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Förord 
 

Vi vill tacka samtliga rektorer som kontaktades innan våra intervjuer för den hjälp och 

positiva respons vi fick av er och som ledde till att vi fick kontakt med våra informanter. Vi 

vill också tacka alla positiva informanter som ställde upp på våra intervjuer och som på ett 

engagerat sätt besvarade våra frågor. Vi uppskattar verkligen engagemanget och den tid ni har 

lagt ner på oss. Ett stort tack även till vår handledare Gun-Marie Wetso för all hjälp och stöd 

vi fått av dig genom hela arbetets gång. Tack även för alla dina goda råd som hjälpt oss 

framåt i skrivandet.  

Vår undersökning fick positiv respons från våra informanter och många ansåg att ämnet var 

viktigt och intressant samtidigt som de upplevde det svårt och att det fortfarande fanns en 

osäkerhet inom ämnet.  

Vi som har skrivit den här uppsatsen jobbar båda två inom träningsskolan och vi upplever 

själva att det inte alltid är lätt att göra bedömningar på elever inom träningsskolan. Det är 

svårt att hitta mätbara och relevanta mål då våra elever befinner sig på väldigt olika 

utvecklingsnivåer, med en utvecklingsstörning av måttlig till svår grad som sätter 

begränsningar för dem. Vi valde att undersöka ämnet för att vi anser att det är ett viktigt och 

väldigt omdiskuterat ämne inom träningsskolan och att det finns väldigt lite kunskaper inom 

ämnet. Fortfarande råder det en stor osäkerhet ute på träningsskolorna vad det gäller 

bedömning och det saknas fortfarande gemensamma riktlinjer och dokument för hur vi ska gå 

till väga när vi gör bedömningar inom träningsskolan.  

Genom arbetets gång har vi stöttat varandra då vi känt att vi haft både med- och motgångar. 

Vi har haft intressanta diskussioner inom ämnet, reflekterat och tagit till vara på varandras 

kunskap och kompetens. Därför vill vi slutligen tacka varandra för ett gott samarbete och 

tålamod hela arbetet igenom samt våra familjer som har haft förståelse för att vi ofta varit 

upptagna med detta och som stöttat oss under tiden.  
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Syftet med denna uppsats var att beskriva och analysera speciallärares erfarenheter av, och 

kunskap om skriftliga omdömen. Dessutom var syftet att belysa vilka kunskaper dessa lärare 

anser sig behöva för att skriva omdömen. Metoden för studien var kvalitativa intervjuer med 

14 lärare som arbetar i träningsskolan. Materialet har bearbetats genom att göra 

meningskoncentrering av intervjumaterialet därefter har åtta teman tagits fram som stämts av 

och analyserats mot studiens syfte. 

Resultatet visar att lärare inom träningsskolan fortfarande efter fyra års arbete med att skriva 

omdömen fortfarande känner osäkerhet inför arbetet. Mer utbildning efterfrågas samt 

gemensamma mallar att skriva utifrån. Lärarna anser att omdömen är en hjälp för dem att 

utveckla sin undervisning och formulera mål för eleverna som är relevanta och inte för högt 

eller för lågt ställda. Träningsskolans läroplan anses tolkningsbar då den vänder sig till elever 

på mycket olika utvecklingsnivå. Lärarna anser också att arbetsprocessen höjer kvaliteten och 

statusen på träningsskolans undervisning och förhindrar att den inte blir för omvårdande. 

Slutsatser som dragits är att lärare behöver mer kunskaper om läroplanens innehåll samt ha 

kunskap och förmåga att dokumentera och observera elevernas kunskapsutveckling, detta för 

att kunna hantera processen med de skriftliga omdömena. Det är också viktigt att ha en mall 

att skriva efter och att hitta en ”röd tråd” i arbetet där den individuella utvecklingsplanen och 

den lokala pedagogiska planeringen spelar en viktig roll. Tillsammans bidrar detta till att höja 

undervisningens kvalitet.  

 

Nyckelord: bedömning, träningsskola, funktionsnedsättning, läroplanen, kunskap, omsorg,  

 

 



 

 

Innehåll 

 

1 Inledning .................................................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte .......................................................................................................................................................... 2 

Frågeställningar att beakta i studien .................................................................................................. 2 

1.2 Centrala begrepp i studien ............................................................................................................... 2 

2 Bakgrund ......................................................................................................................................................... 3 

2.1 Olika perspektiv på utvecklingsstörning ................................................................................... 3 

2.2 Autismspektrumtillstånd är vanligt i kombination med utvecklingsstörning ............ 4 

2.3 Läroplanen som omfattar särskolan, (Lgr 11) ......................................................................... 5 

3 Referensram .................................................................................................................................................. 6 

3.1 Ett historiskt perspektiv på särskolan ........................................................................................ 6 

3.2 Särskolan idag ....................................................................................................................................... 7 

3.2.1 Pedagogik ....................................................................................................................................... 7 

3.2.2 Organisation .................................................................................................................................. 8 

3.2.3 Omsorg ............................................................................................................................................. 9 

3.2.4 Målen ................................................................................................................................................ 9 

3.2.5 Relationellt synsätt på funktionsnedsättning ..................................................................... 9 

3.3 Två olika teorier på kunskapsbildning ....................................................................................... 9 

3.4 Bedömning i särskolan ................................................................................................................... 11 

3.4.1 Summativ och formativ bedömning .................................................................................... 11 

3.4.2 Summativ bedömning .............................................................................................................. 12 

3.4.3 Formativ bedömning ................................................................................................................ 12 

3.5 Formativ bedömning i särskolan - träningsskolan ............................................................. 13 

3.6 Individuella utvecklingsplaner i relation till stödinsatser ............................................... 13 

3.7 Instrument och metoder för bedömning i ett internationellt perspektiv .................. 14 

3.8 Svensk uppföljning av bedömning ............................................................................................. 17 

4 Metod ............................................................................................................................................................. 18 

4.1 Metodval .............................................................................................................................................. 18 

4.2 Pilotintervju ........................................................................................................................................ 18 

4.3 Urval ...................................................................................................................................................... 19 

4.4 Genomförande ................................................................................................................................... 19 

4.5 Etiska överväganden ....................................................................................................................... 20 



 

 

4.6 Tillförlitlighet ..................................................................................................................................... 20 

4.6.1 Reliabilitet ........................................................................................................................................ 20 

4.6.2 Validitet ............................................................................................................................................. 20 

4.7 Dataanalys ........................................................................................................................................... 21 

4.8 Bearbetning av materialet ............................................................................................................ 21 

5 Resultat av undersökningen ................................................................................................................. 22 

5.1 Bedömning .......................................................................................................................................... 22 

5.2 Kollegialt lärande ............................................................................................................................. 23 

5.3 Bedömningsredskap ....................................................................................................................... 24 

5.4 Det skriftliga omdömets vinster och risker ........................................................................... 25 

5.5 Vilka kunskaper behöver lärare för att skriva omdömen? .............................................. 26 

5.6 Kunskap för eleverna på träningsskolan................................................................................. 27 

6 Diskussion ................................................................................................................................................... 28 

6.1 Metoddiskussion ............................................................................................................................... 28 

6.2 Resultatdiskussion ........................................................................................................................... 29 

6.2.1 Lärarnas kunskaper och erfarenheter av skriftliga omdömen .................................. 29 

6.2.2 Kollegialt lärande - lärande genom kommunikation/samspel ................................. 30 

6.2.3 Bedömningsredskap ................................................................................................................. 31 

6.2.4 Det skriftliga omdömets vinster och risker....................................................................... 33 

6.2.5 Kunskap för elever inom träningsskolan ........................................................................... 34 

6.3 Avslutande reflektioner ................................................................................................................. 35 

6.4 Specialpedagogisk relevans.......................................................................................................... 36 

6.5 Fortsatt forskning............................................................................................................................. 37 

7 Referenser ................................................................................................................................................... 38 

    Bilaga 1 

    Bilaga 2                                                                                                                                   



 

1 

 

1 Inledning 
Vi är två studenter som läser sista året på Speciallärarprogrammet med inriktning 

utvecklingsstörning. När vi under vår utbildning till speciallärare började diskutera ämne för 

examensarbete upptäckte vi vårt gemensamma intresse för träningsskolan och bedömning 

inom träningsskolan. Under utbildningen har vi läst om hur det skapas förutsättningar för 

kunskap och lärande i träningsskolan och att det har funnits en kritik mot att träningsskolans 

undervisning är alltför omsorgsinriktad. I den nya läroplanen Lgr 11 har särskolan fått nya 

krav, betyg ska sättas i grundsärskolan och skriftliga omdömen skrivas i träningsskolan. 

Uppdraget ställer stora krav på att läraren har kunskaper, kreativitet och kompetens att kunna 

möta och utmana varje elev efter dennes individuella behov och förutsättningar. Det blir 

viktigt att lärarlaget på skolan har rätt kompetens för att kunna göra goda bedömningar och att 

lärare får tid att diskutera bedömning med varandra. Det här området är något som vi saknat i 

vår utbildning till speciallärare. 

Vi arbetar båda två i grundsärskolan med inriktning träningsskolan med barn och ungdomar 

med autism och utvecklingsstörning. Vi upplever att det finns elever som inte når upp till 

kunskapskraven i läroplanen. I träningsskolan anpassas hela tiden arbetssättet efter varje 

individ, vi delar upp uppgifter i mindre steg. I Lärarförbundets tidning Specialpedagogik 

skriver Hedström (2011, 1 januari) om lärare som är oroliga att betyg i grundsärskolan kan 

leda till överkrav på vissa elever. Når elever inte upp till lägstanivån kan det upplevas som 

väldigt kränkande för elever i den här målgruppen. Lärarna i artikeln menar att det finns en 

uppfattning om att elever i grundskolan som inte når målen kan klara av det bara de får rätt 

stöd. I grundsärskolan är det inte så att stöd räcker för att kompensera, en elev kan vara 

begränsad på grund av sin funktionsnedsättning och därför inte nå lägsta nivån. Vår erfarenhet 

är att det finns elever i träningsskolan som inte når upp till den lägsta kravnivån på grund av 

graden måttlig till svår utvecklingsstörning. Läraren som citeras i artikeln anser inte att 

skolverket ska rikta kraven mot att eleven ska uppnå en viss nivå utan i stället på att skolan 

ska ta fram metoder och stöd för att barnen ska utvecklas så långt det är möjligt, en intention 

som skrivs fram också i alla våra läroplaner.  

Alla individer kan utvecklas, frågan är bara vilka arbetssätt och metoder som passar varje 

enskild individ (Skolverket, 2009). Skriftliga omdömen kan vara ett sätt för Skolverket att 

höja kvaliteten och att ställa krav på undervisningen även inom särskolan. Det bidrar till att 

ställa högre krav på oss som speciallärare, vi får verkligen tänka till och bli mer medvetna om 

vårt sätt att arbeta. I sammanhanget blir det centralt och intressant att se på området 
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bedömning av elevprestationer i särskolan. En bedömning ska definiera vad som är kunskap 

och vilken betydelse den har.  Det är viktigt att veta vilka bedömningar, arbetsmetoder, 

modeller, redskap eller underlag som fungerar bäst samt när och hur man ska använda dem, 

Lunddahl (2011).  Korp (2003) delar upp bedömning i tre kriterier. Dessa är betydelse, syfte 

och objekt. Bedömningens betydelse handlar om vad resultatet ska användas till. Med syftet 

menas om bedömningen exempelvis är ett omdöme eller ett betyg. I bedömningens objekt 

beskrivs vad det är som ska stå i fokus. En bedömning som används på ett framåtsyftande sätt 

är ett fantastiskt redskap för lärandet. För att kunna bedöma behövs olika slags verktyg.  

Sådana kan vara dokumentation och praktiska uppgifter och dessa behövs för att läraren ska 

kunna ta reda på vad eleven kan. 

Vi vill ta reda på vad speciallärare inom träningsskolan har för erfarenhet av att hantera 

skriftliga omdömen, vilken kompetens de anser sig behöva för att göra en god bedömning 

samt vilka kunskaper de tycker är viktiga för elever inom träningsskolan. Träningsskolan är 

en form av grundsärskoleutbildning som sällan uppmärksammas i svensk 

utbildningsforskning. Under vår studie har vi utgått från ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande och utveckling. Det innebär en kunskapssyn som vilar på antagandet att vi lär genom 

samspel och utbyte med andra och att skolan ska skapa tillfällen för utbyte.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva och analysera speciallärares erfarenhet av och 

kunskap om skriftliga omdömen inom träningsskolan. Studien syftar även till att belysa vilken 

kunskap speciallärare anser sig behöva för att skriva omdömen. 

Frågeställningar att beakta i studien 
Vilken erfarenhet har speciallärare av att skriva omdömen? 

Vilken kunskap anser de att de behöver för att skriva omdömen för elever i träningsskolan? 

1.2 Centrala begrepp i studien 
Vissa centrala begrepp i studien behöver klargöras. Dessa begrepp är: bedömning, 

träningsskola, funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, lokal pedagogisk planering och 

individuell utvecklingsplan. Begreppen behandlas även mer ingående senare i olika 

textavsnitt. 

Bedömning handlar om att läraren fortlöpande samlar in information om elevens 

kunskapsutveckling. Bedömning ska ses som ett pedagogiskt verktyg för att främja lärandet, 
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(Skolverket, 2009). Bedömningen ligger till grund för att eleven ska utvecklas vidare. 

Läroplan och kunskapsmål är det som vägleder pedagogen i dennes bedömning av eleven 

(Lindström & Lindberg, 2005). 

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan 

som skolform riktar sig till elever med utvecklingsstörning som inte kan tillgodogöra sig 

undervisningen som erbjuds i grundsärskolan (Skollagen 2010:800). Enligt Skollagen 

(2010:800) är träningsskolans utbildning nioårig med möjlighet till ytterligare två års studier 

om kunskapsmålen inte uppfyllts. 

Funktionsnedsättning definieras enligt Socialstyrelsen som nedsättning av fysisk, psykisk 

eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd 

eller en förvärvad skada. En funktionsnedsättning kan vara synlig såväl som dold. 

Neuropsykologiska funktionsnedsättningar som till exempel ADHD är exempel på dolda 

funktionsnedsättningar.  

Utvecklingsstörning är en intellektuell funktionsnedsättning (Föreningen för 

utvecklingsstörda barn och ungdomar). Den som har utvecklingsstörning har svårare att förstå 

och behöver mer tid för att lära sig och för att minnas. En del saker lär man sig aldrig. Man 

brukar dela in utvecklingsstörning i tre nivåer, lindrig, måttlig och svår, framförallt utifrån 

den intellektuella funktionsnivån.  

