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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att undersöka några lärares syn på bedömning av elevers kunskaper i 

förhållande till kursplanerna inom grundsärskolan med inriktning träningsskola samt inom 

gymnasiesärskolans individuella program. De frågeställningar som använts för att tydliggöra syftet 

är; Hur tolkar några lärare inom grundsärskolan med inriktning träningsskola respektive lärare inom 

gymnasiesärskolans individuella program kursplanernas formuleringar; att delta och reagera 

igenkännande, kopplat till elevernas måluppfyllelse?: Hur arbetar dessa lärare med 

kunskapsbedömning kopplat till kursplanerna inom respektive skolform. Hur ser lärarna på 

kursplanerna som verktyg för kunskapsbedömning? Studien är av kvalitativ karaktär och har 

inspirerats av den fenomenografiska metodansatsen. Som datainsamlingsmetod har halvstrukturerade 

och tematiska samtalsintervjuer använts. Sammanlagt intervjuades nio lärare; fem lärare från 

träningsskola och fyra lärare från gymnasiesärskolans Individuella program. Studien visar att lärarna 

tolkade begreppet att delta mycket olika, majoriteten av lärarna uttryckte att de var osäkra på hur de 

skulle tolka begreppet i relation till kunskapsbedömning av elever. Denna studie visar även att 

kunskapsbedömningen i de båda skolformerna hade en delvis formativ karaktär, lärarna i de båda 

skolformerna efterfrågar dokumentationsverktyg för att möjliggöra och öka elevernas delaktighet i 

bedömningsarbetet. Studien problematiserar slutligen begreppet delta som något objektivt mätbart av 

lärarna. 

Nyckelord: intellektuell funktionsnedsättning, kvalitativ studie, samtalsintervju, träningsskola - 

gymnasiesärskola, formativ bedömning, tolkning av kunskapsbedömning, delaktighet 
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1.  INLEDNING  

Att barn och unga med en intellektuell funktionsnedsättning har rätt till en skolgång där de 

stimuleras att utvecklas efter deras individuella förutsättningar kanske ses som en självklarhet i 

dagens skola. Det är därför viktigt att påminnas om att det in på 1900-talets mitt fortfarande sågs som 

en skam att få ett barn med en intellektuell funktionsnedsättning. Barnen ansågs vara farliga och 

rycktes upp från sina familjer, placerades på anstalter där ingen undervisning bedrevs 

överhuvudtaget (Grünewald, 2010). Idag har elever med en intellektuell funktionsnedsättning rätt till 

att gå i särskilda skolformer; grundsärskolan och gymnasiesärskolan, med egna läroplaner och 

kursplaner (Skolverket, 2011b; 2013b). Inom dessa skolformer finns två inriktningar; träningsskola 

och gymnasiesärskolans individuella program där elevens kunskaper i förhållande till 

kunskapskraven i kursplanerna bedömas. Det särskilda i denna bedömning, som inte görs i någon 

annan skolform, är att bedömande lärare ska ställa elevens kunskaper i relation till dennes 

individuella förutsättningar (Skolverket, 2015a, 2015b). Detta gör att innebörden av kunskapskraven 

kan ha olika betydelse för olika elever. Lärarens tolkning och anpassning av dessa blir därför av 

största relevans. Denna typ av bedömning ställer höga krav på lärarens förmåga att anpassa 

undervisningen efter varje elevs individuella förutsättningar och förmågor.  Detta gör det intressant 

att undersöka några lärares arbete med bedömningen i dessa skolformer. Vidare blir det intressant att 

undersöka några lärares tolkningar av kunskapskraven i kursplanerna. Då det inte finns så mycket 

forskning gjord på just detta område blir det av relevans att fokusera på detta i denna studie.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka några lärares syn på bedömning av elevers kunskaper inom 

grundsärskolan med inriktning träningsskola samt inom gymnasiesärskolans individuella program. 

Finns det likheter och skillnader mellan dessa lärares synsätt på bedömning?  

1. Hur tolkar några lärare inom grundsärskolan med inriktning träningsskola respektive lärare 

inom gymnasiesärskolans individuella program kursplanernas formuleringar; att delta samt 

reagera igenkännande, kopplat till elevernas måluppfyllelse? 

2. Hur arbetar dessa lärare med kunskapsbedömning kopplat till kursplanerna inom respektive 

skolform? 

3. Hur ser lärarna på kursplanerna som verktyg för kunskapsbedömning? 
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2.  BAKGRUND 

2.1. Intellektuell funktionsnedsättning (Utvecklingsstörning) 

“Sinnesslö” var den officiella termen som användes fram till 1954 och ersattes av “psykiskt 

efterbliven” som sedan ersattes av ”psykisk utvecklingsstörning” (Areschoug, 2003). Szőnyi (2005) 

menar att det är svårt att hitta en enhetlig definition av begreppet utvecklingsstörning vilket tros bero 

på att begreppet intelligens inte heller har definierats entydigt. Konsekvensen av detta är att vem som 

blir kategoriserad som utvecklingsstörd beror på vem som gör bedömningen (Szőnyi, 2005).  

Utvecklingsstörning ses i allmänhet som ett intellektuellt eller kognitivt funktionshinder 

(Reichenberg, 2012). Ur ett psykologiskt perspektiv är innebörden av utvecklingsstörning en 

begränsad intellektuell förmåga med varierande grad av störningar i uppmärksamhet eller 

varseblivning (Reichenberg, 2012). Kylén (2012) delar in utvecklingsstörning i tre olika grader: 

lindrig, måttlig och grav. Det som tidigare benämnts som psykisk utvecklingsstörning benämns nu i 

DSM V som intellektuell funktionsnedsättning (American Psychiatric Association, 2013).  

Olika perspektiv på intellektuell funktionsnedsättning kan intas och dessa påverkar 

sammanhanget individen är i (Ineland, Molin & Sauer, 2013). Ett medicinskt eller kategoriskt 

perspektiv tenderar att fokusera på brister eleverna har till följd av den intellektuella 

funktionsnedsättningen och lärarens uppgift blir här att kompensera dessa brister. I ett sociokulturellt 

perspektiv söks barriärer och hinder för individens lärande i den sociokulturella kontexten. Lärarens 

uppgift blir att undanröja dessa hinder för att skapa lärande hos individen. I ett miljörelativt 

perspektiv ses funktionshindret som något som uppstår i mötet mellan individ och miljö där lärarens 

uppgift är att anpassa miljön efter varje elevs förutsättningar (Ineland et al., 2013). 

 

2.2. Särskola 

2.2.1. Specialundervisningens historia 

Formellt sett fick alla barn rätt att gå i skolan i Sverige 1842 då folkskolan infördes, men i praktiken 

uteslöts de som inte kunde tillgodogöra sig undervisningen; däribland de sinnesslöa (Grünewald, 

2010). Landstinget tog ett frivilligt ansvar för att undervisa de sinnesslöa i skolhem som var 

anstaltsliknande där fokus låg på social anpassning och uppfostran (Grünewald, 2010). Skolplikt för 

sinnesslöa infördes först 1944. De sinnesslöa indelades i två grupper; de bildbara och de obildbara 

och Grünewald (2010) menar att denna uppdelning än idag lever kvar i form av grundsärskola och 
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träningsskola. Endast de sinnesslöa som ansågs bildbara togs emot på skolhemmen. Under slutet av 

1800-talet utformades minimikurser med lägre kunskapskrav för elever som inte klarade av skolans 

ordinarie undervisning (Brodin & Lindstrand, 2010). De sinnesslöa placerades dock fortfarande i 

isolerade skolhem som först 1928 fick en undervisningsplan (Grünewald, 2010). Skillnaden mellan 

hjälpklasser och skolhem för sinnesslöa var flytande (Areschoug, 2003). Hjälpklassernas elever 

ansågs ligga närmare normalklassernas elever intelligensmässigt. Placeringen i hjälpklasser 

ifrågasattes och debatterades i samhället men rättfärdigades av skolväsendet med att eleverna själva 

gynnades av sänkta kunskapskrav. Dock accepterades särskiljandet av elever med stora intellektuella 

funktionsnedsättningar som ansågs obildbara (Brodin & Lindstrand, 2010). Man fann vid 

granskningar av skolhemmen att många barn i dessa inte var sinnesslöa (Grünewald, 2010). Detta 

troddes bero på bristen av hjälpklasser. Under 1960-talet lades skolhemmen ner och ersattes av 

specialklasser, beteckningen särskola började gälla 1955 (Grünewald, 2010). Då en 

kategoriseringstrend av elevers avvikelser växte sig starkare startade många olika typer av 

specialklasser kopplat till kategoriseringar (Rosenqvist, 2000).  

Träningsskolan infördes 1968, i och med detta var Sverige först i världen med att införa 

skolplikt för de barn som hade ansetts vara obildbara (Grünewald, 2010). Undervisningen i 

särskolorna kom att fokusera på vardagliga aktiviteter, kommunikation och social träning och 

pedagogerna hade stor frihet i tillämpningen av kursplanerna (Grünewald, 2010). SIA-utredningen 

från 1970-talet förordade integrering av specialklassernas elever, en tanke om att alla skulle rymmas 

inom ordinarie undervisning väcktes vilket ledde till en integrering av särskolan som främst var en 

fysisk lokalintegrering (Atterström & Persson, 2010; Grünewald, 2010; Tideman, 2004). Särskolan 

var dock fortfarande styrd av landstinget medan skolan var statligt styrd (Tideman, 2004). Tanken 

om “en skola för alla” växte sig starkare under 1990-talet då särskolan kommunaliserades (Eriksson-

Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2011). Delaktighet i “en skola för alla” framhölls som en 

rättighet, skolan skulle anpassas efter alla elever och inte eleverna efter skolan.  

Ett kategoriskt perspektiv på elevers skolsvårigheter har ökat senaste decenniet och så även 

specialklasser där elevers skolsvårigheter ses som individbundna och insatser är kopplade till denna 

kategorisering (Eriksson-Gustavsson et al., 2011). Inkluderingstanken där alla elever, oavsett 

varierande förutsättningar och olikheter, ska mötas i “en skola för alla” är fortfarande dominerande i 

forskning. Trots detta ökade diagnostiseringen av elever kraftigt under 1990-talet och så även 
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särskoleplaceringarna med 52 procent (Areschoug, 2003; Rosenqvist, 2000; Tideman, 2004). 

Kommunaliseringen tros vara en orsak då den ökade integreringen av särskolan ledde till att 

skolpersonal och föräldrar fick mer kunskap om- och en ökad acceptans av särskolan (Areschoug, 

2003). Vidare tros ekonomiska åtstramningar i grundskolan ha lett till en ökad inskrivning i särskola 

då färre elever fick sina behov tillgodosedda i ordinarie undervisning (Areschoug, 2003).  

 

2.2.2. Särskolan idag 

En elev är berättigad att gå i särskola om denna har diagnosen utvecklingsstörning (Skolverket, 

2013a). Dagens specialundervisning har ingen statligt reglerad struktur då kommunerna har ansvar 

för utformningen sedan 1990-talet (Rosenqvist, 2000). Det finns en vilja att överbrygga gapet mellan 

särskola och grundskola i styrdokument där skolan ska anpassa sitt arbetssätt efter elevers olikheter, 

detta kan dock ses som motstridigt då elever med en intellektuell funktionsnedsättning anses vara så 

pass avvikande att de behöver en egen läroplan (Rosenqvist, 2000). Studier visar att lärare i särskola 

bland annat har social fostran, stärkande av självförtroende, motivation inför skolarbetet samt 

kunskaper i basämnen som centrala utgångspunkter för de mål de har för sin undervisning (Östlund, 

2012). Individualisering och konkreta och flexibla metoder är utmärkande för undervisning i 

särskolan jämfört med undervisning i grundskolan (Östlund, 2012). Undervisningen i särskola 

tenderar att fokusera på att skapa trygghet och omsorg framför att ge eleverna kunskapsutmaningar. 

En anledning till detta tros vara att många som arbetar i särskola har en utbildning mot förskola där 

de tidigare i sitt yrke mött barn med intellektuella funktionsnedsättningar där fokus har legat på 

omsorg (Östlund, 2012). I träningsskola syftar undervisningen i större utsträckning till att förbereda 

eleverna för vuxenlivet än i grundsärskola där förberedelse för vidare studier fokuseras i högre grad 

(Östlund, 2012).   

 

2.2.3. Bedömning i särskolan utifrån kursplaner och styrdokument 

I grundsärskolans inriktning träningsskola samt gymnasiesärskolans individuella program ska 

elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven bedömas. Då läraren alltid ska utgå från 

elevens individuella förutsättningar i förhållande till kunskapskraven kommer dock kunskapskraven 

få olika betydelse beroende på individen som bedöms (Skolverket 2015a, 2015b). Denna form av 

bedömning är möjlig då det inte sätts betyg i dessa skolformer som ställer krav på likvärdighet 

(Skolverket, 2015a, 2015b). Lärarens sätt att tolka kunskapskraven är därför central för elevers 
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lärande i förhållande till kunskapskraven, det ställer krav på läraren att anpassa undervisningen så att 

alla elever utvecklas så långt som möjligt. Då elevernas kognitiva förutsättningar kan variera mycket 

blir det nödvändigt att läraren konkretiserar kunskapskraven så att lärande kan ske för alla elever 

(Skolverket 2015a, 2015b). 

De elever som bedöms att inte kunna följa grundsärskolans kursplaner läser enligt 

träningsskolans kursplaner, generellt sett elever med omfattande intellektuella 

funktionsnedsättningar (Östlund, 2012). Dock finns det ingen tydlig distinktion mellan 

grundsärskolans och träningsskolans elevmaterial (Östlund, 2012). Träningsskolan kursplaner 

organiseras utifrån fem ämnesområden; estetisk verksamhet, kommunikation, vardagsaktiviteter, 

verklighetsuppfattning och motorik (Skolverket, 2011b). 

Idag är gymnasiesärskolan uppdelad i två program; individuella programmet och 

yrkesinriktade nationella program. Det individuella programmet vänder sig mot elever som har ett 

behov av att få sin utbildning anpassad efter sina förutsättningar (Skolverket, 2013b).  Kursplanerna 

består av sex ämnesområden: individ och samhälle, natur och miljö, estetisk verksamhet, idrott och 

hälsa, språk och kommunikation samt hem- och konsumentkunskap (Skolverket, 2013b).  

Skolverket (2015a; 2015b) framhåller att en formativ bedömning av elevers lärande i 

förhållande till kunskapskraven ska användas i träningsskola och gymnasiesärskolans individuella 

program. Vid formativ bedömning ska eleven ges stöd i sitt lärande för att nå så långt som möjligt, 

en tydlighet kring vilka kunskaper och förmågor eleven förväntas utveckla är centralt för att skapa 

meningsfullhet (Skolverket, 2015a). För att läraren inte ska gå miste om elevens förmågor och 

lärande måste elevens kunskaper kartläggas och dokumenteras i förhållande till kunskapskraven, 

detta kan göras med hjälp av foton, film samt anteckningar under lektionerna (Skolverket, 2015a). 

