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Sammanfattning 
 
Lärare beskriver tillvägagångssätt och tankar om formativ bedömning, i grundsärskolan och 
inriktningen tränings skolan. Författare Elisabeth Qvist och Tiina Roth. Vårterminen 2015, 51 
sidor. 
	  
Den här studiens avsikt är att lyfta frågan om hur lärare i grundsärskolan arbetar med eleverna 

så att eleven får en egen förståelse för sitt lärande och sin egen kunskapsutveckling. Det gör vi 

bland annat genom att undersöka hur ett antal lärare inom grundsärskolan beskriver hur de 

arbetar med formativ bedömning och deras tankar kring detta. Vi har valt en kvalitativ ansats 

för studien och har intervjuat 16 lärare som arbetar i grundsärskolan och i inriktningen 

träningsskolan. Vi har även valt att belysa studien utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Strandberg (2006) menar att lärande är en sociokulturell praxis som innefattar psykologiska 

processer och interaktion med andra människor samt aktiviteter. 

Resultatet av studien åsyftar till att samtliga av lärarna i studien sa sig tycka att formativ 

bedömning i grundsärskolan är svårt. Under intervjuerna fick lärarna sätta ord på sitt 

tillvägagångssätt, vilket ledde till att lärarna fick syn på och kunde verbalisera sitt arbete kring 

formativ bedömning. Dessutom upplevde lärarna i studien att det inte ges tillräckligt med tid 

att diskutera bedömning i sina arbetskollegier och det fanns svagt deltagande, intresse och 

engagemang för bedömning hos skolledningen. När lärarna beskrev sitt arbete med att få 

eleverna mer delaktiga i sitt lärande beskrev de att de använde sig av artefakter, så som IKT 

till sin hjälp för att tydliggöra och visualisera lärandemål och elevens utveckling och 

utvecklingsmöjligheter. De beskrev också att den formativa bedömningen möjliggjorde 

utvärdering av den egna lektionsplaneringen.  

 
Nyckelord:	  grundsärskola, utvecklingsstörning, formativ bedömning, återkoppling, 
artefakter.	   	  
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Inledning 

I skolans värld hanteras och bemöts den naturliga variationen i olikhet var dag och en lärare 

behöver skapa goda lärandemiljöer och en undervisning som bygger på elevernas rätt att 

utvecklas och få nyttja sina förmågor på ett så bra sätt som möjligt. I Lgr 11 framgår att: 

”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 

kunskaper och lärande” Där står också att eleverna ”fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i 

arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem” 

samt att lärare ska ”tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen” (2011, 

sid.15). 

Den här studiens avsikt är att belysa hur lärare i grundsärskolan arbetar med elever så att 

eleverna får en egen förståelse för sitt lärande och sin egen kunskapsutveckling. Det gör vi 

bland annat genom att undersöka hur ett antal lärare inom grundsärskolan beskriver hur de 

arbetar med formativ bedömning och deras tankar kring detta. Detta tycker vi av egen 

erfarenhet, i vårt arbete som lärare i en grundsärskoleklass och i en träningsskoleklass, kan 

vara svårt men samtidigt en utmaning och något varje elev har rätt till, att få stöd och hjälp 

med att se och uppleva sitt eget lärande. Ytterligare en del av motiveringen och intresset till 

uppsatsens ämne är att vi har båda dessutom i vårt arbete som lärare i grundsärskolan fått 

erfara på våra respektive arbetsplatser hur Skolverket har kritiserat grundsärskolans i arbete 

kring elevers delaktighet och inflytande i sin egen lärandeprocess. I sin rapport om 

grundsärskolan skriver Skolinspektionen (2010) att i grundsärskolan har man sett att det finns 

risk för att istället för kunskapsutvecklande utmaningar och riklig språklig lärmiljö så blir 

undervisningen omsorgsinriktad. De menar att det är en demokratisk rättighet för alla elever 

att få möjligheten att utveckla sina förmågor som att skriva, läsa och samtala. För att detta ska 

kunna ske behöver eleverna känna trygghet och få kunskapsutvecklande stimulans. 