Den individuella utvecklingsplanen (IUP) är ett verktyg som enligt grundskoleförordningen 

ska ge fortlöpande information till elever och föräldrar om elevens kunskapsutveckling i 

förhållande till målen, (Skolverket, 2009). En IUP ska enligt Skolverket innehålla ett skriftligt 

omdöme om elevens kunskapsutveckling och en planering på hur skolan ska arbeta för att 

eleven ska utvecklas så långt som möjligt i riktning mot de nationella målen (Moreau & 

Wretman, 2009). I en lokal pedagogisk planering (LPP) tolkar och identifierar läraren vilka 

kunskaper eleverna ska utveckla utifrån målen i läroplan och kursplanen och utefter det gör en 

planering för undervisningen i det givna arbetsområdet. LPP´n bör innehålla mål, innehåll och 

arbetsmetoder och redovisningssätt. (Skolverket 2009) 

2 Bakgrund 

2.1 Olika perspektiv på utvecklingsstörning  
Utvecklingsstörning har definierats på olika sätt i olika tider och i olika kulturer (Granlund & 

Göransson, 2011). Gemensamt för samtliga definitioner är att det inbegriper svårigheter att ta 
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in och bearbeta information, bygga kunskap samt tillämpa kunskap. De flesta är också 

överens om att utvecklingsstörning betyder en nedsättning i intelligens i kombination med att 

klara vardagslivet självständigt. Adaptivt beteende och social kompetens beteende betonas i 

olika grad i förhållande till intelligens eller begåvning. Utvecklingsstörning betraktas i olika 

grad som ett resultat av att miljön runtomkring inte är anpassad efter individens 

förutsättningar (relationellt perspektiv) eller som en personegenskap (kategoriskt perspektiv). 

När man diagnostiserar och klassificerar utvecklingsstörning definieras utvecklingsstörning 

av tre kriterier: IQ under 70, nedsättning av adaptiv förmåga samt att orsakerna till dessa 

nedsättningar ska ha inträffat före 16 års ålder (DSM-IV) (ibid.). Syftet med diagnostisering 

är enligt Granlund & Göransson (2011) att få tillgång till stöd enligt Lagen om stöd och 

service (LSS) och rätt att t.ex. gå i särskolan. Författarna beskriver också Gunnar Kyléns 

begrepp “helhetssyn på människan” som menar att man måste se till miljön människan lever i, 

och samspelet mellan människan och miljön för att förstå en människa. Miljön anses även ha 

fysiska som såväl sociala egenskaper. För att kunna förstå utvecklingsstörning och planera 

stödåtgärder krävs enligt denna modell att man ser till flera olika aspekter runtomkring 

individen, både rent fysiskt och psykiskt hos individen samt i olika miljöer och i relationer till 

olika personer. Som underlag för att planera för åtgärder krävs information om hur individen 

använder sin begåvning i vardagen något som inte går att mätas genom IQ-testning (ibid.) 

Personer med utvecklingsstörning har svårigheter till abstrakt tänkande och är i olika grad 

beroende av konkret information för att kunna förstå och agera självständigt. I Sverige har 

Gunnar Kyléns begåvningsmodell som bygger på Piagets beskrivning av den kognitiva 

utvecklingen haft stor betydelse inom området utvecklingsstörning. Centralt i denna teori är 

fem olika aspekter av verklighetsuppfattning relaterade till; tid, rum, kvalitet, kvantitet och 

orsak. I dag ser vi utvecklingsstörning som en kombination mellan individuella svårigheter 

och hinder i miljön. Göransson (1999) skriver att det kan vara en fara att generalisera 

svårigheterna som personer med utvecklingsstörning har, att det finns en risk att elevers 

potential inom olika områden, t.ex. symbolförståelse, inte tas tillvara och utvecklas optimalt. 

Hon menar att t.ex. konkretion ska vara ett medel, inte som ett mål i sig. Om vi bara utesluter 

sådant eleven har svårigheter inom stannar utvecklingen av för eleven i stället för att den får 

en chans att utveckla sina förmågor efter sina egna förutsättningar (ibid., Blahusch, 2014). 

2.2 Autismspektrumtillstånd är vanligt i kombination med utvecklingsstörning  
Autism och Aspergerförbundet definierar autism som en ”medfödd eller tidigt förvärvad 

genomgripande funktionsnedsättning vars symtom visar sig före tre års ålder”. ”För att ett 
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barn ska få diagnosen autism så krävs begränsningar inom tre områden och det är förmågan 

till social interaktion, förmågan till ömsesidig kommunikation och föreställningsförmågan 

vilket påverkar fantasi, lek, beteende och intressen”. Det finns även en rad andra symtom som 

förekommer vid autism och det är utvecklingsstörning, epilepsi, syn- och hörselnedsättningar 

samt talsvårigheter, men även avvikande sinnesreaktioner, avvikande aktivitetsnivå och 

sömnavvikelser. Barn med autismspektrumtillstånd är en elevgrupp som återfinns i särskolan. 

(http://www.autism.se/content1.asp?nodeid=19407#) 

Tutt, Powell och Thornton (2006) har skrivit en artikel om fyra olika pedagogiska metoder för 

personer med autism: Higashi, Loovas, Option och Teeach, samt två elektroniska 

tillvägagångssätt: Spell och LEA. Författarna belyser metoderna och hur de tar hänsyn till de 

svårigheter och styrkor som personer med autism har. En kombination av olika metoder blir 

vanligare och författarna menar att det är viktigt att se till elevernas individuella behov och 

personlighet när man planerar undervisningen för elever med autism.  

2.3 Läroplanen som omfattar särskolan, (Lgr 11) 
Läroplanen inleds med en värdegrund som ska genomsyra all verksamhet i skolan. 

Värdegrunden bygger på att skolverksamheterna ska undervisa utifrån ett demokratiskt 

synsätt och se till att alla visar varandra hänsyn och respekt. Varje elev ska i skolan ha rätt att 

känna lust och motivation till att vilja lära sig och utvecklas i ett livslångt perspektiv. Skolans 

uppgift är också enligt läroplanens värdegrund (Skolverket, 2011) att se till att varje individ 

ges möjlighet att hitta sina egen identitet och på så vis utvecklas till att kunna delta i 

samhällslivet utifrån sina förutsättningar. Omsorg och omtanke om varje elev är något som 

ska prägla skolverksamheten. All form av diskriminering ska motverkas inom skolan. 

Undervisningen i skolan ska anpassas efter varje elev och dess förutsättningar.  Det innebär 

att skolan har ett särskilt ansvar gentemot de elever som har svårigheter med att nå upp till 

kunskapsmålen i utbildningen. 

Skolans verksamhet ska utvärderas kontinuerligt av lärare och skolledning för att den ska 

kunna utvecklas och leva upp till de nationella målen (Skolverket, 2011). I Lgr 11 beskrivs de 

olika ämnesområdena som finns inom träningsskolan och de kunskapskrav som ställs 

(Skolverket, 2011). Inom träningsskolan finns fem olika ämnesområden och dessa är: 

Estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och 

verklighetsuppfattning. Inom träningsskolan anges kunskapskraven för vad eleven ska ha 

uppnått i slutet av årskurs 9. Det finns två kunskapsnivåer; Kunskapskrav för grundläggande 
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kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar) och kunskapskrav för fördjupade 

kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar) (ibid).  

3 Referensram 
Vi har i uppsatsen använt oss av en kvalitativ, fenomenologisk ansats där vi har utfört 

kvalitativa intervjuer för att undersöka bedömning i särskolan. Utifrån en fenomenologisk 

ansats i studien så har vi fördjupat våra kunskaper om skriftliga omdömen inom 

träningsskolan. Det historiska perspektivet och synen på lärande och undervisning för barn 

med funktionsnedsättning har vi belyst genom litteraturstudier. Studien utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv på kunskapsbildning. Först ser vi tillbaka på särskolan, hur den 

bildades och hur den vuxit fram. Det ger vidare förståelse för särskolans verksamhet i ett 

samhällsperspektiv. 

3.1 Ett historiskt perspektiv på särskolan  
Man kan säga att de första skolorna som vi i dag kallar särskolor startades av Emanuelle 

Carlbeck år 1865. Hon drev skolor för barn som på den tiden kallades idioter, hennes 

behandling bestod av både undervisning och omsorg (Rören, 2007). Carlbecks arbete var en 

förebild i skapandet av flera anstalter i Sverige. Syftet med anstalterna var både att lätta 

bördan för familjen men även att de bildbara skulle utbildas och få vård för att kunna tjäna i 

samhällets tjänst. Carlbeck tog även emot de barn och unga som betecknades som obildbara 

till sin verksamhet, men hade senare särskild asyl för dessa (ibid.). De skulle skyddas från 

samhällets krav. Under 1900-talets början insåg man att problemet var större än man trott. 

Många av dem som tidigare ansågs kunnat hjälpas och fostras till bättring sågs nu som en 

börda för samhället, då de ansågs som bl. a. ”moralisk fara”, ”arvshygienisk fara” 

och ”ekonomisk fara”.  Då blev asylerna ett sätt att skydda samhället från dessa människor 

och omsorgen om dessa karaktäriserades av tvång och fattigdom (Granlund & Göransson, 

2011). Efter andra världskriget kom ett nytt uppsving med välfärd och en mycket mer positiv 

syn på personer med utvecklingsstörning. Det ekonomiska läget i Sverige vände och 

arbetslöshet och fattigdom var inte längre ett stort problem. Nu saknades istället arbetskraft 

och man började intressera sig för att få in de med intellektuella funktionshinder på 

arbetsmarknaden (ibid.). År 1944 kom den första lagen om obligatorisk undervisning, den 

gällde då de så kallade bildbara barnen mellan 7-21 år. 

Sinnesslöundervisningen var ämnad för de bildningsbara där man förväntar sig förbättring 

och anpassning. Det var från rådande pedagogiska idéer och metoder som pedagogiken 
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hämtades, den innefattade; sinnesträning, åskådlighetsundervisning och läsinlärning etc. 

Institutioner upprättades för de obildbara där de skulle få livslång omvårdnad i humana 

former. Den verksamhet som bedrevs på asylerna beskrivs som ett ”passivt omhändertagande” 

(Östlund, 2012). Undantag verkar dock ha funnits där barnen och ungdomarna fick sysselsätta 

sig med handarbete och hushållssysslor samt promenader och vistelse utomhus. Djurhållning 

och natura hushållssysslor var inte heller ovanligt vid dessa anstalter. 

Det var inte förrän år 1967 alla barn och ungdomar med utvecklingsstörning fick lagstadgad 

rätt att gå i skolan i och med Omsorgslagen som träder i kraft detta år. Alla de som tidigare 

kallats obildbara fick nu gå i träningsskola (Frithiof, 2007). 1968 bestämdes vilka barn som 

skulle tas emot inom särskolan, detta ledde till att den delades upp i två olika former, 

grundsärskola och träningsskola (Östlund 2012). Denna uppdelning har funnits ända fram till 

år 2011 då särskolan bytte namn till grundsärskola, då blev träningsskolan en inriktning inom 

grundsärskolan (ibid.). Särskolan fick sin första läroplan 1973, Lsä73 (Östlund 2012). Då 

ingick ämnena matematik, orienteringsämnen, svenska, ADL-träning, sinnesträning, 

gymnastik, musik och praktiskt arbete i träningsskolans kursplan. När den efterföljande 

läroplanen, Lsä 90 kom att införas hade dessa ämnen försvunnit och kursplanerna innehöll nu 

istället ämnesområden som Estetisk verksamhet, Motorik, Verklighetsuppfattning, 

Vardagsfärdigheter och Kommunikation. Redan efter fyra år implementerades en ny läroplan, 

Lpo 94, vilken innefattade hela det obligatoriska skolväsendet det vill säga grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, då behöll träningsskolan sina ämnesområden 

från Lsä 90 (ibid.)  

3.2 Särskolan idag 
I särskolans undervisning ingår många komponenter och beaktande. I dag gäller (Lgr 11) för 

särskolans verksamhet, mer av läroplan i relation till det pedagogiska arbetet tas upp i nästa 

avsnitt. 

3.2.1 Pedagogik 
I särskolan (träningsskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan) mottas elever med 

diagnos utvecklingsstörning. De har samma rätt till utbildning som alla andra elever i det 

obligatoriska skolväsendet i Sverige. Denna elevgrupp är mycket heterogen och förmågan hos 

dessa elever att nå de nationella målen i läro- och kursplanerna varierar stort (Skolverket, 

2009). De första läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet som kom att omfatta även 

specialskolan och grundsärskolan var Lpo 94 och Lpf 94. Detta kan ses som en tydlig 
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markering att alla elever har samma rättigheter och skyldigheter när det gäller skolgång 

(Skolverket, 2009). Huvuduppgiften för skolan är entydigt densamma för alla elever, men 

formerna måste kunna anpassas till varje individs speciella behov och förutsättningar (ibid.). 

Träningsskolan är den del av grundsärskolan som tar emot elever som inte förväntas klara av 

undervisningen i grundsärskolan (Östlund, 2012). 2011 fick grundsärskolan en ny läroplan, 

Lgr 11, liksom tidigare hade träningsskolan fem ämnesområden men nu fick den en ny 

innehållsmässig struktur med kunskapskrav i två olika nivåer, (ibid). Pedagogerna ska i och 

med detta för första gången kunskaps bedöma sina elever. Detta görs utifrån två kriterier; 

grundläggande och fördjupade kunskaper.  

Vad är det som är särskilt med pedagogiken i särskolan, frågar sig Östlund (2012). Studier av 

pedagogisk verksamhet inom grundsärskolan och träningsskolan visar att vissa pedagogiska 

utgångspunkter kan härledas till den tidiga så kallade idiotundervisningen, utgångspunkter 

som fortfarande används inom verksamheten. Östlund menar att det är typiskt för lärare på 

särskolan att vara flexibla, förberedande, tålmodiga, individanpassade samt 

omsorgsanpassade, en slags lärarkompetens som är anpassad att möta just dessa elever med 

behov av mer personligt stöd. Östlund (2012) relaterar till forskning som visar att det finns 

behov inom grundsärskola och träningsskola av lärare som har ett nytt sätt att tänka omkring 

undervisning inom denna skolform innebär och för in nya perspektiv om vad lärande och 

deltagande kan innebära.  

Blom (2003) menar att kunskaper i basämnen, lust, social fostran, stärkande av 

självförtroende, lust och motivation inför skolarbetet tydliggörs när lärare som arbetar i 

särskolan beskriver sina mål med undervisningen. 