Det är viktigt att eleven görs delaktig i processen i förhållande till kunskapskraven och får 

återkoppling så att det blir synligt för både eleven och läraren hur eleven ska ta sig vidare 

(Skolverket, 2011a, 2015a, 2015b).  

 

2.2.3.1 Att delta och reagera igenkännande 

För de elever som går i träningsskola och på det individuella programmet sker bedömningen utifrån 

kunskapskrav på antingen grundläggande kunskaper eller fördjupade kunskaper inom respektive 

ämnesområde och nivåerna är formulerade som en progression (Skolverket, 2011b; 2013b). För 
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kravnivån grundläggande kunskaper förekommer begreppet deltar i fler av ämnesområdena och det 

betyder att eleven närvarar och deltar i aktiviteten med hänsyn till elevens förutsättningar. För nästa 

kravnivå, som är fördjupade kunskaper finns ett krav på att eleven visar ett mer aktivt deltagande och 

tillför något till aktiviteten med hänsyn till elevens förutsättningar (Skolverket, 2015a). Ett annat 

begrepp som förekommer för kravnivån grundläggande kunskaper är att eleven reagerar 

igenkännande. Detta kan innebära att eleven reagerar på till exempel ett foto som visar något som är 

kopplat till undervisningen (Skolverket, 2013c). Ämnesområdena, kursplanerna och kunskapskraven 

i träningsskolans och individuella programmet är mycket snarlika.  

 

2.3. Studiens teoretiska utgångspunkter och analysverktyg 

2.3.1. Kunskapssyn  

När det gäller synen på den kunskap som elever har finns det två aspekter; formell samt kontextuell 

kunskap (Carlgren, 2015). Den andra aspekten handlar om två kunskapstraditioner; den praktiska och 

den teoretiska. I den första aspekten ingår elevernas kunskaper i och utanför skolan. Lärarens 

kunskap om elevernas tidigare erfarenheter, kunskaper, förutsättningar och behov är därför central i 

bedömningsarbetet. Kunskap kan ses som information (fakta), kunskap som förklaring (förståelse), 

kunskap som görande (färdighet) och kunskap som erfarande (förtrogenhet) (Carlgren, 2015).  

Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande vilket innebär 

att kunskap ses som något som ständigt skapas, återskapas och förändras genom interaktion mellan 

människor i ett kulturellt sammanhang (Säljö, 2005). I den proximala utvecklingszonen interagerar 

barn och vuxna med varandra i specifika aktiviteter som skapar möjligheter för lärande (Vygotskij, 

1978). Skolverket (2015a, 2015b) framhåller vikten av ett sociokulturellt synsätt på lärande och 

bedömning där goda relationer för eleverna i undervisningen är centralt då detta är nära 

sammankopplat med elevers lärande. Teorier om delaktighet och formativ bedömning som används i 

studien vilar därför på detta sociokulturella perspektiv. 

  

2.3.2. Formativ bedömning 

För att analysera lärarnas beskrivningar av kunskapsbedömning i relation till kunskapskraven 

kommer vi att använda teorier om formativ bedömning. Formativ bedömning kan ses som resultatet 

av tre olika processer, med lika många aktörer (Wiliam & Leahy, 2015). De tre processerna är: var 

befinner sig eleven just nu, vart är eleven på väg samt hur kommer vi dit. De tre olika aktörerna i 
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klassrummet är: elev, lärare och kamrat. Formativ bedömning och det sociokulturella perspektivet på 

lärande kan kopplas samman då teorier om formativ bedömning tar fasta på att lärande sker i 

interaktionen mellan människor i undervisningen (Säljö, 2015; Wiliam och Leahy, 2015). Första 

gången begreppet formativ bedömning användes var 1967 av forskaren Michael Scriven (Wiliam, 

2013). Han beskrev den roll som utvärdering har för utveckling av undervisningen. Scriven ställde 

formativ bedömning i motsats till en summativ bedömning (Wiliam, 2013). Gipps (1994) menar att 

summativ bedömning ofta sker i slutet av ett arbetsområde för att se hur mycket eleven har läst sig. I 

motsats till detta används formativ bedömning under arbetets gång för att ge feedback på 

lärandeprocessen (Gipps 1994). Sadler (1989) understryker att skillnaden mellan formativ och 

summativ bedömning inte nödvändigtvis handlar om timing utan snarare om syftet med 

bedömningen och effekten utav den. Vissa forskare menar att bedömningen endast kan vara formativ 

om eleven involveras medan andra menar att en bedömning kan verka formativ trots att läraren 

enbart använder bedömningen för att ge feedback på planering utifrån kursplanerna (Gipps, 1994). 

Sadler (1989) framhåller att återkoppling är den viktigaste aspekten av formativ bedömning. Det är 

viktigt att återkopplingen till eleven inte enbart innehåller information om vart eleven är just nu utan 

även hur eleven ska ta sig vidare, annars kan det inte räknas som återkoppling (Sadler, 1989).  

Återkoppling kan också förklaras som information om gapet mellan den kunskapsnivå eleven är på 

och den kunskapsnivå eleven ska ta sig till och hur detta gap kan överbryggas (Sadler, 1989). Här 

kan paralleller till det sociokulturella perspektivet och lärarens uppgift att utmana elevens 

lärandeprocess inom den proximala utvecklingszonen dras, detta torde kunna ske genom den 

återkoppling Sadler (1989) beskriver. Sadler (1989) framhållet att läraren måste ha klart för sig vilka 

kriterier eller kvalitéer som är av relevans för en viss uppgift för att kunna bedöma en elevs arbete. 

Läraren behöver med hjälp av exempel och beskrivningar formulera vilka kvalitéer denne vill att 

eleverna ska utveckla samt sätta upp tydliga och lagom utmanande mål för olika uppgifter samt öva 

elever i självvärdering och strategier för självkorrigering (Lindström, 2013). I formativa 

bedömningsprocesser står elevernas förmågor och förståelse i fokus snarare än fakta (Lindström, 

2013). Lindström (2013) framhåller att formativ bedömning syftar till att främja lärande och den bör 

ske kontinuerligt genom vägledning och återkoppling tillsammans med eleven.  
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2.3.3.  Att delta och delaktighet 

Personer med en intellektuell funktionsnedsättning ansågs förut vara obildbara och delaktigheten för 

dem har historiskt sett varit och är fortfarande villkorad (Frithiof, 2007). Att delta är ett värdeord 

som används som kunskapskrav inom grundläggande kunskaper i träningsskolans och 

gymnasiesärskolans individuella programs kursplaner inom alla ämnesområden (Skolverket 2011b, 

2013b). Då denna studie undersöker lärares syn på begreppet “att delta” blir det därför av vikt att 

definiera begreppet delaktighet. Att delta kan ses som en del av det större begreppet delaktighet.  Att 

delaktighet har fått ett relativt stort inflytande i diskussionen kring undervisning förklarar Szönyi och 

Dunkers (2012) med att det finns en pedagogisk idé om att delaktighet och engagemang hänger ihop. 

En elev med engagemang anses ha större möjlighet att utveckla kunskaper inom området. 

Delaktighet kan ses som en persons engagemang i en livssituation; vad en person gör tillsammans 

med andra, hur involverad personen är och vad personen tycker är meningsfullt att göra (Pless, 

Adolfsson & Klang, 2011; WHO, 2001). Delaktighetsinskränkning är problem en person kan ha i 

dessa situationer exempelvis problem att interagera med andra eller begränsade möjligheter att 

engagera sig i situationer (Pless m.fl., 2011; WHO, 2001). Komplexiteten i begreppet delaktighet bör 

beaktas, dess betydelse varierar beroende på kontexten och den sociala praktiken. Pless m.fl. (2011) 

understryker att begreppen aktiviteter och delaktighet är svåra att skilja mellan. Aktiviteter syftar till 

de handlingar en person kan göra och faktiskt genomför, dessa kan bedömas objektivt genom tester 

och observationer medan delaktighet bedöms mer subjektivt av personen själv (Pless et al., 2011). 

För att analysera lärarnas syn på formuleringen “att delta” i kursplanerna kommer vi att 

använda Jansons (2004) delaktighetsmodell. Utifrån denna kommer vi att analysera och diskutera 

vilka aspekter av delaktighet som lärarna berör under intervjuerna. Delaktighet i skola kan ses utifrån 

sex aspekter; tillhörighet, tillgänglighet, samordnade handlingar (samhandlingar) i situationer och 

aktiviteter, engagemang, acceptans/erkännande samt autonomi (Janson, 2004; Östlund, 2012). Det 

går att objektivt mäta vissa av dessa aspekter medan andra blir mer godtyckliga och är kopplade till 

subjektiva uppfattningar. En elev måste ha en tillhörighet i form av en skola och klass, sedan måste 

eleven få tillgång, dels fysiskt till platser på skolan men också tillgång till de sociala och 

kommunikativa aktiviteterna som finns på arenan samt tillgång till ett meningssammanhang. Eleven 

måste förstå kommunikationen som används samt förstå sociala koder samt förstå meningen i det 

som sägs eller syftet med en aktivitet. Vidare måste samordnade handlingar ske där eleven gör något 
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tillsammans med andra. Ett engagemang ska sedan finnas (subjektiv aspekt). Ett engagemang kan 

inte krävas av en elev men genom att skapa tillgängliga aktiviteter för eleven ökar chansen till ett 

engagemang hos eleven. Acceptans handlar om att medaktörerna i den sociala kontexten måste 

acceptera och erkänna individens närvaro. Autonomi handlar om individens möjligheter till 

självbestämmande och inflytande över vad man gör, hur man gör det och tillsammans med vilka 

(Janson, 2004: Östlund, 2012). 

 

2.4. Forskningsfältet och forskningsläge 

Ahlberg (2015) delar in den specialpedagogiska forskningen i några huvudområden. Det område 

denna studie kommer att röra sig mest inom är det område som benämns som pedagogisk bedömning 

och dokumentation men även inom området förutsättningar och hinder för lärande och utveckling.  

I forskningsfältet kring denna studies fokusområde finns det bland annat två studier kring ett 

kommunikativt relationsinriktat perspektiv där forskare, specialpedagoger och lärare tillsammans har 

format olika praktikgemenskaper som dels utvecklar skolans praktik men också ger kunskaper om 

skolans praktik (Ahlberg, 2015). Det centrala är skolans och pedagogernas möte med eleverna som 

är i behov av särskilt stöd och förutsättningar för pedagogisk inkludering. Den pedagogiska 

inkluderingen grundas i tre olika aspekter: delaktighet, kommunikation och lärande. Studierna 

framhåller hur skolan skulle kunna ta till vara på den kompetens och kunskap som det ordinära 

specialpedagogiska arbetet på skolan utgör. På detta sätt kan man bidra till att stödja dessa elever i 

skolsituationer som kan vara utmanande (Ahlberg, 2015). Nedan framhåller vi relevanta studier om 

formativ bedömning och delaktighet. 

 

2.4.1. Bedömning 

I en artikel om lärande, inkludering och formativ bedömning för de elever som har en diagnos inom 

autismspektrumtillstånd skriver Ravet (2013) att lärarna behöver ha kunskap om hur dessa elever lär 

sig för att kunna tillämpa formativ bedömning. Artikeln visar hur de olikheter som eleverna har 

påverkar elevernas lärande och att den kunskap lärarna har om sina elevers lärande har betydelse för 

bedömningspraktiken. 

I en studie lägger Cornelius (2013) fram olika mallar som visar hur man skulle kunna arbeta 

med formativ bedömning med avseende på elever med funktionsnedsättning i klassrum som är 
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inkluderande. Det centrala var sambedömning och en likvärdig bedömning. Dessa mallar var 

åtkomliga i klassrummet. Det gjorde det möjligt för lärarna att göra anteckningar direkt samt ge en 

snabb återkoppling till eleverna då mallarna dokumenterade elevernas resultat. Det synliggjorde 

lärandet för eleverna under pågående lektion. Dahlberg och Elfström (2014) framhåller att 

pedagogisk dokumentation är ett effektivt sätt att arbeta med formativ utvärdering. Lärarna bör 

samarbeta tillsammans med eleverna i ett gemensamt och solidariskt kunskapande. Eleverna bör vara 

delaktiga i sin egen lärandeprocess där dokumentationen är en viktig del. 

Wiliam (2007) framhåller att när lärare och elev kommunicerar så att de förstår den andre blir 

lättare för eleven att förstå vilka förväntningar som finns. Om eleverna förstår vad bedömningen har 

för betydelse för dem själva bidrar det till att utveckla elevernas förmåga att bedöma sina egna 

prestationer och bli delaktiga i sitt eget lärande.  

  En studie från Portugal, Sverige, Belgien, Norge och Ungern visar att nästan alla de tester 

som utförs under skoltiden är statiska tester, hela 95 % (Lebeer et al., 2012). Statiska tester ser inte 

alltid till möjlighet för inlärning eller förändring utan är klassificerande och diagnostiserande, en 

summativ kunskapsbedömning. Lärarna upplevde att kunskapsbedömningen med hjälp av dessa 

tester inriktade sig på vad eleven inte kan vilket ledde till att förväntningarna på elevens utveckling 

var låga. Enligt studien är det synen på kunskapsbedömning som behöver förändras för elever med 

intellektuell funktionsnedsättning. Det har börjat ske en förändring av tester och de skandinaviska 

länderna utför oftare kvalitativa och dynamiska tester. Kunskapsbedömningar syftar där mer till att 

lyfta fram möjligheter att få ny kunskap. 

Wooley och Bowen (2008) framhåller att bedömningsverktyg och strategier som lärarna 

använder sig av behöver vara tillförlitliga, giltiga, systematiska samt kunna mäta faktorer som är 

relevanta för undervisningen. De menar att det behövs ett varierande utbud av strategier för 

bedömning. När det gäller skolans praktik rörande bedömningsverktyg är det ofrånkomligt att man 

arbetar löpande med frågor som rör bedömning och skapar förändrade attityder bland både 

skolpersonal och inom de processer och strukturer som eleven är i.   

Stockhall & Smith (2013) menar att ett verktyg för formativ kunskapsbedömning skulle 

kunna vara att använda sig av portfolio. Detta kan ge kunskaper om eleven inför bedömning. 

Portfolio avses innebära att man samlar och dokumenterar elevens arbeten och på så sätt 

konkretiseras elevens kompetenser och kunskaper. Lärare behöver vara öppna för olika sätt att göra 
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kunskapsbedömningar och tolka elevers kunskap för att öka validiteten av kunskapsbedömningar.   

