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Sammanfattning  
Syftet med den här kvalitativa studien var att få en fördjupad förståelse för de åtta 

speciallärarnas arbete med återkoppling och formativ bedömning, samt dess betydelse för 

undervisningen i träningsskolan. Data i studien samlades in med fokusgruppssamtal som 

metod, och fördjupades med berättelser ur utsagor av samma informanter i halvstrukturerade 

intervjuer. Den teoretiska ramen utgick från didaktik, som låg till grund för arbetet med 

återkoppling i studien. I kapitlet diskussion tolkades studiens utfall med hjälp av en didaktisk 

modell - den didaktiska triangeln. Genom återkoppling om såväl hinder för elevens lärande 

som om elevens proximala utvecklingszon kan speciallärarna finna rätt stöd och den hjälp 

som eleven behöver. Speciallärarna i studien ansåg att återkoppling till elever med 

utvecklingsstörning bör vara enkel för dem att förstå och skall ges i stunden. Digital teknik 

med filmer och bilder kan användas som verktyg i återkopplingen och visa progressionen i 

elevernas lärande. Ett viktigt arbete i återkopplingen är att finna elevernas proximala 

utvecklingszon. Resultaten av studien visade att återkoppling till egen undervisningspraktik 

hjälper speciallärarna att skapa undervisning som främjar elevernas lärande, kritiskt granskar 

planeringen och ger nödvändigt stöd, samt utmanar eleverna inom gränsen för deras 

proximala utvecklingszon.  

 

Nyckelord: Didaktisk triangel, formativ bedömning, proximal utvecklingszon, 

utvecklingsstörning, återkoppling 
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1. Inledning 
I den moderna pedagogiken har bedömning uppmärksammats särskilt för att höja kvaliteten 

på undervisningen i skolan. Enligt Skolverket (2013b) är bedömning en process som 

innehåller två former av bedömning: summativ och formativ. Skolverket (2013b) menar med 

summativ bedömning en sammanfattande beskrivning av elevernas kunskaper, bland annat 

omdömen i individuella utvecklingsplaner. Summativ bedömning sker efter själva 

inlärningsprocessen då läraren kontrollerar, utvärderar och i efterhand betygssätter (Giota, 

2012). Formativ bedömning är bedömning av lärande och görs i samband med undervisningen 

(Skolverket, 2013b). Formativ bedömning har visat sig vara effektiv för inlärning, speciellt 

för ”svagare” elever (Giota, 2012, s. 13). Enligt Hirs och Lindberg (2015) är bedömning i 

formativt syfte individrelaterad, medan summativ bedömning är mål- eller kriterierelaterad. 

God bedömning består av både det summativa och det formativa och bör göras samtidigt. En 

väl utformad summativ bedömning kan ligga till grund för formativt arbete, hävdar Bennet 

(2011). En summativ bedömning används för att ta reda på var eleven befinner sig i 

förhållande till målen. Resultaten av bedömningen kan ses som ett underlag för funderingar 

och diskussioner om vad i undervisningen elevernas resultat beror på (Skolverket, 2013b). 

Arbetet med formativ bedömning handlar om vad lärarna observerar och återkopplar i det 

dagliga arbetet, vad som bedöms och vilka bedömningsredskap man använder. Slutligen 

observeras hur de färdiga bedömningarna används (Andersson, Berthén, Finnset & Höstfält, 

2015). Återkopplingen blir en viktig del av undervisningen. Läraren ska bedöma såväl elevens 

prestationer som effektiviteten i den egna undervisningen (Skolverket, 2013b).  

Komplexiteten i undervisningen och bedömningen, av elevernas kunnande, ställer höga krav 

på lärarnas kompetens, både vad gäller att kunna anpassa lektionen men också att kunna lära 

ut. På grund av stora variationer i elevernas begåvningsprofiler utgår läraren från den enskilda 

elevens förutsättningar i arbetet med den formativa bedömningen (Skolverket, 2015). Som det 

står i Skolförordningen för speciallärare med inriktning utvecklingsstörning (SFS 2011:186) 

skall en utbildad lärare visa fördjupade kunskaper om elevens allsidiga kunskapsutveckling, 

ha förmåga att analysera svårigheter samt visa fördjupad förmåga i individuella anpassningar i 

arbetssätten för elever med utvecklingsstörning. Efter några års erfarenhet av elever med 

utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar i träningsskolan har vi, jag och mina 

nuvarande kollegor, haft diskussioner kring begreppet formativ bedömning och vilken 

betydelse den har för oss. Vi instämde med Hirs & Lindberg (2015) att återkoppling ofta bara 

sker till eleverna och att återkoppling till undervisningen inte uppmärksammas. Hur kan vi då 

bibehålla kvaliteten av undervisningen på en nivå som tillgodoser varje elevs behov och leder 
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deras lärande till måluppfyllelse? Vi var överens om att undervisningen bör uppmärksammas 

och att arbetet med formativ bedömning och återkoppling bör vila på en didaktisk grund. 

Enligt Skolverket (2013b) handlar arbetet med formativ bedömning om att höja kvaliteten i 

undervisningen och hjälpa läraren att utveckla sin undervisningspraktik utifrån elevernas 

kunnande. Hur detta arbete ser ut på två träningsskolor, hur speciallärarna i studien beskriver 

sitt arbete med formativ bedömning, samt vilken betydelse återkoppling har i undervisningen, 

blir särskilt intressant att studera.  

2. Bakgrund  

2.1. Elever med utvecklingsstörning 
Denna studie berör elever med utvecklingsstörning som går i träningsskola. Enligt Brodin 

(2008), Granlund (2009) och Kylen (2012) kännetecknas utvecklingsstörning av svårigheter 

att allmänt få struktur på sin verklighetsuppfattning, att utföra tankeoperationer eller att 

använda språk samt svårigheter att självständigt klara av vardagslivet. Utvecklingsstörning 

uppfattas som oförmåga att hantera risker, exempelvis akademiska och sociala (Greenspan, 

Harvey, Switzky & Woods, 2011). Akademiska risker handlar om sannolikheten att 

misslyckas med uppgifter i skolan. Sociala risker beskriver oförmåga att hantera 

kommunikation med andra personer. Zaretskii (2009) hävdar att elever med 

inlärningssvårigheter kan ha problem med att lösa uppgifter, självständigt utveckla kunskap 

utifrån sina uppgifter samt att dra lärdom av sina misstag. Svårigheterna beror på lägre 

abstraktionsförmåga i tänkandet samt lägre kapacitet med korttidsminnet, säger Kylen (2012). 

Eleverna behöver mycket längre tid att lära och det inlärda blir väldigt enkelt och konkret 

(Brodin, 2008). En av de viktigaste delarna i begreppet utvecklingsstörning är en persons 

förmåga att anpassa sig till omgivningen, så kallat adaptivt beteende (Granlund, 2009). 

Utvecklingsstörning kännetecknas av begränsningar i tre kategorier av adaptivt beteende: 

kognitivt, socialt och praktiskt (Schalock, 2011). För en person med en utvecklingsstörning 

kan det vara svårt att förstå hur ord och meningar ska användas då man kommunicerar med 

andra. Svårigheterna kan ligga i att förstå innebörden i vad andra säger, och att på ett smidigt 

sätt delta i samspel (Wilder, 2014). Dessa begränsningar kan göra arbetet med återkoppling 

speciellt utmanande för läraren. Särskilda anpassningar är nödvändiga för att eleverna ska 

kunna tillgodogöra sig undervisningen och förstå återkopplingen från läraren. Greenspan et al. 

(2011) betonar anpassningen till elevernas sociala adaptiva förmåga som speciellt viktig för 

att läraren ska kunna ge återkopplingen i samspel med eleven. Målen som ställs för eleverna 
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genom återkoppling skall vara lagom utmanande, menar Hattie (2014). Återkopplingar bör 

vara enkla för dem att förstå (Chan, Konrad, Gonzalez, Peters & Ressa, 2014). Om eleven 

förstått återkopplingen kan den positivt påverka elevens förmåga att förstå och interagera med 

sin omgivning (Schalock, 2011). En god relation mellan lärare och elev kan underlätta för 

eleven att uppfatta lärarens återkoppling. Detta har stor betydelse för elevens fortsatta 

utveckling i skolan (Hattie & Timperley, 2007).  

2.2. Individuellt anpassad undervisning i träningsskolan 

Inom grundsärskolan för elever med utvecklingsstörning finns inriktning träningsskola. 

Beslutet om mottagandet i grundsärskolan måste föregås av en utredning. Den består av en 

pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning, enligt Skolverket (2013a). Om 

skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig utbildningen i grundsärskolans ämnen, 

läser eleven istället fem ämnesområden i två olika nivåer inom inriktningen träningsskola 

(Skolverket, 2013). Undervisningen i träningsskolan är individuellt anpassad för eleven och 

gäller såväl anpassning av mål som sätt att undervisa, enligt Göransson (1999). Ett av syftena 

med individualisering av undervisningen är att främja kunskaper som är bestående över tid, 

hävdar Giota (2012). Håkansson och Sundberg (2012) påstår att om läraren planerar sin 

undervisning efter elevernas individuella nivå, ökar lärandet. 

Formativ bedömning är ett didaktiskt verktyg som passar väl att användas på individnivå, och 

har flera syften, enligt Korp (2003). I träningsskolan kan läraren kartlägga elevernas 

förkunskaper och behov av stöd i lärandet genom återkoppling. Utifrån det kan 

undervisningen planeras, eleven kan få hjälp med att reflektera över sitt lärande, bli motiverad 

och uppmuntrad (Korp, 2003). I arbetet med elever med utvecklingsstörning skall lärare 

använda sig av alternativa kommunikationsmedel såsom föremål, foton, bilder och tecken 

som stöd (Andersson, 2002).  

2.3. Tidigare forskning 

2.3.1. Formativ bedömning 
Formativ bedömning är ett omtalat ämne inom både grundskolan och grundsärskolan. Denna 

bedömning diskuteras även inom forskningen, såväl i Sverige som på internationell nivå. 

Inom det specialpedagogiska området finns, enligt Skolverket (2015), inte så många studier. 

Det är svårt att jämföra den internationella och svenska forskningen gällande formativ 

bedömning kring elever i behov av särskilt stöd. Ur ett svenskt perspektiv anses träningsskola, 

som skolform, inte finnas i andra länder (Berthen, 2007). Den internationella forskningen om 
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formativ bedömning redovisas ändå med synpunkter på vilka formativa metoder som kan ha 

betydelse för speciallärare i Sverige.  