3.2.2 Organisation 
Klasserna i särskolan kännetecknas enligt Bertén (2007) av små, åldersblandade grupper med 

hög personaltäthet. Undervisningen i träningsskolan präglas av en individualistisk snarare än 

en kommunikativ syn på lärande vilket medför att eleverna intar en passiv position i 

förhållande till sin omgivning. Lärarna visar större hänsyn till elevernas intresse och initiativ, 

till interaktion i situationer av fri lek där eleverna ges ett mer uttalat aktörskap, dvs att läraren 

tar till vara på situationer under hela dagen för elevens kunskapsutveckling (Skolverket, 2009). 

Göransson (1999) menar att undervisningen bör utgå från ett helhetsperspektiv och en 

helhetssyn på eleven. Läraren bör skaffa sig kunskap om elevens förutsättningar och behov 

för att kunna tillämpa rätt metoder och individualisera undervisningen med utgångspunkt i 
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elevens specifika behov. 

3.2.3 Omsorg 
Undervisningen i träningsskolan tenderar enligt Bertén (2007) att vara förberedande. 

Omsorgen om eleven har en stor plats i undervisningen även om den är underordnad det 

huvudsakliga uppdraget. Hon menar att kunskapsinnehållet måste tydliggöras och bli mer 

tillgängligt speciellt för den grupp elever som uppfattas ha störst hinder för lärande (ibid.). Att 

särskolan har en historia om att vara omsorgsinriktad lever kvar även idag visar Östlund 

(2012) och Skolverket (2009). Med detta menar man särskolans tidigare inriktning mot 

omvårdnad snarare än mot kunskaper. 

3.2.4 Målen 
En ambition när lärare sätter upp mål är att de ska gå att utvärdera (Göransson, 1999). Risken 

finns att dessa mål ofta kan bli alltför snäva i träningsskolan. Hon menar att lärare behöver 

formulera flera mål och metoder för att få till en större flexibilitet vilket behövs för att 

individanpassa undervisningen efter elevernas utveckling. Många kunskapsmål innebär att 

eleven ska kunna lära sig en speciell uppgift, till exempel att kunna sköta påklädning på egen 

hand. Göransson (1999) menar att man behöver specificera tid för en speciell 

undervisningssituation för att säkerställa att den verkligen blir av. Hon menar också att 

eftersom personer med utvecklingsstörning på grund av lägre abstraktionsförmåga har svårt 

för att generalisera sina kunskaper måste undervisningen ske i olika miljöer för att kunna 

generalisera kunskapen. Detta innebär då att man också behöver använda sig av miljön 

utanför skolan om kunskapen är av ett sådant slag. 

3.2.5 Relationellt synsätt på funktionsnedsättning 
Samhället har nu skapat nya förordningar och krav på att alla lärare i särskolan ska vara 

utbildade speciallärare 2018 (Östlund, 2012). Målet med att utbilda lärare är att de ska arbeta 

med hela skolsituationen, inte som tidigare då fokus legat på ett arbete med större fokus på 

elevens brister och svårigheter. Utvecklingen har gått mot ett mer relationellt synsätt, det vill 

säga att hela skolsituationen beaktas och att samverkan med olika parter, resurser, team, 

föräldrar, lärare och elev ses som viktiga och att överenskommelser och insatser vägs samman. 

Motsatsen är att se eleven som problembärare vilket kan föras till det kategoriska perspektivet 

då eleverna kategoriseras utifrån brister och diagnoser. 

3.3 Två olika teorier på kunskapsbildning 
I det här avsnittet redogörs och jämförs två olika sätt att se på kunskapsbildning. 
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Utgångspunkten för utvecklig och lärande är enligt Vygotskij social medverkan. Han ser 

leken som en social aktivitet där barnen samspelar och på så sätt lär av varandra. Vygotskij 

menar att genom föreställningarna i leken får barnen möjlighet att förstå verkligheten 

(Lindqvist, 1999). Vi ska möta varje barn på den nivå den befinner sig och i undervisningen 

ska vi utgå från den nivån.  Då skapas vad Vygotskij kallar en proximal zon, dvs. där man 

utgår från den nivå där eleven kan utvecklas med hjälp av t.ex. läraren eller en annan elev 

(ibid) till att eleven utför uppgiften på egen hand.  Det är där som eleven har bäst förutsättning 

för utveckling samt där inlärning sker.  Vygotskij menar (enligt Lillemyr, 2002) att den 

närmaste utvecklingszonen visar vad barnet kan klara av med hjälp av andra i sin omgivning.  

Vygotskij såg funktionsnedsättningar som ett sociokulturellt fenomen, (Gindis, 1999). Det 

primära problemet med en funktionsnedsättning är inte de sensoriska eller neurologiska 

begränsningarna utan de sociala konsekvenserna. Vygotskij menar att funktionshinder uppstår 

i miljön, i en social kontext (ibid.). Olika miljöer kan påverka barns utveckling genom att 

deras funktionsnedsättningar bemöts på olika sätt som gynnar eller missgynnar barnens 

möjligheter att lära, lyckas och utvecklas. Ett bristande bemötande och svaga pedagogiska 

miljöer kan ge konsekvenser samt omständigheter kan bidra till att skapa handikapp. 

Piaget menade att människor har ett behov av att förstå sin omvärld, förstår människan inte 

vad som händer runt omkring dem så upplever de en obalans. Människan har två medfödda 

tendenser som har betydelse för dennes förmåga att klara livet: den ena är anpassning och den 

andra organisationen. För att få en helhetsbild över hur omvärlden fungerar måste gamla 

erfarenheter anpassas till nya vilket enligt Piaget kan ske på två sätt. Det ena sättet är genom 

assimilation vilket innebär att vi anpassar nya erfarenheter i våra gamla tankemönster och det 

andra är ackommodation vilket innebär att vi måste ändra på våra gamla tankemönster för att 

kunna ta till oss nya erfarenheter (Jerlang & Ringsted, 2008).  

Piagets och Vygotskijs syn på utvecklingspsykologi är den största skillnaden mellan dem. 

Vygotskij menar att individen inte har en övre gräns för hur mycket den kan utvecklas. Piaget 

menar att människan är färdigutvecklad och att intellektet börjar avta i vuxen ålder (Säljö, 

2000). Vygotskij menar däremot att utvecklingen hos individen inte har någon övre gräns för 

hur mycket den kan utvecklas. Likheterna mellan deras teorier är hur de menar att 

tankestrukturerna ser ut från det att barnet börjar säga sina första ord fram till puberteten samt 

att både barn och vuxna lär sig genom individernas samspel. 

Vygotskij ansåg att inlärning går före utveckling, medan Piaget ansåg att utveckling går före 
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inlärning. I Vygotskijs teori börjar den kognitiva utvecklingen i gruppen och socialt genom 

kommunikation. Han ville veta hur den sociala miljön och språket påverkar den kognitiva 

utvecklingen. (Vygotskij, 1981). Förutsättningen för begreppsligt tänkande anses vara 

språkfärdighet. I hans teori väger den sociala miljön lika mycket som den fysiska miljön och 

den inre mognaden (ibid). Piaget menade också att handlingarna utgjorde grunden för det 

logiska tänkandet. Dessa faktorer ingår i en process där individens strävan efter jämvikt är 

själva motorn.  

3.4 Bedömning i särskolan 
Att undervisningen i träningsskolan präglas av en individualistisk snarare än en 

kommunikativ syn på lärande medför att eleverna intar en passiv position i förhållande till sin 

omgivning menar forskare (Skolverket, 2009). Skolans och lärarens uppgift är att främja 

lärande. Det finns ofta en viss tveksamhet när det gäller att bedöma elever. Hur uppfattas 

bedömningen, är det en bedömning av prestation eller av eleven som person? Finns det en risk 

för att en bedömning fokuseras för mycket på en elevs tillkortakommande än till en 

bedömning av vad eleven faktiskt kan? (Skolverket, 2009) Detta kan i sin tur leda till en 

försämrad självkänsla och ett sämre självförtroende. Att kunna visa på en positiv utveckling 

kan sporra eleven till ökade ansträngningar. Framförallt kan bedömningarna ge underlag för 

reflektioner kring undervisningen och undervisningsmiljön. Vad i undervisningen eller i 

skolmiljön har lett till förbättringar, vilka problem finns och hur ska vi kunna ändra på olika 

förutsättningar för att förbättra elevernas resultat (ibid).  

Kunskapsbedömning handlar inte bara om den enskilda lärandeprocessen och individen, utan 

även generellt om undervisningen och undervisningsmiljön. För att insatser och åtgärder ska 

kunna formuleras så att de leder till ökad måluppfyllelse och kvalitet i skolans arbete behövs 

en analys av elevernas skolmiljö och vilka förutsättningar undervisningen ger för elevers 

lärande och utveckling (Lundahl, 2011). Lärarens roll är helt avgörande för om bedömningen 

ska främja eller hämma lärandet, läraren måste ha en tydlig uppfattning om vad det är som 

ska bedömas samt tydliggöra detta för eleverna. Han menar också att läraren måste ha 

kunskap om hur olika typer av elever påverkas av olika slags bedömningar. De behöver också 

kunna utveckla olika slag av bedömningsinstrument (ibid.).  

3.4.1 Summativ och formativ bedömning 
Syftet med kunskapsbedömning har gått från att bedöma resultat av inlärning, betygsättning 

och sortering till att även stödja elevernas självförståelse och lärande. Kunskapsbedömningen 
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kan användas som ett pedagogiskt verktyg med syftet att stärka elevens kunskapsutveckling. 

Kunskapsbedömning kan också användas som måttstock för att mäta en elevs kunskaper och 

prestationer. Korp (2003) delar in kunskapsbedömning i två kategorier: summativ och 

formativ bedömning. Båda formerna finns i den svenska skolan idag och de har i praktiken 

olika betydelser och syften samtidigt som de kan komplettera varandra. 

3.4.2 Summativ bedömning 
Summativa bedömningar sammanfattar elevens kunskapsnivå, t.ex. elevens betyg. Summativa 

bedömningar utgör ett slutomdöme och de används för att beskriva resultat på olika nivåer 

(Lunddahl, 2011). Den summativa bedömningen är ofta kopplad till ett omdöme som leder till 

ett certifikat och som intygar att eleven har skaffat sig den kunskap och kompetens som 

utbildningen garanterar (Korp, 2003).  Hon menar också att den summativa bedömningen 

används för att certifiera, differentiera och kvalificera.  Den summativa bedömningen sker i 

slutet av ett ämne eller en kurs för att se vad eleverna lärt sig (Skolverket, 2009). 

3.4.3 Formativ bedömning 
Bedömningar som påverkar lärandet positivt och är en pågående lärprocess kallas formativa 

bedömningar. De syftar till att utveckla elevens kunskaper men också lärarens undervisning 

under utbildningsprocessen (Lunddahl, 2011). Korp (2003) beskriver den formativa 

bedömningen mer som ett didaktiskt verktyg och den bedömningen visar kvalitet i stället för 

kvantitet. Syftet med formativ bedömning är att man ska kunna påverka pågående läroprocess. 

Forskningsstudier har visat att den formativa bedömningen ger goda effekter av lärandet. 

Formativ bedömning skiljer sig från andra former av bedömning eftersom det har det 

specifika syftet att främja barns lärande, snarare än att sammanfatta eller mäta vad de har lärt 

sig (Harrison & Howards 2011). En viktig aspekt av detta är att förstå att bedömningen bara 

är "formativ" när informationen som samlats faktiskt används för att flytta lärandet framåt. 

Det räcker inte att upptäcka vad eleven kan och inte kan. Bedömningen måste ge tid till att 

arbeta med informationen som samlats, så att utvecklingen går framåt. Det är då metoden ger 

framsteg (ibid.). Black & William (1998) har analyserat ett antal studier som gjorts i olika 

länder, deras slutsats är att där man jobbat aktivt med att utveckla och stärka den formativa 

bedömningen ser man ett avsevärt bättre resultat på lärandet. De identifierade fyra 

nyckelområden som behövs för att främja gott lärande, dessa är återkoppling, elevens 

delaktighet, förhör och självvärdering. Med formativ bedömning förbättrades studieresultaten 

avsevärt och det märktes framförallt på de svagpresterande eleverna. De visade också att om 

eleverna involverades i bedömningsprocessen ökade deras motivation och effekter av lärandet 
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mycket mer än när de bara fick poäng eller betyg genom att visa vad de lärt sig genom prov. 

3.5 Formativ bedömning i särskolan - träningsskolan 
Hur ser det då ut i träningsskolan där bedömningen ska utgå från de mål som ska uppnås i 

slutet av årskurs nio? Det är svårt att hitta forskning om bedömning som är gjord i 

grundsärskolan inriktning träningsskolan. Bertèn (2007) menar att forskning beträffande 

särskolans pedagogiska verksamhet inte har gjorts i någon större utsträckning. Isaksson mfl 

(2010) refererar till Emanuelsson och skriver att efter genomgång av specialundervisning i 

Sverige så drar Emanuelsson slutsatsen att forskning inom området för bedömning, definition 

och kategorisering av elever i behov av särskilt stöd tyvärr har försummats. Genom att 

särskolan inte anses existera i andra länder blir det också svårt att hitta internationella studier i 

ämnet. 

Goldstein & Behuniak (2010) har gjort en studie i Conneticut i USA där man sedan 2003 haft 

krav från US Department of Education att göra kunskapsbedömning för elever med 

omfattande kognitiva funktionsnedsättningar. Målet med bedömningen är att förbättra 

undervisningen men också att dessa elever ska få möjligheter till en kvalitativt likvärdig 

utbildning som övriga elever samt att främja inkludering av dessa elever. Man har använt sig 

av en tregradig skala för bedömning. Resultatet visar att det är svårt att använda sig av samma 

verktyg för bedömning av alla dessa elever. Ungefär hälften av lärarna i studien upplevde att 

innehållet i bedömningsverktyget var ouppnåeligt för deras elever. Detta var framförallt 

elever med kommunikativa svårigheter; elever med autism eller flera omfattande 

funktionshinder (ibid.). Vidare drar författarna slutsatsen att de amerikanska myndigheterna 

behöver lägga ner mer tid på att utveckla verktyg för bedömning. Studien gjorde också 

författarna uppmärksamma på lärares kompetens, kontinuerlig fortbildning och tillgång på 

resurser inom skolor. 