En rapport från USA visar att det behövs en alternativ läroplan för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning (Cameto et al., 2010). I USA blev det obligatoriskt att använda en alternativ 

läroplan 2003, denna läroplan gäller för de elever som inte kan följa den generella läroplanen. Enligt 

rapporten består denna elevgrupp av elever som har en fysisk funktionsnedsättning, svåra kognitiva 

funktionshinder eller intellektuell funktionsnedsättning, Den sistnämnda var den största orsaken till 

att använda en alternativ läroplan, enligt lärarna. En alternativ läroplan med mål som är inriktade mot 

att skapa ett så självständigt liv som möjligt för eleven som vuxen i samhället är av stor betydelse.  

I Australien finns det speciella klasser för elever som har en svår intellektuell 

funktionsnedsättning (Cassebohm & Lyons, 2012). De undervisas av speciallärare och följer en 

individbaserad läroplan med få likheter med den läroplan som övriga elever följer.  

Atjonen (2014) framhåller finska lärares perspektiv på bedömningspraktik. Enligt författarna 

är den mest gynnsamma bedömningssituationen för lärande utav formativ karaktär. Atjonen (2014) 

menar att all bedömning kan underlätta för lärande under förutsättning att det görs av kompetenta 

lärare, men att formativ bedömning borde stärkas.  

I en amerikansk studie har man intervjuat vuxna med intellektuell funktionsnedsättning för att 

undersöka i vilken omfattning deltagarna haft nytta av de kunskaper de tillägnat sig i skolan i sitt 

vuxenliv (Bouck, 2010). Studien visar att läroplaner behöver riktas mot vuxenlivet som eleverna 

möter efter skolan, lärarens uppgift blir att forma undervisningen mot det liv som väntar utanför och 

efter skolan.  

 

2.4.2. Delaktighet 

Pennington och Courtade (2015) beskriver hur elever med grav eller måttlig intellektuell 

funktionsnedsättning i specialskola mestadels arbetade självständigt, de deltog sällan i 

gruppaktiviteter. Det fanns en passivitet i specialskolan som ledde till att eleverna hade ett mindre 

engagemang i sin utbildning än grundskoleelever.  En annan studie visar på ett dilemma kring 

delaktighet för de elever som har kommunikationssvårigheter och svårigheter att göra sin röst hörd 

(Feiler och Watson, 2010). Elevernas möjligheter till delaktighet beror på hur skickliga pedagogerna 

är att motivera dem, elevernas kognitiva förmågor, samt pedagogernas förståelse för de individuella 

behoven. Elevens kognitiva nivå måste överensstämma med de frågor och val de får, och 

pedagogerna behöver ha en väl grundad förståelse för detta.  Dessutom är motivation av stor vikt för 
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delaktighet. Författarna menar att det är viktigt att det finns ett samarbete i yrkesgrupperna runt 

eleven för att öka elevens delaktighet i undervisningen. Det föreligger dock ett tidsmässigt hinder för 

detta samarbete.  

En annan studie pekar på hur Irland och England har möjliggjort en ökning av delaktighet för 

elever inom specialskolor eller elever med särskilda behov. Shevlin och Rose (2008) ger i sin studie 

en inblick i hur Irland och England möter upp och tar fram de lagstiftningar och konventioner som 

gjorts i flera länder och på så sätt bidragit till ökad delaktighet. Trots detta är det sällan som denna 

elevgrupp ges möjlighet till delaktighet eller att påverka den egna skolgången. Elevens lärande ökar 

vid lärarledda initiativ för elever med behov av strukturering av undervisningen tillsammans med en 

förstärkt kommunikation.  
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3.  METOD 

3.1. En kvalitativ forskningsansats 

Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats då fokus låg på att utforska och få en mer detaljerad 

förståelse för respondenternas uppfattningar kring studiens frågeställningar (Creswell, 2013). Studien 

är av en kvalitativ karaktär då den letar efter förekomsten av kategorier snarare än hur vanliga dessa 

kategorier är (Esaiasson et al, 2007). 

 

3.2. En fenomenografisk metodansats 

Lärarna som intervjuades benämns i denna del som respondenter då det är deras egna tankar, 

tolkningar och uppfattningar som är studieobjekten i denna undersökning (Esaiasson et al, 2007). 

Studien undersökte respondenternas uppfattningar och erfarenheter av bedömning i träningsskola och 

gymnasiesärskola och därför har studiens metodansats inspirerats av den fenomenografiska 

metodansatsen (Fejes & Thornberg, 2015). Denna metodansats är avsedd att göra en analys av data, 

insamlade från enskilda individer, och har som syfte att beskriva och analysera individens egna 

tankar om skilda fenomen i omvärlden (Fejes & Thornberg, 2015). Studien beskriver likheter och 

skillnader mellan respondenterna erfarenheter och uppfattningar av bedömning i särskola (Creswell, 

2013).  

 

3.3. Urval 

Antalet respondenter i denna studie var nio lärare, fem lärare som arbetar i träningsskola och fyra 

lärare som arbetar i gymnasiesärskolans individuella program. Avsikten var att intervjua fem lärare 

från respektive skolform men en respondent från gymnasiesärskolan föll bort. Ett litet antal 

respondenter räcker för att kunna göra relevanta och intressanta analyser (Esaiasson et al, 2007). 

Urvalet skedde utifrån kriteriet att alla lärare skulle vara verksamma inom de skolformer studien 

syftar till att undersöka; särskola med inriktning träningsskola och gymnasiesärskolans individuella 

program. Hänsyn togs inte till respondenternas ålder eller hur många år de varit verksamma som 

lärare. Det andra kriteriet för urvalet var att respondenternas ej skulle vara verksamma inom våra 

egna arbetsplatser så att en vetenskaplig distans skulle kunna hållas (Esaiasson et al, 2007). Då 

fenomenografin inte fordrar generalisering har urvalet av respondenterna gjorts utifrån strategiska 

överväganden (Alexandersson, 1994). Vilket i den här studien innebär dels att urvalet kan ses som ett 
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bekvämlighetsurval då respondenterna arbetade relativt nära vår hemstad, för att undvika långa 

resvägar. Dels har ett slumpvis urval använts av några skolor i några kommuner. Skolorna 

kontaktades via mail, ett informationsbrev kring studien bifogades. De lärare som sedan gav sitt 

samtycke till att delta kontaktade författarna via mail. Urvalet av lärarna som gav sitt samtycke var 

slumpmässigt och ingen av lärarna var verksamma i den skolform författarna själva arbetar i.  

 

3.4. Datainsamlingsmetod och genomförande 

För att fånga upp respondenternas uppfattningar och tankar kring bedömning användes 

halvstrukturerade och tematiska samtalsintervjuer. Intervjuerna utgick från en intervjuguide (Fejes & 

Thornberg, 2015). De kvalitativa samtalsintervjuerna som genomfördes var ett försök att se världen 

genom intervjupersonernas ögon (Kvale & Brinkmann, 2014). Under samtalsintervjuerna fördes 

interaktiva samtal mellan oss och respondenterna för att kartlägga respondenternas uppfattningar 

inom studiens syfte för att sedan kunna utveckla begrepp och definiera kategorier under analysen av 

data (Esaiasson et al, 2007). Nio lärare från två skolformer intervjuades; särskolans inriktning 

träningsskola samt det Individuella programmet på gymnasiesärskolan. Lärarna intervjuades utifrån 

en intervjuguide som enbart innehöll ett fåtal frågor då intervjuerna var semistrukturerade; 

halvstrukturerade och tematiska (Fejes & Thornberg, 2015). Innehållet i intervjuerna styrdes därför i 

hög grad av respondenternas svar. Intervjufrågorna syftade till att efterfråga respondenternas sätt att 

uppfatta de fenomen studien fokuserar på då detta är avgörande för en lyckad analys (Fejes & 

Thornberg, 2015). Författarna använde “probing” för att fördjupa samtalen kring valda teman vilket 

innebär att de ställde uppföljande frågor samt nickade för att visa att de lyssnade och ville veta mer 

(Fejes & Thornberg, 2015). En god kontakt försökte skapas med respondenterna genom lyhördhet, 

medvetna frågor och en tydlighet från författarna kring vad som var av intresse att prata om kopplat 

till studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna genomfördes i en lugn miljö där vi 

försökte minimera störningsmoment så att respondenterna kunde känna sig avslappnade och en god 

kontakt kunde skapas (Kvale & Brinkmann, 2014). I slutet av intervjuerna sammanfattades det 

viktigaste och respondenterna kunde kommentera återkopplingen samt fick möjlighet att ställa frågor 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna spelades in i sin helhet och transkriberas sedan. Detta är 

nödvändigt för att analysarbetet ska bli tillförlitligt (Fejes & Thornberg, 2015). Intervjuerna 

fördelades mellan oss och utifrån skolform. Det vill säga att Malin intervjuade fem lärare på 
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särskola, och Sofia intervjuade fyra lärare på gymnasiesärskolan. 

 

3.5. Dataanalys 

Då intervjuerna delades upp mellan oss, och utfördes en och en, har förhandlad samstämmighet som 

arbetsmetod använts för analys av datamaterial (Fejes & Thornberg, 2015). I studien följdes en 

fenomenografisk analysmodell (Fejes & Thornberg, 2015). Jämförelsen och analysen av datamaterial 

fokuserade på att tematisera och kategorisera uppfattningar för att skönja likheter och skillnader 

mellan respondenternas uppfattningar och tolkningar. Först lästes de transkriberade intervjuerna 

igenom grundligt så att vi kunde bekanta oss med materialet och vi gjorde samtidigt anteckningar. 

Det mest betydelsefulla i varje intervju försökte att utrönas och sedan försökte likheter och skillnader 

mellan respondenternas uppfattningar att skönjas. Efter detta grupperades dessa likheter och 

skillnader i olika kategorier utifrån de teman vi fokuserade på under intervjuerna; Lärarnas 

inställning till kursplanerna som verktyg för att bedöma elevernas kunskaper, lärarnas underlag vid 

bedömning, Syftet med bedömningen och för vem är bedömningen nyttig samt lärarnas tolkningar av 

begreppen “att delta” samt “och reagera igenkännande”.  Utifrån dessa fyra teman har vi valt att 

redovisa resultatet och analysen samt diskussionen. Under varje tema redovisas likheter och 

skillnader i lärarnas synsätt och tolkningar. I resultat och analysdelen valde vi att dela upp lärarna i 

träningsskola och gymnasiesärskola för att sedan diskutera likheter och skillnader för samtliga lärare 

i diskussionsdelen. Som analysverktyg använde vi oss av litteratur och teorier från vår teoretiska 

referensram och från forskningsfältet. Här ibland Jansons (2004) sex aspekter av delaktighet samt 

teorier om formativ bedömning.  

 

3.6. Etiska överväganden 

I denna studie har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) följts kring 

individskyddskravet. Dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet.  

Respondenterna var konfidentiella i vår studie, deras namn är fingerade. Transkriberingarna 

är avkodade och avidentifierade, data har förvarats inlåsta i skåp. Verksamheterna som 

respondenterna arbetar i beskrivs inte så att lokalitet eller lärarnas identitet kan röjas. 

Respondenterna garanterades på detta sätt konfidentialitet vilket är viktigt då denna studie syftar till 

att undersöka några enskilda lärares uppfattningar, därmed uppfylldes konfidentialitetskravet (Kvale 
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& Brinkmann, 2014). Respondenterna fick en skriftlig information om projektet där syftet med 

undersökningen var definierat och deras roll i undersökningen. I den informationen beskrevs det att 

medverkan var frivillig och att de kunde välja att avbryta sin medverkan när som helst utan några 

negativa konsekvenser. Detta nämnde vi även igen innan intervjun startade. På detta sätt uppfylldes 

informationskravet. De fick ge sitt samtycke till studien muntligt och skriftligt efter att de fått 

information om studiens syfte, ett informerat samtycke (Kvale & Brinkmann, 2014). På detta sätt 

uppfylldes samtyckeskravet. De fick också information om att innehållet i intervjuerna endast skulle 

användas för denna studies syfte, på detta sätt togs det hänsyn till nyttjandekravet.  
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4.  RESULTAT OCH ANALYS 

Fem lärare som arbetar i träningsskola och fyra lärare som arbetar i gymnasiesärskolans individuella 

program intervjuades. Resultatet från dessa intervjuer är uppdelat utifrån skolformerna. Resultatet 

presenteras sedan i detta avsnitt utifrån fyra teman som berördes under intervjuerna. Under varje 

tema presenteras likheter och skillnader som hittats i lärarnas tankesätt och tolkningar.  Det första 

temat är lärarnas inställning till kursplanerna eller hur de såg på kursplanerna som ett verktyg för att 

bedöma elevernas kunskaper. Det andra temat är lärarnas underlag vid bedömning av elevernas 

kunskaper eller hur bedömningsprocessen går till. Det tredje temat är lärarnas syn på syftet med 

bedömningen, för vem bedömningen är nyttig. Det fjärde och sista temat är deras tolkningar av 

begreppen att delta och reagera igenkännande i kursplanerna.  

 

4.1. Resultat av intervjuer med lärare på träningsskolan 

4.1.1. Lärarnas inställning till kursplanerna som verktyg för att bedöma elevers kunskaper 

Lärarna hade en generellt positiv inställning till kursplanerna i träningsskolan som verktyg för att 

bedöma elevernas kunskaper. De uttryckte att det var bra att elevernas kunskapsutveckling bedöms i 

förhållande till kunskapskrav.  

 

Alltså jag tycker dom är bra. Jag jobbade ju i förskolan så jag upplever det som en enorm 

frihet och samtidigt som det blir svårare, det krävs nog lite mer av mig som lärare tror jag. 

Eller det är min upplevelse att det är lättare om man har rena ämnen, då finns så många 

mätbara saker och gå efter.. det är bra för det gör att man kan gå mer och titta på individen. 

(1) 

 

Kursplanerna är bra, jag tycker det är bra att dom är mer som förskolans kursplaner än som 

skolans. Även fast det gör det mycket svårare, man önskar ju när man sitter där och bedömer 

att: kan det inte bara stå KAN den här personen det här? Men jag tror inte det hade varit 

bättre. (2) 

 

I exemplen ovan liknar båda lärarna träningsskolans kursplaner med förskolans kursplaner och det 

kan tolkas som att lärarna tycker att det är positivt då detta ger dem mer frihet att planera 

undervisningen utefter varje individs förutsättningar.  
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Fördelarna är ju att dom som likväl alla andra elever har rätt till skola och en utmanande 

skolgång, så det måste ju ställas bra och rimliga krav på dom för att dom ska kunna utvecklas 

så att det inte blir förvaring. (3) 

 

Jamen det blir en likvärdighet bland väldigt olika barn. […] just den här likvärdigheten att 

alla ska ha rätt att uppnå ett visst kunskapsmål eller krav. (4) 

 

Exempel 3 kan tolkas som att läraren går emot trenden i träningsskola där undervisningen tenderar 

att fokusera i högre grad på omsorg än i grundskolan då hen fokuserar på kursplanernas 

möjliggörande av elevers kunskapsutveckling framför omvårdnad (Östlund, 2012). En annan lärare 

(exempel 4) framhåller likvärdighet som en av fördelarna med kursplanerna och fokuserar på 

elevernas rätt till kunskapsutveckling.  