Wiliam och Leahy (2015) påvisar att forskare i världen är oeniga om betydelsen av formativ 

bedömning i elevens lärande. Cornelius (2013) påstår att formativ bedömning kan vara till 

stor hjälp i planeringsarbetet för att ta eleven till nästa steg, användas som ett verktyg för att 

uppmärksamma elevens förståelse, samt att justera undervisningens inriktning mot elevens 

individuella mål. Hattie och Timperley (2007) samt Wiliam och Leahy (2015) menar att i den 

formativa processen är det viktigt för läraren att veta vad som är målet för arbetet, var eleven 

befinner sig i relation till målet, hur läraren ska arbeta med elevens utveckling mot målet och 

vad läraren själv lär sig om elevens lärande. Formativ bedömning visar generellt vad eleven 

kan, stöttar lärandet och skall bestå i kontinuerlig och framåtsyftande återkoppling till eleven, 

hävdar William (2015). Formativ bedömning kan tillämpas i undervisningen för elever i 

behov av särskilt stöd. Bedömningen hjälper läraren att upptäcka elevens styrkor, svagheter 

samt identifiera elevens prestationsnivå (Bourke, Mentis & Todd, 2011).  

Bennet (2011) ifrågasätter effekterna av den formativa bedömningen och påstår att den inte 

implementeras på djupet och inte ses i sammanhanget för hela skolsystemet. Det finns studier 

som uppmärksammar beskrivning av formativ bedömning som en väldefinierad mängd av 

regler och arbetsmoment (Bennet, 2011). I videon ”Forskningsnytt om formativ bedömning” 

(Sveriges utbildningsradio, 2016) påstås att flera studier pekar på att effekterna av den 

formativa bedömningen är små. Dessutom riktas fokus i den på att forma elevernas lärande 

och ger en undanskymd plats för formandet av undervisningen.  

2.3.2. Individuell utvecklingsplan - IUP 

Införande av IUP ligger väl i linje med begreppet formativ bedömning. De 

dokumentationsverktyg som används då IUP skrivs har influerats av den formativa 

bedömningen, hävdar Andreasson (2014). IUP ska utformas så att den utgår från elevens 

kunskaper i förhållande till kunskapskraven, elevens styrkor, förutsättningar och intressen. I 

IUP ska läraren uttrycka positiva förväntningar på eleven med tilltro till elevens möjligheter 

att utvecklas (Andreasson, 2014). Individualiseringen ska betonas i IUP och innebär att stöd 

ges efter individuellt behov. Enligt Andreasson (2014) visar forskning att när läraren förmår 

organisera och utforma undervisningen utifrån elevens individuella förutsättningar och behov, 

påverkar detta resultaten positivt. IUP, liksom den formativa bedömningen, ska vara en hjälp 

för läraren att planera och utforma sin undervisning, menar Andreasson (2014). Läraren ska 

kunna jämföra den aktuella nivån i lärandet hos eleven med den nivån som eleven bör uppnå, 
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samt ha en repertoar av strategier till hjälp (Giota, 2012). Forskning om hur elever använder 

återkoppling för att reglera sitt lärande är väldigt begränsad, hävdar Giota (2012).  

Inom internationell forskning finns utvärderingar angående IEP (Individual Education Plan). I 

andra länder är det betydligt färre elever som är föremål för den här typen av dokumentation 

och IEP används bara för elever i behov av särskilt stöd, hävdar Hirs (2012). I utvärderingar 

av både IUP- och IEP har man funnit svårigheter och brister. Fördelarna med IUP och IEP är 

att det finns definitioner av elevens styrkor och behov, tydliga mål och strategier för fortsatt 

lärande (Hirs, 2012). Dock är det oklart om IUP och IEP faktiskt leder till ökad 

måluppfyllelse. Dessutom bidrar det formella språket i IUP och IEP till att varken föräldrar 

eller elever alltid förstår innehållet i dokumenten (Hirs, 2012). 

För att förenkla dialogen mellan föräldrar, elever och skolan kring IUP, har det skapats ett 

webbaserat stöd, program, som dock har sina brister. Lindqvist (2012) hävdar att det är ett 

tidskrävande arbete att fylla i skriftliga formuleringar av elevernas förmågor och vad det 

innebär. Webbverktyget upplevs som ett uppföljningsverktyg för lärare och skolledare snarare 

än för elever. Istället för att tjäna verksamheten blir systemet något som styr verksamheten, 

påstår Lindqvist (2012).  

2.3.3. Återkoppling 

Lundahl (2014) hävdar att nyttjandet av formativ bedömning, som en aktiv återkoppling, är att 

veta var eleven befinner sig i sitt lärande och på grundval av detta finna metoder, som 

ytterligare förbättrar elevens lärande. Formativ bedömning och återkoppling ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv handlar om att bedöma lärarens insatser och se om 

undervisningen fungerar, om eleven förstår eller om något behöver förändras (Sadler, 1989; 

Wallberg, 2013). Hattie (2014) kallar förståelsen hos eleven, som sker med hjälp av 

återkoppling och uppmärksammas av läraren, för synligt lärande. Sadler (1989) hävdar att 

återkopplingen är ett viktigt inslag i bedömningsarbetet för att utveckla lärandet. Lundahl 

(2014) menar att återkopplingen ska rikta sig mot uppgiften som en elev utför och innehålla 

information om hur uppgiften kan utföras bättre. Återkopplingen från läraren kan ge en 

nödvändig bild av elevens anpassning till den omgivning där eleven ska fungera (Schalock, 

2011). Återkopplingen skall ske till både elever och lärare, om vad som fungerar och vad som 

framöver kan förbättra undervisningens innehåll, för att uppnå bästa möjliga resultat 

(Andersson et al., 2015). Läraren ska fokusera på positiv återkoppling, som bör vara specifik. 

Den bör ske omedelbart och ska fokusera på ett fåtal aspekter. Dessutom ska effektiv 

återkoppling relatera till det som är målet med uppgiften och som kommunicerats tydligt av 
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läraren. Chan et al. (2014) påvisar betydelsen av att skapa en miljö där eleven förstår vitsen 

med återkopplingen.  

2.4. Teoretisk referensram 
Speciallärarnas beskrivningar av arbetet med återkoppling och formativ bedömning samt dess 

betydelse för undervisningen, presenteras och förklaras med hjälp av den didaktiska triangeln, 

definierad av Lindström och Pennlert (2016) och med rötter i didaktiska teorier.  

2.4.1. Didaktisk triangel som grund i arbetet med återkoppling 
I återkopplingen till egen undervisning utför specialläraren ett didaktisk tänkande och 

handlande för att kunna planera, ändra och anpassa sig efter elevens egna förutsättningar och 

dagsform (Uljens, 1997). Genom återkoppling analyserar läraren undervisningen med 

reflektion och forskning för att fatta undervisningsbeslut (Lindström & Pennlert, 2016). 

Läraren blir samtidigt medveten om kvaliteten och strukturen i undervisningen (Jank & 

Meyer, 1997). Analys och tolkning av speciallärarnas arbete med återkoppling och formativ 

bedömning utgår från en didaktisk triangel, en modell som handlar om möten mellan lärare, 

elev och innehåll, samt visar på tre centrala relationer i en pedagogisk situation (Lindström & 

Pennlert, 2016). Lindström och Pennlert (2016) menar att de tre delarna i triangeln måste 

fungera ihop för att undervisningen ska bli meningsfull och att eleven ska kunna uppnå sina 

mål i läroplanen. I kontexten lärare – undervisningsinnehåll intresserar sig didaktiken för 

frågan hur undervisningen skall utformas, vilka samband som finns mellan undervisningens 

mål och dess innehåll, påstår Lindström och Pennlert (2016). För det behöver läraren en god 

ämneskompetens. Med ämne menas bl.a. ett tvärvetenskapligt område, enligt Lindström och 

Pennlert (2016). I denna studie behandlas specialpedagogik som det tvärvetenskapliga 

området. Det är av betydelse hur läraren handskas med undervisningsinnehållet, vad som 

påverkar förverkligandet av det och hur läraren själv förstår innehållet (Hopmann, 1997). Det 

är därför viktigt för läraren att i återkopplingen ifrågasätta egen planering, innehåll och 

genomförande av undervisningen. Lärarens tolkning och tillämpning av läroplanens fem 

områden, för träningsskolan, är också av betydelse (Giota, 2012). 

Förståelse av kontexten elev - undervisningsinnehåll i den didaktiska triangeln möjliggör 

lärande. Enligt Jank och Meyer (1997) blir didaktiken ett system som man lär ut till eleven 

och tillmötesgår dennes förmåga att ta till sig innehållet i undervisningen. Här blir det 

nödvändigt för läraren att fråga sig vilka förkunskaper eleven har och hur eleven uppfattar 

undervisningen, hävdar Lindström och Pennlert (2016). Syftet med återkopplingen blir därför 

att förebygga hinder så att eleven i träningsskolan kan ta till sig kunskap från innehållet i 
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lektionen. Viktigt är att ordna individuella anpassningar utifrån en kartläggning. 

Anpassningarna hjälper eleven att förstå kunskap och omsätta den till lärande (Wiliam, 2013). 

Lärarens uppgift i processen, som sker mellan eleven och undervisningen, blir även att styra 

elevens studier och återkoppla varje framsteg (Wiliam, 2013).  

Kontexten lärare-elev berör sociala aspekter i lärarens och elevens vardag (Lindström & 

Pennlert, 2016). Samspel och kommunikation är centralt i det pedagogiska arbetet (Lindström 

& Pennlert, 2016). För läraren är det viktigt att veta att det sociala sammanhanget är integrerat 

i lärandet (Säljö, 2014). Lundahl (2014) hävdar att lärande bör ses som interaktivitet och 

återkoppling och att vi lär när vi interagerar med andra. Formativ bedömning i klassrummet 

inkluderar återkoppling till elevens lärande (Wiliam, 2015). Detta arbete kan inte göras utan 

goda relationer mellan lärare och elev. Återkopplingsarbetet innefattar lärarens kännedom om 

sina elevers utveckling och sin egen förmåga att visa omsorg och empati (Lundahl, 2014).   