I och med den senaste läroplanen, Lgr 11 så har grundsärskolan tagit ytterligare ett stort steg 

från att undervisningen tidigare mest fokuserade på omsorgsaktiviteter till ett mer 

kunskapsinriktat arbetssätt. Kursplanerna är numera uppbyggda med Syfte, Centralt innehåll 

och Kunskapskrav. För de elever i grundsärskolan med inriktning träningsskola som läser 

ämnesområden finns kunskapskrav på grundläggande och fördjupade kunskaper som eleverna 
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förväntas tillägna sig under nio år.	  Det innebär	  ett ökat fokus på kursplanernas kunskapskrav 

och ställer nya krav på lärare och att de kontinuerligt bedömer eleverna. Cavanaugh (2013) 

menar att den nuvarande internationella eran av utbildningsformen präglas av ökande standard 

och högre förväntningar på lärarnas kompetens. Kearns (2005) skriver om lärarnas 

kompetenshöjningar och hur de bör inriktas med tanke på att förbättra elevens förutsättningar, 

samtidigt som han säger att i dagens samhälle så värderas erfarenheten i allt mer.  Lärare bör 

ges snabb och effektiv tillgång till verktyg för att förbättra sina instruktions- och klassrums 

praktik(er) och en av dessa effektiva strategier är återkoppling. Wiliam (2007) menar att 

formativ bedömning innebär avsevärda förbättringar i elevernas resultat. Författaren säger att 

använda sig av bedömning minut för minut och dag för dag för att anpassa undervisningen är 

ett sätt att tillgodose sina elevers olika lärande.  

 

Skolverket (2011) skriver att en bedömning av en elevs kunskaper tar sin startpunkt i elevens 

arbetsinsats. Arbetsinsatsen kan således betraktas som en följd eller svar på de uppgifter eller 

övningar som ingår i en bedömningssituation. Arbetsinsatsen kan både vara en produkt i form 

av ett slutresultat och en process som visar hur arbetet stadigt utvecklas. Black och Wiliam 

(2001) beskriver det i form av att lärare inte alltid kan förutspå vad eleverna kommer att lära 

sig av den planerade undervisningen men att formativ bedömning, arbeta med sina elevers 

framsteg och svårigheter, innebär att få bästa möjliga bevis på vad eleverna lärt sig under 

lektionen. 

 

Strandberg (2006) utrycker det i form av att framåtriktande pedagogiska aktiviteter är 

viktigast och att elever utvecklar kompetens i den värld de lever i. Han säger också att om 

lärmomenten presenteras för barnet och omformuleras till utmanande motiv kan de utgöra en 

positiv utvecklingsfunktion.  

Även om det är elevens förmågor som står i centrum för bedömningar i skolan, är det läraren 

som är den viktigaste personen och som med stöd i styrdokument och från kolleger, 

skolledning, elever och föräldrar kan göra bedömningen till ett medel för lärande. Eleverna 

har också en viktig funktion i det arbetet då de i förhållande till ålder och mognad ska utgå 

från att ta eget ansvar för sitt lärande genom att bedöma sina egna studieresultat och 

utvecklingsbehov (Skolverket, 2010).  Garrett, Mazzocco och Baker (2006) beskriver hur 

metakognition kan påverka hur eleven lär sig eller utför uppgifter och hur eleverna måste lära 

sig att övervaka och reglera de steg och metoder som används för att uppnå målet och lösa 
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problemet, bli förtrogna med tro, kunskap och färdigheter. De menar även att barn som har 

funktionsnedsättningar, likt barn utan funktionsnedsättningar, kan lära sig att arbeta med 

metakognition i viss utsträckning och att det ger positiva resultat. I Skolverkets 

bedömningsmaterial (2014) står det skrivet att de egentliga aktörerna är eleverna själva och att 

de behöver följa sin egen utveckling. Skolverket (2010) skriver även att forskningen visar att 

elever med funktionsnedsättning har mindre inflytande i skolan än barn och ungdomar i andra 

skolformer. Kan detta bero på att lärare i grundsärskolan själva tycker att det kan vara svårt att 

verbalisera med lättförståeliga ord lärandemål, kunskapsmål och vidare samtal om bedömning 

med grundsärskolans elevgrupp? Som lärare i grundsärskolan har vi fått erfara hur lite som 

finns skrivet och forskat om hur man i grundsärskolan bör arbeta för att öka elevernas 

medvetenhet och förståelse för sitt egen lärandeprocess och kunskapsutveckling. 