3.6 Individuella utvecklingsplaner i relation till stödinsatser 
År 1995 blev det obligatoriskt att upprätta individuella utvecklingsplaner, (IUP) för elever i 

behov av särskilt stöd i den svenska grundskolan, målet var en förbättrad inkludering av alla 

elever. En individuell utvecklingsplan ska vara ett stöd för elevens lärande och sociala 

utveckling genom hela elevens skolgång (Skolverket, 2009). Eleven, vårdnadshavarna och 

lärarna ska kunna följa och stödja elevens utveckling i förhållande till målen i läroplanen och 

kursplanen redan när eleven påbörjar sin skolgång (ibid). Den ska innehålla mål för vad 

eleven ska uppnå på kort och lång sikt samt eventuella överenskommelser mellan lärare, elev 
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och vårdnadshavare. En IUP ska enligt Skolverket även innehålla ett skriftligt omdöme om 

elevens kunskapsutveckling och en planering på hur skolan ska arbeta för att eleven ska 

utvecklas så lång som möjligt i riktning mot de nationella målen (Moreau & Wretman, 2009) 

Den lokala pedagogiska planeringen (LPP) har stor betydelse för hela IUP processen.  

Isaksson, Lindqvist & Bergström (2007) har i en studie i tre grundskolor undersökt hur 

särskilda utbildningsbehov definieras och beskrivs samt vilka stödåtgärder skolan föreslår för 

dessa elever genom att analysera individuella utvecklingsplaner. Studien visar att 

svårigheterna främst hänförs till elevens brister och individuella egenskaper, vilket också 

gäller de föreslagna åtgärderna. Det visade sig också att flera av planerna hade upprättats utan 

att involvera föräldrarna. Det finns dock en del utvecklingsplaner som föreslår förbättringar 

av skolmiljön. Slutsatsen är dock att traditionen att se svårigheter från en medicinsk modell 

finns kvar än idag och att det krävs förbättringar i skolornas strategier för förbättrad 

inkludering. Wennergren (2011) har studerat hur elever i en svensk specialskola för elever 

med hörselskador upplever skriftliga omdömen och bedömning relaterat till lärande. Studien 

visar att eleverna i samband med bedömning upplever svårigheterna hos sig själva som i 

medicinskt perspektiv på funktionsnedsättning. Hon menar att mål för lärande och strategier 

måste formuleras tydligare i relation till ämnet och utifrån läroplanen. Studien visar också att 

det finns behov av att utveckla former för lärare att arbeta med bedömning för lärande och 

även att ytterligare undersöka studenternas förutsättningar för delaktighet och förståelse i 

bedömningsförfarandet. Detta för att bedömningen ska få en formativ karaktär (ibid.). Lazarus 

& Reike (2013) menar också att det är viktigt att titta på klassrumsmiljön och individen då 

man gör de individuella utvecklingsplanerna, att identifiera elevens styrkor och behov i 

relation till den allmänna läroplanen. Det är viktigt att framhäva elevens kunskaper och 

förmågor istället för dennes funktionsnedsättning (ibid.). 

3.7 Instrument och metoder för bedömning i ett internationellt perspektiv 
No Child Left Behind Act (NCLB) är en amerikansk federal lag antagen i kongressen. I och 

med lagen måste skolelever i hela landet delta i årliga tester inom specifika akademiska 

områden och kvaliteter som anges i lagen, bland annat studenter med funktionshinder. Kravet 

om inkludering av alla elever med funktionshinder i den allmänna skolan kräver statliga och 

distriktsövergripande bedömningar som bidrar till att skolor, skoldistrikt och stater ansvarar 

för insatser för dessa elever (Cortiella, 2005). Det är viktigt att anpassningar görs för elever 

med funktionshinder så att de kan delta i testet på lika villkor. Anpassningarna ska vara väl 

framtagna och anpassas efter elevens styrkor och svårigheter i inlärningssituationer i 
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klassrummet. Anpassningar bör göras i samarbete med föräldrar (ibid).  

Respond to intervention (RTI) är en metod som används i flera amerikanska stater för att 

identifiera elever med utvecklingsstörning och inlärningssvårigheter (Duffy, 2007). Enligt 

författaren tillämpas RTI också mer allmänt över skolor som ett diagnostiskt synsätt som 

formar undervisning och informerar beslut om intervention, behörighet till speciella program, 

utformning av individuella utbildningsplanen och val av specialpedagogiska insatser. 

Metoden har framtagits med tanke om att stödja elever som inte har identifierats som 

behövande av specialundervisning och som behöver stöd för att lyckas i den allmänna skolan. 

Man vill flytta fokus från att problemet ligger hos individen till att utveckla vetenskapligt 

framtagna undervisningsmetoder som tillgodoser elevernas behov. Författaren menar också 

att mer forskning behövs inom området. Duffy (2007) menar också att det är viktigt att alla 

yrkesverksamma inom skolan får fortlöpande yrkesmässig fortbildning, för att använda sig av 

bedömningar och för att kunna tillgodose behoven hos eleverna.  

Dyson (2001) beskriver engelska grundskolors bedömningssystem för att se vilka elever som 

är i behov av extra stöd och ska få tillgång till specialundervisning. Genom många års arbete 

har man utvecklat ett system för att kartlägga vilka elever som är i behov av särskilt stöd. Han 

anser att många av de mest behövande eleverna sorteras ut genom dessa kartläggningar. Att 

göra kartläggningar med hjälp av olika bedömningsverktyg och testmaterial som tillverkats 

kan ha fördelen att få reda på var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling.  

Den Psychoeducational Profile-tredje upplagan (PEP-3) är särskilt test utformat för barn 

mellan 2 år – 7 år och 6 månader med funktionsnedsättningen autism (Schopler, Lansing, 

Reichler, & Marcus, 2005). PEP-3 bedömer utvecklingsnivån inom kommunikation, motorik, 

personlig egenvård och adptivt beteenden som är förenliga med de diagnostiska kriterierna 

(Schopler et al., 2005). Genom testet kan man avläsa inom vilka områden barnet har sina 

starka respektive svaga sidor, man ser förmågor som finns och förmågor som är på väg. Testet 

syftar bl.a till att skolan ska kunna lägga upp en god planering och konstruera en individuell 

utvecklingsplan.  Fu, Chen, Tseng, Chiang, & Hsieh (2012) har gjort en studie i Kina med 

syfte att undersöka de psykometriska egenskaperna, d v s intern konsistens, inter-respondent 

tillförlitlighet, och konvergerande och divergerande giltighet, i PEP3-CR hos barn med 

autismspektrumstörningar. De har funnit att PEP-3 är ett pålitligt och giltigt 

bedömningsverktyg för bedömning av adaptivt och autistiskt beteende hos barn med autism. 
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Cannella-Malone, Sabinely, Jimenez, Miller (2013) beskriver metoder för att bedöma och 

kartlägga intressen hos elever med grav utvecklingsstörning och fysiska funktionshinder. 

Kartläggningen syftar till att läraren ska kunna använda rätt förstärkning för varje elev för att 

upprätthålla inlärda och önskade beteenden, och även vid inlärning av nya färdigheter. 

Författarna beskriver fyra olika metoder som kan användas. Det är viktigt att använda sig av 

rätt bedömning för varje elev. Ny forskning behövs för att utveckla bedömningen främst med 

avseende på ny teknik. De anser också att forskning behövs för att utöka kunskaper hos 

föräldrar och andra som finns runt personerna (ibid.). 

Towles-Reeves, Garrett, Burdette och Burdge (2006) har gjort en studie i USA som redovisar 

för lärares uppfattning om den alternativa bedömningen där man gjort anpassningar till elever 

i behov av särskilt stöd och vilket inflytande den har på IUP processen och på undervisningen. 

Enkätresultaten påvisade att lärarna upplevde att den alternativa bedömningen påverkade 

undervisning och IUP positivt, samtidigt som lärarna behöver stöd i sitt bedömningsarbete för 

att kunna göra framgångsrika bedömningar. Resultatet visar på ett klart samband mellan 

avsett ändamål samt efterföljande förändringar som påverkar utbildningen av elever med 

kognitiva funktionshinder. Resultaten visar också att alternativ bedömning uppfattas ha en 

lägre grad av inflytande på IUP utveckling än undervisning för hela bedömningen. En 

anledning till detta kan vara bristen på en tydlig koppling mellan dessa två. Vissa stater länkar 

den alternativa bedömningen till IUP medan andra använder checklistor och portföljer som 

inte är relaterade till IUP mål (Thompson & Thurlow, 2001 i Towles-Reeves, E, Garrett, B, 

Burdette, P.J, & Burdge, M., 2006).  Browder, Fallin, Davis & Karvonen (2003 i Towles-

Reeves, E., Garrett, B., Burdette, P. J., & Burdge, M., 2006) anser att det kan vara svårt att 

finna ett samband mellan den alternativa bedömningen och den fortlöpande utvecklingen i 

IUP målen. Om den alternativa bedömningen inte har en tydlig koppling till IUP så behöver 

lärare riktlinjer för hur elever ska kunna göra framsteg med det nya kravet. IUP är ett verktyg 

för att hjälpa skolpersonal och elever att fastställa elevers överenskomna mål. 

I England har det utförts en undersökning där elever som behövde specialundervisning var 

inkluderade i grundskoleklasser (Ainscow, 2000). I undersökningen framkom att pedagogerna 

var i behov av ett gemensamt pedagogiskt språk som hjälpmedel för att kunna sätta ord på vad 

de för stunden höll på med. Det här gjorde att de kunde göra en del praktiska ändringar och 

modifikationer som gynnade elever som var inkluderade i de vanliga klasserna. Denna 

forskningsstudie visar att pedagoger tillsammans i pedagogiska samtal kan medvetandegöra 
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små beståndsdelar, sätta ord på dessa och därigenom öka kvalitén på undervisningen och 

verksamheten (ibid). 

Många stater i USA går ifrån den alternativa bedömningen och tester för elever med 

inlärningssvårigheter till att alla elever ska inbegripas i de ordinarie bedömningarna. Lazarus 

& Reike (2013) förespråkar speciella lärare som kan introducera elever och lärare i det nya 

testet. För att underlätta övergången behöver lärarna; information, försäkra sig om att eleverna 

är i ”passande” bedömning, använda individuell utvecklingsplan med uppnåbara mål, 

överväga elevens behov och utveckla utbildningen för lärare. Med det nya testet förväntas alla 

elever får ett bättre resultat. Att ha en IUP med mätbara mål och med höga förväntningar 

hjälper till att säkerställa elevernas tillgång till stort akademiskt innehåll. En IUP med mätbara 

mål hjälper också till att överbygga gapet mellan att skriva en IUP och att faktiskt jobba med 

den i klassrummet (ibid.). I och med förändringsarbetet menar författarna att lärare får en 

chans att verkligen tänka över på vilket sätt de ska anpassa undervisningen så att de med 

svårigheter ska få ut det mesta möjliga av den.  

3.8 Svensk uppföljning av bedömning  
Det är viktigt att lärarna tillsammans reflekterar över olika faktorer i undervisningen och 

undervisningsmiljön (Skolverket, 2009). Då kan man bedöma vad som fungerar bra eller 

mindre bra, det kan handla om undervisningens innehåll, resurser och vilka strategier som 

finns för undervisningen. Bedömning av kunskap och kompetens kan fylla olika funktioner. 

Traditionellt har kunskapsbedömningar använts för att kontrollera vad eleverna har lärt sig. 

Det råder en stor samstämmighet för att utförliga bedömningar inte bidrar till ett ökat lärande. 

De kan till och med ha motsatt effekt. Den avgörande faktorn för om bedömningar ska kunna 

främja lärandet ligger i hur de genomförs (ibid). Det som också kan påverka lärandet är hur 

elevens skolmiljö och omgivning ser ut. Andra saker som har betydelse för lärandet är 

lärarens förhållningssätt till bedömning och lärande, meningsfulla och utmanande 

arbetsuppgifter för eleverna och interaktionen mellan lärare och elev. Om bedömningar ska 

utveckla lärandet måste vi tänka framåt och de ska handla om vad eleven behöver göra för att 

bli bättre, man kan inte fastna i hur bra de lyckats tidigare. Bedömning är en del av lärandet 

och ska ske fortlöpande. I den mån de klarar och efter elevens förutsättningar ska de själva 

vara delaktiga och lära sig att värdera sina egna kunskaper. Syftet med bedömningar måste 

vara att visa vad eleven kan och bortse från det som eleven inte kan (ibid). 

Värdegrunden i läroplanen bygger på Skollagen (2010:800) och det uppdrag den ger de olika 
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skolverksamheterna att undervisa utifrån ett demokratiskt synsätt och se till att alla visar 

varandra hänsyn och respekt. Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära (Skolverket 2011). Omsorg och omtanke om varje individ ska prägla 

skolverksamheten. Undervisningen ska anpassas efter elevens förutsättningar och behov, 

vilket ska ge alla elever en likvärdig utbildning så långt det är möjligt. Skolan har ett särskilt 

ansvar för de elever som har svårt att nå sina mål. Skolans verksamhet ska kontinuerligt 

utvärderas av lärare och skolledning för att den ska kunna utvecklas (Skolverket, 2011).  

4 Metod 

4.1 Metodval 
Forskning kan på ett enkelt sätt beskrivas som sökandet efter och framtagandet av ny kunskap. 

Som uppsatsskrivare tar man hela tiden olika ställningstagande. Att välja en metod som passar 

den här studien bäst utifrån det vi vill studera är ett sådant ställningstagande. I den här studien 

används en kvalitativ metod då den passar bra om man som vi vill skapa en djupare förståelse 

för ett problemområde d.v.s. skriftliga omdömen, att kunna förstå och tolka det man får fram 

(Cresswell, 2013). Genom kvalitativ intervju får informanten beskriva sina erfarenheter och 

sin kunskap om bedömning. Vi har valt att genomföra halvstrukturerade intervjuer eftersom 

vi tror att det kan ge oss en omfattande bild av pedagogernas egna erfarenheter. I en 

halvstrukturerad intervju ges informanten möjlighet att fritt berätta och ge sin syn på ämnet 

(Kvale & Brinkman, 2009). Studien har även inslag av en fenomenologisk ansats där vi vill få 

speciallärarna att med sina egna erfarenheter beskriva och berätta samt formulera dem i ord 

(ibid.). 