2.4.2. Proximal utvecklingszon  

Utgångspunkten i den sociokulturella teorin är att lärandet sker i samspel med andra 

människor, enligt Säljö (2014). För elever i träningsskolan sker detta samspel med läraren, en 

annan vuxen och klasskamraterna. Om läraren utgår från ett sociokulturellt perspektiv i sin 

undervisning syns vad eleven, med rätt stöd, har för potential att kunna utvecklas (Säljö, 

2014). Denna potential hos eleven kallar Vygotskij (2001) för proximal utvecklingszon. Den 

kan nås med hjälp av en vuxen eller i samarbete med kamrater. En central tes i teorin om den 

proximala utvecklingszonen är att det eleven gör med hjälp av stöd idag, kan densamma 

självständigt utföra imorgon (Vygotskij, 2001). Läraren utmanas att planera och anpassa 

verksamheten så att lärandet tillgodoser elevens aktuella och potentiella nivåer, menar 

Andersson (2002). En kartläggning av den proximala utvecklingszonen kan ge läraren 

ledtrådar om elevens möjliga mål samt vilka stöd och utmaningar som behövs (Andersson, 

2002). En studie av Hessels – Schlachter (2002) visar hur lärare kan använda metoden 

”dynamiska tester” (Hessels – Schlachter, 2002, s. 340) för att förstå respektive elevs 

proximala utvecklingszon. Metoden består av tester som är uppdelade i tre olika faser. I den 

första fasen, förberedelsen, får eleverna bekanta sig med uppgifterna. I den andra fasen, 

lärandefasen, får eleverna lösa uppgifterna. Den sista fasen, underhållsfasen, visar hur 

eleverna över tiden anammat undervisningen och applicerat kunskaperna i nya uppgifter av 

samma eller högre svårighetsgrad. Testerna visar vilka elever som kan applicera abstrakt 

resonemang, behålla samt utveckla den. Eleverna med relativt sett samma nivå av 

utvecklingsstörning, kan ha olika förmåga att dra nytta av testerna (Hessels – Schlachter, 
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2002). Läraren kan bedöma elevens förmåga till utveckling (proximala utvecklingszon) 

baserat på resultat i testerna. Liknande studier kan också ha betydelse i träningsskolan där det 

behövs så konkret material som möjligt. Dessutom behövs stöd, både för att sätta mål samt att 

ge återkoppling till eleven. Lärarens uppgift är att göra det möjligt för eleven att utveckla 

självständiga prestationer inom sin proximala utvecklingszon (Andersson, 2002). I detta 

arbete skall läraren mer utgå ifrån elevens starka sidor och inte från begränsningarna, samt ha 

en stark tro på att alla elever kan göra framsteg (Säljö, 2014). 

2.5. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att beskriva några speciallärares syn på sitt arbete med 

återkoppling och formativ bedömning och dess betydelse för undervisningen i träningsskolan.  

- Hur beskriver speciallärarna sina tankar om formativ bedömning och återkoppling? 

- Hur beskriver speciallärarna betydelsen av arbetet med återkoppling som en del av 

undervisningen? 

3. Metod  

3.1. Kvalitativ forskningsansats 
Denna kvalitativa studie är inspirerad av en fenomenografisk ansats. Creswell (2013) hävdar 

att i en kvalitativ forskning är det centrala de uppfattningar som informanterna möter i sin 

miljö. I en småskalig forskning lämpar sig detta tillvägagångssätt särskilt bra för att beskriva 

och analysera människors tankar om olika fenomen, med betoning på deras subjektiva 

uppfattningar, attityder och övertygelser (Fejes & Thornberg, 2015). Speciallärarnas 

berättelser om arbetet med återkoppling och formativ bedömning, samt dess betydelse för 

undervisningen, undersöktes på djupet.  

3.2. Genomförande 

3.2.1. Rekrytering 

Det här stycket handlar om hur kontakt togs med olika träningsskolor för att hitta potentiella 

informanter. Informationsbrev skickades ut via e-post till rektorer på fyra olika 

grundsärskolor med inriktning träningsskola. E- postadresserna till skolorna var tagna från 

respektive skolas hemsida. I informationsbrevet presenterades syftet med undersökningen i 

korta drag samt önskemål att få kontakt med verksamma speciallärare. Ett missivbrev med 

beaktande av etiska frågor författades samtidigt. I missivbrevet ingick en kort presentation av 

forskaren och förtydligande av syftet med studien. Missivbrevet bifogades i e-
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postmeddelandet för vidarebefordran. Av de fyra skolorna tackade två nej till studien och två 

svarade inte alls. Vid uppringning till de två som inte svarade var förklaringen, från den ena 

skolan, att det inte var aktuellt att deltaga. Den andra skolan svarade att de inte längre hade 

träningsklasser. 

3.2.2. Urval  

De åtta speciallärarna, som deltog i denna studie, kommer att benämnas både som 

”speciallärare” och ”informanter”. När metoden ovan inte gav något resultat, p.g.a. att ingen 

av speciallärarna i de kontaktade skolorna deltagit, tillämpades bekvämlighetsurval och 

snöbollsurval. Denscombe (2016) definierar bekvämlighetsurvalet som ett urval av de första 

som finns till hands. Att göra det urvalet strider mot kraven som ställs på vetenskaplig studie 

och i så fall blir det svårt att kalla det för god forskning (Denscombe, 2016). Urvalet kunde 

användas till informanter som hade tillfällig undervisningspraktik och inte hade tillfällen att 

arbeta med formativ bedömning och återkoppling på didaktisk grund. Det skulle försvåra för 

dem att delta i fokusgruppsdiskussioner och svara på intervjufrågorna. För att närma sig den 

goda forskningsnivån i denna studie ställdes särskilda krav på informanterna. De behövde ha 

utbildning som speciallärare med inriktning utvecklingsstörning, eller vara på god väg att 

avsluta sin utbildning. Speciallärarna skulle också vara verksamma i träningsskolan. 

Snöbollsurval tillämpades i ett fall, där en speciallärare ur bekantskapskretsen hänvisade till 

en annan informant och den andra hänvisade till en tredje. Fördelen med denna teknik är att 

forskaren kan använda förslagsställaren som referens för att öka sitt anseende och sin 

trovärdighet (Denscombe, 2016).  

Med hjälp av dessa urval gav åtta informanter från två olika träningsskolor positivt svar. 

Samtliga informanter var undervisande speciallärare och hade arbetslivserfarenhet från fem 

till fjorton år. Speciallärarna hade elever i olika åldrar, från sex till femton år, och med flera 

funktionsnedsättningar utöver utvecklingsstörning. Sju speciallärare hade lärarlegitimation 

och den åttonde specialläraren hade en pågående specialpedagogisk utbildning. Creswell 

(2013) rekommenderar att i en kvalitativ småskalig forskning göra ett urval baserat på 

kriteriet att informanterna upplevt företeelsen. De åtta speciallärarna i denna studie hade 

anledning att förhålla sig till formativ bedömning och återkoppling i sin undervisning. 

Speciallärarna hade ett kollegialt samarbete på sina arbetsplatser och tillfällen att delta i 

diskussioner om den formativa bedömningen. Speciallärarna deltog både i fokusgruppsamtal 

och i enskilda intervjuer.  
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3.2.3. Fokusgruppsamtal som datainsamlingsmetod 

I undersökningen kring speciallärarnas berättelser om formativ bedömning och återkoppling, 

som en del av undervisningen, tillämpades två kvalitativa metoder. Fokusgruppsamtal var en 

av dessa. I fokusgruppsamtal ska man samla ett antal informanter som får diskutera ett givet 

ämne med varandra (Wibeck, 2010). Pilotstudien ägde rum på en skola som inte ingick i 

undersökningen. Syftet med att genomföra en pilotstudie i fokusgruppsamtal var att prova och 

se för- och nackdelar med organisatoriska egenheter i metoden. Ett annat syfte var att kunna 

uppleva sin roll som samtalsledare. I fokusgrupper kallas samtalsledaren för moderator 

(Wibeck, 2010). Moderatorn hade en passiv roll i pilotstudien och lät informanterna diskutera 

fritt med varandra (Wibeck, 2010).   

Två fokusgruppsamtal ägde rum på speciallärarnas s respektive två skolor. Fokusgruppsamtal 

för datainsamling var mest lämpat för att få ett brett spektrum från speciallärarnas berättelser 

om arbetet med formativ bedömning och återkoppling (Wibeck, 2010). Tillvägagångssättet i 

fokusgruppsamtalen beskrevs i missivbrevet (Bilaga 3). Utifrån syftet med denna studie och 

frågeställningarna förbereddes tre inledande frågor (Bilaga 1). Diskussionen initierades av 

moderatorn vid genomförandet. I fortsättningen kunde informanterna själva ställa frågor till 

varandra, dela med sig av sina upplevelser och få insikt i varandras berättelser (Wibeck, 

2010). De två fokusgruppsamtalen spelades in med en diktafon och transkriberades strax 

därefter. 

3.2.4. Halvstrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod 

Efter analysen av fokusgruppsamtalen blev det klart att halvstrukturerade intervjuer med 

samma informanter skulle behövas för att ge dem möjlighet att utveckla tankarna om 

återkoppling och formativ bedömning på djupet, fånga teman ur deras egna perspektiv och 

utifrån deras egna villkor. Det är den kvalitativa forskningens mål, enligt Yin (2013).  

I studien tilldelades speciallärarna en kod och presenterades som LA, LB, LC, LD, LE, LF, 

LG och LH. I intervjun kunde intervjuaren ställa frågor och följdfrågor, och på så sätt få 

ytterligare information, vilket man inte kunde göra i fokusgruppsamtalen. Efter pilotstudien 

utformades en intervjuguide med några få och öppna frågor kring syftet i denna studie. Vid 

författandet av intervjufrågorna beaktades möjligheten för informanterna att få stöd under 

intervjun genom uppföljningsfrågor. Halvstrukturerade intervjuer med speciallärarna 

genomfördes på olika ställen: på arbetsplatsen, hemma hos informanterna och hemma hos 

intervjuaren. Sammanlagt blev det tio intervjuer. Fejes och Thornberg (2015) hävdar att det är 

nödvändigt att spela in intervjuerna för att i efterhand kunna analysera dem på djupet. 
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Intervjuerna angående denna studie spelades in med en diktafon och transkriberades i 

efterhand. Vid transkriberingen togs hänsyn till informanternas anonymitet. Aspekter ur 

informanternas privatliv togs därför inte med i transkriberingen. Däremot gjordes ett försök 

att ta med detaljerna i intervjuerna som skratt, pauser och hummande. Enligt Fejes och 

Thornberg (2015) är det viktigt att man är så noggrann som möjligt och fångar både vad som 

sägs och hur det sägs. Exempelvis, informanterna hummade instämmande när de lyssnade och 

höll med den som talade. Det var även viktigt att intervjuaren visade sitt intresse för 

informanterna på ett tydligt sätt genom till exempel, ett hummande (Fejes & Thornberg, 

2015). 

3.2.5. Kvalitetssäkring  

För att säkra studiens kvalitet skall forskaren uppfylla några viktiga kvalitetskriterier (Fejes & 

Thornberg, 2015). En av dessa är trovärdighet som beaktades vid genomförandet av denna 

studie. Transkriberingen genomfördes strax efter varje fokusgruppsamtal för att undvika 

feltolkning. Speciallärarna fick tillfälle att granska sammanfattningen av sina utsagor (Yin, 

2013) och därefter sammanfattades informanternas svar från de enskilda intervjuarna. 

Speciallärarna fick sedan läsa igenom svaren för bekräftelse på att utsagorna uppfattats rätt. 

Syftet var att reducera feltolkningar och på så sätt öka studiens trovärdighet (Yin, 2013). 

Validitet och reliabilitet i tolkningar och analyser av data har i denna studie visats genom citat 

ur intervjuerna i resultat- och analysdelen (Yin, 2013). 