Alla lärare ansåg att kunskapskraven i kursplanerna var vida vilket var både en för- och 

nackdel. Fördelen var att inte bli för styrd, då detta gav dem möjlighet att vara kreativa i sin 

undervisning samt anpassa kunskapskraven efter individen, men detta menade lärarna också kunde 

vara svårt då det krävs mer av dem som lärare.  

 

Alltså just den grejen att det inte finns så jättemycket som DET HÄR ska dom klara av utan 

mer att dom ska göra så mycket olika saker. Vilket jag tycker är BRA eftersom att det är så 

många olika individer med olika förmågor i träningsskolan så det kanske inte skulle funka att 

ha jättestrikta kriterier för vad man ska uppfylla. (5) 

 

Lärarna uttryckte också att en nackdel med att kunskapskraven är vida och är att det kan bli otydligt 

och svårt att bedöma om de har uppnått ett kunskapskrav eller inte, kunskapskraven blir godtyckliga 

och för tolkningsbara. Även i exempel 1 och 2 framhåller lärarna detta, friheten kräver mer av dem 

som lärare då det inte blir lika tydligt vad undervisningen ska fokusera på. 

 

Det gör det jättesvårt om en elev byter skola om man inte har tolkat kursplanerna lika. […] 

Men en del gör bara utifrån läroplanen och då blir det för tunt för att förstå var den här eleven 

är någonstans. […] Så läroplanen räcker inte man måste göra mer. (6) 
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Läraren i exempel 6 beskriver att tolkningen av kunskapskraven efter varje individ gör det svårt för 

andra lärare att förstå vart eleven är i sin kunskapsutveckling. Det kan tolkas som att läraren menar 

att det behövs andra verktyg för kartläggning av elevernas kunskaper. Detta underströk även två till 

lärare.  

Fyra lärare, likt exempel 7, 1 och 2 uppfattade att det var svårare att bedöma elevers 

kunskaper i träningsskolan jämfört med elever i “vanlig” grundskola då kunskapskraven i 

grundskolans kursplaner är tydligare och inte lika tolkningsbara. De menade att det krävs mer av 

lärare i träningsskolan när det kommer till bedömning.  

 

Det är svårare att göra bedömningen här än om man jämför med grundskola för att där blir det 

så tydligt vad man ska göra.  (7) 

 

Exempel 7 kan tolkas som att läraren uppfattar kursplanerna för träningsskolan som otydliga då de 

ska anpassas efter varje individs förmåga och förutsättningar.  

Fyra av lärarna angav att kunskapskravens utformning gjorde att de inte kände någon stress 

inför huruvida eleverna uppnår kunskapskraven eller inte då syftet med kunskapskraven är att 

anpassa dem efter varje individs förutsättningar. 

 

Oftast är det dom här kravsituationerna och man känner att man bli stressad när eleverna inte 

når dit man vill. Men om det är så att dom är ganska vida så kan man då ta ett steg tillbaka 

och se till att eleven är i fokus. Det kanske tar fem år för den här eleven att lära sig det här. (8) 

 

Men det är inte samma betygshets […] man kan verkligen göra den här lära för livet grejen, 

det får lära sig saker de har nytta av i livet. […] Det får ta tid också. (9) 

 

Exempel 8 och 9 kan tolkas som att lärarna kände sig lugnare i sitt arbete då kunskapskraven inte är 

utformade på så sätt att alla elever ska kunna och utveckla samma förmågor. Detta möjliggör 

anpassning av undervisningen efter varje individs förutsättningar då eleverna inte ska uppnå specifikt 

formulerade kunskapskrav.  

Två utav lärarna menade att kursplanerna, trots sina vida formuleringar, inte är anpassade 

efter de elever de har mött i träningsskolan.  
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Jag känner inte att dom är tillämpningsbara […] Jag tror att dom har med väldigt mycket från 

vanliga LGR11. Alltså det beror helt på vilken elev du har, men har du en väldigt 

svagpresterande elev där fokus kanske är att lära sig och prata och.. sköta hygien och sånt, så 

är det ju det först tycker jag […] Det är svårt att anpassa det till varje elev därför att jag tror 

att dom som har anpassat den kanske inte har träffat alla sorters barn på olika nivåer med 

olika problematik. (10) 

 

Jag har ju jobbat på ganska låg nivå och då har det ibland känts lite hopplöst som att mina 

elever aldrig kommer klara av att diskutera ur ett jämställdhetsperspektiv eller vad det nu är. 

[…] Men då måste man ge sig själv den tolkningsfriheten att man skiter i det. Dom behöver 

kunna andra saker och att man känner sina egna elever och deras behov så pass bra att man 

får göra så. Man behöver inte checka av allt. (11) 

 

I exempel 10 kan lärarens uppfattning att omsorg samt kunskaper som förbereder eleven för 

vuxenlivet bör fokuseras i träningsskolan skönjas. Det kan tolkas som att lärarna i exempel 10 och 11 

menar att bedömningar av de elever de mött i träningsskolan utifrån kursplanerna är svåra att göra, 

då kunskapskraven kräver en högre grad av kognition än vad deras elever besitter. Läraren i exempel 

11 understryker att tolkningen av kunskapskraven i kursplanerna är viktiga för att varje elev ska få 

utvecklas utefter sina egna förutsättningar samt lära sig saker som är viktiga för individen. Exempel 

10 och 11 kan tolkas som att lärarna har svårt att göra den anpassning av kunskapskraven som är 

nödvändig för att elevens kunskapsutveckling och lärande ska gynnas.  

Läraren understryker i exempel 12 att kunskapskraven bör tolkas av läraren så att det blir ett 

hjälpmedel att bedöma varje individs kunskaper, läraren försöker anpassa kunskapskraven efter varje 

individs möjligheter.  

 

Så man blir ju jättesur om man sitter och läser den utan och innan. Och inte tillåter sig själv 

att ha det tolkningsföreträdet […] så får man jättedåligt samvete när man sitter och skriver 

omdömen. Men då är det också att man tolkar läroplanen ordagrant och jag tycker inte att 

man behöver göra det. Den är ett hjälpmedel. (12) 

 

Fyra av lärarna menade att kursplanerna möjliggör en, vad man kan tolka som, formativ bedömning 

av elevernas kunskaper.  
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Man ser ju framstegen väldigt tydligt och.. det blir tydligt vart man ska och man ser vad man 

kan bygga på de andra bitarna också. Bedömningen ger verksamheten ett syfte, annars skulle 

man kanske bara ha en lista på allting vi har gjort, men hur gick det då? (13) 

 

Det blir lättare att se på vilket sätt man kan gå framåt och vart luckorna är och vart man har 

jobbat tillräckligt. (14) 

 

Fyra av lärarna menade att det var mycket svårt att få eleverna att bli delaktiga i bedömningen på 

grund av deras kognitiva begränsningar. Under rubrik syftet med bedömningen kommer detta 

resultat att redovisas vidare.  

 

4.1.2. Lärarnas underlag för bedömning av elevers kunskaper och bedömningsprocessen 

Alla lärare använde observationer från lektioner som bedömningsunderlag. 

 

Man måste ju komma ihåg att det man gör på lektionerna är en del av underlaget. För mycket 

kan du ju inte göra i ett klassrum heller, du måste ju ut och göra det. […] Och det är ju 

mycket man har i huvudet så jag ska bli bättre att skriva ner på papper. (15) 

 

Alla lärare, likt exempel 15, uttryckte att det var svårt att hinna med att dokumentera det de 

observerade under lektionerna. Detta kan ses som problematiskt då en stor del av underlaget för 

kunskapsbedömningen kom just från observation av eleverna. Vidare använde alla lärare resultat från 

individuella uppgifter under lektionerna som underlag för bedömningen. Två av lärarna nämnde att 

de använde foton och filmer från lektioner som dokumentation inför bedömning. Denna form av 

dokumentation skapar tydlighet och meningsfullhet för eleverna i deras lärandeprocess enligt lärarna.  

En lärare nämnde att hon använde protokoll från utvecklingssamtal som underlag. En lärare använde 

träningsskolans IUP-hjälp som underlag för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper. Den 

delar in kunskapskraven i kursplanerna i mindre delmål vilket läraren menade underlättade 

bedömningen. Generellt ansåg lärarna att det var svårt att samla in ordentligt med underlag för 

bedömningen av elevernas kunskaper. Fyra av lärarna menade att detta var enklare i vanlig 

grundskola, likt exempel 16 och 17. 
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Det är lite enklare i grundskola för då gör eleverna ett arbete som dom lämnar in eller ett 

prov. (16) 

 

Det är lättare i vanlig skola där eleverna presterar någonting mer. (17) 

 

Alla lärarna menade att de saknade kartläggningsmaterial och dokumentationsunderlag anpassat för 

träningsskolan likt de material skolverket har skapat för grundskola och grundsärskola. Samtliga 

lärare nämner i intervjuerna att arbetslaget de arbetar i är delaktig i bedömningsprocessen.  

 

4.1.3. Syftet med bedömningen och för vem är bedömningen nyttig 

   

Det är väl främst för att jag och dom jag jobbar med ska kunna se utveckling och vad vi 

liksom ska lägga fokus på. (18) 

 

Lärarna blev tillfrågade om vilket syfte bedömningen på träningsskolan hade för dem samt för vem 

de gjorde bedömningen. Alla lärare hade en delvis formativ syn på bedömning då bedömningen 

främst gjordes för att de själva skulle kunna utveckla sin egen undervisningspraktik så att eleverna 

fick möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 

Fyra lärare nämnde att bedömningen även görs för föräldrarna till eleverna, likt exempel 19 

och 20. Det kan tolkas som att lärarna menar att bedömningen är viktig för föräldrarna då eleverna 

inte själva kan uttrycka sig kring sitt lärande men föräldrarna som känner eleven bäst kan göra det. 

Bedömningen blir ett sätt att göra föräldrarna delaktiga i elevens utveckling. 

 

[…]  och så även föräldrarna. För föräldrarna är ju elevens röst. (19) 

 

[…] för det kanske är svårt för mina elever att berätta vad dom har gjort i skolan och hur det 

går. (20) 

 

En lärare nämnde att hen inte gör bedömningen av elevernas kunskaper för föräldrarnas skull. 

 

Det upplever jag när vi har utvecklingssamtal, föräldrarna är inte jätteintresserad av det. 
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Föräldrarna ser hemma att eleven börjar prata och gråter vid utvecklingssamtalen. Så på det 

sättet ser man skillnaden men dom är inte intresserade annars. Tar man fram papperna och så 

säger dom ”lägg undan det där”. Berätta bara hur han har det om dagen liksom […] Liksom 

det där är skolans grej vi är inte ute efter att barnet ska få betyg. Vi vill att det ska funka 

hemma. (21) 

 

Exempel 21 kan tolkas som att läraren har svårt att göra föräldrarna delaktiga i bedömningsprocessen 

samt att tydliggöra/konkretisera kopplingen mellan kunskapskraven, undervisningens upplägg och 

elevens framsteg i skolan och hemmet. 

Tre lärare nämnde att bedömningen även var viktig för eleverna, för deras rätt att utvecklas 

utifrån sina förutsättningar. Endast en av lärarna arbetade aktivt för att göra eleverna delaktiga i 

bedömningen, detta genom att sätta upp kortsiktiga mål varje vecka som var relevanta för eleven 

(exempel 23).  

 

Men sen är det väl ändå för eleverna själva eftersom dom ska ju uppnå godkänt och kanske 

även MER än det också […]. OCH strävan är att de alltid ska få chansen att bli bättre och att 

utvecklas. Och vi strävar väl också för att det ska BLI så bra som möjligt. (22) 

 

[…] och för barnen. Bara att ta på sig jackan: titta det här kunde du inte förut! Och man ser ju 

också den friheten och glädjen när de lyckas. För vi har ju såna här korta mål: veckans mål 

[…] För det går att göra barnen delaktiga. Jag upplever att det gör det. (23)  

 

Exempel 22 kan tolkas som att läraren ser att bedömningen av eleverna är viktig för att varje elev ska 

få utvecklas utefter sina egna förutsättningar. Läraren fokuserar här främst på elevens rätt till 

kunskapsutveckling framför omsorg vilket inte är det vanligaste förhållningssättet i träningsskolan 

(Östlund, 2012). Exempel 23 visar att läraren bryter ner kursplanernas kunskapskrav till delmål för 

att konkretisera kunskapskraven för eleverna samt för att göra eleverna delaktiga i sin egen 

lärandeprocess, här blir bedömningen framåtsyftande. Tre lärare menade att denna bedömning var 

viktig för eleverna indirekt då det inte gick att göra eleverna delaktiga i själva bedömningsprocessen.  

 

Ja det blir ju för elevens skull, för elevens lärande och utveckling. Men inte på det sättet det är 

i vanliga skolan där man lägger fram det med eleven och titta hur ska vi kunna jobba här (24) 
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Alltså rätt svar är ju eleven men eleven är ju inte alltid.. mottaglig för sån här slags.. (25) 

 

Kanske minst för eleverna egentligen, i min klass. Eftersom man inte diskuterar det så mycket 

med dom eftersom dom inte förstår. (26) 

 

Exempel 24 och 25 kan tolkas som att lärarna har svårt att konkretisera kunskapskraven för att göra 

eleverna delaktiga i lärandeprocesserna i undervisningen. Exempel 26 kan tolkas som att läraren 

menar att bedömningen är minst viktig för eleverna då de inte kan göras delaktiga i 

bedömningsprocessen på grund av deras kognitiva begränsningar. Även här verkar läraren ha svårt 

att konkretisera bedömningens syfte och mål för eleven.  

Alla lärare menade att bedömningen är viktig för alla som arbetar kring eleven i arbetslaget 

för att alla ska bli delaktiga i elevens utveckling och lärandeprocess.  

Sammanfattningsvis uttryckte lärarna generellt att bedömningen i slutändan gjordes för att 

eleven skulle utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven i kursplanerna. 

 

4.1.4. Lärarnas tolkningar av begreppen att delta och reagera igenkännande 

Formuleringen att delta var den formulering där lärarnas tolkningar av begreppet skilde sig mest, de 

hade svårt att tydligt definiera hur de avgjorde om en elev deltog i en aktivitet. Lärarna gav snarare 

exempel på hur de visste att en elev inte deltog, likt exempel 27. 