4.2 Pilotintervju  
Inför intervjuerna gjordes en intervjuguide med frågor (bilaga 1). Frågorna gick från att vara 

av allmän karaktär om basfakta där vi ställde frågor om informantens utbildning, 

arbetslivserfarenhet och om den nuvarande arbetsplatsen och elevgruppen. Sedan fortsatte 

frågorna att vara av halvstrukturerad karaktär, där informanten fick möjlighet att berätta fritt 

utifrån de frågeställningar vi hade. Vi hade i förväg bestämt vissa följdfrågor/förslag ifall att 

vi skulle uppleva att informanten hade svårt att förstå frågan eller gav ett tunt svar. Kvale & 

Brinkman (2009) beskriver att den halvstrukturerade intervjun utgår från vissa teman som 

under intervjuns gång kan ändra form eller ordning för att få ett bra samtal efter informantens 

svar. Genom att genomföra en pilotundersökning fick vi hjälp att upptäcka sådant vi själva 

inte reflekterat över då vi sammanställt frågorna. Syftet med det förfarandet var att se om den 
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information vi önskade kunde nås och informanterna förstå våra frågor. Därefter ändrades 

någon fråga som upplevdes vara svårförstådd. För att få ett djup i samtalen uppmanade vi 

informanterna att beskriva och ge exempel i svaren (Kvale och Brinkman, 2009). 

4.3 Urval 
Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval (Gustavsson, 2002). Det innebär att speciallärare 

på träningsskolor i närbelägna kommuner kontaktades och fick förfrågan att delta i studien.  I 

studien genomfördes 14 intervjuer med lärare som jobbar inom träningsskolan. De flesta 

lärare har lång erfarenhet av arbete inom grundsärskolan. Nio lärare har arbetat mellan 15-20 

år, fyra mellan åtta och 12 år och en av lärarna har arbetat i fyra år inom grundsärskolan. 

Endast en av lärarna hade utbildning som speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. 

Övriga lärare hade förskollärar- eller fritidspedagogutbildning. En lärare hade 

grundskollärarutbildning. Nästan alla 13 av 14 lärare hade även specialpedagogutbildning, 

och en lärare hade någon enstaka kurs i specialpedagogik. Lärarna arbetade i 

träningsskoleklasser från år 1 och ända upp till gymnasiet. Eleverna de mötte hade olika 

grader av utvecklingsstörning. En av lärarna arbetade på en skola med elever med 

multihandikapp. Tre av lärarna arbetade på specialskolor där klasserna bestod av elever som 

alla hade diagnos autism och utvecklingsstörning. Intervjuerna genomfördes på totalt 11 

skolor i fyra olika kommuner. 

4.4 Genomförande 
Först kontaktades rektorerna ansvariga för de lärare vi ville intervjua. Ett missivbrev 

skickades, där förklarades studiens syfte och upplägget i stort. Efter att ha fått rektorernas 

godkännande till medverkan kontaktades 14 lärare via telefon eller mail, missivbrevet 

skickades även till dessa. Efter godkännande om deltagande bestämdes tid och plats för 

intervjuerna. Totalt 14 intervjuer genomfördes, sju per intervjuare, alla ägde rum på lärarnas 

respektive arbetsplatser. Vid intervjuerna användes mobiltelefoner för att spela in. Samtalen 

transkriberades inför analys. Intervjuerna tog mellan 15 och 45 min att genomföra, i 

genomsnitt ca 20 minuter. 

Under intervjuerna upplevde vi att frågorna ofta gick in i varandra och vi fick göra 

förändringar av ordning och struktur under tiden, vilket också Kvale & Brinkman (2009) 

också skriver ofta kan krävas i en halvstrukturerad intervju. Det var dock bra att ha 

intervjuguiden som en bas att utgå ifrån, vilket gav viss trygghet i intervjusituationen. 

Intervjuguiden gjorde också att intervjuerna utfördes så lika som möjligt då vi utfört dem var 



 

20 

 

för sig. Så snart som möjligt efter intervjuerna transkriberades dessa, då gjordes också vissa 

direkta reflektioner som en start på själva analysarbetet. När vi transkriberade upptäckte vi att 

en fråga inte tagits upp i ett par intervjuer. Då mailades frågan till läraren och svaren har 

kompletterats i transkriberingarna.  

4.5 Etiska överväganden 
I studien har riktlinjer för forskningsetiska principer följts (Vetenskapsrådet, 20011) När 

missivbrev skickades ut till rektorer och lärare bad vi om informerat samtycke vilket innebär 

att informera personerna om att de deltar frivilligt och att de när som helst kan dra sig ur 

medverkan. Brevet innehöll även information om konfidentialitet och vem som kommer att få 

tillgång till materialet, forskarens rätt att publicera hela eller delar av intervjun och 

deltagarnas eventuella tillgång till utskriften och analysen av datamaterialet. Alla lärare gav 

sitt godkännande till deltagande och att intervjuerna spelades in. För att informanterna skulle 

vara anonyma har vi namngett dessa som med en siffra till exempel P1, P2 osv. När lärare 

använde skolans eller kommunens namn har dessa tagits bort eller ersatts av ordet 

skolan/kommun när vi transkriberat intervjuerna. Efter att uppsatsen godkänts kommer det 

inspelade materialet raderas och det transkriptioner och övrigt analysmaterial förstöras. 

4.6 Tillförlitlighet  
Uppsatsskrivare bör alltid förhålla sig till reliabilitet och validitet genom studien för att 

försäkra sig om att hålla god kvalitet. Detta görs genom att hela tiden fråga sig om viket 

arbetssätt som ska användas för att få ett trovärdigt resultat. Vi har beskrivit studien i stor 

utsträckning för att det ska gå att följa arbetsordningen vilket höjer sanningsvärdet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Möjligen borde vi ha försökt att förlänga samtalen då några intervjuer blev 

tämligen korta. Detta kan vägas upp av att antalet intervjuer är relativt stort. Vi anser att 

lärarna som intervjuats är kan vara representativa för de lärare som jobbar inom 

träningsskolan. Vi hoppas därför att studien kan bidra med att belysa lärares upplevelser och 

kunskap om ämnet för forskningen, det vill säga skriftliga omdömen inom träningsskolan.  

4.6.1 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vi följde intervjuguiden, men intervjuerna fick ibland en karaktär av 

samtal. Informanterna har då fått utrymme att fritt berätta sådant de anser relevant för ämnet.  

4.6.2 Validitet  
Enligt Kvale & Brinkmann (2009)  definieras validitet bland annat genom denna fråga: 
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Studerar du vad du tror att du studerar? Vi har varit noggranna med att skriva frågor som vi 

tror kan ge svar på ämnet vi vill undersöka, ändå kan vi inte vara säkra på att informanterna 

har gett oss sanningsenliga svar. Informanterna har svarat utifrån det som de såg som gällande, 

de beskriver den sanning de förhåller sig till (Berg & Lockmann, 1998/1966). Området 

bedömning är omfattande och inte lätt att greppa och redogöra för. Vår känsla var ändå att 

informanterna inte undanhållit eller förskönat sina svar. 

4.7 Dataanalys  
 Utmaningen i en kvalitativ analys är att skapa mening ur en stor mängd data (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I en kvalitativ ansats ska vi beskriva och analysera. Det vi har tänkt på är 

att vi har tittat på data utifrån ett speciellt perspektiv, använt våra ”forskarglasögon”. Vi har 

läst våra data (transkriberingar) minst fem gånger och under läsningen har vi ställt oss 

frågan ”vad säger intervjupersonen egentligen?”, ”vad är det som händer här?”. Vi har försökt 

att tolka det intervjupersonen säger genom att förstå det vi läst ”som något” och med det 

menas att vi inte bara ska nöjt oss med det svar vi fått utan vi har granskat svaret ordentligt 

och försökt förstå vad intervjupersonen egentligen menade och se svaret ur flera perspektiv. 

Det är också viktigt att skriva en detaljerad och fyllig beskrivning och göra jämförande 

analyser (Kvale & Brinkman 2009), vilket vi har gjort. 

4.8 Bearbetning av materialet 
För att få en helhet av materialet så transkriberades alla våra intervjuer. Det var ett väldigt 

tidskrävande arbete. Vi valde därför att ta bort vissa delar som inte var relevant studien, detta 

gällde när informanterna pratade om andra ämnen som inte hade något att göra med 

träningsskolans undervisning. Det gav oss lite mer tid och vi kunde fokusera på det som var 

intressant för studien. Varje intervjuad pedagog döpte vi med P1-P14. Detta gjordes för att 

avidentifiera dem, men att vi ändå kunde göra hänvisningar till dem senare i rapporten. Vi har 

använt oss av meningskoncentrering. Först har vi läst igenom våra egna intervjuer och skapat 

meningsenheter. Därefter har vi läst varandras transkriberingar och gjort 

meningskoncentreringar på dessa, för att sedan se om vi hittat samma meningsenheter. 

Tillsammans skapades teman utifrån det befintliga materialet. Meningskoncentration är enligt 

Kvale & Brinkman (2009) en metod för att analysera data i en kvalitativ studie. Metoden 

innebär att man drar ihop informanternas svar till kortare formuleringar som fortfarande 

innehåller själva andemeningen. Detta görs genom att hela intervjun först läses igenom för att 

skapa en helhetskänsla av materialet. Sedan tas meningsenheterna ut (ibis.). Därefter 
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tematiseras materialet efter dessa meningsenheter, teman som stäms av mot studiens syfte. 

Det är detta material som nu kvarstår som ska sammanställas i resultat och diskussionen.  

Genom arbetets gång har vi delat upp arbetet mellan oss. Vi har delat upp och läst litteratur 

och forskningsartiklar var för sig och sedan skrivit korta stycken omkring dessa. Därefter har 

vi diskuterat texten tillsammans och ändrat där vi tyckt att det varit nödvändigt. Vi har båda 

läst igenom alla transkriberingar och analyserat dessa och kommit fram till gemensamma 

teman. Diskussionsdelen har vi skrivit tillsammans. 

5 Resultat av undersökningen  

5.1 Bedömning 
Att skriva omdömen i träningsskolan är något som många lärare i studien upplever som 

svårhanterligt. Lärarna beskriver att jobbet med detta är både svårt och tidskrävande. I och 

med att det blev ett krav att skriva omdömen från den nya läroplanen Lgr11 har det varit en 

lång process att lära sig detta. Vid implementering av Lgr11 hade några fått internutbildning 

som även innefattat skriftliga omdömen, ändå känner sig flera osäkra på att hantera detta 

arbete. Så här beskriver några av lärarna hur de har fått sin kunskap i att skriva omdömen: 

Ja gud! Det är väl sånt här trial and error!... (P2) 

Ja, jag kan tycka att jag behöver mycket, mycket mer kunskaper än den jag har. 

(P11) 

Dels så har vi haft vårt nätverk, i och med den nya kursplanen så blev det mycket 

med det. Och sedan har jag läst själv och det man har i kollegiet med 

arbetskamrater och så där. (P7) 

Sju av de 14 lärarna kände sig ändå säkra på uppgiften och upplevde sig ha en tydlig struktur 

och arbetsgång vid arbetet med att skriva omdömen. 

Men hur jag gör nu det är att jag skriver ju pedagogiska planeringar och där har jag 

mål och där skriver jag också… Det har vi kommunen, vi har jobbat väldigt 

mycket tillsammans, alla lärare i kommunen med en IUP-utvecklare och skriftliga 

omdömen är ju en del av IUP´n […] (P5) 

Det är ju en process, nu tycker jag att det känns ganska tydligt och just att ett 

omdöme är ju ett omdöme, det är ju ingen bedömning i det här. Det tycker jag 

känns rätt ok att skriva omdömet och sedan just att från det omdömet i det här vad 

eleven behöver utveckla kan man ju också ta med till ett IUP sedan och föra över 

det. (P1) 

Av de intervjuade lärarna upplevde sig sju behöva mer kunskap eller upplevde att man aldrig 

kan få för mycket kunskap. De har dock svårt att sätta ord på vad det är för kunskap de 

behöver mer av. Tre informanter uttryckte sig så här: 
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Kanske man kan hitta förfinade metoder eller andra material eller, förbättra sina 

egna metoder att, i arbetet liksom, att se andra sidor utav dem och sådär och bli 

mera säker på sin sak för det är ju svårt. (P2) 

... nu kom jag på, här skulle jag önska att jag hade ett verktyg. Men jag har gjort ett, 

jag har gjort det själv jag har alltså klippt och klistrat syfte, centralt innehåll och 

kunskapskrav från läroplanen och sedan så har jag, antecknar jag då, i det här och 

kryssar för. Så då ser jag ju, men nu ska jag jobba lite mer med det här, för att när 

de kommer till år 9 då ska ju jag göra en bedömning. Har de jobbat med allt nu då? 

(P5) 

Man kan alltid lära sig mer. Det finns ju egentligen inte något mer än läroplanen 

som är väldigt tolkningsbar då. Alltså man kan ju bara titta på ordet delta, vad står 

det för. Det kan ju se olika ut beroende på hur man tolkar det på för sätt. (P13) 

Av de intervjuade upplevde sju lärare att de hade tillräckliga kunskaper. 

Ja, det tycker jag, jag tycker inte att jag kör fast eller på det sätt jag skriver, sedan 

kanske det går att göra annorlunda, det är aldrig någon som har påpekat någonting. 

Jag känner att jag behärskar det. (P14) 

Ja på träningsskolan så tycker jag det. (P8) 

5.2 Kollegialt lärande 
Att lära sig tillsammans med andra har vi uppfattat vara värdefullt för de lärare vi intervjuat. 

Av de intervjuade lärarna har 13 uppgett att de har lärt sig och hela tiden lär sig mer genom 

diskussioner med sina kollegor och i olika nätverksgrupper.  

När vi träffades och pratade om sådant här det tyckte jag var jättebra, med kollegor 

och så. (P3)  

… mina kollegor, min arbetsplats här, att vi tillsammans formar varandra hur 

omdömen ska skrivas. (P14) 

Jo men det har varit jätteaktuellt och vi har jobbat mycket med bedömning, på 

studiedagar och det … vad är delta för mig och vad är att vara aktiv, jag tror att vi 

ser väldigt olika på det plus att vi har väldigt olika i klasser och 

elevsammansättningar och beroende på vilka man jobbar med så lägger man ju 

kanske ribban lite där då. Så att det är fortsatta pedagogiska diskussioner i 

arbetslaget eller i arbetsgruppen eller i lärargruppen framförallt och komma fram 

till bra och enkla material som man kan ha som checklista. (P1) 

För att kunna jobba utifrån målen och att se till att eleverna utvecklar sin kunskap anser 

lärarna att det är viktigt att diskutera mål och bedömning med alla som arbetar runt eleverna. 

Detta har sju av informanterna uppgett som viktigt, men att det skulle behövas mer tid för 

detta.   

