 

Det förefaller som att det inte finns så många matriser att tillgå som är bra för bedömningen i 

särskolan. Matriserna kan vara svåra att följa och använda rakt av och man får ofta göra 

förändringar och anpassa utifrån särskolans mål. Man skriver om målen och förtydligar målen 

med bilder. Enligt de intervjuade lärarna använder man sig av allt ifrån egna ihopsatta matriser 

till färdiga mallar från Skolverket. Men eftersom man hela tiden gör förändringar så upplever 

de att det är tidskrävande att utveckla en matris. Man efterfrågar ett bra stödmaterial som passar 

i särskolan där man kan få vägledning och stöd och tydligt kan följa elevens utveckling. Att 

använda sig av matriser anser lärarna kan vara bra då man får ett tydligt material att utgå ifrån 

vilket kanske sparar tid om man bara behöver kryssa i och skriva korta stödanteckningar. Man 

känner även att bedömningen kan bli mer likvärdig och rättssäker med att man använder samma 

bedömningsstöd, just eftersom man upplever att kursplanerna och läroplanerna är så 

tolkningsbara. Det förefaller som att lärarna upplever att det kan skilja mycket kring hur man 

bedömer och ser på bedömning inom en och samma kommun.  

 

I intervjuerna framkommer det att alla lärare använder sig av någon form av material i sin 

bedömning. Det vanligaste är film, bilder, konkreta föremål och dokumentation i mappar. Att 

observera eleverna genom att filma dem är något som lärarna använder sig av. Man kan i ett 

senare skede titta på filmen och observera eleverna kring hur eleven lär sig eller samspelar och 

agerar. Dels är det ett bra sätt att dokumentera på men också ett sätt att kunna föra reflekterande 

samtal kring bedömning i arbetslaget. De lärare som arbetar med elever på en tidig 

utvecklingsnivå använder ofta filmen till att visa elevens föräldrar vid utvecklingssamtal. De 

anser att det är ett bra sätt att kunna visa elevens progression vilket kan vara svårt när man 

arbetar med elever som inte kan kommunicera. En lärare menar att ”lärandet kan vara svårt att 

ta på och förklara för föräldrarna och då är det bra att kunna visa genom film att det verkligen 

har skett en utveckling, det är som ett kvitto”(L2). De nämner också elevredovisningar där man 

använder sig av film. Man låter eleverna redovisa och filmas samtidigt, filmen använder man 

sen till att reflektera tillsammans med eleverna kring lärandet.  

 

Kommunikationskartor av olika slag används i undervisningen, dels för att tydliggöra målen 

men också för att kunna kommunicera tillsammans med eleverna. Man nämner även andra 
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kommunikationsverktyg som dataprogrammet Symwriter och Ipads. De som arbetade med 

elever inom grundsärskolan arbetar med att synliggöra och förtydliga målen genom att skriva 

ut dem i olika former. Bland lärarna i intervjuerna nämner de också att man skriver ut målen i 

moln där de tillsammans med eleven gör en form av självbedömning innan lektionerna för att 

senare utvärdera lärandet. Lärarna upplever att eleverna har lättare att fokusera på några få mål 

att sträva mot om man konkretiserar dem så att de kan utvärdera dem själva.    

 

Något som lyfts i intervjuerna är även att lärarna använder sig av någon form av mall när de 

gör sina egna pedagogiska planeringar. Dessa mallar ser olika ut men i de flesta ingår centralt 

innehåll, syfte, lektionsplaneringar och reflektion. Lärarna upplever att det blir tydligt för dem 

själva när de ska bedöma och framför allt när man är många som ska vara med och reflektera 

över bedömningen.    

 

4.2.2 Hindrande svårigheter  

Något som betonas av samtliga lärare är att man känner att det är en utmaning att bedöma elever 

i särskolan. En av svårigheterna är den övergripande kommunikation som är begränsad många 

gånger. Det kan vara svårt att få syn på lärandet när eleverna inte ger respons och kan förmedla 

kunskapen. Det är inte bara att ge eleverna ett prov och säga till dem att svara på det, så att man 

sen kan utläsa vad eleven kan. Kommunikationen mellan alla parter är viktigt. En annan 

svårighet som lärarna upplever är att kunskapsspannet är så stort och att behoven ser så olika 

ut. Dels så beskriver de att man i särskolan kan undervisa en grupp som är på olika nivåer och 

behöver olika anpassningar både i inlärningssyfte men också fysiska anpassningar. För att 

kunna göra bedömningar i olika gruppsammanhang så måste man ha syftet klart och det som 

ska bedömas ska vara tydligt. På en och samma lektion kan syftet vara att träna på 

kommunikation medan det för en annan elev kan vara högläsning eller motorisk träning. 

Lärarna har också sett att elevens kunskaper kan vara situationsbundna då eleverna kan utföra 

vissa moment i till exempel klassrummet men inte i andra sammanhang. Frågan många ställer 

sig är då om eleven har befäst kunskapen eller inte. ”Hur bedömer man då, kan eleven det eller 

inte”(L8)? En lärare tycker att det är lika svårt att bedöma särskoleelever som det är att bedöma 

grundskoleelever. Det handlar ändå om att göra en rättvis bedömning av elevens kunskaper. 

Det är lika lätt att man sätter en stämpel på eleven istället för att titta på elevens styrkor och 

utvecklingsområden. Men lyckas man som lärare göra en bra bedömning som är framåtsyftande 

så blir eleven lika påverkad av den när han eller hon får ta del av vad de kan men också får veta 

vad de behöver träna mera på.  
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Lärarna är medvetna om att särskolan har fått kritik kring den omsorgsinriktade verksamhet 

och en utmaning är ändå att behålla den delen men ändå ge utrymme för den kunskapsrelaterade 

verksamheten. Svårigheten ligger just i att kunna balansera dessa två. En lärare ger exempel på 

följande:  

 (…) man förr skulle ha gett komplimanger för att eleverna är gulliga eller är fin i håret medan 

man idag ger beröm till eleven genom att kommentera elevens framgångar i addition, utan att 

för den delen inte glömma bort det andra (L3).  