 

Om en unge bara sitter i sin egen värld och bara vill inte då har han ju inte deltagit. (27) 

 

Vidare framkom det under intervjuerna att lärarna sätt att definiera begreppet att delta skiljde sig 

mellan olika kunskapskrav. Högre krav kunde ställas av lärare på elevens deltagande i aktiviteter 

som syftade till ett visst kunskapskrav jämfört med ett annat. Om de uppfattade att kunskapskravet 

var för svårt formulerat för deras elever innebar ordet delta att eleven skulle fysiskt närvara utan krav 

på att eleven skulle göra någonting. Om kunskapskravet var formulerat på ett sätt som lärarna 

upplevde var på elevens nivå hade lärarna generellt sett högre krav på att eleven skulle göra 

någonting själv, att fysiskt närvara räckte inte för att läraren skulle bedöma att eleven deltog.  
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Men jag räknar nog att man deltar om man bara gungar och är med. (28) 

 

Ja men delta måste ju vara någonting aktivt. Det kan ju inte vara något passivt. Det måste vara 

nått typ av initiativ tycker jag. (29) 

 

Exempel 28 kan tolkas som att läraren menar att eleven deltar om den är fysiskt närvarande i rummet 

medan i exempel 29 kräver läraren att eleven gör någonting själv. I intervjuerna kunde båda dessa 

synsätt skönjas hos samtliga lärare. Beroende på vilket kunskapskrav och vilken elev som läraren 

utgick ifrån beskrevs elevens deltagande på olika sätt. Fyra av lärarna nämnde, likt exempel 29, att 

det måste finnas någon form av initiativ från eleven för att denne ska bedömas som att den deltar i en 

aktivitet. Flera av lärarna menade, likt exempel 30 och 31 att en elev måste vara aktiv för att hen ska 

bedöma att eleven deltagit.  

 

Aktivt deltagande brukar jag vilja tänka in. En liten parentes innan deltagandet. Fast sen om 

dom verkligen förstår vad dom gör när dom deltar aktivt det vet jag inte. Men jag tycker det 

känns bättre att dom får göra någonting.. Även fast det kanske bara är jag tycker att det är 

bättre. Sen om dom lär sig mer eller inte det vet jag inte. (30) 

 

När jag tänker delta så borde man göra mer än att bara se en film. Dom kanske satt i rummet 

när filmen var på men eftersom det är så svårt för dom att berätta vad dom har sett eller för 

mig att visa vad dom har tagit till sig så tycker jag det kan vara bättre att dom gör något. (31) 

 

Fyra av lärarna uttryckte att, likt exempel 30 och 31, det var svårt att avgöra om en elev hade deltagit 

utifrån kunskapskraven om en film sattes på eller om läraren berättade något. Det kan tolkas som att 

de ansåg att det var lättare att bedöma att eleven deltagit om denne gjorde någonting själv. En lärare 

tyckte dock att det kunde ses som ett deltagande om eleven satt med när läraren berättade något.  

 

Det tycker jag ändå är delta liksom du behöver kanske lite stöd i början eller en knuff och sen 

att du fullföljer själv. (32) 

 

Om du får hjälp till att göra så har du ändå deltagit. (33) 

 



         

29 
 

För mig är ju det att man FÖRSÖKER. Man kan ju försöka genom att förmedla sig bara 

genom att trycka på en knapp och ja och försöka vara med. Det tycker jag räcker. (34) 

 

Exempel 32, 33 och 34 kan tolkas som att lärarna menar att delta kan betyda att eleven klarar av 

något med hjälp eller stöd av läraren, dock måste initiativet hos eleven finnas. Denna uppfattning 

återfanns hos alla lärare.  

Samtliga lärare nämnde ögonkontakt och kroppsspråk som viktigt för att avgöra om eleven 

hade deltagit eller inte (exempel 35 och 36). Tre av lärarna nämnde också att de ser på eleven om den 

deltar men hade svårt att sätta ord på hur. De menade att de kunde så på eleven om den var delaktig 

för att de kände eleven och kände igen elevernas ansiktsuttryck.  

 

Man kan ju vara med och bara nicka och då deltar man ju. (35) 

   

Ögonkontakt och att man ser att den är med. (36) 

 

Fyra av lärarna diskuterade även elevens deltagande utifrån deras förmåga att välja under en aktivitet 

kopplat till ett kunskapskrav. Om eleven kunde vara med och välja, ansågs denna ha deltagit.  

 

Då måste hen kunna slänga bort en bild för att den hatar den eller välja aktivt. (37) 

 

Det svåra är just det att få dom här barnen att bli delaktiga i det hela och det är ju en utmaning 

för oss. Ja men om man ska se på film istället för att vi lärare väljer film att dom får välja. 

(38) 

 

I exempel 37 och 38 visar lärarna på att de arbetar med val som överensstämmer med elevernas 

kognitiva nivå. 

Lärarnas bedömning av huruvida en elev reagerade igenkännande varierade något. Alla lärare 

framhöll elevers reaktioner på något som exempel på detta. Flera lärare menade att det är viktigt att 

känna eleven för att kunna avgöra om denne reagerar igenkännande eller inte. De lärare som hade 

elever som kunde tala gav mest exempel där eleven sa något som läraren uppfattade som att eleven 

reagerade igenkännande.  
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Det kan vara att dom svarar på en fråga eller fyller i ett ord. (39) 

 

De lärare som hade elever som inte hade ett talat språk hade svårare att sätta ord på hur de avgjorde 

om en elev reagerade igenkännande. De menade att de kunde se på eleven om denne kände igen 

exempelvis en plats, sång eller berättelse. I de flesta fall genom en fysisk reaktion såsom 

kroppsspråk, blick, ögonrörelser eller i vissa fall ljud: 

 

Det kan vara att gunga med till någon låt. (40) 

 

Jamen där skulle jag vilja säga både blick och kroppsspråk. (41) 

 

Vidare gav lärarna exempel på olika handlingar eleverna gjorde såsom att följa en instruktion eller 

utföra en handling.  

 

Det kan vara att sätta sig vid samlingsbordet innan samlingen (42) 

 

Ja men det är väl att man vet vad man gör när man kommer in i matsalen (43) 

 

Alltså om jag säger; gå på toa, så gör dom det. Eller själva säger: “Nej jag vill inte gå på 

toaletten". Att dom förstår verbalt vad man säger. (44) 

 

Tre lärare framhöll även känsloreaktioner som ett sätt för eleven att reagera igenkännande till 

exempel ilska, gråt eller skratt: 

 

Det märks ju också om dom verkligen inte vill. Om dom börjar skrika till exempel. Det kan ju 

också vara att reagera igenkännande. (45) 

 

En lärare problematiserar bedömningen av huruvida en elev reagerar igenkännande eller inte: 

 

Att det blir ett antagande eller att jag tolkar det som att den här eleven reagerar igenkännande 

men jag vet inte. (46) 
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Läraren reflekterar över, i exempel 46, att även elevens agerande under lektionerna kopplat till 

kunskapskraven är tolkningsbart av läraren. Huruvida en elev reagerar igenkännande beror alltså på 

om läraren tolkar elevens reaktioner som just igenkännande.  

Sammanfattningsvis visar resultatet av lärarnas tolkningar av begreppet reagera 

igenkännande på att bedömningen påverkas mycket av lärarens relation till eleven. Under 

intervjuerna framkom det från samtliga lärare att de behöver känna eleven väl för att avgöra om 

eleven reagerar igenkännande. Samtliga gav exempel på olika former av reaktioner eleverna kunde 

ge för att visa på måluppfyllelse utifrån deras individuella förutsättningar.  

 

4.2. Resultat av intervjuer med lärare på gymnasiesärskola 

4.2.1. Lärarnas inställning till kursplanerna som verktyg för att bedöma elevers kunskaper 

Tre av de fyra lärarna som intervjuades menade att kursplanerna fungerar dåligt som verktyg för 

bedömning, medans en lärare ansåg att de fungerar bra. En av dessa menade att det är för “snälla” 

kriterier i ämnesområdesplanerna, att det är svårt för eleven att inte nå dom. För att utveckla sina 

svar om varför lärarna anser att de är dåliga verktyg använde de bland annat orden “luddiga” och 

“för abstrakta”. 

 

  Våra styrdokument är ju ganska ordentligt luddiga. dom är ju mycket värre än så.. (47) 

 

Den lärare som ansåg att kursplanerna fungerade bra som verktyg för bedömning menade att 

kursplanerna inte kan se annorlunda ut med tanke på elevgruppen.  

 

Ja det är det som är själva poängen med särskola. det är helt individuellt för det måste vara 

individuellt.. (48)  

 

Det framgår att elevens förutsättningar oftast vägs in i bedömningen, men inte utav en lärare. Denna 

lärare utgår inte från elevernas olika förutsättningar vid sin bedömning av till exempel begreppet att 

delta, utan bedömer sina elever efter generell mall. Alltså har denna lärare bestämt egna kravnivåer 

för sin bedömning, oavsett elevens förutsättningar. 

 

  De bedöms efter samma måttstock, men har olika förutsättningar för att nå dom (49) 
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Samtliga lärare var samstämmiga kring svårigheten med att avgöra vad som är rena ämnesspecifika 

kunskapskrav i ämnesområdesplanerna. De menar även att det finns ett för stort tolkningsutrymme 

av kursplanerna, tolkningarna kan se olika ut mellan olika lärare. Detta skulle kunna vara ett uttryck 

för att det inte blir en likvärdig bedömning av eleverna, enligt lärarna. Detta stora tolkningsutrymme 

kan påverka bedömningen då lärarna lägger in olika saker i begreppen. Samtliga lärare uttryckte en 

önskan om att det skulle finnas mer konkreta mål beskrivna i styrdokumenten.  

En av dessa fyra lärare påpekar att kriterierna för att nå kunskapskraven inte skulle kunna se 

ut på något annat sätt, eftersom eleverna har så olika förutsättningar. I en klass kan det finnas elever 

som är på en mycket låg utvecklingsnivå. Läraren ger ett exempel från en elevgrupp från en tidigare 

skola där det fanns elev med autism som var på samma utvecklingsnivå som ett litet barn 

tillsammans med elever som kunde skriva enkla meningar. Detta menade läraren var ett exempel på 

hur breda kriterierna behöver vara för att ge alla elever förutsättningar att nå kunskapskraven. En av 

lärarna pekar på en annan aspekt kring bedömningen, och det är hur väl man känner en elev.  

En lärare anser att det centrala innehållet som finns för respektive ämnesområdesplan på 

gymnasiesärskolan är mer konkret, och att dessa istället borde kunna kopplas till mer konkreta 

kunskapskrav. Det fanns även en önskan hos läraren att det skulle finnas en tydlig progressionstanke 

beskriven i ämnesområdesplanerna. Läraren skulle vilja få svar på hur en elev kan kunskapskravet i 

sin helhet för att göra sin bedömning. 

 

..alltså jag skulle hellre vilja att det fanns flera mål som är konkretiserade och på något sätt 

visa progressionstanke mer.. (50) 

 

Här har samma lärare också ett eget exempel på hur progressionen skulle kunna se ut;  

 

att delta - delta mer - att kunna. (51) 

 

Det som framkommer under intervjun kan tolkas som att den här läraren vill att 

ämnesområdesplanerna ska ha kunskapskrav som är konkreta och tydliga. Det ska gå att mäta 

resultatet av elevens kunskaper. Det här kan tolkas som att läraren visar en önskan om ökade 

möjligheter att göra en summativ bedömning.   
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4.2.2. Lärarnas underlag för bedömning av elevers kunskaper och bedömningsprocessen 

Det underlag som används för bedömning är väldigt lika för samtliga lärare. De beskriver att 

observationer, resultat från individuella arbetsuppgifter och gemensamma gruppaktiviteter utgör 

underlag för bedömningen. 

 

Elevernas arbetspärmar.. annars är det ju observationer och muntlig kommunikation med 

eleven. Eleven svarar på frågor.. Muntlig kommunikation med eleverna. (52) 

 

En lärare menar att allt inte finns på papper och beskriver att det kunskapsmässiga dokumenteras på 

papper men mycket av underlaget är på känsla. IUP:er och framåtsyftande planeringen görs.  

Samtliga lärare nämner i sina intervjuer att personalgruppen kring eleven bidrar till underlag 

för bedömning, personalgruppen ställer upp mål för eleven. Läraren har ansvaret för bedömningen 

men görs i samråd med personalgruppen. En lärare berättar att inflytandet i själva 

bedömningsprocessen kan se olika ut mellan skolor. Utifrån egna erfarenheter beskriver läraren att 

just på denna skola är hela personalgruppen delaktiga, och har inflytande över bedömningsprocessen. 

Detta ser läraren endast fördelar med.  

Bland svaren framkommer det att det är av vikt att lära känna eleven, både via kunskap från 

skolmiljö men även få information från andra personer i elevens närhet. Alla lärare nämnde att 

elevernas vårdnadshavare tar del av bedömningarna och att de också påverka utformningen av den 

framtida undervisningen kring eleven.  

 

4.2.3. Syfte med bedömningen och för vem är bedömningen nyttig 

Samtliga lärare var eniga om att bedömningen görs för eleven samt för att utveckla undervisningen. 

De ansåg att bedömningen var viktig för att skapa goda förutsättningar för lärande samt för att sätta 

upp framtida mål för eleven. Här ser de till individen och vilka mål den enskilda eleven har. Genom 

bedömningen kunde en av lärarna utmana eleven framåt i sitt lärande. Läraren beskrev det som att 

“man höjer ribban allt eftersom för eleven”. Dessa svar kan tolkas som att lärarna använder 

bedömningen för att göra en formativ bedömning av elevens kunskaper och färdigheter.  

För en annan lärare var framtida färdigheter i fokus för bedömningen, framför 

ämneskunskaper. Här menade läraren att bedömningen inte bara görs i syfte att utveckla elevens 
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kunskaper i de olika ämnesområdena. Samma lärare redogör för hur de i den aktuella elevgruppen 

har en elev där man försöker utveckla elevens färdigheter i att kommunicera med okända människor.  

 

Nej, det är en färdighet! Vi pratar om färdigheter och det är inte kunskaper vi   

försöker få in utan färdighet.. Ja, det är grundläggande förmågan att kommunicera med 

främlingar (53) 

 

Att kunna be om hjälp, eller berätta om saker för någon annan beskrevs som områden man hade satt 

upp som mål. Eleven hade kunskaperna för att be om dessa saker men svårigheter med att närma sig 

andra personer än de i personalgruppen. Anledningen till att pedagogen ville arbeta med mål 

liknande detta exempel var att underlätta för eleven i den framtid som väntar efter gymnasiet. Detta 

kan tolkas som att läraren hade som mål att eleven skulle ha med sig kunskaper och färdigheter som 

kunde vara användbara i framtiden, läraren låter sina kunskaper om det liv som väntar eleven efter 

skolan få utgöra en del av elevens undervisning.  