3.2.6. Forskningsetiska aspekter 

Genomtänkta planeringar vid intervjutillfällena gjordes med förhandskännedom om 

Vetenskapsrådets rekommendationer och etiska krav. I ett missivbrev (Bilaga 3) framställdes 

denna studies syfte, att deltagandet var frivilligt och att man kunde avsluta sitt deltagande när 

som helst, enligt Creswell (2013) samt Kvale och Brinkmann (2014). Informanterna fick 

meddelande om att forskaren fick tillgång till intervjuerna och forskaren hade rätt att 

publicera sin studie. Informationen om speciallärarnas eventuella tillgång till utskriften och 

analysen framfördes också (Kvale & Brinkmann, 2014). Informanterna hade tillfrågats och 

gav sitt samtycke skriftligt såväl i fokusgruppsamtal som enskilda intervjuer.  

Speciallärarna avidentifierades enligt Vetenskapsrådets krav (2017) och tilldelades en kod vid 

transkriberingen av de semistrukturerade intervjuerna. Två informanter blev för personliga 

och råkade avslöja aspekter ur sina privata liv. Den privata informationen uteslöts och den 

varken nämndes eller analyserades av forskaren, enligt Creswell (2013), Kvale och 

Brinkmann (2014) samt Denscombe (2016). Insamlad data måste hanteras enligt 
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Vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet, 2017). Informanterna fick meddelande 

om att utskrifter av deras utsagor skulle förvaras i ett inlåst skåp och förstöras efter studiens 

slutfas.  

3.3. Dataanalys  
Analysen av empirin i undersökningen fick inspiration av den fenomenografiska 

analysmodellen som Fejes och Thornberg (2015) beskrivit väl.  

I denna studie analyserades först de två fokusgruppsamtalen, sedan de åtta enskilda 

intervjuerna. I första fasen bekantade sig forskaren med materialet ett antal gånger. I andra 

fasen arbetades det med utskrifter och stycken ur intervjuerna. Långa dialoger i enskilda 

intervjuer sammanfattades i några meningar. Dessa meningar klipptes ur och tillsammans med 

andra urklippta stycken representerade de väl bilden från varje dialog om formativ bedömning 

och återkoppling. Urklippen grupperades för att få en tydlig överblick över de olika grupper 

som identifierats. Nyckelord i intervjufrågorna var till hjälp för att namnge grupperna och 

bilda en struktur i nästa fas. Grupperna hette ”betydelsen av formativ bedömning i 

träningsskolan”, ”synlig undervisning”, ”återkopplingens betydelse i undervisningen”, 

”kvalitet, flexibilitet och struktur”, ”samverkan mellan lärare och elever”, ”utformning av 

undervisning”, ”IUP fördelar”, ”IUP nackdelar”, ”när lärande sker hos elever”, ”återkoppling 

till eleverna”, ”strategierna för att ge feedback”, ”elevers egna förutsättningar för lärande”, 

”metoder som möjliggör lärande och förståelse av feedback”, ”återkoppling för val av miljö 

och material”, ”betydelsen av goda relationer med eleverna”, ”horisontella relationer”, 

”svårigheter och anpassningar”, ”digitalt verktyg”, ”kollegialt lärande”. Grupperna 

undersöktes igen för att forskaren skulle finna samband och se vilka grupper som skulle passa 

ihop. Likheter och skillnader söktes. Likheterna stod i fokus och var relevanta för 

frågeställningarna i studien. Några grupper med likheter smältes samman till färre grupper. 

Några grupper med skillnader hade relaterats till likheter genom att likheter i kärnan hade 

hittats och därefter grupperats ihop. Grupperna kallas för underkategorier i resultatdelen av 

studien (Fejes & Thornberg, 2015). 

4. Resultat och analys 
I resultatet från fokusgruppsamtalen och intervjuerna i denna studie framkommer hur 

speciallärarna uppfattar formativ bedömning och återkoppling, samt påvisar vilken betydelse 

detta arbete har i utformningen av deras undervisning. Frågeställningarna i studien utgör 

huvudkategorierna i resultatet. Underkategorierna ”IUP”, ”återkoppling med hjälp av digital 



    

16 

 

teknik” och ”kollegialt lärande” ingår i den första kategorin. Underkategorierna ”kvalitét”, 

”utmaningar”, ”val av miljö, metoder och material” samt ”återkoppling till elever” ingår i den 

andra. Några citat ur fokusgruppsamtalen och intervjuerna bekräftar speciallärarnas 

uppfattningar av såväl gemensamma tankar som enskilda, vilket ökar studiens tillförlitlighet. 

Samtliga speciallärares synpunkter från fokusgruppsamtalen redovisas i denna studie utan att 

den enskilda specialläraren nämns (Kvale & Brinkmann, 2014).  Däremot i intervjuerna 

nämns var och en av informanternas utsagor. 

4.1. Speciallärarnas beskrivning av sina tankar om formativ bedömning 

4.1.1. IUP  

IUP, som formativ bedömning, väcker olika tankar och känslor hos de åtta speciallärarna. 

Speciallärarna har i stort sett positiva tankar kring arbetet med IUP. Samtliga speciallärare i 

fokusgruppsamtalen uppger att de, i någon form arbetar med formativ bedömning och då i 

första hand för att upprätthålla elevernas IUP. Speciallärarna säger att i IUP har de möjlighet 

att synliggöra viktiga formativa frågor, som bland annat handlar om elevernas delaktighet, 

lärandeprocess och var i processen eleven befinner sig. I fokusgruppsamtalen uppger 

speciallärarna att IUP är ett bra bedömningsverktyg för att se progression i elevernas lärande 

och också hur undervisningen ska förbättras. Samtidigt hävdar speciallärarna att IUP inte är 

ett levande verktyg för återkoppling, varken i undervisningen eller i elevernas lärandeprocess.  

Specialläraren LB uppger i sin intervju att det är lättare att sätta upp mål än att följa elevens 

lärandeprocess. LB undrar vad vitsen egentligen är med IUP om eleven inte förstår vad som 

står i den, och om det inte heller finns en klarhet i vad läraren ska göra för att förbättra 

undervisningen. 

Ibland undrar jag om jag skrivit IUP för min egen skull eller elevens. Om formativ bedömning 

handlar om att ändra min undervisning för att eleven inte förstår eller inte uppnår målet måste 

jag markera det i IUP. Hur gör jag då? (LB i intervjun). 

I fokusgruppsamtalen påpekar speciallärarna bristerna i IUP. De nämner det webbaserade IUP 

och tycker inte att det är en så lyckad form att arbeta formativt med, eftersom eleverna varken 

läser eller förstår texten. Systemet ska tillåta införandet av bilder och filmer. Man kan annars 

inte kalla IUP för formativ bedömningspraktik, tycker speciallärarna. 

Det är ytterst önskvärt att synliggöra lärandets process. I Infomentor visas inte detta så bra för 

eleverna. Om vi skulle visualisera skulle eleverna se var de är just nu, vart de är på väg och vad 

som ska göras (fokusgruppsamtal).  
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Samtidigt uppger speciallärarna att de är medvetna om att bilder och filmer med eleverna på 

webben kan hamna i strid med sekretesslagen. Speciallärarna nämner andra orsaker till den 

negativa inställningen till webbaserade verktyg. Fokuseringen på denna typ av dokumentation 

stjäl mycket av den värdefulla planeringstiden. Det saknas dessutom definition av vad 

kunnandet hos eleverna innebär, det upplevs mer som ett underlag för lärare och skolledare än 

för elever och deras föräldrar. Det krävs diskussioner om vilka möjligheter och hinder som 

finns kring det digitala systemet och vad som kan ändras för att göra användningen av IUP 

bättre, menar samtliga speciallärare i fokusgruppsamtalen. 

4.1.2. Återkoppling med hjälp av digital teknik 

Samtliga speciallärare i denna studie är eniga i sina beskrivningar om arbetet med bilder och 

filmer och definierar det som ett praktiskt underlag som synliggör lärande och möjliggör 

återkoppling för elever. Speciallärarna tycker att man, i möjligaste mån, skall använda digital 

kamera, Ipads och datorer i formativ bedömning. Filmning fungerar bäst i 

återkopplingsarbetet med elever på en tidig utvecklingsnivå med andra 

funktionsnedsättningar, exempelvis dövblindhet. LD berättar att rörliga bilder med dövblinda 

elever hjälper till att se deras små framsteg när man är mitt i lektionen. Samtliga speciallärare 

tycker att filmer och bilder är bra att ha med i diskussioner med kollegor om vad ett kunnande 

inom en viss förmåga innebär, hur man lyckas synliggöra detta kunnande och hur man 

utvecklar det vidare. Speciallärarna upptäcker i filmer att elevernas utvecklingspotential kan 

utmanas ännu mer än det som ses i stunden. Filmning är ett utmärkt verktyg för att kunna se 

progression hos elever i deras lärande. 

Jag har en elev på en väldigt tidig utvecklingsnivå som har lärt sig att rida. Det står i hens IUP 

att hen ska rida. Vi filmade hen varje gång på ridlektionerna. Från början satt en vuxen bakom 

eleven i sadeln, kanske under en hel termin. Så småningom red eleven själv och på filmsnuttarna 

såg vi att hens rygg blev rakare och rakare och hen satt i sadeln stadigare och stadigare. Till slut 

kunde hen sitta själv i sadeln och rida 100 m (fokusgruppssamtal). 

4.1.3.  Kollegialt lärande 

Kollegiala möten tillsammans med lärarkollegorna är en effektiv form av återkoppling på 

undervisning, hävdar speciallärarna på fokusgruppssamtalen. Samtliga speciallärare har haft 

någon form av kollegialt lärande gällande formativ bedömning. Man samarbetar med andra 

klasser då man tillsammans planerar, ofta diskuterar läroplanen, olika begrepp, bedömningar 

av elevernas lärande samt formuleringar av omdömen i IUP. Gemensamma återkopplingar 

ingår även i observationer av varandras arbete, vilket är otroligt lärorikt, berättar 

speciallärarna. Kollegial återkoppling kan handla om ramarna för de dagliga hjälpinsatserna 
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till eleverna och då man tänker på elevernas självständighet. Med kollegial återkoppling är det 

lättare att be varandra om hjälp, berättar speciallärarna. Man kan jobba med tvärgrupper och 

blanda elever och sedan återkoppla och utvärdera detta samarbete. Man kan dessutom filma 

varandras lektioner och tillsammans reflektera kring det. Det är ju också så att om man gör ett 

bra jobb kanske man vill ha en klapp på axeln.  

Gemensamma återkopplingar spelar stor roll i det gemensamma förhållningssättet att se och 

bemöta de elever som har beteendeproblematik, hävdar LE i sin intervju. Återkopplingarna 

kan vara till hjälp för kartläggning av utåtagerande beteenden och hur man skall jobba vidare 

för att skapa en trygghet och inlärning hos dessa elever, berättar LA. Specialläraren LC 

nämner andra tillfällen när återkoppling med kollegorna kan ge värdefullt stöd. Det kan till 

exempel vara då man har svåra samtal med föräldrar eller när man vill diskutera nya 

pedagogiska metoder och föreläsningar. 