För de lärare som arbetar med elever i grundsärskolan upplever många av dem att det är svårt 

att ibland bedöma om eleven tillhör grundskolan eller särskolan. De är medvetna om att det 

krävs en utvecklingsstörning för att bli inskriven i särskolan men de menar att det finns så 

mycket mer att ta hänsyn till. De elever som ligger på gränsen kan bli oerhört påverkad av vart 

de blir placerade utifrån vilka svårigheter de har. Lärarna upplever ändå att de alltid erbjuder 

eleverna möjligheten att läsa vissa ämnen eller kurser i grundskolan. Men många vill ändå se 

ett ökat samarbete mellan gränserna för att kunna fånga upp de elever som hamnar fel.  

 

4.2.3 Faktorer som påverkar bedömning och lärande 

I analyserna av intervjuerna framträder det att en av de faktorer lärarna anser påverkar 

bedömning och lärande är dagsformen. En elev som inte mår bra eller påverkas mycket av sina 

funktionshinder har enligt lärarna svårt att ta till sig undervisningen och då kan det vara svårt 

att avgöra om eleven inte kan eller har förmågan till att förmedla sina kunskaper. Här kopplar 

de omsorgsfaktorn till det här och anser att den biten är otroligt viktigt.  

En till faktor som påverkar elevernas lärande och lärarnas bedömning är resurser i 

verksamheten. Man nämner assistenternas roll dels kring hur de arbetar nära eleverna och är 

tvungna att göra pedagogiska bedömningar här och nu. Lärare ifrågasätter om det är 

elevassistenterna som ska göra dessa bedömningar och om de har utbildning för det. Men de 

menar också att elevassistenterna är en tillgång i bedömningsarbetet. Dels på grund av att 

antalet personer som kan vara med och stötta runt eleverna och hur nära man kan ge stöttning 

vid olika inlärningstillfällen och bedömningstillfällen påverkar kvaliteten. Alla anser att 

reflektioner tillsammans i arbetslaget kring eleverna och deras utveckling är givande och bra. 

När man tillsammans kan komma med olika syn kring olika lärandetillfällen så får man en 

bättre helhetsbild över vad eleven kan eller inte.   

Tid är även en faktor och lärarna nämner bland annat tid tillsammans i arbetslaget för att kunna 

reflektera tillsammans. Det måste finnas tid avsatt till att kunna diskutera bedömning. Lärarna 
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påpekar även vikten av att det finns utrymme under dagen mellan lektionerna att kunna göra 

reflektioner kring lektionerna och elevernas utveckling. 

 

Bland lärarna i intervjuerna nämns att det finns en osäkerhet kring om bedömningen i särskolan 

kan göras på ett rättssäkert sätt. Många elever har öar av kunskaper och kunskapsnivåerna är så 

olika från elev till elev. Det är många faktorer som påverkar inlärningen och många blir osäkra 

kring hur de ska bedöma. Alla nämner att elevernas progression kan ta tid och kunskaper kan 

visas år efter inlärningstillfället. Här finns också en osäkerhet kring hur länge läraren ska låta 

eleverna utföra en uppgift om läraren inte ser någon större progression innan de ska gå vidare i 

processen eller beslutar att sluta försöka. Lärarna beskriver att de får fundera över elevens ålder 

och handikapp men även vad som är viktigt för eleven att få med sig ut i vuxenlivet och ta 

ställning kring vad man ska prioritera.  

 

Kommunikation är en faktor som påverkar bedömningen i särskolan. Lärarna beskriver att 

kommunikationen med eleverna är begränsad och det kan vara svårt att tolka eleverna. Men 

man vänder även på det hela och anser att deras egen kommunikation med eleverna är minst 

lika viktigt att fundera över. Begränsningarna upplever de finns många gånger hos lärarna själva 

kring att skapa de bästa förutsättningarna för en bra kommunikation tillsammans med eleverna. 

En lärare uttrycker följande: 

När vi har kartlagt och suttit mål så kommer vi fram till att våra elever har jättesvårt med att 

kommunicera om inte vi erbjuder kommunikation. Därför blir det nästan så att det är personalen 

som ska bedömas eftersom det är vi som måste göra det tillgängligt för eleverna (L9). 

 

4.2.4 Formativ och summativ bedömning 

Lärarnas berättelser tyder på att de arbetar med formativ bedömning när de undervisar och då 

framför allt med att tänka framåt och på hur de ska gå vidare. Men i intervjuerna framkommer 

det olika sätt att förhålla sig till vad formativ bedömning Det kan förstås som att det handlar 

om feedback i lärandet. I lärarnas beskrivningar framträder också en osäkerhet kring vad 

formativ bedömning står för.  

En uppfattning som är synlig hos lärarna är att den summativa bedömning sker främst inför 

olika resultatkonferenser eller utvecklingssamtal. Man anser att det sker för att redovisa resultat 

både elevprestationer men också kring hur väl verksamheten fungerar. Att bara arbeta 

summativt kan kännas ganska trubbigt. Men många menar också att särskoleeleverna också har 
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rättigheter att få betyg och att dessa betyg handlar om summativa bedömningar. Att arbeta med 

summativ bedömning handlar om att kunna mäta resultat och det är inte lika lätt i alla 

arbetsområdena att kunna mäta och summera allt. Matriser används inte alltid i den dagliga 

undervisningen men matriserna kan ha en funktion vid utvecklingssamtal eller 

resultatkonferenser. De summativa bedömningarna känns enligt lärarna ganska styrda och kan 

vara värderande.  