 

4.2.4. Lärarnas tolkningar av begreppen att delta och reagera igenkännande 

Intervjuerna kom att domineras av begreppet att delta och hur lärarna gjorde sina bedömningar av det 

begreppet. Att reagera igenkännande kom att hamna i skuggan av det begreppet.  

Resultatet kring lärarnas tolkning av begreppet att delta kom att skilja sig mellan de fyra 

lärarna. Två av lärarna hade en definition som liknar varandra där att delta innebär att eleven fysiskt 

närvarar vid undervisningen samt delta utifrån elevens förutsättningar. Att bara närvara i ett 

sammanhang med andra personer kan vara att delta för en elev, medan för en annan elev kan det vara 

genom att ställa frågor och konkret visa förståelse för själva undervisningen.  

 

Att fysiskt närvara när det händer.. det är steg ett!(54) 

 

Att vara på plats helt enkelt.(55) 

 

De två andra lärarna använde sig av tolkningar där det gick att skönja en högre nivå på att delta för 

eleven oavsett elevens förutsättningar. 
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Min definition är att man är med i aktiviteten och gör något.. man behöver alltså inte kunna.. 

att man försöker… Det är definitivt mer än att bara vara på plats och definitivt mer än att 

finnas där i momentet så att säga. (56) 

 

Att man är med, att man är närvarande i det som sker och tar del av undervisningen som sker 

och att man visar.. inte bara vad man kan.. utan, ja det behöver inte betyda att man till 

exempel ger rätt svar på frågor utan att man visar att man är med på det som sker… att man 

kanske lyssnar.. det kan se väldigt olika ut. (57) 

 

Detta kan tolkas som att lärarna i två sista exemplen menar att begreppet att delta innebär att det sker 

en interaktion mellan elev, personerna runt den planerade undervisningen oavsett elevens 

förutsättningar. Här finns ett sammanhang där eleven kan vara med och tillgodogöra sig kunskaper 

av olika slag. I intervjuerna med de två senare lärarna framkom att det inte innebär att en att en elev 

visar specifika ämneskunskaper.  

Samtliga lärare var eniga om att det i begreppet delta finns kriterier på att eleven behöver 

finnas i ett sammanhang med en grupp med människor samt att aktiviteten ger förutsättningar att 

delta. Tre av lärarna menade att de därför har olika krav för hur eleven uppnår kriteriet att delta, att 

elevens förutsättningar vägs in medan den fjärde inte hade det. 

Två av lärarna delade även upp begreppet att delta i olika steg vilket skulle kunna kopplas till 

progression av kunskapsnivåerna, 

 

Att fysiskt närvara när det händer. det är steg ett! Nästa grej kan vara att följa instruktioner 

kanske. Typ som att vi säger att jag gör själva aktiviteten och bara ‘Räck mig!’ eller reagerar 

kanske är ett bättre ord. och sen till slut blir det nån form av att bidra. eller det ultimata steget 

för alla här blir då är att göra det själv… men, dit har ingen av dom kommit än. (58) 

 

Att följa instruktioner.. ‘Gör så!’.. det är försteget till att delta. Att det finns någon sorts 

kunskap. Eleven behöver inte kunna allt men delar av det liksom. Det är delar av en 

händelsekedja.. (59) 

 

Även om dessa steg skiljer sig åt i exemplen ovan har de en samsyn kring ett av stegen. Steget där 

eleven på något sätt reagerar kopplat till den aktivitet som sker. Till exempel att eleven reagerar vid 
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tilltal, visar någon reaktion kopplat till aktiviteten. Det var mer i form av kroppsliga reaktioner från 

eleven. Ögonkontakt, följa enkla instruktioner och att utföra enkla delmoment var några exempel 

som lärarna gav på detta. Båda lärarna hade även en liknande syn på det sista steget i deras svar. Det 

var då att eleven är aktiv och bidrar till aktiviteten. Här finns en tydlig interaktion mellan elev och 

pedagog kring undervisningen. Eleven visar en förståelse för hela aktiviteten genom att bidra aktivt i 

momenten som utgör själva aktiviteten.  

När det gällde begreppet att reagera igenkännande svarade alla lärare att det innebär att visa 

någon slags reaktion på något. Reaktionen kunde se olika ut för respektive elev. Alla lärare framhöll 

fysiska reaktioner som till exempel kroppsspråk, reagera på en bild, utföra en handling och följa en 

instruktion som exempel på att reagera igenkännande. En lärare valde att använda sig av begreppet 

respons i detta sammanhang.  

   

På något sätt en reaktion som på något sätt är mot rätt riktning. Att den reagerar i närheten 

av.. det är en respons på.. (60) 

 

För att utveckla begreppet respons menade läraren att även om eleven kanske inte har full förståelse 

för ett undervisningsmoment kan eleven ge en reaktion som är i rätt riktning mot att visa förståelse, 

alltså en respons. En annan lärare lade även in känslor i sin tolkning av begreppet. Denna lärare 

pratade om något som hen kallade en instinktiv reaktion hos eleven. Detta kunde lärare även koppla 

till elevernas förhållningssätt till andra personer. Även social interaktion med andra personer lades in 

i begreppet. Svaren från lärarna kring detta begrepp kan tolkas som att här lägger lärarna in andra 

aspekter i begreppet att reagera igenkännande som inte är kopplade till ämnesspecifika 

kunskapskrav.  

En lärare menade att det fanns en gräns mellan begreppen att reagera igenkännande och att 

delta, den kunde se olika ut bland eleverna. När det handlar om att reagera igenkännande sker en 

slags kommunikation mellan två personer, medan att delta hade mer en innebörd av att fysiskt 

närvara vid en aktivitet. Denna lärare menar att begreppet att reagera igenkännande syftade på 

reaktioner från elever som bekräftar att eleven känner igen till exempel föremål. Här gavs 

kroppsspråk, muntlig kommunikation och följande av instruktioner som exempel.  

Utifrån resultatet kan man även tolka det som att två av lärarna hade en tydlig gräns mellan 

de två begreppen att delta och att reagera igenkännande. De är inte helt skilda begrepp, men för dessa 
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lärare finns det en tydlig gräns mellan begreppen. De andra två lärarna hade inte en tydlig gräns 

mellan dessa begrepp. En lärare svarade t ex att det “ena hindrar inte det andra” när läraren 

tillfrågades om skillnader mellan de två begreppen.    
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5.  DISKUSSION 

5.1. Metoddiskussion 

5.1.1. Urval 

Spridningen mellan respondenternas ålder, kön och arbetslivserfarenhet blev relativt stor trots att 

detta inte kunde tas hänsyn till i urvalsprocessen. En urvalsprincip om maximal variation bland 

skolorna och respondenterna hade kunnat vara lämplig för att få med så många olika tankesätt och 

uppfattningar som möjligt (Esaiasson et al, 2007). Detta kunde dock inte genomföras på grund av 

tidsbrist och brist på respondenter. De lärare som gav sitt samtycke till att delta i studien användes 

som respondenter. En respondent föll bort på grund av tidsbrist hos respondenten. Denne hade varit 

relativt lätt att ersätta utifrån urvalskriterierna då studien inte fokuserar på respondenten i sig utan 

dennes uppfattningar och tolkningar (Esaiasson et al, 2007). Bortfallet skedde dock så pass sent att 

ett nytt urval av en ny respondent inte hann göras. Detta tros inte påverka studiens resultat då de 

resterande intervjuer genererade material nog för att skönja likheter och skillnader mellan 

respondenternas uppfattningar och tolkningar, samt för att göra betydelsefulla analyser (Esaiasson et 

al, 2007). En avvägning gjordes i urvalsprocessen i relation till antalet respondenter som 

intervjuades. Fler intervjuer hade inte varit möjligt med tanke på tidsaspekten (Esaiasson et al, 2007). 

Ett ökat antal respondenter hade nödvändigtvis inte ökat studiens validitet då antalet räckte för att 

göra betydelsefulla analyser (Esaiasson et al, 2007).  

 

5.1.2. Datainsamling och procedur 

De teoretiska perspektiv som presenteras under bakgrund ligger till grund för valet av 

datainsamlingsmetod för att resultatet ska vara trovärdigt och tillförlitligt (Fejes & Thornberg, 2015) 

Att använda någon annan metod än kvalitativ samtalsintervju för att undersöka studiens syfte och 

frågeställningar hade troligtvis gett en låg trovärdighet och tillförlitlighet.  

  Anledningen till uppdelning av skolformer mellan oss under datainsamlingsperioden var för 

att undvika att vi skulle skönja skillnader eller likheter mellan skolformerna i respondenternas svar 

under de första intervjuerna vilket skulle kunna ha påverkat våra intervjuer med resterande lärare. 

Särskilt då intervjuerna var halvstrukturerade (Fejes & Thornberg, 2015). Detta skulle kunna ha styrt 

utfallet av studien. Vi försökte hålla oss neutrala under intervjuerna, vilket är viktigt för 

tillförlitligheten och trovärdigheten, men märkte att detta var svårt då vi själva har ett stort intresse 
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för ämnet (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta kan ha påverkat resultatet. Vi använde oss av medvetna 

ledande frågor för att kontrollera om våra tolkningar av respondenternas svar var tillförlitliga vilket 

kan ha ökat studiens tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2014). Under intervjuerna försökte vi 

undvika omedvetna ledande frågor då detta hade påverkat studiens tillförlitlighet negativt (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vi försökte dock vara spontana och improviserade, om för mycket fokus hade 

lagts på tillförlitligheten hade vi blivit för hämmade i intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

5.1.3. Databearbetning och analys 

De teoretiska perspektiv kring formativ bedömning och delaktighet som denna studie utgår från har 

varit grunden för analysen av resultatet, detta är en viktig del för att resultatet ska vara trovärdigt och 

tillförlitligt (Fejes & Thornberg, 2015). Vidare har vi strävat mot en reflexivitet där vi reflekterat 

över hur vi själva kan ha påverkat analysen av resultatet (Fejes & Thornberg, 2015). Under 

databearbetningen och analysen av intervjumaterialet strävade vi mot en reflexiv objektivitet, vi 

försökte hålla oss objektiva i relation till vår subjektivitet (Kvale & Brinkmann, 2014). Under 

databearbetningen och analysen reflekterade vi därför mycket över hur vi själva och våra fördomar 

påverkade konstruktionen av kunskap i denna studie (Kvale & Brinkmann, 2014). Då vi båda arbetar 

med kursplanerna i träningsskola och gymnasiesärskola har vi erfarenhet av bedömning i dessa 

skolformer, fördomar lika så. För att öka den reflexiva objektiviteten i studien lyssnade vi igenom 

varandras inspelningar från intervjuerna samt läste varandras transkriberingar. På detta sätt kunde vi 

sedan arbeta tillsammans med analysen av materialet samt ifrågasätta varandras antaganden och 

fördomar kring materialet och intervjuerna. När vi tillsammans lyssnade igenom intervjuerna 

försökte vi förhålla oss kritiska till våra intervjutekniker och lyssnade noggrant efter omedvetna 

ledande frågor som skulle kunnat påverkat respondenternas svar och studiens tillförlitlighet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Detta har vi sedan tagit hänsyn till i resultatpresentationen, vi har tagit bort de 

delar där vi tycker att vi själva har påverkat respondenternas svar på ett omedvetet sätt.  

När vi transkriberade intervjuerna försökte vi ge respondenternas tankesätt och uppfattningar 

rättvisa i skrift, vi har inte skrivit ut respondenternas svar ordagrant (Kvale & Brinkmann, 2014). En 

viss tolkning av respondenternas svar har därför varit nödvändig under transkriberingen men vi har 

försökt att förhålla oss så objektiva som möjligt för att resultatet ska bli tillförlitligt och trovärdigt. 

Ett till begrepp som återfinns i kursplanerna fanns med i intervjuguiden: urskilja och reagera. 
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Vi valde att inte redovisa resultatet kring detta då det inte tillförde någon intresseväckande analys 

samt att studiens omfång blev för stort.  

Det finns en medvetenhet i studien om att urvalet inte representerar en hel lärarkår. 

Resonemangen i studien har ambitionen att undvika en generalisering av denna yrkesgrupp och 

därmed undvika smygrepresentativitet (Göransson & Nilholm, 2009). 

 

5.2. Generaliserbarhet och användbarhet 

Då detta är ett område som det finns relativt lite forskning inom kan resultatet av denna studie ses 

som intresseväckande och tänkvärt. Detta var ett småskaligt forskningsprojekt och resultatet är 

således inte generaliserbart för en hel lärarkår. Syftet med studien har aldrig varit att söka någon 

form av allmängiltig sanning utan snarare att visa på och ge insikt i hur några lärare resonerar kring 

bedömning i särskola och hur detta påverkar deras sätt att organisera sin undervisning. Likheter och 

skillnader i dessa lärares uppfattningar av bedömning av elever i särskolan kan skönjas och är 

därmed tillförlitliga. Trots att generaliserbarheten är låg har studien ett värde för praktiken, en 

användbarhet, då den kan bidra till en ökad förståelse kring hur lärares uppfattningar och tolkningar 

av bedömning påverkar bedömningsarbetet, den pedagogiska verksamhetens utformning och elevers 

delaktighet i träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program (Fejes & Thornberg, 2015).  

 

5.3. Resultatdiskussion 

I denna del av studien diskuteras de likheter och skillnader som kan skönjas i resultatet av 

intervjuerna mellan lärarna i de två skolformerna. Resultatdiskussionen kommer att delas in i samma 

teman som resultatet presenterats.  

 

5.3.1. Lärarnas inställning till kursplanerna som verktyg för att bedöma elevers kunskaper 

Inledningsvis visade resultatet på att lärarna på träningsskolan hade en generellt positiv inställning 

till kursplanerna, medan endast en av lärarna på gymnasiesärskolan. Vi kan urskilja fyra kategorier 

bland lärarnas syn på kursplanerna som ett verktyg för bedömning. Dessa fyra är: uppfattningen att 

kursplanerna är vida och tolkningsbara, synen på hur kursplanerna kopplas till formativ bedömning, 

synen på hur kursplanernas kan leda till svårigheter för lärarna att anpassa undervisningen för alla 

elevers individuella förutsättningar samt synen på hur kursplanerna möjliggör elevernas delaktighet i 

bedömningen. Den första kategorin, att kunskapskraven är vida och tolkningsbara är i enlighet med 
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de styrdokument som finns kring de två skolformerna. Enligt Skolverket (2015a, 2015b) är det just 

lärares tillvägagångssätt vid tolkning av kunskapskraven som är väsentlig för elevernas lärande och 

utveckling gentemot kunskapskraven. Därför kommer kunskapskraven att leda till skilda betydelser 

beroende på de förutsättningar individen har (Skolverket 2015a, 2015b). Detta verkar leda till både 

positiva och negativa upplevelser av lärarna. Lärarna i träningsskolan menade exempelvis att 

tolkningsbarheten ger utrymme för frihet att planera undervisningen vilket de anser vara positivt. 