4. 2. Speciallärarnas beskrivning av betydelsen av arbetet med återkoppling 

som en del av undervisningen 

4.2.1. Kvalitet   

I intervjuerna har samtliga speciallärare berört frågan om undervisningens kvalitet. De tycker 

att återkoppling medför bra kvalitet på undervisningen. Kvalitet, enligt speciallärarna, handlar 

om hur viktigt det är att undervisningen blir begriplig för eleverna in i minsta detalj.  

Jag planerar och återkopplar till mig själv, hur har det gått, behöver jag ändra något i min 

undervisning om jag ser att den inte fungerat som planerat? Och varför fungerar den inte? Är det 

för att något nytt tillkommit eller är det för att elevernas dagsform inte varit på topp idag, eller 

har jag inte lyckats fånga deras intresse? (LE i intervjun). 

När man ser att undervisningen inte fungerar måste man snabbt ändra den utan att tappa 

kvaliteten, plocka fram det som eleven kan jobba med för att uppnå sina mål, menar samtliga 

speciallärare i denna studie. LH beskriver hur återkopplingen hjälper till att hålla fokus på 

elevernas mål. Med det menas innehåll, syfte, material, metod och samspel mellan eleverna. 

Speciallärarna beskriver sina tankar kring anpassningar och funderar på hur man ska göra 

undervisningen mer konkret och enkel, vilka bilder som kan plockas fram som stöd. 

Dessutom funderar de på vilka gemensamma undervisningstillfällen som kan passa alla elever 

i klassen. Speciallärarna betonar betydelsen av återkoppling till sin egen undervisningspraktik 

och säger att den hjälper att planera undervisningen så att den främjar elevernas lärande. Som 

exempel berättar LD om betydelsen av återkoppling i arbetet med dövblinda elever:  
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Återkoppling i mitt jobb är ett måste. Det finns inte så många metoder som fungerar för mina 

elever för att de befinner sig på en väldigt tidig utvecklingsnivå. Dessa elever visar med 

kroppsspråket vad de vill. De lär sig och känner igen utifrån rutiner och det blir svårare om man 

vill gå vidare. Jag måste testa och återkoppla mina metoder efter varje lektion (LD i intervjun).  

Beträffande innehåll och syfte i undervisningen förklarar samtliga speciallärare i intervjuerna 

att i återkopplingen preciserar lärare elevernas lärandemål och synliggör detaljerna så att 

undervisningen kan tillgodogöra eleverna. Syftet i undervisningen beror på vilka förmågor 

eleverna behöver utveckla. I återkopplingsarbetet hos samtliga speciallärare finns ofta 

funderingar kring vilka kunskaper som eleverna behöver när de har gått färdigt skolan. De 

kunskaperna är att kunna kommunicera och framföra sina önskemål, bli förstådda och bli 

självständiga. Specialläraren LG nämner kravet att väva in matematikundervisning samt läs- 

och skrivinlärning i undervisningen för elever i träningsskolan. Detta måste göras i möjligaste 

mån och eleverna ska delta och uppleva det. Viktigt är att någon ger dem denna möjlighet. LC 

beskriver förmågan att kunna inhämta information som en nödvändig kunskap i elevernas 

lärande: 

Den formativa tanken ser jag när jag lär eleverna att använda en väderrapp i deras IPAD. De 

kommer till skolan och berättar för mig vilket väder det är. Om de inte har någon IPAD kan de 

titta ut genom fönstret och se om det snöar eller regnar. Det är en fantastisk återkoppling för mig 

när jag ser att eleverna vet var de kan finna information om vädret (LC i intervjun).  

4.2.2.  Utmaningar 

Återkopplingen visar var de största utmaningarna för samtliga speciallärare ligger. LB och LH 

påpekar i intervjuerna att det är svårt att se om eleverna tycker om de olika arbetssätten som 

beskrivits i IUP och som är lärarens tolkning. LH anmärker att som vuxen har man makt över 

eleverna och när man skriver IUP gör man det helt egenmäktigt. Man kan synliggöra 

processen men de kan endast vara delaktiga till en viss del. LC påpekar att i det formativa 

arbetet, med skriftliga omdömen, är det svårt att veta om eleven behärskar förmågorna och 

kan generalisera. Det kan visa sig att eleven ibland kan men bara med en viss person. ”Kan 

man då checka av och säga att eleven behärskar de förmågorna”, undrar LC. Anpassningar 

och upprepningar måste göras hela tiden, hävdar samtliga speciallärare. Man kan inte lämna 

vissa kunskaper åt sidan och tro att de är färdigtränade. Man behöver repetera många gånger 

och ha det levande för att det ska bli automatiserat. ”Å andra sidan får inte upprepningar tråka 

ut eleverna för då kan de tappa intresset för att lära sig”, säger LA.  
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I frågan om delaktighet är samtliga speciallärare eniga och tror att det kan bli svårt att avgöra 

när eleven räknas som delaktig i någon av undervisningssituationerna. LB beskriver en elev 

på en tidig utvecklingsnivå: 

När man är delaktig? Om eleven överhuvudtaget intresserad eller inte – vet vi inte när hen tittar 

på oss. Hen kanske tänker egna tankar (LB i intervjun). 

Speciallärare LH och LD beskriver andra svårigheter i utmaningar med att arbeta formativt 

med eleverna på en tidig utvecklingsnivå eller att arbeta med abstrakta saker som, exempelvis, 

likabehandlingsplanens intentioner om sexuell läggning och könsdiskriminering. ”Jag vet ju 

inte ens om eleverna vet att de är pojkar eller flickor”, berättar LH i intervjun. ”För att anta 

utmaningar måste undervisningen byggas på elevernas intresse”, hävdar LE i intervjun. 

Kartläggning av deras intresse är en viktig form av återkoppling, som påverkar både innehåll 

och kvalitet på den kommande undervisningen, anser speciallärarna.  

4.2.3. Val av miljö, metoder och material  

Återkopplingen med kollegorna avgör sedan val av miljö, metoder och material för 

undervisningen hävdar speciallärarna i fokusgruppsamtalen. Speciallärarna är överens om att 

rätt miljö har stor betydelse för elevernas inlärning i träningsskolan. Enligt speciallärarna kan 

miljön vara till draghjälp för eleverna. 

Under hemkunskapslektioner till exempel behöver många elever vara i den rätta miljön för att 

uppnå förståelse. För att en del elever inte vet vad man ska göra med en stekspade. Men i köket 

kommer kanske eleven på vad man kan använda den till (fokusgruppsamtal). 

I fokusgruppsamtalen säger speciallärarna att vad det gäller deras elever så måste det hända 

någonting som fångar deras uppmärksamhet. ”Om man vill att eleven ska trycka på knappen 

måste den vara funktionell och en lampa måste tändas eller en fläkt sättas igång, annars blir 

det meningslöst för eleverna att trycka”, påstår LD i intervjun. Utifrån liknande resonemang i 

återkopplingarna söker de övriga speciallärarna metoder och material som passar 

undervisningen. De berättar att om man anser att undervisningen behöver ändras så måste 

man också veta vilka material som behövs. ”Om en elev är intresserad av ”Hello Kitty” så 

måste intresset för ”Hello Kitty” användas för att stimulera eleven att lära sig”, säger LE i 

intervjun.  

4.2.4.   Återkoppling till eleverna 

Återkoppling hjälper att skapa goda relationer, synliggöra lärande, gagna beteende, öka 

motivation och självkänsla, hävdar samtliga speciallärare. En bra relation är nödvändig för att 

få elever med utvecklingsstörning att samarbeta med vuxna. Om eleven inte har tillit till dig 
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kan du inte heller få eleven att jobba med sitt lärande, menar LD i intervju. Det är viktigt att 

inte skaffa förutfattade meningar om eleverna, tycker LA i intervju. Elevernas fulla 

utvecklingspotential är svår att veta. Man måste utgå ifrån att de vill lära sig och den viljan 

kan bära dem långt, hävdar LH i sin intervju. När läraren märker att eleven har potential och 

utmanar hen att tänja på gränserna är det svårt att veta varför man inte får något svar. 

Återkoppling kan då vara till hjälp för läraren att få veta om utmaningen varit för svår för 

eleven eller om eleven inte vill svara, menar LH. LF tror att ”alla barn vill och kan utvecklas, 

oavsett utvecklingsnivån”. LE hävdar att ”man måste ha höga förväntningar så att de känner 

att de kan växa inom någonting”. 

Man utgår ifrån att de förstår. Ibland glimtar det till i ögonen och plötsligt gör de någonting så 

man tänker, oj vad de kan. Det finns mycket som inte fungerar men det finns också det som 

fungerar. Kunskaper kan ibland ta omvägar och komma upp på ett helt annat ställe, som gubben 

i lådan (fokusgruppsamtal). 

LA berättar om hur en positiv återkoppling gagnar beteendet: 

Jag försöker hela tiden ligga steget före så att om de till exempel vill komma undan p.g.a. 

trötthet inte ska behöva använda sig av ett dåligt beteende. Jag försöker att få dem berätta och 

när de säger att de är trötta föreslår jag för dem att vila en stund. Sedan återkopplar jag och 

säger: Vad bra att du berättade det för mig (LA i intervjun). 

Speciallärarna i fokusgruppsamtalen är överens om att många av deras elever aldrig kommer 

att klara sig helt själva. Det är viktigt att finnas till hands och ge stöd och återkoppling för att 

eleverna ska ha någon chans i framtiden att klara sig själva. Det är lätt att man hjälper och 

”curlar” dem i onödan. Speciallärarna diskuterar detta i sitt arbetslag och föreslår att backa 

och se vad som händer. Speciallärarna betonar betydelsen av återkoppling för elevernas 

självförtroende. Om läraren talar om för eleverna att de gör bra ifrån sig då fortsätter de att 

göra bra ifrån sig, hävdar speciallärarna. Konkretisering i återkoppling hjälper eleven att se 

små delmål för att sedan uppnå det slutliga målet. Speciallärarna säger att återkoppling som 

beröm ska man ge eleven när hen jobbat med något som är svårt eller nytt. Rätt återkoppling 

har en drivande kraft i elevens utveckling och det måste ske i samma stund som något händer.  

Samtliga speciallärare har berört frågan hur man återkopplar och hjälper eleverna i socialt 

samspel med varandra. Återkoppling uppmuntrar eleverna att utveckla kunskap om varandra, 

tycker speciallärarna. Det formativa tänket måste gälla det sociala och hur vi vuxna kan hjälpa 

eleverna att bli medvetna om varandra. Att bli en länk mellan eleverna hör till arbetet med 

återkoppling i lärarnas vardag, hävdar speciallärarna i fokusgruppsamtalen.  
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4.3.  Övergripande analys  
Den övergripande analysen nedan har behandlats efter frågeställningarna i denna studie. 