 

En lärare anser att om man använder formativ bedömning på rätt sätt så att det genomsyrar allt 

skolarbete då är eleverna medveten om sina styrkor och utvecklingsområden och då när eleven 

får den summativa bedömningen så är det inget konstigt eller oväntat svar. Det är kanske ett 

önskeläge men ändå värt att sträva efter även på särskolan. Formativ och summativ bedömning 

ska inte ta ut varandra utan fungera som ett komplement till varandra. En annan nämner 

följande: ”de har funderat mycket på att få till målen så att man kan skriva och dokumentera 

dem summativt men ändå arbeta formativt”(L9).    

 

4.3 Elevernas delaktighet 

Bland lärarna uttrycks det att det kan vara svårt med att göra eleverna delaktiga i bedömningen. 

Många gånger så vet inte lärarna om eleverna förstår vilka målen är och lärarna försöker att 

tydliggöra och vara så konkreta som möjligt men det är svårt att bryta ner och förenkla målen 

för att kunna tydliggöra dessa för eleverna. Många lärare vill bli bättre på att synliggöra målen, 

även om de har samtal om målen, använder bilder och filmar olika situationer där lärarna tycker 

att eleverna befinner sig i en lärande situation. Ofta blir det reflektioner över själva aktiviteten 

med eleverna. De anser inte alltid att eleverna är medvetna om att de befinner sig i en 

bedömningssituation men att de försöker att uttrycka sig så att eleven ska förstå. Man använder 

sig av mera elevnära ord som, ”vad har du lärt dig? Nu kan du det här”(L10). 

Lärarna upplever ändå att det finns några elever som förstår sina mål och kan delta i att bedöma 

hur han eller hon lär sig och utvecklas. Eleverna sätter egna mål och kommer med idéer om hur 

de ska göra för att nå dit. Många är tydliga med att lärare ska sätta upp mätbara mål så att 

eleverna vet vad de ska kunna.  

De lärare som arbetar med elever på tidig utvecklingsnivå upplever att elevdelaktigheten är en 

utmaning eftersom det kan vara svårt för dem att kommunicera. Lärarna menar att det är de 

som bär ansvaret över hur delaktiga eleverna kan vara i sin lärande process. 
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Det gäller att vara lyhörd och se när eleverna på en tidigutvecklingsnivå förmedlar något. Vi har 

inte riktigt hittat något bra verktyg. Vi försöker att tydliggöra för eleverna och reflekterar över 

progressionen- kom ihåg vad du inte kunde när du började här för fyra år sen och på vad du kan 

nu (L11). 

Några lärare nämner att om inte eleverna kan vara delaktiga i att sätta sina egna mål så får 

föräldrarna vara med och föra elevernas talan.  

Några få lärare känner sig mer uppgivna när de uttrycker att deras elever inte förstår eller har 

motivationen att vilja förstå sina mål. Många gånger så är det dagsformen som avgör och om 

läraren kan motivera dem till att visa sina förmågor och kunskaper. Andra faktorer som kan 

påverka elevernas delaktighet kan också vara nyanlända elever som inte har språket eller elever 

som har kommunikationssvårigheter. Vissa menar att de elever som gränsar mot grundskolans 

kursplaner kan förstå vad betyg är och vad man ska ha dem till men inte de elever som 

undervisas i träningsskolan.  

 

4.4 Ledning 

Det finns delade meningar kring hur lärare upplever bedömningsarbetet i 

särskoleverksamheten. Vissa lärare känner att de har diskussioner och reflektioner kring 

bedömningen med hela arbetslaget medan andra lärarna beskriver arbetet i särskolan som 

ensamt det finns få kollegor att diskutera med vilket gör det sårbart tillexempel om någon är 

borta. Det blir svårt att diskutera och lärarna prioriterar annat arbete.   

 

Ledningens delaktighet i arbetet med lärarna ser olika ut. Några anser att det finns ett glapp 

mellan lärarna och ledningen, några menar till och med att det saknas en närvarande ledare. 

Medan andra lärare upplever det motsatta, att de har en ledare som är närvarande, stöttande och 

till och med engagerade i undervisningen. Ledaren observerar och ger feedback vilket är 

uppskattat. Lärare anser att det är viktigt att de har en ledningsgrupp som är insatt i 

bedömningsarbetet och som ger lärarna möjlighet att avsätta tid för diskussioner. De menar att 

det är en process som ska pågå och fortsätta under tid.   

Bland de intervjuade lärarna har man fått direktiv att använda sig av Skolverkets 

bedömningsmatriser men upplever att det är ett extra moment i arbetet som tar tid, lärarna vill 

inte ha några extra moment, moment som de inte ser syftet med att använda eller som de inte 

har någon användning för. Några ser inte meningen med att använda sig av matrisen medan en 
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annan lärare berättar att man i kollegiet tagit fram en mer anpassad matris då de anser att den 

Skolverket tagit fram inte är anpassad för eleverna i framför allt träningsskolan.   

Att lärarna får lägga upp arbetet själv kring hur de ska arbeta med bedömning är det flera som 

beskriver, lärarna har tydliga direktiv om vad de ska göra men inte hur. Två av lärarna upplever 

just att de får uppbackning av ledningen i arbetet med bedömning samt tydliga direktiv och att 

de kände stora förväntningar från ledningen när man för några år sedan gjorde förändringar och 

införde nytt betygssystem. Lärarna upplever att de både fått och fortfarande får mycket tid till 

arbetet med bedömning, de har även fått mycket stöd och fortbildning.   