Genomgången ovan visar på den komplexitet som finns för elever och lärare i grundsärskolan 

när det gäller formativ bedömning. Denna studie handlar om hur lärare i grundsärskolan 

arbetar aktivt för att elever ska få en medvetenhet kring sitt eget lärande och sin 

kunskapsutveckling i grundsärskolan. Vi har valt att belysa studien utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Strandberg (2006) menar att lärande är en sociokulturell praxis som innefattar 

psykologiska processer och interaktion med andra människor samt aktiviteter. Säljö (2000) 

skriver om sociokulturellt perspektiv med utveckling och lärande som utgångspunkt och att 

detta handlar om indirekt eller direkt samspel med andra i praktiska och kulturella 

sammanhang. Vidare menar författaren att vi använder språket för att tänka och förstå och för 

att kunna förmedla det vi tänker och förstår till andra. 

I den här studien har vi intervjuat 16 stycken lärare i grundsärskolan. När det gäller 

arbetsfördelningen så har vi intervjuat 8 stycken lärare var, som vi har ljudinspelat och 

transkriberat var för sig för att sedan tillsammans analysera och sammanställa i matriser för 

att hitta de meningsbärande innebörderna och temana. 
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Centrala begrepp 
Grundsärskola 

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till 

grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska 

anpassas efter varje elevs förutsättningar och grundsärskolan består av 9 årskurser.  

Skolverket (2011) skriver att grundsärskolan består av utbildning i grundsärskolans ämnen 

eller inom träningsskolans ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan 

också bestå av ämnen enligt grundskolans kursplaner och/eller grundsärskolans kursplaner. 

Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social 

gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Ett krav för att vara 

behörig att undervisa i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan finns det en huvudregel som 

säger att det behövs en speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning. Dessutom 

krävs en grundutbildning som förskollärar- eller lärarexamen eller motsvarande 

(Skolverket.se). 

Träningsskola  
Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är 

avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. 

Istället för enskilda ämnen omfattas träningsskolan av en egen kursplan med fem 

ämnesområden, estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och 

verklighetsuppfattning som i sin tur sedan delas in i grundläggande och fördjupade kunskaper.  

Utvecklingsstörning 
Definitionen av utvecklingsstörning är att man under sin utvecklingsperiod fått en avsevärd 

och varaktig nedsättning av sina begåvningsfunktioner. Utvecklingsstörning handlar om 

hjärnans kognitiva funktioner som innebär en reducerad förmåga till abstrakt tänkande och 

svårigheter att lära sig nya saker, minne och orientering i tid och rum. Orsaker till 

utvecklingsstörning kan vara till exempel kromosomförändring, fosterskador, 

förlossningsskador, ämnesomsättningsrubbningar eller genetiska skador. Men oftast är 

orsaken okänd (Grunewald, 1998). 

 

Utvecklingsstörning definieras enligt SOU 2003:35 ofta på tre sätt: psykologiskt, socialt och 

administrativt. 
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Psykologiskt innebär utvecklingsstörning en hindrad intellektuell förmåga eller en låg 

utvecklingsnivå. I detta sammanhang används intelligenstest som mätmetod. Detta motsvarar 

eller är mindre än IQ 70. Detta mått används i dag vid utredningar av elever som kan komma 

ifråga för personkretsen.	  För att kunna genomföra en så grundlig bedömning som möjligt 

behövs det användas mer än ett slags test och att testning sker vid minst två tillfällen.	  Vilket 

test man väljer beror på bland annat på barnets ålder, funktionsnedsättning och förmåga till 

kommunikation (SOU 2003:35).	  

 

Den sociala definitionen har sin grund i bedömning av individens förmåga att möta 

omgivningens krav. Ofta är social förmåga och intellektuell förmåga relaterade till varandra, 

men det är långt ifrån fullkomlig samstämmighet. Det förekommer att personer med 

intellektuell förmåga som understiger IQ 70 kan anpassa sig till omgivningens krav på social 

anpassning. Det har t.ex. visat sig att personer med lindrig utvecklingsstörning påverkas av 

sociokulturella förhållanden och sammanhang. En gynnande och anpassad miljö gör det 

möjligt för eleven att klara omgivningens krav på anpassning. Med en social definition får 

man i regel en lägre andel personer med utvecklingsstörning än om man utgår från den 

psykologiska definitionen (SOU 2003:35). 