4.3.1. Speciallärarnas beskrivning av sina tankar om formativ bedömning 

Det visar sig att IUP, som en form av formativ bedömning, är den mest omdiskuterade frågan 

i båda fokusgruppsamtalen i denna studie. Samtliga speciallärare berättar om både för- och 

nackdelar med elevernas IUP. Formativa tankar som handlar om elevens lärandeprocess, var 

hen befinner sig i processen, är bra på och hur eleven sedan ska gå vidare mot målet. 

Samtidigt uttrycker speciallärarna att IUP inte är ett praktiskt verktyg för återkoppling i egen 

undervisning och tas sällan fram. IUP upplevs av speciallärarna mer som ett kontrollverktyg 

för lärare och skolledare än för användning tillsammans med eleven och föräldrarna. Om 

undervisningen inte fungerar eller eleven inte förstår sina mål måste undervisningen ändras, 

vilket är svårt att visa genom IUP. Samtliga speciallärare beskriver den webbaserade formen 

av IUP som statisk, med formella och obegripliga texter för eleverna. De önskar att kunna 

införa bilder och filmer som visar elevens lärande. På så sätt blir en IUP mer användarvänlig 

och praktisk, mer formativ. Speciallärarna uttrycker ett önskemål att ha diskussioner om vilka 

möjligheter och hinder som finns kring det digitala systemet och vad som kan ändras för att 

göra användning av IUP mer formativ. 

Samtliga speciallärare är positiva till användning av digitala verktyg som kamera, Ipads och 

datorer. Filmer och bilder ger ett bra underlag för bedömningar om vad eleven har lärt sig och 

se progression i lärandet. Ur deras beskrivningar framgår att för en elev på en tidig 

utvecklingsnivå och med flera funktionsnedsättningar är filmning en av de bästa metoderna.  

Digitalkameror och Ipads kan användas för att filma och tydliggöra undervisningen. Genom 

att titta på filmer kan man upptäcka elevens potential att lära sig mer än vad eleven kan för 

stunden. Det är viktigt att ge rätt stöd för att använda elevernas eventuella inlärningspotential.  

En av de effektiva metoder i arbetet med formativ bedömning och återkoppling, som samtliga 

speciallärare i denna studie nämner, är kollegialt lärande. Ur deras uppfattningar om kollegialt 

lärande framgår att kollegiala återkopplingar om nya pedagogiska forskningar och metoder är 

ett värdefullt sätt att reflektera och fortbildas kring. Kollegiala diskussioner är viktiga och 

berör många områden i det dagliga pedagogiska arbetet. Exempelvis, elevens lärande, vad 

som är kunskap och när det är en befäst kunskap, ramar för dagliga hjälpinsatser och 

självständighet hos eleven. Andra exempel är observationer och diskussioner kring 

gemensamma förhållningssätt gällande att se och bemöta eleven, som har 

beteendeproblematik, samt stöd i svåra samtal med föräldrarna. Samtliga speciallärare tycker 
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att kollegiala återkopplingar är nödvändiga och lärorika för den fortsatta utvecklingen av 

undervisningen. 

4.3.2. Speciallärarnas beskrivning av betydelsen av arbetet med återkoppling som en del 

av undervisningen 

Återkoppling, som en del av det formativa arbetet behövs för kvalitetssäkring av 

undervisningen, säger speciallärarna i denna studie. Återkoppling betyder att läraren måste 

vara flexibel och kunna ändra sin undervisning, under arbetets gång, om den inte fungerar, 

utan att tappa i kvaliteten. Återkopplingen hjälper speciallärarna att göra undervisningen mer 

konkret, enkel och att finna rätt stöd för eleven, när det är dags att höja ribban. I 

återkopplingen kartläggs även elevens intresse. Med hjälp av återkopplingen bestämmer 

läraren vilka kunskaper och färdigheter eleven i träningsskolan behöver. Eleven ska med hjälp 

av sina kunskaper lättare kunna klara sig självständigt. Eleven ska dessutom få möjlighet att 

delta i mer abstrakt undervisning, som exempelvis matematik.  

Enligt speciallärarna visar återkoppling var de största utmaningarna finns. Elevens kunskap 

kan vara situationsbunden. Det kan därför vara svårt för speciallärarna att veta om eleven har 

förstått innehållet och har förmågan att kunna generalisera. Svårigheten finns i utmaningen att 

förklara abstrakta saker för en elev på en tidig utvecklingsnivå. Intentioner ur 

likabehandlingsplanen är ett exempel på sådana abstrakta ting.  

Återkoppling påverkar val av lärmiljö, metod och material som har stor betydelse i elevernas 

lärande. Det är svårt att förstå elevernas fulla utvecklingspotential men det är viktigt att ha en 

tro på deras vilja att lära sig. När eleven inte svarar på utmaningar kan återkoppling vara till 

hjälp. Där kan läraren se om utmaningen varit för svår eller om viljan inte har funnits just vid 

tillfället. Undervisningen ska passa eleven och vara inom den proximala utvecklingszonen. 

Detta för att eleven ska lära sig mer, tycker speciallärarna i denna studie. 

I speciallärarnas resonemang framgår att många elever med utvecklingsstörning aldrig 

kommer att kunna leva ett helt självständigt liv. Återkopplingar kan också hjälpa läraren att se 

när en elev behöver stöd för att klara av en uppgift. Återkoppling till eleven ska vara konkret 

så att de förstår när de har lyckats.  

Ett annat syfte med återkoppling, enligt speciallärarna, är att skapa goda relationer mellan 

lärare och elev. En bra relation är nödvändig för att få elever med utvecklingsstörning att 

samarbeta, såväl med vuxna som med sina kamrater. Återkopplingen uppmuntrar elever att 

utveckla kunskap om varandra och gör övrigt lärande roligare. Eleverna i träningsskolan 

behöver utveckla horisontella relationer, enligt speciallärarna.  Därför måste det formativa 

arbetet gälla frågan om hur vuxna kan hjälpa eleverna att bli mer medvetna om varandra.  
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5. Diskussion 
I detta kapitel presenteras metod- och resultatdiskussion. I metoddiskussionen åskådliggörs 

hur de två utvalda metoderna, fokusgruppsamtal och intervju, har besvarat syftet och 

frågeställningarna i denna studie.  

5.1. Metoddiskussion 

Creswell (2013) betonar vikten av att reflektera kring metodologiska val och synliggöra hur 

studiens resultat kan bli påverkad av det. I denna studie har materialet samlats och bearbetats 

på ett systematiskt sätt som bevisar studiens validitet (Yin, 2013). Metodkombinationen 

fokusgruppsamtal och intervjuer gav uttömmande svar på studiens frågeställningar om 

formativ bedömning och återkoppling, som en del av undervisningen. Båda metoderna var 

användbara för denna studie, kompletterade varandra, och gav en mer fullständig bild än vad 

endast en metod skulle ha gjort. Båda metoderna hjälpte dessutom till att utveckla analysen 

(Denscombe, 2016).  

I början av studien var tanken att använda enbart en datainsamlingsmetod - fokusgruppsamtal. 

Anledningen till valet var möjligheten att få vara med om spännande diskussioner kring det 

utvalda temat om formativ bedömning och återkoppling, där flera åsikter skulle komma fram. 

Förväntningarna var också att, som forskare, upptäcka andra infallsvinklar som inte beaktats 

tidigare (Wibeck, 2015). En pilotstudie med fokusgruppsamtal genomfördes på ett tidigt 

stadium. Lärdomen blev följande: Ett administrativt problem med fokusgruppsamtal var att 

hitta informanter till gruppen och en tid som passade alla. Alla informanter i pilotstudien 

kunde inte komma till avtalad tid. Samtalet i gruppen stannade upp vid två tillfällen. 

Informanterna var då tvungna att vända sig till moderatorn och be om flera frågor för att 

kunna fortsätta samtalet. Genom att ställa ytterligare frågor styrde moderatorn, i viss mån 

samtalet, vilket inte var avsikten med fokusgruppsamtal. Det var dock viktigt att 

informanterna fortsatte diskussionen och moderatorns roll var då att underlätta 

gruppinteraktionen (Denscombe, 2016).  

Med denna lärdom genomfördes två fokusgruppssamtal i denna studie. Svårigheten att samla 

ihop ett acceptabelt antal informanter kvarstod. Därför tillämpades bekvämlighetsurval och 

snöbollsurval. Fokusgruppsamtalen gav bred information med speciallärarnas beskrivningar 

om formativ bedömning och återkoppling som en del av undervisningen. Wibeck (2010) samt 

Kvale och Brinkmann (2014) hävdar att det centrala i fokusgruppsamtal är att få fram en rik 

samling synpunkter. Informanterna i denna studie fick tid att utveckla sina synpunkter utifrån 

flera aspekter. Fokusgruppsamtalen i denna studie transkriberades och det visade sig att teman 



    

25 

 

i de båda samtalen diskuterades ojämnt och något osystematiskt samt berörde mest formativ 

bedömning allmänt. I fokusgruppsamtalen påverkade informanterna varandras åsikter och val 

av samtalens inriktning (Wibeck, 2010).  

Baserat på erfarenheten med fokusgruppsamtalen togs beslutet att komplettera dessa med 

enskilda intervjuer. Detta för att ta del av de djupa och uttömmande svaren från informanterna 

som krävs i en kvalitativ studie (Fejes & Thornberg, 2015). Intervjufrågorna författades 

utifrån speciallärarnas berättelser, efter fokusgruppsamtalen i denna studie. De genomförda 

enskilda intervjuerna blev till en utveckling och fördjupning av de två fokusgruppsamtalen. På 

så sätt berikades svaren från denna studies frågeställningar, samt gav bättre struktur på 

utskrifterna. Kontexter i speciallärarnas berättelser i denna studie anses som personliga. Det 

betyder att uppfattningar som de har om arbetet med formativ bedömning och återkoppling 

inte nödvändigtvis kan generaliseras på andra träningsskolor. Läsaren har ändå möjlighet att 

uppmärksamma och dra lärdom av de erfarenheter som presenterats i denna studie.  

5.2. Resultatdiskussion 

Syftet och forskningsfrågorna i denna studie diskuteras och tolkas utifrån den didaktiska 

triangeln. Speciallärarnas arbete med formativ bedömning och återkoppling samt triangelns 

tre sidor, har ett samband genom en gemensam didaktisk grund. Återkoppling skall ske i alla 

tre delarna vid ett undervisningstillfälle, då de är beroende av varandra. Den proximala 

utvecklingszonen i det sociokulturella perspektivet bekräftar särskilt betydelsen av 

återkopplingen i de didaktiska triangelns sidor. I kontexten lärare – undervisningsinnehåll är 

det viktigt att ta reda på elevernas utvecklingspotential för att kunna anpassa undervisningen, 

framgår i denna studie. Lärarens specialpedagogiska kunskaper har stor betydelse i detta 

arbete med elever med utvecklingsstörning. I kontexten elev – undervisningsinnehåll ska 

lärarens didaktiska handlingar sikta mot att ta reda på elevernas förkunskaper och intresse, 

samt återkoppla hur eleverna uppfattar och tillgodogör sig undervisningen. I kontexten lärare 

– elev ska relation och interaktion i återkopplingen vara central. Lärarens didaktiska uppgift 

blir att stödja elevernas sociala samspel. Detta görs för att kunna tillvarata elevernas 

proximala utvecklingszon. Svaren från denna studies frågeställningar sammanfattas i den 

övergripande diskussionen. Denna studie avslutas med reflektioner och förslag till vidare 

forskning.  