Andra lärare har motsatt erfarenhet där de efterfrågat mer tid till att sitta och diskutera med 

kollegor men lärarna upplever att de inte får den möjligheten. Lärare eftersträvar mer tid för att 

få en likvärdig och rättssäker bedömning. De menar att gemensamma reflektioner är viktigt 

både i bedömningsarbetet men även för att kunna diskutera kursplanens innehåll och betydelse. 

”Det handlar ju om att få möjlighet att få förutsättningar i det dagliga arbetet”(L12).  

Tid för reflektion i det dagliga arbetet är något som lärare anser är viktigt. Även här ser det 

olika ut. Några lärare arbetar utifrån Bilaga 6 vilket gör att de har 40 timmars arbetsplatsförlagd 

arbetstid och den tiden används mycket till diskussioner kring bedömning. Lärarna har 

möjlighet till kollegialt lärande där man pratar om bedömning och det är bra. Lärare upplever 

dock att det blir på bekostnad av planeringstiden som är så viktig för att kunna ha bra kvalité 

på undervisningen.   

Lärarna anser att de fått alldeles för få fortbildningsdagar eller nästan inga alls. Någon säger till 

och med att läraren känner sig utlämnade att lära sig nya kursplanen på egen hand. Några lärare 

har tidigare arbetat i grundskolan och kan då jämföra arbetet med implementeringen av 

kursplanen där och menar då att det arbetet var mer ingående och att det fanns en plan och det 

gavs mycket tid för diskussion, reflektion och utbyte av erfarenheter. I särskolan upplever inte 

lärarna alls att de fått lika mycket tid att sätta sig in i bedömningen. ”Det vore bra om man fick 

mer tid avsatt för att sätta oss in i nya läroplanen så att man äger den bättre”(L11).  

I resultatet framkommer det att de lärare som har en rektor som har de övergripande ansvaret 

för både grundskolan och särskolan, känner sig mera delaktig i skolans gemensamma arbete. 

Lärare har gemensamma resultats konferenser där man pratar om skolans elevers resultat och 

bedömningar av eleverna. Här redovisas även elevernas kunskapsutveckling och verksamheten. 
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Har lärarna samma rektor på skolan så upplever lärare att de är med i ett större sammanhang 

och kan på så sätt diskutera bedömningen mer ingående.   

 

4.5 Resultatanalys  

Enligt Ahlberg (2013) bygger det relationella perspektivet på relationer, samspel och 

kommunikation. Lärandet sker i samspel med andra och den miljö som eleven befinner sig i 

påverkar elevens utveckling. Resultaten av studien visar att lärarna utgår ifrån ett perspektiv 

som ligger i linje med ett sociokulturellt sätt att se på lärandet. De nämner att det är många 

faktorer som påverkar lärandet men framför allt lyfter de fram kommunikationen som en av de 

viktigaste byggstenarna i lärandet. Lärarna beskriver att kommunikationen mellan varandra 

måste fungera och eftersom eleverna befinner sig på så olika nivåer så är det en utmaning att 

hitta en fungerande kommunikation. Ahlberg (2013) menar att man kan ta perspektivet en nivå 

till och kalla det för de kommunikativa relationella perspektivet och där blir även delaktighet 

en byggsten i processen. Av resultatet så framkommer det att lärarna försöker att göra eleverna 

så delaktiga som möjligt i sin egen lärandeprocess. Lärarna använder sig av allt ifrån olika 

kommunikativa hjälpverktyg såsom dataprogram, film, bilder och konkreta saker för att kunna 

göra eleverna så delaktiga som möjligt. Svårigheter som lärarna beskriver med att göra eleverna 

delaktiga är själva kommunikationen och att hitta den nivå som eleven befinner sig på.  

 

Här blir Vygotskijs (1978) teori om att befinna sig i elevens proximala utvecklingszon relevant 

då han menar att genom interaktion och samarbete med andra människor i den proximala 

utvecklingszonen kan många inlärningsprocesser skapas. Men alla lärare i studien upplever att 

det inte alltid är så lätt att bedöma vart eleven befinner sig. Lärarna nämner att eleverna kan 

vara ojämna i sin kunskapsutveckling och faktorer som dagsform och tid påverkar eleverna 

mycket. Lärarna utrycker att de försöker att arbeta nära eleverna och stötta dem och göra 

anpassningar både här och nu men också se i ett längre tidsperspektiv. Att kunna göra 

bedömningar om när det är rätt läge att gå vidare eller byta aktivitet kopplat till de mål eleven 

har är en utmaning. Detta menar Bruner (1996) är otroligt viktigt, att kunna ge stöttning men 

också att kunna avveckla stödet utifrån hur eleven utvecklas.  

Det perspektiv man har på kunskap och lärande påverkar också bedömningsarbetet i skolan. 

Enligt Lindström och Pennlert (2015) skapas kunskap genom sociala och kulturella 

sammanhang som framhävs i det sociokulturella perspektivet. Kunskap bygger på tidigare 

erfarenheter, upplevelser och förståelse som en människa har. Vygotskij (1978) menade att man 
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måste utgå ifrån vad eleven har för intressen och bygga undervisningen på det för att fånga 

elevernas delaktighet till lärande. Resultaten visar att lärarna försöker att utgå från varje elevs 

förutsättningar och mål när de undervisar. Även om de alltid kopplar det centrala innehållet till 

de mål eleven har så gör de individuella anpassningar som utgår från elevens behov. Alla lärare 

anser att det är en balansgång att tillmötesgå både skolans krav kring styrdokument och elevens 

förutsättningar och behov.  