Vidare menade lärarna på träningsskolan att detta möjliggjorde en tolkning av kunskapskraven 

beroende på vilken individ som bedöms, de använde kunskapskraven i kursplanerna på sättet det är 

tänkt (Skolverket, 2015b). Två lärare på träningsskolan såg likheten mellan träningsskolans och 

förskolans läroplan som något positivt då detta ger dem mer frihet att planera undervisningen utefter 

varje individs förutsättningar. Denna individualisering och flexibilitet lärarna talar om är 

karaktäristisk för undervisning i särskolan (Östlund, 2012). En lärare på träningsskolan menar att en 

av fördelarna med kursplanerna är att det utgör en sorts kvalitetssäkring, fokus hamnar på lärande 

och inte mot omvårdnad. Detta går emot det Östlund (2012) betonar att undervisningen i 

träningsskola tenderar att fokusera på omvårdnad i högre grad än lärande. Lärare på 

gymnasiesärskolan menar däremot att kursplanerna är för abstrakta och att deras tolkningsbarhet kan 

leda att bedömningen inte blir likvärdig. Detta anser lärarna vara en svårighet vilket kan tolkas som 

att de har en negativ upplevelse av detta. Lärarna på träningsskola belyste också tolkningsbarheten 

som problematiskt till viss del då kunskapskraven kan bli godtyckliga, otydliga och för 

tolkningsbara, dock inte i samma utsträckning som lärarna på gymnasiesärskolan. Att arbeta med 

konkreta elevexempel för att konkretisera kunskapskraven både för lärare och elever kan vara ett sätt 

att göra kunskapskraven tydligare och mindre godtyckliga (Skolverket, 2015b). Detta skulle kunna 

göras genom att läraren med hjälp av exempel och beskrivningar formulerar vilka kvalitéer denne 

vill att eleverna ska utveckla samt sätta upp tydliga och lagom utmanande mål för olika uppgifter 

(Lindström, 2013). 

Den andra kategorin: synen på hur kursplanerna kan kopplas till formativ bedömning finns en 

samstämmighet kring att det finns svårigheter att konkretisera kunskapskraven som i kursplanerna 

samt att kartlägga elevens kunskapsutveckling. Lärarna på träningsskolan menade att de saknade 

verktyg för att kartlägga elevernas kunskaper. Detta kan ses som problematiskt då kartläggning och 

dokumentation behövs för att elevens kunskapsutveckling ska fångas upp och konkretiseras 
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(Cornelius, 2013; Dahlberg & Elfström, 2014). Lärarna på träningsskolan belyste att de främst gjorde 

bedömningen av elevernas nuvarande kunskaper för att se vad nästa steg var för eleven i deras 

kunskapsutveckling. Ur den aspekten kan lärarnas bedömningsarbete verka formativt (Sadler, 1989). 

Dock krävs det att lärarna konkretiserar hur eleverna ska göra för att ta sig dit samt ge eleverna 

återkoppling för att bedömningen ska verka i formativt syfte (Sadler, 1989). Lärarnas utsagor kan 

uppfattas som att de menar att kursplanerna möjliggör för dem att se var eleven befinner sig just nu, 

vart är eleven på väg samt hur kommer man dit (William & Leahy, 2015). Lärarna på 

gymnasiesärskolan uttryckte en önskan om mer konkreta mål som alla elever kan bedömas efter, 

alltså inte efter elevens individuella förutsättningar. Detta skulle kunna tolkas som att lärarna på det 

individuella programmet efterfrågar en likvärdighet vid bedömning, men eftersom eleverna inte 

betygssätts i denna skolform finns inte samma krav på likvärdighet. Enligt Skolverket är 

kunskapskraven på det individuella programmet utformade på detta sätt eftersom eleverna inte 

betygssätts och att det därmed inte finns krav på likvärdig bedömning (Skolverket 2015a, 2015b). 

Det viktiga är att läraren försöker konkretisera de kunskapskrav som finns så att utveckling och 

lärande kan ske då elevernas kognitiva förutsättningar kan vara mycket olika (Skolverket 2015a, 

2015b). Vid intervjuerna med lärarna från båda skolformerna framkom det även att läraren behöver 

känna eleven väl och dess reaktioner och sätt att uttrycka sig på, för att kunna göra rättvisa 

bedömningar av elevernas kunskaper samt för att formulera framåtsyftande mål i relation till dessa 

kunskapskrav. Detta kan tolkas som ett uttryck för en sociokulturell kunskapssyn hos lärarna där 

kunskap och lärande sker i interaktionen mellan människor och där relationen är i fokus (Säljö, 

2004). Detta visar även på att lärarna delvis har en grundlagd förståelse för elevens egna förmåga att 

vara delaktig, vilket Feiler och Watson (2010) menar att pedagoger som undervisar denna elevgrupp 

bör ha.  Lärarna hade en generellt sett formativ syn på bedömning då dokumentation och 

kartläggning av elevers kunskaper främst gjordes för att främja elevernas fortsatta 

kunskapsutveckling (Cornelius, 2013: Dahlberg och Elfström, 2014: Sadler, 1989: Skolverket, 

2015b). Dock hade de flesta lärarna svårt att hitta dokumentationssätt och kartläggningsmaterial där 

eleverna själva blev delaktiga i lärprocessen vilket är en viktig del för att skapa meningsfullhet för 

eleverna och förståelse för sitt egna lärande (Cornelius, 2013: Dahlberg och Elfström, 2014: Sadler, 

1989: Skolverket, 2015b). Detta skulle kunna vara ett uttryck för att lärarna inte använder 

bedömningen som formativ. Huruvida eleven måste vara en del av bedömningsprocessen för att den 
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ska vara formativ uppfattas olika av olika forskare (Gipps, 1994). Dock fanns det en vilja hos 

majoriteten av lärarna att göra eleverna mer delaktiga i sitt eget lärande men en osäkerhet kring hur 

detta skulle göras.  Här skulle lärarna med fördel försöka formulera tydliga och lagom utmanande 

mål för olika uppgifter samt hitta sätt att använda återkoppling som tydliggör elevens 

kunskapsutveckling för denne samt vilket nästa steg i elevens lärande är (Lindström, 2013: Sadler, 

1989).  

Den tredje kategorin är synen på att kunna anpassa kursplanerna efter elevens individuella 

förutsättningar. Samtliga lärare uttrycker svårigheter med att anpassa kursplanerna och 

undervisningen efter elevernas individuella förutsättningar och lärarna upplevde att kursplanerna inte 

är anpassade efter alla elever. I dessa skolformer där elevernas kognitiva förutsättningar kan variera 

mycket är det centralt att läraren konkretiserar kunskapskraven, till exempel med hjälp av konkreta 

elevexempel så att lärande och utveckling kan ske för alla elever (Skolverket 2015a, 2015b).  

Den sista kategorin: synen på huruvida kursplanerna möjliggör elevens delaktighet i 

bedömningen. Här finns också gemensam syn bland alla lärare att det finns svårigheter i att 

möjliggöra detta, som vi belyst tidigare under diskussionen. Detta kan ses som problematiskt då en 

förutsättning för att bedömningen ska bli formativ är just elevernas delaktighet (Lindström, 2013: 

Skolverket, 2015b, William & Leahy, 2015). Endast en lärare arbetade aktivt med att göra eleverna 

delaktiga i sitt eget lärande och utveckling. Det är nödvändigt att det är tydligt för eleven vilka 

kunskaper och förmågor denne förväntas utveckla, vilken nivå eleven är på nu och hur eleven ska ta 

sig vidare (Sadler, 1989). Flera av lärarna menade att det var svårt att göra eleverna delaktiga på 

grund av deras funktionsnedsättning eller kognitiva begränsningar. Ett kategoriskt synsätt på 

elevernas funktionsnedsättning kunde här skönjas hos majoriteten av lärarna där elevens 

begränsningar ansågs vara anledningen till att de inte kunde bli delaktiga i bedömningsprocessen 

(Eriksson-Gustavsson et al., 2011; Ineland et al., 2013). Elevernas bristande delaktighet i 

bedömningsprocessen kan ses som en delaktighetsinskränkning då de hade begränsade möjligheter 

att engagera sig i sitt egna lärande (Pless m.fl., 2011; WHO, 2011).  Ett sätt att göra eleverna 

delaktiga är att kartlägga elevernas kunskaper samt dokumentera de förmågor elever uppvisar i 

undervisningen och detta kan med fördel göras med hjälp av foton, film samt anteckningar under 

lektionerna som eleven sedan kan ta del av samt med hjälp av portfolio och mallar (Cornelius, 2013; 

Skolverket, 2015a; Stockhall & Smith, 2013). 
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5.3.2. Lärarnas underlag för bedömning av elevers kunskaper och bedömningsprocessen 

Det fanns stora likheter mellan vilket underlag som lärarna använde sig av under 

bedömningsprocessen i de två skolformerna. Det framgår tydligt att observationer av eleven, resultat 

från individuella arbetsuppgifter och personalgruppens observationer utgör underlag som lärarna i 

studien använder sig av. Ingen distinkt skillnad i vad som utgör underlaget för bedömning mellan 

skolformerna finns. Däremot visar studien på olikheter mellan lärarnas upplevelse av att samla in 

underlag för bedömning och bedömningsprocessen. Lärarna på träningsskolan upplevde att det fanns 

en problematik med att kartlägga och dokumentera elevernas kunskapsutveckling. De tyckte det var 

svårt att hinna med att dokumentera det som observerades under lektionerna. Detta kan ses som 

problematiskt då en stor del av underlaget för kunskapsbedömningen kom just från observation av 

eleverna. Bland gymnasiesärskolans lärare menar en lärare att allt underlag inte finns på papper, att 

underlaget är på känsla. Då kartläggning och dokumentation är en viktig del för att göra 

bedömningsarbetet formativt och meningsfullt för eleven samt för att inte missa något i elevens 

kunskapsutveckling, kan det ses som problematiskt att lärarna i båda skolformerna är rådvilla över 

hur de skulle kartlägga och dokumentera elevernas kunskaper (Cornelius, 2013: Dahlberg & 

Elfström, 2014: Skolverket, 2011a: 2015b). Här skulle lärarna kunna arbeta mer med dokumentation 

i form av mallar som Cornelius (2013) beskriver, där lärarna snabbt kan anteckna under lektioner och 

ge återkoppling till eleverna för att göra bedömningen mer formativ. Det skulle också kunna vara ett 

uttryck för att lärarna upplever att de saknar strategier eller bedömningsverktyg som de känner är 

systematiska och tillförlitliga (Wooley & Bowen, 2008). Även arbete med portfolio skulle kunna 

vara användas för att kartlägga elevernas kunskaper på för att öka elevernas delaktighet (Stockhall & 

Smith, 2013).  

 

5.3.3. Syfte med bedömningen och för vem är bedömningen nyttig? 

Lärarna i de båda skolformerna menade att syftet med bedömningen är utav en formativ karaktär och 

framåtsyftande. De beskriver tre processer; var eleven befinner sig just nu, vart eleven är på väg och 

hur eleven ska komma dit (Wiliam & Leahy, 2015). Lärarna beskriver hur bedömningen används för 

att utveckla deras egna undervisning och för att föra elevernas kunskapsutveckling framåt. När det 

gäller antalet aktörer som har en betydelsefull roll i processen kring formativ bedömning kan två av 
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tre aktörer urskiljas i lärarnas svar: lärare och elev (Wiliam & Leahy, 2015). Ingen av de deltagande 

lärarna nämner elevens kamrater som aktörer i bedömningsprocessen. Det torde därför vara av stor 

vikt att försöka se över hur lärarna kan låta kamrater komma att vara aktörer vid formativ bedömning 

då detta har visat sig öka elevprestationer (William & Leahy, 2015).   

Skillnader som kan urskiljas mellan skolformerna är att fyra av fem lärare på träningsskolan 

nämnde att bedömningen även görs för elevens föräldrar. Här menade några att det är svårt för 

eleven själv att berätta om sin kunskapsutveckling. En lärare på träningsskolan menar att 

bedömningen inte är viktigt för föräldrarna då de sällan är intresserade av bedömningen under 

utvecklingssamtal.  Kanske hade föräldrarna blivit mer intresserade om läraren hade tydliggjort 

bedömningens syfte, konkretiserat kunskapskraven samt visat elevens utveckling och lärande i 

förhållande till dessa (Skolverket, 2015b: William & Leahy, 2015). Lärarna på träningsskolan tar 

också upp att bedömningen är viktig för eleverna, att de får rätt att utvecklas utifrån sina 

förutsättningar, och för arbetslaget. Bland tre av lärarna på träningsskolan beskrevs svårigheter med 

att göra eleverna delaktiga i bedömningen, de efterfrågade dokumentationssätt och 

kartläggningsmaterial som möjliggjorde elevernas delaktighet i bedömning. Att använda mallar och 

portfolio som kartläggningsverktyg för att göra eleverna delaktiga i sitt eget lärande hade kunnat vara 

etta alternativ för lärarna (Cornelius, 2013; Stockhall & Smith, 2013). 

Ytterligare en skillnad är att lärarna på gymnasiesärskolans hade ett syfte i bedömningen som 

var riktat mot att utveckla färdigheter och kunskaper hos eleven som kan vara användbara i 

framtiden, alltså efter skolan. Vuxenlivet, efter skolan, är något som läroplaner och då även 

undervisningen behöver riktas mot (Bouck, 2010). Detta skulle kunna tolkas som om att lärarna på 

gymnasiesärskolan låter sina kunskaper om det liv som väntar eleven efter skolan få utgöra en del av 

elevens undervisning, som Östlund (2012) beskriver som vanligt förekommande i särskola, i större 

utsträckning än på träningsskolan.   

 

5.3.4. Lärarnas tolkningar av begreppen att delta och reagera igenkännande. 

I hela studien finns det ingen annan del som kom att ha så vitt skilda svar som under lärarnas 

tolkning av begreppet delta, det gällde alltså även mellan lärarna inom de olika skolformerna. 

Samma motsvarighet kring hur lärarna tolkar begreppet att reagera igenkännande finns inte, där 

verkar det finnas en betydligt mer samstämmig tolkning bland lärarna oavsett skolform.  
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Sammanfattningsvis diskuterade lärarna i träningsskola elevens deltagande utifrån flera aspekter. 