5.2.1. Lärare - undervisningsinnehåll 

I kontexten lärare - undervisningsinnehåll i den didaktiska triangeln av Lindström och 

Pennlert (2016) kan speciallärarna, med hjälp av återkoppling, reda ut faktorer som påverkar 
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undervisningen. Detta framgår i denna studies resultat. Didaktisk handling innebär planering, 

genomförande och återkoppling av undervisningen.  Återkopplingen används av 

speciallärarna för att kvalitetssäkra undervisningen, kritiskt granska planeringen, ge 

nödvändigt stöd till elever, kartlägga elevernas intresse samt klargöra vilka kunskaper och 

färdigheter eleverna i träningsskolan behöver i sitt livslånga lärande. Att genom återkoppling 

bli medveten om kvaliteten av undervisningen är en självklar förutsättning för läraren, som 

vill förbättra sin egen undervisningspraktik, hävdar Jank och Meyer (1997).  

Innehållet i undervisningen beror på elevernas uppsatta mål som framställs i deras IUP, 

hävdar speciallärarna i denna studie.  Diskussioner kring för- och nackdelar med IUP är 

centrala för dem. Analysen av resultatet visar hur speciallärarna beskriver det formativa syftet 

med IUP som går ut på att veta var i processen eleverna befinner sig, vad de är bra på och hur 

de ska gå vidare mot målet (Hirs, 2014). Återkopplingen ger ledtrådar till hur undervisningen 

skall utformas. Resultatet i denna studie överensstämmer med Hattie och Timperley (2007), 

Cornelius (2013) samt Wiliam och Leahy (2015) som menar att formativ bedömning är till 

hjälp för att kunna reflektera över elevernas förståelse, ta reda på var de befinner sig i sitt 

lärande och justera undervisningen med inriktning mot deras individuella mål.  

I resultatet redovisas hur lärarnas specialpedagogiska kompetens sätts på prov av 

utmaningarna som de möter varje dag och, som påverkar innehållet i undervisningen. 

Utmaningarna gäller svårigheter i att förklara abstrakta saker för elever med 

utvecklingsstörning, samt att göra bedömningar utifrån deras kunskaper och förmågor som 

ofta är situationsbundna (Göransson, 1999). Därför är det viktigt att känna till elevernas 

utvecklingspotential för att kunna anpassa undervisningen. Andersson (2002) och Partanen 

(2007) hävdar att lärarens uppgift är att finna elevernas proximala utvecklingszon. Detta 

tillvaratar speciallärarna i denna studie utifrån sina erfarenheter, kunskaper inom 

specialpedagogik och med hjälp av digital teknik. I videofilmer upptäcker de att eleverna kan 

lära sig mer än de gör i den stunden då undervisningen sker.  

I en undervisningssituation visar eleverna sina förmågor först med stöttning av läraren, och 

sedan mer självständigt. Återkoppling kan bakas in i särskilda tester som Hessels-Schlatter 

(2002) beskriver i sin studie och som kan vara till hjälp för läraren att fastställa respektive 

elevs proximala utvecklingszon. 

Speciallärarna i denna studie tycker att återkopplingar i kollegiala diskussioner gynnar 

utvecklingen av undervisningen. De tycker att det är ett effektivt sätt att fortbildas 

tillsammans på, även i andra frågor gällande undervisningsinnehåll, formativ bedömning, 
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specialpedagogik och forskning. Detta stämmer med Lindström och Pennlert (2016) som 

menar att utveckling och förbättring av den egna undervisningsprocessen kan ske med hjälp 

av kollegors erfarenheter. Hattie (2012) hävdar att lärarna måste diskutera sin undervisning 

med varandra, lära sig att lära om och vara öppen för att ge och ta emot. 

5.2.2. Elev – undervisningsinnehåll 

I kontexten elev – undervisningsinnehåll i den didaktiska triangeln handlar det om kunskap 

och lärande (Lindström & Pennlert, 2016). Det didaktiska och formativa arbetssättet för 

speciallärarna i denna studie går ut på att ta reda på elevernas förkunskaper och intresse samt 

hur de uppfattar och tillgodoser sig undervisningen. En tidig utvärdering av elevernas styrkor 

och svagheter vid lärande är nödvändig för att bana väg för en optimal utveckling (Tiekstra, 

Minnaert & Hessels, 2016). Den optimala utvecklingen (Tiekstra et al., 2016) kan jämföras 

med proximal utvecklingszon (Vygotskij, 2001). I den proximala utvecklingszonen är 

lärandet hos eleverna mottagligt för stöd och förklaringar av en mer kompetent person (Säljö, 

2014). För läraren blir det viktigt att kunna balansera elevernas styrkor och svagheter och att 

hitta realistiska krav, inom den proximala utvecklingszonen. En annan viktig didaktisk 

handling för läraren blir att bevaka elevernas lärande för att kunna utmana och utveckla det 

vidare. Utmaning är en viktig del i den proximala utvecklingszonen (Partanen, 2007). I denna 

studie berättar speciallärarna att återkoppling kan vara till hjälp för att veta om utmaningen 

varit för svår för eleverna, eller om de inte vill svara för tillfället. Man måste ha höga 

förväntningar så att eleverna känner att de kan växa inom någonting, hävdar en av 

speciallärarna. Dock ska uppgifter ligga i en utvecklingsnivå som är nära elevernas egna, 

annars blir uppgifterna för svåra eller omöjliga att lösa även i samarbetet med någon annan 

(Partanen, 2007). För att inte utsätta elever för överkrav bör denna nivå kontrolleras med hjälp 

av kontinuerlig återkoppling till deras lärande (Partanen, 2007). Vidare kan återkopplingen ge 

rätt val av miljö och material för undervisning, som utmanar den proximala utvecklingszonen 

hos eleverna, och fastställa rätt utvecklingsnivå för att åstadkomma självständiga prestationer, 

enligt speciallärarna i denna studie.  

Andersson et al. (2015) hävdar att formativt bedömningsarbete har ett didaktiskt framåtriktat 

syfte och handlar om att systematiskt följa elevernas lärande och utveckling. I det formativa 

arbetet konstruerar speciallärare undervisningsinnehåll och bestämmer vilka kunskaper man 

skall förmedla till elever och vilka förmågor de skall utveckla. Samtliga speciallärare i denna 

studie tycker att eleverna i träningsskolan skall få kunskaper att kunna klara sig så 

självständigt som möjligt i livet. Det bekräftas av Göransson (1999) som menar att den 
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kunskapsform som framhävs i träningsskolan associeras med funktionalitetsbegrepp som är 

kunskaper i form av färdigheter. En speciallärare i denna studie tycker att eleverna ska få 

möjlighet att delta i en mer abstrakt undervisning som exempelvis matematik. Det gäller då att 

läraren befinner sig i elevernas proximala utvecklingszon, stödjer och ger dem utmaning att 

utveckla det abstrakta tänkandet. 

Resultat och analys i denna studie visar att genom återkoppling på lektionerna försöker 

samtliga speciallärare ringa in elevernas svårigheter att ta till sig undervisningsinnehållet. Det 

kan bli svårt att avgöra när eleverna med utvecklingsstörning är delaktiga i undervisningen. 

Bilder och filmer är ett utmärkt återkopplingsverktyg som synliggör deras små framsteg som 

annars är lätta att missa. Samtliga speciallärare tycker att rätt återkoppling har en drivande 

kraft i elevernas utveckling. Den är till hjälp för eleverna att se och förstå små delmål för att 

sedan kunna uppnå det slutliga målet. Hattie (2014) menar att återkopplingen som leder elever 

mot målet är viktig. Läraren skall öva sina elever på att se samband mellan återkoppling och 

förbättring samt hjälpa dem att utveckla lämpliga mål för lärande, som konsekvens av 

återkopplingen (Wiliam & Leahy, 2015). Det är viktigt att läraren tror på elevernas vilja att 

lära sig och ha höga förväntningar på dem, säger speciallärarna i denna studie. Många elever 

med utvecklingsstörning kommer alltid behöva hjälp. Lärarens uppgift är att finna elevernas 

proximala utvecklingszon där de ändå kan vara självständiga utifrån egna förutsättningar, 

utveckling och med rätt stöd, framgår i denna studies resultat. 

5.2.3. Lärare – elev  

Relation och interaktion är centrala aspekter i kontexten lärare – elev i den didaktiska 

triangeln (Lindström & Pennlert, 2016). Schalock (2011) hävdar att hur en individ fungerar i 

det sociala sammanhanget beror på hur grav utvecklingsstörningen är. Lärandet inom den 

proximala utvecklingszonen utgår från lärarens didaktiska skicklighet. Detta framgår i denna 

studies resultat. Läraren måste stödja elever med utvecklingsstörning för att de ska kunna ingå 

i ett socialt samspel. Därefter utmanas eleven ytterligare i sitt lärande och får till slut 

återkoppling. Återkoppling skall ges när eleverna har jobbat med något som är svårt eller nytt, 

hävdar speciallärarna i denna studie. Det är viktigt att återkopplingar ligger inom elevernas 

proximala utvecklingszon för att ha en drivande kraft i deras utveckling. Enligt Säljö (2014) 

krävs det en anpassning till elevernas färdigheter för att de skall kunna ta till sig kunskaper 

och insikter. Speciallärarna i denna studie arrangerar olika situationer i det sociala samspelet, 

oavsett elevernas olika förmågor att hantera kommunikation med andra personer. 

Speciallärarna har en stark tro att eleverna lär sig av varandra och att det, i sin tur, kan hjälpa 
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dem att utveckla sina kognitiva förmågor. Detta stämmer med Vygotskij (2001) som hävdar 

att utveckling av tänkandet börjar i det sociala samspelet. Det kan vara svårt att förstå 

elevernas fulla utvecklingspotential, men det är viktigt att som lärare, ha höga förväntningar 

och en tro på viljan att lära sig, säger speciallärarna i denna studie.  

Undervisning och elevernas lärande måste vila på goda relationer mellan lärare och elev 

(Lilja, 2013). Relationer har en stark påverkan i undervisningsinnehållet. En bra relation är 

nödvändig för att få elever med utvecklingsstörning att samarbeta med vuxna. Samtliga 

speciallärare i denna studie lägger stor vikt vid att kunna bemöta elevernas olika 

förutsättningar och behov. Lilja (2013) säger att det är viktigt att läraren kan möta en elev, 

inte bara utifrån den intellektuella förmågan, utan också se hela individen med känslor, behov 

och personliga mål. Att ha förtroende för läraren är grunden för att eleven ska känna sig trygg. 