Så att i mitt arbetslag skulle jag vilja säga att, där är min stora utmaning att få med 

assistenterna på tåget och göra på ett bra sätt. Och det är ju bland annat att ha varje 

elevs IUP synlig just vid arbetsplatsen för att påminna om vad det är som den här 

eleven ska jobba med då, och lära sig för att utvecklas, kunskapsutvecklingen. Det 

är ju mitt stora uppdrag skulle jag vilja säga att få assistenterna att förstå det. (P5) 
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Vi diskuterar om vad eleven kan, man ser olika saker. Eleven kan på olika sätt 

under skoltid och på fritids, på olika aktiviteter. Det är jätteviktigt att sitta ner och 

diskutera sådant här för att få en helhetssyn på eleven, Vi försöker gå igenom 

eleverna speciellt iför utvecklingssamtal, men tyvärr finns det inte tillräckligt 

mycket tid. (P4) 

5.3 Bedömningsredskap 
Läroplanen Lgrsä11 innehåller kunskapskrav och innehåll för grundsärskolan med inriktning 

träningsskola. Undervisningen ska utgå från varje elevs individuella förutsättningar och behov. 

För att göra bedömningar måste man veta vad man ska utgå ifrån. Läroplanen ska ligga till 

grund för hela särskolans undervisning. I vår studie har vi undersökt vad lärarna utgår från när 

de gör sin bedömning. Av informanterna uppgav 13 att de utgår från läroplanen då de gör sina 

omdömen, en av de informanterna uppgav själv inte läroplanen men pratade om elevens mål. 

Annat som lärarna uppgav att de utgick från var; den individuella utvecklingsplanen, lokala 

pedagogiska planeringen, tidigare omdömen och dokumentationer/observationer, 

överenskommelser med föräldrar. Två av lärarna uppgav också att de utgick från tidigare 

tester. 

Först så utgår jag ju från läroplanen, vad den säger och sedan utgår jag ju från 

eleven, var den står och vad man kan sätta för krav och mål på den eleven, det är ju 

väldigt individuellt. (P11) 

Vi utgår ifrån självklart alla ämnesområdena då, läroplanen. Och sedan gör vi våra 

LPP. Så det underlättar också. När vi har temaarbete t ex då är det lättare att lägga 

en planering och sedan utvärdera utifrån det. (P4) 

Ja det är läroplanen som jag går in och tittar. Vad man kan förvänta sig att eleven 

ska lära sig, plus att vi, eleverna har genomgått en Pep-test där två 

specialpedagoger testar eleverna vad de är på väg att lära sig, så den kan man 

också knyta till läroplanen. (P8) 

Först och främst utgår jag ju ifrån vad jag har skrivit för mål och så tittar man ju på 

vad förväntningarna är enligt de här, men jag kan ju tycka att de är lite knepiga, för 

det är väldigt mycket tolkning i det här som man får lägga in när man ska göra en 

bedömning […] (P13)  

Ja, sedan är det också mina egna läraranteckningar det är mina, ja det är mina de 

här papperna där jag har liksom varje flik där jag skriver upp när det händer saker. 

(P5) 

Vi brukar börja med, ja vi tittar igenom tidigare IUP:erna vad som har hänt och så. 

Sen formulerar vi nya mål tillsammans med den andra mentorn och med de övriga 

assistenterna… och sen så skriver vi och skickar ut dem till föräldrarna så att de 

kan läsa igenom dem i förväg och sedan har vi ett samtal där vi går igenom vad vi 

har tänkt, ibland kan de ju ha synpunkter och önskemål och då justerar vi efter det. 

(P13) 

Av de intervjuade lärarna har nio en särskild mall att utgå ifrån när de skriver omdömen. 

Detta upplever lärarna skapar en tydlighet som underlättar arbetet.  
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 Ja, vi har ju ett färdigt dokument. Vi har ju inte hållit på och skrivit de här 

omdömena som de ser ut just nu under så lång tid, det är några år som vi har haft 

så här, vi skriver omdömen någonstans i maj som ligger till grund för det 

kommande IUP som vi sen gör i september, ungefär. (P14) 

Ja vi har en speciell mall kan man säga som vi skriver målen på och då följer ju 

bedömningarna med där också, som vi har för att det ska vara lika på hela skolan 

så att föräldrarna känner igen sig vilken lärare man än har […] (P7) 

Av de intervjuade lärarna saknar fyra en mall för hur det skriftliga omdömet ska skrivas och 

se ut. 

Nej, alltså det är ju det vi håller på med nu och i och med att de har varit på en 

annan skola innan så önskar vi att vi hade en gemensam mall så att vi kan se vad 

de har fått med sig när de kommer till och sedan, så att vi kan fortsätta jobba 

utifrån den sedan. Men i dagsläget har vi ingen sådan mall, men det kanske 

kommer. (P10) 

Man kunde ju önska att de hade en plan eller något sådant att; så här, så här ska det 

se ut, så här ska du skriva, så här mycket ska du skriva, så här lite. (P6) 

5.4 Det skriftliga omdömets vinster och risker 
Även om det är många som tycker att det har varit krångligt och svårt att lära sig att skriva de 

skriftliga omdömena så kan alla se vinster med detta arbete. De vinster som lyfts fram är att 

man ser elevens utveckling som sex av lärarna svarade. Genom att göra bedömningar så ser 

man vad man ska jobba vidare med, bedömningen blir framåtsyftande, man kan upptäcka 

elevens styrkor, intressen och motivation så att man kan planera undervisningen efter elevens 

behov och höja ribban lite var de 13 lärare som ansåg på olika sätt. En tredjedel av lärarna 

beskrev att man genom bedömning kan se om eleven uppnått målen och hur man kan anpassa 

material och metoder för att underlätta för eleven att nå målen.  

Ja, den bör ju ge att man kommer framåt. Att man kan klättra ett litet steg på 

stegen, förhoppningsvis då utifrån de mål man har satt. Bedömning kan ju också 

vara att man måste tänka om ibland helt och hitta andra vägar, man får tänka 

väldigt kreativt hela tiden. (P13) 

Fördelarna det är ju att du, alltså det är en dokumentation och du ser utvecklingen. 

(P5) 

Det blir ju tydligt vad det är man behöver jobba med och både så att man vet att 

det här är elevens styrkor för vi jobbar ju väldigt mycket med motivation och 

också för att behålla intresset och så där, hitta de bitarna som intresserar, där kan 

man ju se i omdömet bara ens om eleven nappar på och tycker är roligt. (P9) 

Fyra lärare pratade om att bedömning höjer kvaliteten på undervisningen i särskolan, en 

tyckte också att det var viktigt att visa andra som t ex föräldrar vår verksamhet, att vi jobbar 

med mål från läroplanen. 
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Ja, alltså fördelarna är ju, jag tycker ändå att det förstärker vikten av skola och 

skolgång för våra elever, till föräldrarna också att det blir en tydlighet att det här 

jobbar vi faktiskt med och att vi håller oss till kursplanerna och det vi ska jobba 

med så även om vi är väldigt tillmötesgående med föräldrar och försöker alltid 

fånga upp, deras, vad de vill och vad de tycker är viktigt så är grunden ändå våra 

kursplaner och läroplaner.” (P1) 

… man håller en viss nivå på undervisningen, så att den inte blir för omvårdande, 

lite omvårdnad kommer vi ju inte ifrån, att man verkligen försöker, att man tror på 

dem, lägga inspiration åt dem så att man får dem så långt som de har möjlighet att 

komma. Man vet ju aldrig, du kan ju inte veta om du inte prövar så att vi måste 

ständigt pröva och utmana.  (P13) 

Av lärarna var det två som inte visste om de kunde se någon vinst för eleven med att få 

omdömen, men kom ändå på under intervjun att omdömen gjorde lärarna mer medvetna om 

sitt arbetssätt, vilket också kommer eleverna tillgodo. 

Ja, sett ur elevernas perspektiv, jag vet inte om jag kan se någon vinst för varje 

elev att ha det, de är ju ändå inte medvetna om att vi gör de här bedömningarna, 

utan mer då ur ett lärarperspektiv så tycker jag nog att det blir ett mätinstrument, 

kanske en annan medvetenhet hos oss, mer så, sedan att det i slutänden gynnar 

eleverna får man väl hoppas… (P14) 

Alla lärare var positiva till bedömning så länge man ser den som en formativ bedömning, ett 

sätt att utveckla verksamheten så att eleven kan gå framåt i sin utveckling och inte utsätter 

eleverna för någon gradering eller jämförelse med andra. Några av nackdelarna som lärarna 

ser är om jobbet blir för tidskrävande, att man ställer för höga eller låga mål och att det kan 

vara svårt att bedöma elever på tidig utvecklingsnivå och att föräldrar kan reagera på ordet 

bedömning.  

Eftersom vi inte sätter betyg på våra elever upplever jag att 

kunskapsbedömningarna handlar mer om formativa bedömningar alltså 

bedömningar för det fortsatta lärandet. Nackdelarna, som jag ser det är om vi 

använder oss av mallar och dataprogram som får elever på tidig nivå att framstå 

som ”obildbara” […] (P5)  

Ordet i sig kan ha en negativ klang, att vi bedömer människor efter deras 

kunskaper, men jag har valt att se bedömningen som en hjälp för eleven och vårt 

arbetslag. Vi bedömer och kartlägger var eleven befinner sig i sin utveckling och 

utifrån vad vi kommer fram till lägger vi upp nya utvecklingsmål. (P8) 

Det är väl om man ”grottar” ner sig och det blir för mycket jobb. Det är väl det 

ända som har hänt, det blir för betungande. (P3) 

5.5 Vilka kunskaper behöver lärare för att skriva omdömen? 
Studien visar att de lärare som tycker att de har god kunskap i att göra skriftliga omdömen 

och ser dessa som en hjälp i sitt arbete har en god kunskap om på vilket sätt detta ska göras. 

De upplever sig ha hittat en röd tråd i arbetet och har organiserat arbetet på ett gott sätt. 

Kunskaper om läroplanen är en grund för detta arbete liksom att skriva lokala pedagogiska 
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planeringar och individuella utvecklingsplaner. Att ha kunskap om och god förmåga till att 

observera och dokumentera elevers aktiviteter och framsteg underlättar för detta arbete, 

liksom att ha en mall att skriva de skriftliga omdömena i. När IUP-processen är väl förankrad 

som en del av arbetet med eleverna blir de skriftliga omdömena en hjälp i att organisera 

undervisningen så att den utmanar och hjälper eleverna att nå sin fulla potential inom de olika 

ämnesområdena. 

... jag tror också att man måste se att det hela ingår i ett system. Jag tror också att 

du måste ha klart för dig när du ska göra vad, så årscykeln tror jag är viktig. För att 

om du inte har den här helhetssynen, för att skriftliga omdömet är ju bara en 

pusselbit i en större bild så att säga. Och då måste man ju ha hela bilden klar för 

sig och då blir ju framtida utsikter, alltså utvecklingsmöjligheter och då är du inne 

på nästa PP; pedagogiska planering, skriftliga omdömen, kursplanen och de här 

verktygen du har runt omkring den årscykeln, så rullar det på, du får karta och 

kompass. (P5) 

5.6 Kunskap för eleverna på träningsskolan 
I vår studie framkommer ganska tydligt vad de flesta lärare anser är kunskap för eleverna i 

träningsskolan. Det är att eleverna ska klara sig så självständigt som möjligt i livet i allt de gör 

och vardagliga saker som de kan ha nytta av i sitt fortsatta liv. Alla lärare utom två svarade att 

dessa kunskaper var de viktigaste för våra träningsskoleelever.  

Ja, kunskap, det jag tycker för våra elever det är att man blir så självständig som 

möjligt så långt det bara går, i det mesta. (P7) 

Ja, jag tycker ju mycket av det här praktiska sakerna som man tränar som 

vardagskunskaper och så där. (P3) 

Av lärarna svarade två att de ansåg att kommunikationen också var väldigt viktig, att man kan 

be om saker som man vill ha och att man kan kommunicera med andra genom bilder, tecken 

eller verbal kommunikation.  

Känna att man kan be om saker som man önskar, att man kan kommunicera fram 

behov, att man får en röst på nått sätt, det kanske inte är ett talat språk, det kanske 

är bilder eller tecken, kroppsspråk, men att man känner att man kan påverka sin 

omgivning, det tycker jag är en kunskap som är otroligt viktig. (P11) 

Vi har sagt att vi jobbar mycket med kommunikation och motorik att det är 

jätteviktiga ämnen för våra elever. Sedan kan kunskap vara jättemycket. Ja, att 

kunna sitta med vid ett bord och äta mat tillsammans med andra och att kunna 

kommunicera med andra, socialt samspel, att säga vad man vill och inte vill. (P8) 

För hälften av lärarna rådde det också en del olika åsikter om hur de skulle tolka ordet delta 

som det står i Läroplanen, Lgr 11. Det ska räcka att elever inom träningsskolan deltar i en 

aktivitet för att nå målen i Läroplan. Vad står då ordet delta för? Delta kan man ju göra på 

väldigt många olika sätt och det är också väldigt individuellt efter varje elevs förutsättningar 
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hur man deltar, som många av lärarna ansåg. En av intervjufrågorna i vår studie var om alla 

elever i träningsskolan kan nå målen i läroplanen och så här svarade några av lärarna: 

Det beror på hur du vill tolka dem. Om man nu bara ska tolka utan att fundera så 

mycket så delta, ja då kan alla det.  (P13) 

Hmm, jaa det är ju en tolkningsfråga igen då, det är klart att man kan i och med att 

det är efter elevens förutsättningar och att det är som på grundläggande nivå att 

delta. Att delta kan ju vara att bara vara i rummet […] (P1)  

Läroplan är ju utformad så att alla ska kunna nå målen, i och med att man använder 

så mycket av begreppet delta. Vi sitter och uppdaterar våra LPP just nu och det är 

ju väldigt komplext, det är inte enkelt att svara på den frågan, ambitionen, alltså 

tanken är ju, jo men det tycker jag väl att studerar man läroplan så ska den 

innefatta alla elever. (P 14) 

Vi har tolkat resultatet av intervjuerna som att det har varit en svår process för 

lärarna att lära sig arbetet med de skriftliga omdömena och att många fortfarande 

anser att arbetet är svårhanterligt. Lärarna upplever att de inte fått mycket utbildning 

i att göra bedömning och att läroplanen är tolkningsbar. En gemensam mall och 

konkreta råd för arbetsgången efterfrågas. De skriftliga omdömena är enligt lärarna 

en slags utvärdering av den egna verksamheten och ett sätt att höja kvaliteten i 

träningsskolan. Bedömningen hjälper lärarna att sätta adekvata mål för eleverna 

vilket främjar deras utveckling. Lärarna lyfter även fram det skriftliga omdömets roll 

för att visa upp träningsskolans verksamhet. 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Det var lätt att få tag på informanter som ville delta i studien. Alla utom två av de tillfrågade 

lärarna i träningsskolan ville medverka i studien. Vår intention var att intervjua 14 lärare 

därför kompletterades med att göra intervjuer med två lärare i träningsskola som fanns i vårt 

nätverk. (Kvale & Brinkman, 2009) Samtliga gav uttryck för att det var viktigt med utbildning 

och forskning.  