 

Av resultatet framgår det att lärarna upplever det svårt att kunna bedöma kunskap och 

sammanhang. De förklarar att de ibland kan se elever som visar att de har kunskap inom ett 

område i ett sammanhang men när elever byter miljö och sammanhang så visar eleverna inte 

samma förtrogenhet med kunskapen. Det leder till att lärarna anser att bedömningen blir 

komplext och kopplar det till hur rättssäker bedömningarna är. Eftersom kunskap både kan vara 

praktisk och teoretisk så måste lärarna låta eleverna få ta del av båda dessa delar i 

undervisningen. Som Strandberg (2014) menar så handlar kunskapsutveckling om att lägga ny 

kunskap på det gamla, att väva in allt från fakta och färdigheter till både abstrakt och konkret 

innehåll. Det är en röd tråd som ska följa eleven genom hela skolsystemet. Alla lärare pratar 

just kring att ha en röd tråd och se helheten kring en elev. Man nämner samarbete mellan olika 

skolstadier och en samsyn kring bedömning i särskolan. Här i kommer också ledningens roll in 

i själva bedömningsarbetet, att de är delaktiga i att skapa möjligheter för exempelvis 

reflekterande samtal kring bedömning och lärande. 

 

 

5 Diskussion 

 

I detta kapitel diskuteras resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar för att få fördjupad 

förståelse för hur lärare ser på bedömning och hur lärare arbetar med bedömning i särskolan.  

Först diskuteras huruvida vi fått svar på syfte och frågeställningarna eller inte. Därefter följer 

en diskussion kring den metod vi valt att använda oss av för att få svar på våra frågeställningar. 

Vad är för- och nackdelarna med att använda intervju som metod och kunde vi gjort på något 

annat sätt? Efter metoddiskussionen följer en resultatdiskussion där studiens resultat kopplas 

till vår bakgrund. Kapitlet avslutas med reflektioner kring studien utifrån det resultat vi fått 

fram samt förslag på vidare forskning.  
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5.1 Metoddiskussion 

Vi anser att vi i vår studie har fått svar på det syfte och frågeställningar vi hade. Dels genom att 

ta del av aktuell forskning om bedömning men också genom att ha tagit del av lärarnas 

uppfattningar och beskrivningar kring bedömning. Att utifrån våra intervjuer få tolka och gå 

djupare in i att analysera resultaten har lett oss till en fördjupad syn på bedömning.  

 

Att genomföra en studie i en verksamhet som vi själva har stor erfarenhet av kan både vara 

positivt och negativt. Det svåra kan vara att gå in i forskarrollen och förhålla sig objektiv och 

kritisk till den data som samlas in. Eftersom vi vill ta del av lärarnas erfarenheter och tankar 

kring arbetet medbedömning så har studien en kvalitativ ansats. Hade vi valt att använda oss av 

enkäter till exempel där fokus ligger på statistik finns risken att vi inte fått det underlag vi har 

idag. Däremot frågar vi oss om fler hade valt att delta i studien då anonymiteten kan upplevas 

större vid en enkätundersökning jämförelsevis med en intervju. Till skillnad från enkäter så kan 

man enligt Kvale och Brinkmann (2014) ställa följdfrågor under intervjun för att få en djupare 

insikt och bredare förståelse för det lärarna vill förmedla.  

 

För att öka validiteten i en studie kan man med fördel genomföra en pilotstudie med avsikt att 

se om man utifrån intervjufrågorna kan få svar på de frågeställningar som studien bygger på. 

Validiteten i intervjufrågorna upplevdes god då vi ansåg att frågorna gav svar på det vi hade för 

avsikt att undersöka (Bell, 2000). Vi valde att använda oss av en intervjuguide med fasta teman 

kopplade till syftet och tog sedan fram några stödfrågor att använda sig av för att föra dialogen 

under intervjun framåt. Dessa frågor var inte fasta utan mer som ett stöd för vår egen del.  

 

Vi gick in i intervjutillfällena med en öppenhet och en nyfikenhet av att få ta del av lärarnas 

erfarenheter. Enligt Kvale och Brinkman (2014) kan det lätt bli en maktdimension som kan 

resultera i ett etiskt dilemma mellan intervjupersonerna och undersökningspersonerna. Vi 

upplever inte att detta uppstod utan vi försökte att hålla oss neutrala vilket ledde till goda samtal 

kring lärarnas erfarenheter om arbetet med bedömning. Det blev dock en igenkänningsfaktor 

som vi lätt kunnat koppla till vår egen yrkeserfarenhet men vi har haft för avsikt att inte låta 

våra erfarenheter speglas i studien.  

 

När vi strukturerade upp vår studie fanns en förhoppning om att få möjligheten att intervjua 

många verksamma lärare i särskolan för att få ta del av flera lärares erfarenheter. Vi fann det 

dock väldigt svårt att få tag på lärare som hade viljan och möjligheten att delta. Det kan finnas 
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en rad anledningar till detta såsom både tidsbrist och oviljan att delta. Vi ställer oss frågan vad 

detta beror på och om det egna arbetet med bedömning kan upplevas som känsligt. De intervjuer 

som genomfördes kändes inte färgade av detta utan samtalen var oerhört givande och öppna. I 

studien är det 14 lärare som valt att delta, 13 av dessa intervjuer spelades in för att underlätta 

det kommande analysarbetet (Bell (2000).  

I efterhand har vi diskuterat om vi skulle ha återkopplat till intervjudeltagarna efter 

transkriberingarna för att säkerställa att vi inte har misstolkat det inspelade materialet. Vi frågar 

oss om det varit mer etiskt mot deltagarna. Enligt Bell (2000) kan detta vara bra för att utesluta 

misstolkningar. Vi funderar även om detta hade påverkat resultatet på något sätt. 