Eleven kan då lättare ta till sig lärande och återkoppling (Lilja, 2013). Det är också viktigt att 

läraren inte har förutfattade meningar om någon elev. Återkopplingar av elevernas framsteg är 

viktiga för att stärka deras självförtroende. I träningsskolan måste återkopplingar ske i stunden 

och eleverna måste få höra att de aldrig kan misslyckas, påstår speciallärarna i denna studie. 

Detta bekräftas av Hattie (2014) som menar att det är extra viktigt att återkoppling till elever 

med utvecklingsstörning ges omedelbart. I resultatet av denna studie framgår att 

speciallärarna använder sig av beröm och belöning, som återkopplingar. Hattie och Timperley 

(2007) hävdar att sådana återkopplingar inte är effektiva. För elever med utvecklingsstörning 

kan det dock bli svårt att delta i en mer avancerad kommunikation, att förstå orden och 

meningen med det läraren säger (Wilder, 2014). Chan et al. (2014) menar att återkoppling 

måste vara anpassad efter elevernas förmåga att kunna ta till sig den. Återkoppling till 

eleverna ska vara konkret så att de förstår hur och när de har lyckats, säger speciallärarna i 

denna studie. Både beröm och konkreta återkopplingar på det som är bra, ska ges, påstår Lilja 

(2013).  

5.3. Övergripande diskussion 

Syftet med denna studie är att beskriva speciallärarnas arbete med formativ bedömning och 

återkoppling samt dess betydelse för undervisning i träningsskolan. Resultatet hade kunnat bli 

annorlunda om speciallärarna kommit från flera träningsskolor än två, samt om forskaren 

genomfört flera fokusgruppsamtal. Det hade också blivit en skillnad om forskaren endast 

använt intervjuer i undersökningen. I den övergripande diskussionen sammanfattas och 

redovisas svaren utifrån denna studies frågeställningar.  
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5.3.1. Speciallärarnas beskrivning av sina tankar om formativ bedömning 

Formativ bedömning handlar om att systematiskt följa elevernas lärande och utveckling. 

Läraren använder didaktiskt handlande och tänkande vid skapandet av ett 

undervisningsinnehåll. I den didaktiska triangeln ska återkoppling, som en del av det 

formativa tänket, ske i alla de tre kontexterna. Speciallärarna i denna studie använder 

återkoppling för att kvalitetssäkra undervisningen, kritiskt granska planeringen, kartlägga 

elevernas intresse, ge nödvändigt stöd och utmana elevernas proximala utvecklingszon. 

Undervisningen blir på så sätt meningsfull för eleverna.  

IUP, som en del av det formativa arbetet, har en central betydelse för speciallärarna. Kärnan i 

beskrivningarna av arbetet med IUP går ut på att fastställa elevernas kunskap i den lärande 

processen, deras starka sidor och hur de ska gå tillväga för att nå målet (Andreasson, 2014). 

Formativt arbete kring IUP skall ingå i kollegialt lärande då den egna undervisningsprocessen 

därigenom kan förbättras, framgår i resultatet av denna studie. Det formativa arbetet är också 

ett effektivt sätt att tillsammans utvecklas i andra frågor gällande undervisning, 

specialpedagogik och forskning. I det formativa arbetet bedömer speciallärarna vilka 

kunskaper eleverna kan få i undervisningen. Kunskapsformer handlar ofta om elevernas 

nödvändiga färdigheter för att bli självständiga. Återkopplingar till elevernas lärande visar 

också att det är viktigt att ge dem möjlighet att delta i mer abstrakt undervisning. 

Arbetet med återkoppling i de tre kontexterna av den didaktiska triangeln, gör att 

undervisningen håller en god kvalitet och utvecklar det sociala samspelet med eleverna. Detta 

är en viktig del av det adaptiva beteendet hos elever med utvecklingsstörning. I kontexten 

lärare – elev i den didaktiska triangeln utgör de goda relationerna en grund för ett 

framgångsrikt samarbete mellan lärare och elev. Formativ bedömning har förutsättningar att 

driva undervisningen framåt om den grundar sig på fungerande sociala relationer i 

träningsskolan. Detta framgår i resultatet av denna studie.  

5.3.2. Speciallärarnas beskrivning av betydelsen av arbetet med återkoppling 

som en del av undervisningen 

Återkoppling handlar om att reflektera över sin undervisning och se vad som kan bli bättre. 

Återkopplingen till den egna undervisningspraktiken hjälper speciallärarna att framställa 

innehållet så att det främjar elevernas lärande. I återkopplingen finner speciallärarna 

utmaningar som sätter deras kompetens på prov. Bland utmaningarna finns svårigheter i att 

göra bedömningar av elevernas kunskaper och förmågor, som ofta är situationsbundna. 

Utmaningarna gäller även att kunna skapa förutsättningar och tillfällen att höja nivån i 

undervisningen. Återkoppling har betydelse för de utmaningar eleverna får i sitt lärande. En 
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viktig uppgift för läraren är att finna elevernas proximala utvecklingszon (Partanen, 2007). 

Speciallärarnas användning av digital teknik och iakttagelser av elevernas lärande, kan hjälpa 

läraren att fastställa respektive elevs proximala utvecklingszon, framgår i denna studie. Detta 

gäller även dynamiska tester av Hessels – Schlatter (2002). Med hjälp av iakttagelser och 

tester kan läraren finna elevernas styrkor och svagheter. Inom den proximala 

utvecklingszonen bestämmer läraren vilket stöd som krävs för deras måluppfyllelse i IUP och 

hur utmaningarna bör formuleras. Detta framgår i resultatet av denna studie. 

Återkoppling är en viktig förutsättning för att kunna driva undervisningen framåt och berör 

alla tre kontexter i den didaktiska triangeln. Kontexten lärare – undervisningsinnehåll bidrar 

till innehållet i lektionerna baserat på elevernas utvecklingspotential. I kontexten elev – 

undervisningsinnehåll är eleverna mottagliga för utmaningar och återkopplingar från läraren. 

Speciallärarnas didaktiska handlingar i kontexten lärare – elev handlar om lärarnas 

återkoppling till eleverna, från enkel uppmuntran och belöning till ett mer konkret uttalande 

om hur, när och i vad de har lyckats. 

5.4. Avslutande reflektioner och förslag på fortsatt forskning 

Studien handlar om arbetet med formativ bedömning och återkoppling och dess betydelse för 

de åtta speciallärarnas undervisning. Det specifika i denna studie är att det framkommer att 

speciallärarnas arbete vilar på en didaktisk grund. Det poängteras att det är viktigt att läraren, i 

sitt arbete med återkoppling, finner rätt stöd och formulerar utmaningar till eleverna inom 

deras proximala utvecklingszon. Studiens tillförlitlighet har säkrats genom att jag var 

noggrann med genomförandet. Denna process har beskrivits under kapitlet metod.  

Under arbetet med studien har jag saknat forskning om hur eleverna i träningsskolan tar emot 

och uppfattar den formativa bedömningen. Det skulle vara intressant att studera den formativa 

bedömningens roll och återkoppling i undervisningen, för elever med andra 

funktionsnedsättningar, till exempel autism och dövblindhet. Fortsatta studier kan också göras 

kring användandet av digital teknik, såsom Google Documents för kollaborativt arbete inom 

det kollegiala lärandet. 
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Bilaga 1.  

Frågor till fokusgruppsamtal: 
1. Vad betyder formativ bedömning för er? 

2. Vilka svårigheter upplever ni i arbetet med formativ bedömning och 

återkoppling till eleverna? 

3. Hur ser det kollegiala arbetet med den formativa bedömningen ut hos 

er? 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide  

 

Återkoppling som en del av egen undervisning 

1. Vad är kunskap för dina elever och hur avgör du syfte i dina lektioner/undervisning? 

2. Vilka frågor funderar du över när du återkopplar/reflekterar över din undervisning? 

3. Hur påverkar återkopplingen val av material och metoder i undervisningen? 

4. Vad vet du om elevers lärande i din klass och deras potential att lära sig? 

5. Hur ger du feedback till eleverna och hur feedback stödjer dina elevers lärande?  

6. Vad är viktigt i samverkan mellan lärare och elev i träningsskolan? 

  



    

38 

 

Bilaga 3 

Missivbrev  
Information till intresserade deltagare i studie: ” Återkoppling som en del av undervisningen i 

träningsskolan” 

Hej, 

Mitt namn är Anna Christine Kan och jag studerar på speciallärarprogrammet vid Mälardalens 

högskola med inriktning utvecklingsstörning. Jag arbetar även i Sundbybergs kommun som 

speciallärare i träningsskolan. Jag läser nu sista terminen och förbereder material för min 

examensuppsats.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur undervisande lärare i träningsskolan beskriver sina 

tankar om återkoppling samt vilken betydelse återkoppling har som en del av undervisningen? 

Jag kommer därför att vilja göra intervjuer med undervisande speciallärare i träningsskolan, 

helst lärare som har några års arbetslivserfarenhet, som har lärarlegitimation eller har en 

pågående specialpedagogisk utbildning med inriktning utvecklingsstörning.  

Deltagandet i studien innebär att du och tre-fyra andra lärare ingår i ett fokusgruppssamtal. I 

det samtalet delar ni med er av era upplevelser och får insikt i varandras berättelser om det 

givna ämnet. På samtalet får ni ställa frågor till varandra. Min roll är att ge er utgångsfrågor, 

sedan att hålla mig i bakgrunden, försöka fånga era uppfattningar, attityder, värderingar om 

det givna temat och stötta er om samtalet stannar av.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan närsomhelst avbrytas utan att du behöver 

förklara varför du inte längre vill delta. Samtalen kommer att spelas in på en vanlig diktafon. 

Om möjligheten att genomföra fokusgruppssamtal inte finns p.g.a. svårigheter att finna tid 

som passar alla eventuella informanter, så kommer jag istället vilja genomföra vanliga 

enskilda intervjuer. Jag vill därför veta om du skulle vara intresserad av att delta i en intervju 

om fokusgruppssamtal inte är möjligt. 

Intervjuerna transkriberas (skrivs ut ordagrant). Materialet ska förvaras i ett inlåst skåp, 

användas bara i D- uppsatsen och sedan förstöras när studien är slutförd. För att minimera 

risken att personer och skolor blir identifierade kommer alla deltagare i studien att 

avidentifieras och tilldelas koder. Även skolorna avidentifieras och får en kod. I den färdiga 

texten kommer det t.ex. att kunna stå att ”LA berättade att…”  

Har du frågor eller funderingar går det bra att mejla, ringa eller sms:a mig.  

Vill du delta i studien så anmäler du dig genom att skicka ett mejl till mig på:  

e-post: akn15007@student.mdh.se , telefon: 073-933 04 84 

Med vänliga hälsningar 

Anna Christine Kan 
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