Tillgänglighet och tillhörighet var en grundförutsättning för att eleverna skulle bedömas att det 

deltog i en aktivitet kopplat till kunskapskraven i kursplanerna (Janson, 2004; Östlund, 2012). I vissa 

situationer menade lärarna att det räckte om eleven uppfyllt dessa två aspekter av delaktighet för att 

läraren skulle bedöma att de deltagit, det räckte alltså att de var fysiskt närvarande. I andra aktiviteter 

kopplade till kunskapskraven i kursplanerna nämnde lärarna att det krävdes samordnade handlingar 

och engagemang från elevens sida för att de skulle bedöma det som att eleven hade deltagit (Janson, 

2004; Östlund, 2012). I dessa situationer räckte det inte att eleven var fysiskt närvarande utan eleven 

behövde göra något aktivt tillsammans med andra. Det är lärarnas subjektiva uppfattningar av 

samordnade handlingar och elevens engagemang som avgör om en elev har deltagit i en aktivitet och 

därmed uppnått kunskapskravet. Om läraren anser att eleven har visat någon form av initiativ och 

engagemang i situationen så bedöms eleven ha deltagit. Engagemang är dock en subjektiv aspekt 

som inte kan bedömas av läraren utan måste bedömas av eleven själv (Janson, 2004). Lärarna 

diskuterade även elevens deltagande utifrån autonomi (Janson, 2004; Östlund, 2012). Eleven ansågs 

ha deltagit om denne kunde påverka situationen eller göra ett val. När det gäller lärarna på 

gymnasiesärskolans Individuella program och deras diskussion kring samma aspekter kan man se 

likheter med träningsskolans lärare. Lärarna på gymnasiesärskolan menade också att tillgänglighet 

och tillhörighet var en förutsättning vid sin bedömning (Janson, 2004; Östlund, 2012). Här menade 

dock tre av fyra lärare att det räckte med att fysiskt närvara vid en gemensam undervisningssituation, 

medan den fjärde lade till kravet på att eleven var aktiv och gav någon form av respons. Det är även 

här lärarnas subjektiva uppfattningar om samordnade handlingar och engagemang som används för 

att göra bedömningen att eleven deltagit (Janson, 2004; Östlund, 2012). När det gäller synen på 

aspekten autonomi kopplat till elevernas deltagande bland dessa lärare på gymnasiesärskolan kan 

man tolka det som att det inte vägs in i detta sammanhang om delaktighet (Janson, 2004; Östlund, 

2012).  

För att kort sammanfatta spridningen mellan lärarnas tolkning av begreppet att delta beskrivs 

det här i form av ett spektrum. Ett spektrum som spänner sig från tolkningen att en elev fysiskt 

närvarar i ett rum till tolkningen att en elev deltar aktivt i undervisningens alla moment. Här kom 

tolkningsbarheten av kursplanerna, verkligen i uttryck via lärarnas skilda svar. Det skulle kunna visa 

på att kursplanerna verkligen skapar utrymme för lärarna att tolka begreppet att delta efter elevernas 
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olika förutsättningar (Skolverket, 2013b). Begreppet ska tolkas på så sätt att det innebär att eleven 

närvarar och deltar i aktiviteten med hänsyn till elevens förutsättningar utan krav på aktivt 

deltagande (Skolverket, 2015a). Flera av lärarna krävde dock att eleverna var “aktiva” eller ta 

initiativ själva för att ha uppnått vissa av kunskapskrav för grundläggande kunskaper där begreppet 

“att delta” fanns med. Detta skulle kunna liknas vid den aspekt av delaktighet som Janson (2004) 

beskriver som engagemang, Denna aspekt av elevers delaktighet kan dock inte bedömas av läraren 

utan är en subjektiv aspekt som eleven måste bedöma själv. Det kan därför ses som problematiskt att 

lärarna har med detta som ett krav på eleven för att måluppfyllelse ska vara möjligt, då läraren själv 

egentligen inte kan bedöma detta.  

Flera av lärarna snuddade vid Janson (2004) aspekt av delaktighet som han kallar för 

autonomi när de diskuterade elevens deltagande i förhållande till kunskapskraven. Autonomi i detta 

sammanhang kan förklaras som elevens möjligheter till självbestämmande. Flera lärare kom med 

exempel på hur de försökte göra eleverna delaktiga i att göra val och vara med och påverka sin 

situation kopplat till kunskapskraven. Lärarna försökte fokusera på val som eleverna kunde förstå 

utifrån sina kognitiva förutsättningar vilket är viktigt, enligt Feiler och Watson (2010). Detta kräver 

en väl grundad förståelse av elevens egna förmågor att vara just delaktig vid de frågor och val de får 

(Feiler & Watson, 2010).  

Det finns en lärare som utgör ett undantag när det kommer till att tolka begreppet efter 

elevens förutsättningar, denna tolkning har en skarp skillnad gentemot de övriga lärarna. En av 

lärarna på gymnasiesärskolan menade att läraren inte utgår från elevens enskilda förutsättningar. 

Läraren hade en måttstock för att mäta hur väl eleven når upp till kriteriet att delta. Här fanns alltså 

en stegvis uppdelning av begreppet delta. Detta skulle kunna tolkas som att denna lärare har ett 

betygsliknande sätt att bedöma eleverna, oavsett enskilda förutsättningar. Enligt Skolverket (2015a: 

2015b) betygssätts inte eleverna på det individuella programmet och därmed finns inga krav på en 

likvärdig bedömning av eleverna. Detta undantag bland lärarna på gymnasiesärskolan speglade också 

en annan tolkning av begreppet att delta, nämligen att eleven bedöms efter en syn på progression i 

själva begreppet. Det gick att utläsa att de hade tankar om en sorts progression redan i begreppet 

delta, som inte går att utläsa i kunskapskriterierna för att bedömas ha grundläggande kunskaper 

(Skolverket, 2013b).  Det kommer först som kriterium i nästa kravnivå, fördjupade kunskaper, där 

det finns krav på att eleven visar ett mer aktivt deltagande och att den bidrar med något till 
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aktiviteten med hänsyn till elevens förutsättningar (Skolverket, 2015a).  

  Under intervjuerna med lärarna i båda skolformerna lärare framkom det också att läraren 

beskrev elevens deltagande på skilda sätt beroende på vilket kunskapskrav och vilken elev som 

läraren utgick ifrån. Denna individualisering och flexibilitet lärarna visar på är utmärkande för 

undervisning i träningsskola samt visar på att lärarna arbetar till viss del med att konkretisera vilka 

kvalitéer de vill att en elev ska utveckla samt att ställa upp tydlig och lagom utmanande mål 

kopplade till dessa (Sadler, 1989; Östlund, 2012). Det framgår i kursplanerna att kunskapskraven 

skulle kunna ha olika betydelse beroende på den elev som ska bedömas i de två skolformerna, då en 

lärare skall ha elevens förutsättningar som utgångspunkt vid bedömning (Skolverket, 2015a, 2015b). 

Studien visar att majoriteten anpassade bedömningen just efter varje elevs förutsättningar.  

 När det gäller lärarnas tolkning av begreppet att reagera igenkännande fanns det alltså en mer 

samstämmig tolkning bland lärarna i de båda skolformerna. Alla nio lärare svarade att det innebar en 

sorts reaktion på något exempelvis kroppsspråk och mimik. Reaktionerna kunde se olika ut för olika 

elever. Den skillnad vi kan skönja mellan skolformerna är att två lärare på träningsskolan beskriver 

vikten av att lära känna eleven för att kunna bedöma huruvida den reagerar igenkännande. Det är en 

viktig aspekt eftersom förhållandet mellan elev och lärare bör vara i centrum för ett formativt 

bedömningsarbete (Skolverket, 2015b). Intressant här är också att se hur lärarna på träningsskolan 

diskuterar kring begreppet; bland de lärare som undervisar elever med tal tenderade att ge 

elevexempel där elevens muntliga kommunikation bedömdes vara att reagera igenkännande medan 

de lärare som hade elever utan tal menade att de hade svårare att beskriva hur de kunde avgöra om en 

elev reagerade igenkännande.  

 

5.4. Avslutande reflektion och förslag på vidare forskning 

Studien visar att det skiljer sig en hel del mellan lärarnas tolkning av kursplanernas formulering om 

att delta. Denna skillnad återfinns inte när det gäller formuleringen om att reagera igenkännande. Här 

finns en samstämmighet bland samtliga lärare som deltog i studien. Resultatet visar vidare att lärarna 

i de båda skolformerna menar att syftet med bedömningen är främst utav en formativ karaktär. Det 

finns en problematik kring lärarnas upplevda svårigheter att veta hur de ska kartlägga och 

dokumentera elevernas kunskaper. Här efterfrågades dokumentationssätt och kartläggningsmaterial, 

inte bara för lärarnas skull utan även för att kunna möjliggöra elevernas delaktighet i bedömning och 
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lärande. Lärarna på träningsskolan hade en mer positiv upplevelse av hur kursplanerna fungerar som 

verktyg för kunskapsbedömning än lärarna på gymnasiesärskolan.  

Alla lärare beskrev elevernas deltagande kopplat till kunskapskraven utifrån handlingar och 

aktiviteter eleven deltog i vilket lärarna faktiskt kan bedöma rent objektivt (Pless et al., 2011). 

Delaktighetsaspekten torde lärarna inte kunna bedöma själva då det är en mer subjektiv aspekt som 

eleven själv måste bedöma (Pless et al., 2011). En stor del av kunskapskraven i kursplanerna för 

träningsskolan och gymnasiesärskolans individuella program är formulerade på så vis att eleven ska 

“delta” för att nå kunskapskravet. Detta går emot innebörden av själva delaktighetsbegreppet då en 

persons delaktighet i en situation inte kan mätas objektivt av en lärare utan måste bedömas av eleven 

själv (Pless et al., 2011; WHO, 2011). Denna studie visar på att lärarna känner en osäkerhet kring 

bedömningen av elevernas deltagande vilket är förståeligt med tanke på ovan nämnd motsägelse. 

Detta stämmer väl överens med Jansons (2004) aspekter av delaktighet, endast några av aspekterna 

är objektivt mätbara, resterande är subjektiva och kan endast bedömas av individen själv. Att lärarna 

kände svårigheter i att göra eleverna delaktiga i bedömningsprocessen kopplat till kunskapskraven 

blir därför extra problematiskt då elevernas subjektiva uppfattningar måste vägas in i bedömningen 

för att läraren överhuvudtaget ska kunna avgöra huruvida en elev har deltagit eller inte. Utifrån detta 

vore det intressant att göra fler studier där elevers delaktighet och deltagande kopplat till 

kunskapskrav är i fokus. Hur får vi in WHO:s (2011) definition av delaktighet och hur arbetar vi för 

att undvika delaktighetsinskränkning i undervisningen (WHO, 2011)? Hur kan vi praktiskt arbeta 

med Jansons (2004) sex aspekter av delaktighet i vår undervisning? 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Intervjufrågor 

1. Vilket underlag använder du för bedömningen? – kartläggning vem gör. HUR görs? 

2.Hur ser du på kursplanerna som ett verktyg för att göra bedömningar av elevernas förmågor och 

kunskaper? 

3.Varför/För vem gör du bedömningen/för vem är bedömningen är nyttig? 

4.Kan du se några fördelar och nackdelar med kartläggning och bedömning i särskolan? 

  

Intervjufrågor träningsskola 

Kan du ge ett förslag på hur detta ser ut/bedömning/hur definierar du... Några tankar? /Vad lägger du 

in i begreppet? 

1. Eleven deltar i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig 

2. Eleven kan delta i ramsräkning 

3. Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven 

delta i att göra val. 

4. Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikations om 

människans pubertet, sexualitet och reproduktion. 

5. Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande 

berättelse 

6. Eleven kan delta i kommunikation om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och 

deltar i att beskriva någon kristen tradition och högtid 

7. Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och samspelar inför händelser.  

 

Intervjufrågor Gymnasiesärskolans individuella program 

 

● Hur definierar du begreppet att delta/någon deltar?  

● Vad lägger du in i begreppet deltar?  

● Vad lägger du in i begreppet att reagera igenkännande?  

● Några tankar kring att bedöma det? 

● Kan du beskriva hur du gör din bedömning av de här två begreppen? 

● Kan du ge ett exempel på hur detta ser ut?  

 

 

Frågorna försöker ringa in begreppen deltar samt reagerar igenkännande som förekommer i 

kriterierna för att bedöma om en elev har grundläggande kunskaper inom respektive 

ämnesområdesplan; Natur och miljö, Språk och kommunikation samt Individ och samhälle. 
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1. I kommunikationen deltar eleven i att använda ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på 

ett i sammanhanget relevant sätt, språk o kommunikation. 

2. Eleven deltar i att lösa enkla matematiska problem i vardagen, natur o miljö. 

3. I arbetet deltar eleven i att använda metoder och redskap på ett säkert och till situationen 

anpassat sätt, hem- och konsumentkunskap. 

4. Eleven deltar i kommunikation om frågor som rör hälsa, natur och miljö. Eleven reagerar då 

igenkännande på beskrivningar eller bilder av människokroppen, växter, djur och natur, 

Natur och Miljö. 

5. Eleven visar sin förståelse för språket i kommunikativa uttryck genom att reagera 

igenkännande. Dessutom deltar eleven i att tolka det språkliga budskapet, språk och 

kommunikation. 

6. Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska 

skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem, Individ 

och samhälle. 

7. Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar 

eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor, individ och samhälle. 

 

. 
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Bilaga 2: Infobrev 

Till pedagoger som arbetar med elever på särskola med inriktning 

träningsskolan och elever på gymnasiesärskolans Individuella program 

 

Vi heter Malin Daniels och Sofia Stenfelt och läser till speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning på Mälardalens Högskola i Västerås. Under vårterminen 2017 kommer vi att 

utföra en studie om bedömning i träningsskola och gymnasiesärskolans Individuella program. (Lgr 

11, Gys13). Vi är intresserade av hur pedagoger arbetar med och tolkar olika formuleringar ur 

ämnesområdesplanerna för respektive skolform.  

 

Era erfarenheter och kunskaper inom detta område är viktiga och därför ber vi om er hjälp av att 

kunna genomföra denna studie. Det är naturligtvis frivilligt att delta i undersökningen. Vill ni delta i 

vår studie kommer vi gärna till er skola för att genomföra intervjuer med pedagoger som är 

verksamma inom den aktuella skolformen. Alla skolor och personer kommer bli avidentifierade för 

att garantera anonymitet. Varje intervju kommer att ta cirka 30 minuter, de spelas även in. Därefter 

kommer de att transkriberas. Intervjuerna kommer att avkodas och avidentifieras. I examensarbetet 

kommer inga personer, skolor eller platser, personer att kunna härledas. När arbetet är godkänt av 

Mälardalens högskola kommer allt inspelat material att förstöras. Deltagarna kommer även att 

erbjudas att ta del av resultatet av vår studie.  

 

Vi beräknar att genomföra intervjuerna under veckorna 5 - 10. Vi skulle önska svar från er senast 31 

januari om ni samtycker till att delta i vår studie. Ni kan meddela ert samtycke antingen via mail eller 

telefon. Sedan bokar vi en tid för intervju med er.  

Tack på förhand, vi hoppas att ni vill delta i vår studie. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Sofia och Malin 

  

 

 