 

5.2 Resultatdiskussion och slutsats 

Vi har i vår studie sett att alla lärare i särskolan arbetar på något sätt med bedömning oavsett 

på vilken utvecklingsnivå eleverna befinner sig på. Enligt Skolverket (2011) är man skyldig att 

utvärdera och bedöma elevernas kunskapsutveckling tillsammans med eleven och dess 

vårdnadshavare. Detta är något som ingår i lärarens uppdrag och bedömningen är en stor del av 

lärarens dagliga arbete. Lärarens syn på lärande och kunskap påverkar enligt Ahlberg (2013) 

bedömningsarbetet och egentligen hela skolverksamheten. Vi upplever att alla lärarna samtalar 

kring bedömning utifrån det kommunikativa relationella perspektivet då de framhäver faktorer 

som kunskap, relationer och kommunikation som viktiga. Alla är medvetna om att samspel och 

relationer bygger på en fungerande kommunikation. Lärarna nämner olika sätt och metoder för 

att få till en bra kommunikation mellan alla parter. När man som lärare lyckats bygga en relation 

till eleven då först kan vi fokusera på ny kunskapsutveckling. Att eleverna lär för livet och att 

de får de verktyg de behöver för att bli så självständiga som möjligt i vuxenlivet och inte bara 

få kunskaper utifrån kursplanen är något som samtliga såg som viktigt.  

 

När vi nu har läst mycket om bedömning så kan vi se att många forskare fokuserar på formativ 

bedömning eller bedömning för lärande. Wiliam och Leahy (2015) anser att det finns en 

oenighet om vad formativ bedömning betyder trots att benämningen funnit i närmre 50 år. 

Utifrån vårt resultat kan även vi se att lärare är osäkra kring formativ bedömning och vad det 

står för. Man refererar ofta till att formativ bedömning är framåtsyftande men man tar inte med 

andra viktiga aspekter som återkoppling och elevdelaktighet. Vår erfarenhet utifrån 

diskussioner kring bedömning i olika skolsammanhang är att lärare i särskolan anser sig arbeta 

med just formativ bedömning för att man inte använder sig av prov eller andra mätbara tester. 

Lärarna anser att summativa bedömningar enbart kopplas till prov och resultat och eftersom de 
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inte använder dessa moment i sin undervisning anser lärare att de arbetar formativt. Vi tolkar 

det som att lärare inte är fullt insatt i vad just de olika bedömningarna handlar om. Sach (2012) 

påpekar vikten av att lärare teoretiskt förstår vad formativ bedömning handlar om och att de 

sedan praktiskt kan använda sig av formativ bedömning. Här menar Black (2015) att lärare över 

lag kan uppleva att den summativa bedömningen är lättare att genomföra och redovisa i mätbara 

kunskaper vilket många kräver av skolan när de ska redovisas och ska jämföras med andra 

länder. Den formativa bedömningen bygger på andra komponenter än siffror. En viktig del av 

att arbeta med formativ bedömning är att kunna ge eleverna feedback eller återkoppling i sitt 

lärande. Intervjuerna visar att lärarna hade uppfattningen av att de gav eleverna feedback. Dels 

här och nu under lektionerna men också genom att ge feedback efter ett arbetsområde. Frågan 

är ändå hur mycket eleverna förstår av den feedback de får och man kan här ifrågasätta hur 

denna bedömningsform påverkar elevernas resultat. Det är just de som Weurlander m.fl. (2012) 

menar är en så viktig faktor i att formativ bedömning ska bli framgångsrikt. Eleverna måste 

kunna förstå den feedback de får för att kunna gå vidare i lärandeprocessen vilket elever i 

särskolan har svårigheter med. Annars fungerar inte bedömningen optimalt och då måste läraren 

hitta något annat sätt.  

 

Något som betonas av lärarna i studien är att det kan vara svårt att få eleverna, framför allt de 

elever som befinner sig på en tidig utvecklingsnivå, delaktiga i arbetet med att sätta lärande mål 

och bedöma lärandet. Det är även en utmaning att förtydliga kunskapskraven så att eleverna 

ska ha möjlighet att förstå målen vilket är en förutsättning för delaktighet. Lärarna upplever att 

det är deras skyldighet att sträva efter att skapa möjlighet till att alla elever ska kunna förstå 

sina mål. Begränsningarna upplever lärare också finns hos dem själva att hitta lösningar utifrån 

elevernas olika behov. Att utifrån rätt utvecklingsnivå hitta rätt undervisningsnivå. Det är en 

utmaning att få alla elever delaktiga och att vilja delta i sitt lärande eftersom vissa elever har 

begränsningar i och med sina funktionshinder. Det finns enligt Shavelson m.fl. (2008) studier 

som visar på att just formativ bedömning kan vara bra för lågpresterande elever men även för 

andra elever i grundskolan då eleverna är mer delaktiga och får möjlighet att själva reflektera 

över sitt lärande. När eleverna får vara delaktiga i undervisningen och bedömningsprocessen 

ökar det elevernas motivation och eleverna blir mer medveten kring hur eleverna själva lär sig. 

Enligt Cauley och McMillan (2010) är det viktigt att eleverna är just delaktiga för att kunna 

vara med och påverka samt få möjlighet att sätta egna personliga mål. 
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Av resultatet framkommer det att alla lärarna var noga med att planera sin undervisning utifrån 

det centrala innehållet samt kunskapskraven. Enligt Wiliam och Leahy (2015) måste läraren 

vara klar över elevens lärandemål innan läraren vet vad den ska bedöma. Därför är det viktigt 

att både ha kunskaper om kunskapskraven men även vilken utvecklingsnivå eleven befinner sig 

på. Här i ligger det en stor utmaning för lärare i särskolan då man upplever att det är svårt att 

bedöma elevens kunskapsnivå. Det är viktigt att läraren utgår ifrån var eleven befinner sig och 

att läraren utgår ifrån elevens proximala utvecklingszon. Det är enligt Vygotskijs (1978) teori 

viktigt att läraren här bygger vidare på elevens kunskaper och erfarenheter samt utmanar 

elevens abstrakta tänkande. Elever med utvecklingsstörning har olika begränsningar och dessa 

begränsningar påverkas utifrån vilken miljö de befinner sig i. Detta gör att kunskaper kan visas 

på olika sätt och kan ibland vara situationsbundna. Just detta gör att lärarna kan ifrågasätta 

bedömningen och om bedömningen är rättssäker. Frågan är om man någonsin kan få en helt 

rättvis bedömning när eleven har en utvecklingsstörning.  