 I en fenomenologisk studie vill man till exempel få kunskap om en grupps upplevelser av en 

företeelse eller ett begrepp. Vi valde att genomföra halvstrukturerade intervjuer för att komma 

åt informanternas berättelser om upplevelser av arbetet med att göra skriftliga omdömen 

(Kvale & Brinkman, 2009). Frågeställningarna och följdfrågor till dessa gav oss möjlighet att 

följa upp svaren. Vi skulle dock kunna ha utvecklat frågeställningarna och ställt fler 

följdfrågor för att få en djupare bild av hur lärarna jobbade med att till exempel få eleverna 
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delaktiga i bedömningsarbetet. Informanterna delgavs inte frågorna i förväg, intentionen var 

att undvika färdigkonstruerade svar.  

Efter genomförd pilotstudie ändrades ett par frågor så att de skulle vara mer tydliga. Några av 

frågorna gjordes också mer öppna för att inte styra in informanten på ett givet svar. Under 

intervjuerna märkte vi att ett par av frågorna gick in i varandra. Vi valde ändå att fortsätta att 

använda vår intervjuguide och sammanställde svaren. Vid analys av transkriberingarna 

sorterades materialet i teman utifrån innehåll. Under transkriberingen upptäckts att vi glömt 

att ställa en av frågorna till två av informanterna. Då mailades frågan till dessa och vi fick 

återkoppling med svar via mail. Förfarandet kan ha bidragit till att svaret konstruerats för att 

informanten gavs mer tid. Istället kan det bidragit till ett eftertänksamt och ärligt svar. Då vi 

utförde några av intervjuerna med för oss kända lärare kan det ha påverkat deras svar. Vi 

försökte att hålla oss så neutrala som möjligt något som vi anser att vi lyckades bra med.   

Intervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet, därigenom kunde vi komma nära 

utsagor och tolka innebörden i resonemang. Därefter analyserades dessa texter genom att vi 

läste igenom dessa många gånger, för att hitta teman.  

Då studien är relativt liten anser vi att några generella slutsatser inte kan dras. Däremot tror vi 

att undersökningsgruppen är representativ för lärare inom träningsskolan. Lärarna har arbetat 

länge inom särskolan och de arbetade med elever i olika åldrar och med skiftande grad av 

utvecklingsstörning. Vilket ändå kan bidra till att ge en uppfattning om hur träningsskolans 

lärare ser på bedömning.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Lärarnas kunskaper och erfarenheter av skriftliga omdömen 
Syftet med undersökningen var att belysa vilken erfarenhet och kunskap speciallärare har av 

skriftliga omdömen i träningsskolan. Syftet var också att ta reda på vilken kunskap de anser 

sig behöva för att skriva omdömen. I studiens resultat framkommer vad lärarna själva uppger 

sig ha för kompetens för att skriva omdömen och hur de har införskaffat sig den. I och med att 

den nya läroplanen, Lgr 11 började gälla ska nu lärare inom träningsskolan skriva omdömen 

(Östlund, 2012). Lärarna som vi intervjuat säger att deras kunskaper i bedömning och i att 

skriva omdömen har de till största delen fått genom intern utbildning på arbetsplatsen och 

genom diskussioner med sina kollegor. Att ha ett gott samarbete med sina kollegor var 

positivt för kunskapsinhämtandet för lärarna. I Vygotskijs teorier om socialt samspel för 

lärande och utveckling lyfts vikten av utbyte och kommunikation som viktiga komponenter 
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för att komma framåt i sina tankestrukturer (Lindqvist, 1999), något som bekräftas i studiens 

resultat. Lärarna uppger att de saknar ett gemensamt arbetssätt för bedömning, det skulle 

behövas mer yrkesmässig fortbildning inom området för att använda sig av bedömning och 

tillgodose behoven hos eleverna vilket även bekräftas av internationell forskning (Duffy, 2007, 

Ainscow, 2000, Goldstein & Behuniak, 2012, Ganella-Malone, et al. 2013). Hälften av 

informanter uppger också att de skulle önskat mer gemensam utbildning, deras förslag var 

bland annat att ett nationellt dokument kunde användas vid bedömning. De efterfrågar 

anvisningar och mer exakt beskrivning om vad som ska göras och hur. Arbetet med 

bedömning har nu pågått i tre år. Informanterna har tillsammans i sin kommun tagit fram 

dokument och mallar för att skriva omdömen. I vissa arbetslag hade man varit delaktiga att ta 

fram mallar i andra hade man blivit tilldelade färdiga dokument. De lärare som upplevde sig 

sakna gemensamma mallar för bedömningsarbetet uppgav att det var något som var på gång 

eller något som var under utveckling på kommunnivå och i arbetsgrupper. En tredjedel av 

informanterna uppger att de har fått en del kunskaper om bedömning i sin 

specialpedagogutbildning. Enligt utbildningsplanen för speciallärarprogrammet ska studenten 

för speciallärarexamen visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning. 

Det står också att läsa att studenten ska ha fördjupade kunskaper om elever med 

utvecklingsstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämne 

eller ämnesområden. Vi saknar i vår utbildning till speciallärare inslag och undervisning om 

bedömning och styrdokument, trots att det framgår av utbildningsplanen för 

speciallärarprogrammet att det ska ingå (http://www.mdh.se/utbildning/program/speciallärare). 

Vår studie grundar sig på ett intresse av att veta mer om det här området och uppdraget. Vi 

var osäkra på om lärare hade den kunskap de behöver för att utföra uppdraget. Tre år har gått 

och vi ser att det fortfarande råder en osäkerhet i hur uppdraget och uppgiften ska hanteras.  

En av lärarna gav tydligt uttryck för detta genom att beskriva det som ett ”trial and error-

uppdrag”.  

6.2.2 Kollegialt lärande - lärande genom kommunikation/samspel 
Studien visar att lärarna upplever att en viktig del av deras kunskapsinhämtande och fortsatta 

utveckling i att skriva omdömen skett genom diskussioner med kollegor, något de anger som 

positivt. Kollegialt utbyte är ett sätt att synliggöra behov och brister i kunskap om bedömning, 

men också att få erfarenhet, kunskap och att utveckla kompetenser i gemensamma reflektioner 

och diskussioner (Vygotskij, 1981 och Ainscow, 2000). Att lära sig tillsammans och med 

hjälp av andra är värdefullt både för barn och vuxna (ibid.) Det är lärarna som har det 

http://www.mdh.se/utbildning/program/speciallärare
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pedagogiska ansvaret i klassen, men det är viktigt att alla i arbetslaget arbetar mot samma mål 

för att eleverna ska få de bästa förutsättningarna att utvecklas till sin fulla potential. Målen bör 

vara klart uttalade och kända av alla i arbetslaget. De flesta av lärarna som vi intervjuat menar 

att en medvetenhet om målen gör att man jobbar mer strukturerat för att nå målen och även att 

kvaliteten blir bättre på den pedagogiska verksamheten. 

Det var inte många av lärarna som involverade sina elever i bedömningen. Det är enligt 

Skolverket (2011) ett mål att eleverna ska vara delaktiga och lära sig att värdera sina egna 

kunskaper. Endast ett fåtal informanter talade om att eleven skulle få syn på sitt lärande 

genom bedömningssamtal. Elevernas delaktighet är en framgångsfaktor för att bedömning ska 

ha en god effekt på lärandet (Black &William, 1998, Wennergren, 2011). Att lärarna inte i 

någon större utsträckning involverade sina elever i bedömning tror vi kan ha att göra med att 

många elever i träningsskolan har en utvecklingsstörning av måttlig till svår grad och att 

några befinner sig på en tidig utvecklingsnivå. Det kan handla om att lärarna underskattar 

elevernas förmåga eller att vissa elever faktiskt saknar förmåga att tänka omkring egen 

prestation. Studien visar här att det finns ett utvecklingsområde som behöver beaktas. Flera 

lärare talade om vikten av att ha med föräldrarna i mål- och bedömningsarbetet. En 

samverkan med föräldrar skulle kunna utvecklas. Det ger lärare en chans att tillmötesgå 

föräldrars önskemål men också att visa vad träningsskolan jobbar med utifrån läroplanen och 

det kan hjälpa till att höja träningsskolans status.  

6.2.3 Bedömningsredskap 
I likhet med Lindström & Lindberg, (2005) anser lärarna i studien att läroplanen och dess 

kunskapsmål är det som ska vägleda pedagogen i arbetet med bedömning av eleven. Lärarna 

ansåg att läroplanen var grunden för att göra bedömningar. Många av lärarna tyckte att 

läroplanen var svår att tolka för att eleverna inom träningsskolan befinner sig på olika 

utvecklingsnivåer. Begreppet delta kunde också tolkas på många olika sätt. Utifrån läroplanen 

skrivs mål som anpassas efter varje individ. Vi upplever att läroplanens mål för 

grundläggande kunskaper inom träningsskolan är för högt ställda för vissa elever inom 

träningsskolan, främst för elever på tidig utvecklingsnivå. Lärare i träningsskolan kan bryta 

ner målen så att alla elever ändå kan nå dessa. Genom att lärare skaffar sig kunskaper om 

elevens förutsättningar och behov kan de tillämpa rätt metoder och individualisera 

undervisningen (Göransson, 1999). Detta stämmer överens med lärarnas uppfattningar om att 

alla kan nå målen om dessa är rätt ställda efter elevens förutsättningar och att man anpassar 

undervisningen och miljön efter eleven, vilket även Lundahl (2011) belyser som en 
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förutsättning för elevers lärande och utveckling. Genom att till exempel arbeta med 

gruppundervisning kan skolan ge fler elever i träningsskolan upplevelser och förutsättningar 

att lära av varandra (Gindis, 1999). Detta kan gynna elevernas lärande och möjlighet att nå 

delmål.  

Forskning från bland annat USA visar att elever genomgår olika test för att bedömas och 

målet är att förbättra undervisningen och främja inkludering av eleverna. Det har visat sig 

vara svårt att använda sig av samma bedömningsverktyg för alla elever (Goldstein & 

Behuniak, 2010). Cortiella (2005) menar att det är viktigt att anpassning för elever med 

funktionsnedsättning sker så att de kan delta i testet på lika villkor. Testmaterialet har inte 

fungerat tillfredsställande för att få fram elevernas kvaliteter i en bedömningssituation. Det 

handlar först om ett utvecklingsområde angående lärarnas kompetens, men också ett 

utvecklingsområde för att utveckla bedömningsverktyg. Att göra kartläggning genom tester 

och bedömningsredskap kan vara ett sätt att få reda på var eleven befinner sig i sin 

kunskapsutveckling (Dyson, 2011) vilket gör att man kan anpassa undervisningen efter 

elevens behov.  Det har varit svårt att hitta internationell forskning om bedömning inom 

särskolan och att jämföra detta mot svenska förhållanden.  I vår studie framkommer inte i 

någon högre utsträckning att lärarna använder sig av tester för att bedöma eleverna. Endast på 

en skola användes PEP-test (Schopler et al., 2005) för att bedöma var eleverna befann sig i sin 

utveckling. Underlaget fungerade sedan som stöd för att konstruera individuella 

utvecklingsplaner för elevens behov (Fu et al., 2012). I vår studie framkommer att 

dokumentation kan vara ett alternativ till tester.  Att dokumentera elevens framsteg och 

utveckling gjorde läraren mer medvetna om hur undervisningen och miljön runt eleven borde 

utformas och anpassas.  En dokumentation kan vara en hjälp för bedömning men bedömning 

kan även vara en slags dokumentation enligt lärarna.  IUP och LPP är också verktyg för 

bedömning. En IUP ska innehålla ett skriftligt omdöme om elevens kunskapsutveckling och 

en planering på hur skolan ska arbeta för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt i 

riktning mot de nationella målen (Moreau & Wretman, 2009). Den här studien visar att det är 

viktigt att ha verktyg för att göra bedömning, något även tidigare forskning visat (Goldstein & 

Behuniak, 2010). Att skapa en röd tråd i arbetet med att göra bedömning är något som många 

av lärarna i studien saknar.  Om läraren vet vilken ordning de olika momenten i arbetet med 

IUP och LPP ska genomföras underlättar det hanteringen av bedömningsarbetet. Det leder 

enligt våra informanter till att lärarna kunde planera undervisningen så att den kom eleverna 

till godo. 
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6.2.4 Det skriftliga omdömets vinster och risker  
Studien visar att den bedömning inom träningsskolan som lärarna talar om är den formativa 

bedömningen. Den syftar till att följa upp elevers lärande och utveckla undervisningen 

(Lunddahl, 2011, Harrison & Howards, 2011). Forskningsstudier visar att den formativa 

bedömningen ger goda effekter av lärandet (Black & William, 1998). Bedömningen syftar till 

att höja kvaliteten på undervisningen i särskolan. Lärarna anser att det skriftliga omdömet gör 

att de utvärderar sin egen verksamhet, att man håller en viss kvalitet och att man kommer 

framåt i arbetet. I vår studie framkommer det tydligt att samtliga lärare befinner sig i ett 

pågående bedömningsarbete, samt diskussioner och planering runt detta. Bedömning ser de 

som en viktig del i skolans arbete.  Arbetet med bedömning gör lärare mer medvetna om 

elevens kunskapsutveckling och ska relateras till läroplanen. Bedömningsarbetet gör också 

lärare tvungna att utveckla arbetsmetoder och anpassa miljön för att eleven ska kunna 

utvecklas till sin fulla potential och att undervisningen anpassas efter elevernas behov (Korp, 

2003). Lärarna anser också att kunskapsinnehållet tydliggörs både för att planera 

undervisningen men också för att visa föräldrarna träningsskolan arbete vilket Berthèn (2007) 

menar framhåller träningsskolans kunskapsuppdrag. Att ha mätbara mål i undervisningen och 

i elevens IUP främjar elevernas utveckling (Göransson, 1999, Lazarus & Reike 2013), det gör 

att arbetet med målen blir till handling och att det inte bara blir ett dokument. Då en elev inte 

når sina mål behöver lärare se över vilka orsakerna är; är målen för högt ställda, har vi inte 

hittat rätt arbetsmetoder eller har eleven för mycket frånvaro är frågor våra informanter ställer 

sig. Det är viktigt att inte lägga problemet hos eleven utan hitta mål och strategier som passar 

eleven enligt lärarna i studien detta samstämmer med Göranssons (1999) uppfattning om att 

undervisningen bör utgå från ett helhetsperspektiv och en helhetssyn på eleven. Lärarna i 

studien lyfter fram vikten av att framhäva elevens styrkor och förmågor i dess IUP vilket även 

flera forskare belyser (Isaksson et al. 2007, Lazarus & Reike, 2013). I motsats till Isaksson et 

al. (2007) och Wennergren (2011) har studien visat att lärarna gör sina bedömningar utifrån 

ett relationellt perspektiv på funktionsnedsättning (Granlund & Göransson, 2011). Om eleven 

inte når sitt mål har lärarna sett det som brister i undervisningen eller att målen varit för högt 

ställda i förhållande till elevens förutsättningar.  