 

För att få en så rättssäker bedömning som möjligt är det viktigt att lärare har pedagogiska 

diskussioner tillsammans om eleverna för att få en större helhetsbild. Lärarnas berättelser tyder 

på att detta anses som viktigt och de uttrycker en önskan om att kunna använda sig av 

sambedömning i större utsträckning. I särskolan är man oftast flera vuxna runt eleverna men 

lärare upplever ändå att det är svårt att få tid till att sitta och diskutera pedagogiska ämnen som 

bedömning. Det är enligt Bennet (2011) viktigt att man just avsätter tid i verksamheten för att 

tillsammans utveckla en samsyn kring bedömning. Wylie och Lyon (2015) menar att arbeta 

med formativ bedömning kan vara tidskrävande i början och kostsamt men ju mer insatt lärarna 

blir i arbetssättet desto mer kan det gynna verksamheten i längden. Om man arbetar med 

formativ bedömning leder det enligt Herman m.fl. (2015) till att lärarna blir mer insatta i sin 

praktik och fokus kan då läggas på att analysera elevernas kunskaper och hinder i lärandet. 

Detta leder till att pedagogen lättare kan individanpassa sin undervisning dels att hitta rätt nivå 

utifrån eleven och koppla det till de kunskapskrav som finns. Eftersom särskolan under en 

längre tid varit mer omsorgsinriktad så har fokus efter nya läroplanen blivit mer 

kunskapsinriktad. Utifrån vårt resultat kan vi se att lärarna upplever denna förändring som något 

positivt lärare menar dock att de inte kan bortse från den omsorg eleverna behöver för att kunna 

tillgodose sig undervisningen. Bland lärarna i intervjuerna framkommer det att en del har fått 

mycket stöd i förändringen kring särskolan medan andra känner sig utlämnade att själva 

förändra verksamheten och lära sig den nya kursplanen. Detta är en förändring som påverkar 

både lärare och elever. Vissa elever förstår inte meningen med betyg och detta är även något 
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som lärare ifrågasätter. Man uttrycker funderingar kring vad detta kan göra för eleven då dessa 

inte har samma konkurrenskraft ute i samhället. Vissa elever har heller inte samma strävan att 

uppnå ett högre betyg utan ser skolan som en social samlingsplats under dagen och inte som en 

arena för lärande och utveckling. Även om vi känner att lärarna vill utveckla sitt 

bedömningsarbete så kvarstår funderingarna kring syftet med dem.  

 

Intervjuerna visar att lärarna är oeniga i sin uppfattning om bedömning då framförallt när det 

gäller arbetet med dokumentationen kring elevernas kunskaper. Lärare upplever att de lägger 

ner mycket tid på att dokumentera men sedan används inte dokumenten i det dagliga arbetet 

och det blir ett extra moment som lärare är ålagd att göra. Det finns en strävan om att förändra 

dokumenten dels så att de är anpassade utifrån särskolans verksamhet och att det är dokument 

som man kan använda sig av i det dagliga arbetet. Arbetet med den dagliga dokumentationen 

kan även enligt Cornelius (2013) vara en viktig del i att följa elevens progression och menar 

vidare att matriser av olika slag kan underlätta det dagliga arbetet. Enligt de intervjuade lärarna 

uttrycks en önskan om att hitta bra anpassade matriser men att dessa inte finns utan man 

skräddarsyr sina egna. Den dagliga dokumentationen som är levande är tidskrävande men är 

ändå en viktig del för att följa elevens progression och för att anpassa och planera 

undervisningen utifrån eleven. De dokumentationer som lärarna i intervjuerna inte anser bidra 

till något annat än till att ledningen ska ha en överblick kring verksamheten känns bara 

tidskrävande och oviktig. Men om lärare för anteckningar kring elevernas progression och 

använder IUP:n som ett levande dokument kan de tidigt upptäcka och göra åtgärder för de 

elever som behöver. Genom att införa återkommande betygskonferenser vilket många av 

lärarna ser som positiv anser vi att man kan spara tid och föra ett naturligt resonemang kring 

eleverna och bedömning. Här kan ledningen vara med i processen och på så sett följa 

verksamheten och elevernas progression. Wylie och Lyon (2015) betonar vikten av att 

skolledningen är delaktig i processen och prioriterar bedömningsarbetet för att lärarna ska få 

möjlighet att höja kvalitén kring bedömningen. Resultatet visar att det ser väldigt olika ut, några 

menar att de har ledningens fulla stöd och närvaro medan andra menar att ledningen är 

frånvarande och inte skapar tid under dagen för reflektion. Här är det viktigt att lärare vet vilka 

krav ledningen har på arbetet med bedömning samt att läraren prioriterar och avsätter tid efter 

lektionen att själv reflektera och dokumentera. Detta är något som borde vara självklart i 

ledningens förväntningar på en lärares arbetsbeskrivning. Därav vikten av att ledningen är 

insatta i bedömningsarbetet i verksamheten. Bland lärarna i intervjuerna framkommer det att 

några arbetat eller arbetar enligt Bilaga 6 vilket gör att de har 40 timmars arbetsplatsförlagd 
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arbetstid samt 5 timmars förtroendetid, till skillnad från 35 timmars arbetsplatsförlagd arbetstid 

samt 10 timmars förtroendetid. Lärarna menar att denna tid kan utnyttjas till just diskussioner 

kring bedömning och de har större möjlighet med sambedömning kring eleverna. Lärarna anser 

dock att det blir på bekostnad av planeringsarbetet och att kvalitén på undervisningen påverkas 

av att tiden tas till arbete kring bedömningen.  