Resultatet av studien visar inte att lärarna i någon högre utsträckning ser fara med bedömning 

i träningsskolan så länge den är av formativ karaktär där syftet är att utveckla arbetsmetoder 

för undervisningen och fokusera på elevernas styrkor och framgångar. I och med detta arbete 

måste lärare analysera sin egen undervisning i relation till läroplanen och elevens förmågor. 
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Att kartlägga elevers intressen och motivation blir värdefullt i det arbetet (Cannella-Malone,et 

al., 2013) lika väl som att skaffa sig en helhetssyn på eleven, där läraren ser till att få kunskap 

om elevens förutsättningar och behov för att kunna individualisera undervisningen och 

använda rätt metoder (Göransson, 1999). Vår studie visar att den formativa bedömningen gör 

att träningsskolans undervisning fokuserar mer på elevers kunskap och utveckling. Vi kan 

använda omsorg som ett inslag i verksamheten för att underlätta för elever att nå sina mål, 

snarare än ett mål i sig. Detta gör att lärare enligt informanterna kan ställa adekvata mål som 

inte blir för lågt ställda och att vissa elever med hjälp av den nya läroplanen och de nya 

kraven om bedömning får chans att höja sin kunskapsutveckling med högre satta mål.    

Några risker som lyfts fram av lärarna är att ordet bedömning har en negativ klang och att 

vissa elever kan uppfattas som ”obildbara”. När lärare använder sig av olika mallar eller 

matriser i dataprogram där elevernas prestationer ska kategoriseras i grundläggande- och/eller 

fördjupade kunskaper vilket kan ge en negativ bild av elevers förmåga. Det som framgår 

tydligast är att lärarna använder bedömningen som en hjälp för eleven och undervisningen. 

Att vara medveten om riskerna i förhållande till arbete med bedömning kan vara bra i mötet 

med föräldrar där framgångar bör stå i fokus. Däremot så visar inte studien att omdömen 

upplevs kränkande för elever vilket lärarna befarade i Hedströms artikel i Lärarförbundets 

tidning Specialpedagogik (2011, 1 januari). Det fanns lärare i studien som skrev omdömen i 

en färdig mall som kommunen bestämt skulle användas, det medförde att lärarna själva 

utvecklade ett dokument som mer passade att presentera för föräldrarna.  

6.2.5 Kunskap för elever inom träningsskolan 
Träningsskolan har gått från att vara omsorgsinriktad till att bli mer kunskapsinriktad. Nu styr 

läroplanen, Lgr 11 vad lärare ska jobba med och vilka kunskaper eleverna ska få med sig. Det 

finns en viss frustration över läroplanen hos lärarna vi intervjuat, dels för att den är svår att 

tolka men även för att de teoretiska kunskaperna värdesätts mer framför de praktiska 

kunskaperna i målen i läroplanen. Omsorg är viktig i träningsskolan, men precis som Östlund 

(2012) skriver så får inte målen vara för lågt ställda enligt våra informanter. Träningsskolan 

har tidigare fått kritik för att vara för omsorgsinriktad som vi nämnde i början av vår 

inledning. Det är en svår balansgång att ge eleverna uppgifter som utmanar och få dem att 

utvecklas samtidigt som läraren också måste värna om omsorgen till eleverna för att de ska 

må bra och motiveras till att lära sig vilket våra lärare lyfter fram.  Eleverna i träningsskolan 

har kognitiva funktionsnedsättningar och utifrån studien så innebär detta att eleverna behöver 

omsorg och närhet precis som barnet i förskolan för att kunna ta till sig kunskap på bästa sätt. 
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I läroplanen, Lgr 11, finns mål som våra informanter anser är för högt ställda för elever inom 

träningsskolan. Samtidigt som de ger uttryck för att de är beredda att anpassa undervisningen 

för att eleverna ska arbeta för att eleverna ska nå målen. Det framkom även under intervjuerna 

att träningsskolans kunskapskultur och läroplanens syn på kunskap står långt ifrån varandra 

och det innebär att detta blir svårt för lärarna att förhålla sig till i arbetet. Vad är egentligen 

viktig kunskap för elever inom träningsskolan var en fråga som vi ställde i våra intervjuer. 

Enligt Göransson (1999) prioriteras ämnesområden som vardagsaktiviteter, kommunikation 

och motorik när undervisningen planeras. Det stämmer ganska väl överens med det resultatet 

intervjuerna visade då flera av lärarna svarade att vardagsaktiviteter och kommunikation är 

grundläggande kunskaper för undervisning inom träningsskolan. Lärarna menar att det är 

viktigt att hitta en kommunikationsform där eleverna kan påverka sin omgivning samt att göra 

egna val. Vardagsaktiviteter syftar till att eleverna ska bli så självständiga som möjligt i de 

dagliga rutinerna. Det handlar om kunskaper som eleverna kommer att ha stor nytta av i 

framtiden (Bertén, 2007). En svårighet som personer med utvecklingsstörning har är att kunna 

generalisera kunskaper, tillämpa kunskaper (Granlund & Göransson, 2011). Flera av lärarna 

har ansett att det är viktigt att skapa tillfällen för kunskapsinhämtande i olika situationer, att 

till exempel kunna ”be om vatten” när man är törstig var än man befinner sig. Därför är det 

viktigt att undervisningen sker på olika ställen (Göransson, 1999). Vi ser att det är viktigt för 

lärare att veta vad eleven har för svårigheter för att kunna planera undervisningen på bästa sätt. 

Att använda sig av elevens styrkor till exempel konkretion, symbolförståelse ska vara en 

metod och hjälpmedel för att nå målet och inte ett mål i sig (Göransson, 1999, Tutt et al., 

2006). 

Vi har utgått från Vygotskijs sociokulturella teori som innebär att lärandet sker i olika sociala 

sammanhang, något som många av våra informanter påpekade under intervjuerna. Samspelet 

mellan människor är grunden för lärande och utveckling (Lindkvist, 1999). Lärarnas 

resonemang har en koppling till en sådan kunskapssyn.  

6.3 Avslutande reflektioner 
Även om bedömning av elevers kunskap har varit en arbetsuppgift för lärare som arbetar i 

träningsskolan sedan den nya läroplanen Lgr 11 kom visar studien att lärare fortfarande 

känner osäkerhet inför arbetet. Lärarna vi intervjuade upplever att processen med bedömning 

är lång och vägen under arbetets gång är fortfarande krokig och det saknas en tydlighet i vad 

uppdraget ska omfatta. Flera av lärarna i studien upplever att de saknar rutiner för hur arbetet 

ska utföras samt verktyg och mallar för att utföra uppdraget. Kunskaper i att skriva omdömen 
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har lärarna dels fått genom intern utbildning och egen erfarenhet, kollegialt lärande upplevs 

också ha bidragit till en stor del av kunskapsinhämtandet. De kunskaper som efterfrågas är 

bland annat tydligare riktlinjer, verktyg och gemensamma mallar för att skriva omdömen. 

Lärarna upplevde det som en svårighet att läroplanen är så tolkningsbar då den vänder sig till 

elever med mycket varierade förutsättningar. Implementeringen av uppdraget med skriftliga 

omdömen har många gånger upplevts som arbetsamt av lärarna, ändå upplever de flesta lärare 

i studien att processen är till hjälp för att utveckla deras undervisning. Lärarna uppfattar att 

arbetet med bedömning hjälper eleverna att komma framåt i sin kunskapsutveckling, relevanta 

mål kan sättas som varken är för högt eller för lågt ställda. De skriftliga omdömena ses också 

som en slags utvärdering och hjälp för lärarna att planera undervisningen utifrån elevernas 

behov. Fyra lärare upplever också att arbetsprocessen höjer kvaliteten och statusen på 

träningsskolans undervisning.  De uppger att de skriftliga omdömena hjälper till att förhindra 

att undervisningen blir alltför omvårdande, något särskolan har fått kritik för (Östlund 2012). 

Den kunskap som lärarna uppger är viktig för eleverna i träningsskolan beskrivs som 

livskunskap eller vardagskunskap. Lärarna menar att vardagskunskap är av sådant slag som 

eleverna i träningsskolan kan ha nytta av i framtiden. Detta stämmer överens med vad Bertén 

(2007) skriver om att undervisningen i träningsskolan tenderar att vara förberedande för 

vuxenlivet.  

De kunskaper lärare behöver för att hantera processen med de skriftliga omdömena är 

fördjupade kunskaper om läroplanens innehåll och att ha kunskap och förmåga att 

dokumentera och observera elevernas kunskapsutveckling. Det är också viktigt att ha en mall 

att skriva efter. Att hitta en röd tråd i bedömningsarbetet, med IUP och LPP anses också av 

stor vikt. Tillsammans anser vi att detta är faktorer som påverkar undervisningens kvalitet.  

6.4 Specialpedagogisk relevans 
Skolverket har konstaterat att kvaliteten på undervisningen i grundsärskolan ofta brister. 

Särskolan har fått kritik för att undervisningens fokus ofta ligger mer på omsorg än kunskap 

(Skolverket, 2009) därför har man ökat kravet på utbildning för de som undervisar i 

grundsärskolan, år 2018 ska alla som undervisar inom grundsärskolan ha utbildning som 

speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Lärare som arbetar i särskolan med 

inriktning träningsskolan blev ålagda att bedöma elevernas kunskaper enligt kriterierna i den 

nya läroplanen Lgr 11. Bedömning och lärares kunskap om bedömning har en stark koppling 

till kvalitetsarbetet. Vi ansåg därför att det fanns en relevans att undersöka vad lärare som 
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arbetar inom träningsskolan har för erfarenheter och kunskap i att göra skriftliga omdömen 

utifrån deras nya professionsuppdrag. 

6.5 Fortsatt forskning 
Det saknas forskning om undervisningen inom träningsskolan. Läroplanen för träningsskolan 

omfattar elever på väldigt olika utvecklingsnivå vilket denna studie också visar. Forskning 

visar att det är viktigt med elevernas delaktighet i den formativa bedömningen för ökad 

motivation och goda effekter av lärandet (Black & William, 1998) Hur lärare inom 

träningsskolan kan involvera eleverna i sin kunskapsutveckling är ytterligare ett område som 

skulle vara intressant ämne att forska kring.  

Utifrån behörighetskravet för lärare inom träningsskolan att ha utbildning som speciallärare 

med inriktning utvecklingsstörning och med en relativt ny läroplan finner vi det intressant att 

se hur innehållet i den nya utbildningen bidrar till kvaliteten i träningsskolan. Vårt önskemål 

är att utbildningen skulle innehålla olika undervisningsmetoder, analys av läroplanen och 

kunskaper om processen med att skriva omdömen. 
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Bilaga 1 
Hej!       

Vi är två studenter som läser till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning på 

Mälardalens Högskola. Nu är vi inne på vårt sista läsår och håller för fullt på att skriva vårt 

examensarbete. Vårt valda ämne är: Vilken erfarenhet har speciallärare inom 

träningsskolan för att skriva omdömen och vilken kunskap anser speciallärare att de 

behöver för att skriva omdömen? 

 

För att kunna utföra vår studie vore vi tacksamma för Er hjälp! Ni är nyckelpersoner med 

unika kunskaper och erfarenheter. Vi kommer att ta kontakt med Er för att ta reda på om ni 

kan tänka er att medverka i studien. Om ni samtycker kommer en av oss till din skola (eller 

överenskommen plats) för en intervju på överenskommen tid.  

 

För studien gäller Vetenskapsrådets etiska forskningsetiska regler. Vilket bland annat innebär 

att deltagandet är frivilligt. Som deltagare är det tillåtet att när som helst avbryta intervjun och 

därmed sitt deltagande i studien. Ditt deltagande kommer att bearbetas konfidentiellt och 

resultatet kommer endast att användas i denna studie. Vi räknar med att intervjun kommer att 

ta ca 45 min. Intervjuerna kommer att spelas in för att vi sedan ska kunna transkribera dem 

och därefter göra en analys av materialet. 

 

Om du skulle vara intresserad kan vi delge resultaten när studien är färdig.  

Kontakta oss gärna om du har några frågor. 

 

Hoppas du vill medverka, tack på förhand! 

Med Vänliga Hälsningar 

Johanna Blahusch   jbh12002@student.mdh.se 

Susan Tuominen  stn2003@student.mdh.se 

mailto:jbh12002@student.mdh.se
mailto:stn2003@student.mdh.se


 

 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor: 

Basfakta: 

 Beskriv din arbetsplats/elevgrupp/skola. 
 Hur länge har du jobbat inom särskolan? 
 Vilken utbildning har du? 
 Vilken är din huvudsakliga arbetsuppgift? 

 

Frågor relaterade till syftet för studien 

1. Skriver du skriftliga omdömen? 

 På vilket sätt gör du det/ Hur går det till? Beskriv 
 Använder du dig av några hjälpmedel/verktyg? Ge exempel, beskriv 

(t ex portfolio, dokumentation, observationer)  

 Vad utgår du från när du gör din bedömning? (läroplan, LPP, iup, 

utvecklingssamtal) 

 Vad är det som ska bedömas 

 Har ni någon speciell mall ni går efter då ni gör skriftliga omdömen på din skola? 

 

2. Hur har du fått din kunskap i att göra bedömningar? 

 

3. Hur ser du på att hantera det arbetet?  
 Tycker du att du har tillräckliga kunskaper för att göra bedömningar? 

 Är det någon speciell kunskap du önskar du hade? Vilken? 

 

4. Vad är det som ska bedömas? Ge exempel 

 Vad anser du är kunskap för eleverna i träningsskolan? 

 Kan alla elever i träningsskolan uppnå målen i läroplanen? 

 

5. Hur diskuterar ni i lärarlaget och arbetslaget om bedömning? 

(mål) 

6. Vilka är fördelarna med bedömning? 

(elevperspektiv/pedagogperspektiv) 

 Ser du några nackdelar med bedömning? 

(elevperspektiv/pedagogperspektiv) 

 Vad ger bedömningen för effekter 

- I undervisningen? 

- För elevens lärande/kunskapsutveckling?   