 

Lärarna i studien uttrycker att de dagligen arbetar med bedömning men vill och behöver mer 

kunskap kring att bedöma elever i särskolan. Då detta både är nytt samt komplext. När man 

införde nya läroplanen och fokus lades på kunskap infördes även legitimationskrav där alla 

lärare som arbetar i särskolan, från och med 2018, ska ha rätt behörighet för att undervisa i 

särskolan. Av resultaten kan vi se att lärarna önskar mera utbildning kring bedömning och 

frågan är om inte alla lärare i särskolan behöver ta del av ny kunskap och erfarenheter kopplat 

till aktuell forskning inom området. Vi kan se att de lärare i studien som genomför eller 

genomfört speciallärarutbildningen har goda kunskaper om den formativa bedömningen i 

särskolan samt att de fått mycket genom sin utbildning. Lärarna pratar om att det är en process 

som hela tiden måste hållas levande och samtalas kring, hur man ser på lärande och bedömning. 

Något som betonas av lärarna i studien är att förändringen är positiv då man som lärare måste 

utveckla och bli mera medveten om sin pedagogiska roll och det kan leda till att statusen kring 

läraryrket i särskolan förstärks.  

 

5.3 Avslutande reflektioner 

Vi gick in i denna studie med förhoppningar om att få en fördjupad förståelse och bredare 

kunskaper om bedömning samt verktyg att använda oss av i vårt eget arbete. Vi känner att vi 

har fått tagit del av mycket intressant forskning kring bedömning och våra kunskaper om detta 

har fördjupats. Av resultaten kan vi dra slutsatsen att vi känner igen oss i det som lärarna 

beskriver kring bedömningsarbetet i särskolan. Även om vi inte har fått ta del av så mycket nytt 

material eller verktyg så har vi fått en inblick i flera verksamheter och lärares upplevelser som 

gör att vi känner oss tryggare i vår roll som lärare. Vi är inte ensam om att tycka att 

bedömningsarbetet i särskolan är komplext och vi måste tillsammans ta oss an 

bedömningsuppdraget för att utveckla våra kunskaper kring lärande och bedömning. Vi inser 

också att det är en process och det är viktigt att lärare fortsätter att ta del av aktuell forskning 

kring lärande.  
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5.4 Förslag på fortsatt forskning.  

Vid en djupdykning i ett sådant stort ämne som lärande och bedömning så kommer man 

naturligtvis att stöta på kunskap som är mycket intressant och ju mer man lär sig desto mer vill 

man lära sig. Funderingar kring hur man skulle kunna gå vidare och forska kring andra 

infallsvinklar är stora. Vi tycker det skulle vara intressant att skifta fokus kring bedömning och 

ta del av ledningens syn på bedömning i särskolan, eftersom resultatet har visat på stora 

skillnader när det gäller ledningens roll i arbetet med bedömning. Det skulle även vara 

intressant att forska vidare kring hur dessa matriser som lärarna pratar om skulle kunna se ut 

för att på bästa sätt fungera i särskolan. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

 

 

Hej! 

 

Vi är två lärare som läser på Mälardalens högskola i Västerås, speciallärarutbildningen med 

inriktning mot utvecklingsstörning. Vi är inne på vår sista termin och ska skriva ett självständigt 

arbete som handlar om bedömning i särskolan. Vi arbetar båda inom särskolan och har under 

utbildningens gång funderat mycket kring bedömning i särskolan. Syftet med studien är att vi 

vill undersöka hur man kan arbeta med bedömning. 

 

I vår studie har vi valt att använda oss av intervjuer för att kunna ta del av pedagogers kunskap 

och erfarenheter kring bedömning. Vi vill därför fråga er om ni vill delta i vår studie genom att 

ställa upp på en intervju som tar ca 1 tim. Deltagandet är frivilligt och i studien kommer vi att 

ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att ni när som helst 

kan avbryta intervjun och att namn på personer och skolor avidentifieras i arbetet. Resultatet 

kommer endast att användas för denna studie. 

 

 

Har du frågor är det bara att ta kontakt med oss eller vår handledare.  

Aon14015@student.mdh.se 

Tkn14007@student.mdh.se 

 

Handledare: Gunilla Sandberg  

gunilla.sandberg@mdh.se 

 

Tack för din tid och hoppas du vill medverka. 

 

 

 

Hälsningar  

Anna och Theres 

mailto:Aon14015@student.mdh.se
mailto:Tkn14007@student.mdh.se
mailto:gunilla.sandberg@mdh.se


 

49 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 

 

Bakgrund 

 Kan du berätta om din yrkesroll som du har idag samt den verksamhet du arbetar i? 

 Vad har du för behörighet? 

 Kan du berätta om dina tankar kring kunskap, lärande och bedömning? 

Bedömning 

 Hur arbetar du med bedömning?  

 Upplever du några svårigheter med att bedöma elever i särskolan? 

 Vilka faktorer tycker du påverkar bedömningen?  

 Använder du något material ex. matriser eller konkret stöd? 

Elevdelaktighet  

 Hur påverkar bedömningen dina elevers lärande?  

 Hur delaktiga är dina elever i sin progression? 

 Hur gör du för att få eleverna delaktiga i processen kring bedömning?  

 Upplever du att dina elever förstår målen? 

Ledning 

 Vilka riktlinjer har ni på skolan kring arbetet med bedömning?  

 Ges det utrymme och tid för diskussioner kring bedömning? 

 Finns det tydliga direktiv om hur bedömningen ska hanteras? 

 Har lärare på skolan fått fortbildning i bedömning? 

 