 

Den administrativa definitionen bygger på de övriga två antagandena. Det ena är det enskilda 

barnets behov av stöd och hjälp och det andra är hur samhället och skolan kan vara behjälplig 

och stödjande. Den administrativa definitionen är följaktligen en sammanvägning av den 

psykologiska och den sociala definitionen.	  Den administrativa bedömningen bygger på 

samhällets behov av att särskilja och göra åtskillnad av en viss grupp i behov av stöd och 

hjälp för att via lagstiftningen kunna ge detta stöd (SOU 2003:35). LSS, lagen om stöd och 

service är ett exempel på stöd och hjälp via lagstiftningen som kan innebära bland annat 

ledsagarservice, kontaktperson, korttidsvistelse. Schalock (2011) beskriver 

utvecklingsstörning så som en begränsning i intellektuella funktioner och adaptivt uppförande 

och lärande under utvecklingsperioden. Dessutom innebär det framför allt begränsningar inom 

den individuella funktionen och inom den sociala kontexten, vilket medför en stor nackdel för 

individen. 

 

För att bli mottagen i grundsärskolan krävs en helhetsbedömning. I en helhetsbedömning så 

utgår man ifrån elevens bästa på lång och kort sikt. Det innebär att man tar hänsyn till tidigare 

kunskap om eleven både från hemmet och från förskola/skola. Man gör även en utvärdering 
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av de stödåtgärder som prövats samt de nödvändiga utredningar en helhetsbedömning 

förutsätter, det vill säga en psykologisk, medicinsk, social och pedagogisk bedömning. 

Bedömningen bör utgå från testresultat kring elevens sätt att utvecklas och fungera i både sin 

lärmiljö som i umgänget med andra elever (Skolverket, 2001). 

 

Kunskap 

Skolans viktigaste uppgift är att främja lärandet och stimulera kunskapsutvecklingen. Själva 

kunskapsbegreppet är inte statiskt utan varierar mellan olika tider och områden och skapas i 

sociala sammanhang och är ständigt föränderligt. Man talar om såväl generell kunskap som 

tyst kunskap. Den tysta kunskapen är personlig och ofta knuten till speciella situationer och 

omständigheter och att kunskap är både mental men också kroppslig och situationell. 

Kunskapen däremot fungerar som ett redskap i utvidgningen av självet, den formar människor 

och handlar i skolarbetet om vilka kompetenser människor behöver för sitt framtida liv 

(Skolverket, 2010).  

Säljö (2007) säger att inta kunskaper innebär en kontinuerlig och systematisk byggnation av 

kommunikativa, intellektuella och sociala färdigheter. Vi människor formas genom kumulativ 

träning där erfarenheter och insikter under en lång och föränderlig tid utvecklas och byggs 

upp. Björklund Boistrup (2007) håller med och skriver att vi lär oss genom hela livet och vad 

och hur vi lär oss hör ihop med vilka erfarenheter vi gör och vilka upplevelser vi är med om. 

Författaren talar om två perspektiv på lärande och kunskap där den ena är relationell, 

kunskaps- skapandet mellan människan och världen och den andra är kontextuell som är 

kopplat till sammanhanget.  

Håkansson & Sundberg (2012) tar upp kunskaper och lärande i form av termer som formellt 

och informellt lärande. Det vill säga det formella lärandet är det som sker i 

klassrumssammanhang medan det informella lärandet sker i hemmet, bland vänner, på 

lekplatsen, på rasterna eller i andra situationer. De tar även upp faktaorienterad och procedural 

kunskap kontra självreglerad eller självstyrd kunskap, de säger att det är olika sorters kunskap 

som behöver samspela men att alla tre typer är centrala för lärande, kritiskt tänkande och 

problemlösning. De påpekar även att kunskap är en central byggsten för lärande och att det är 

viktigt att eleven kan koppla sina nya begrepp och kunskaper till de förkunskaper som eleven 

besitter. Detta utrycker Skolverket (2010) så som att skolan ska fördjupa och utveckla de 

kunskaper som eleverna har med sig och knyta an till nya erfarenheter som de får, detta har 
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betydelse för utveckling av ny förståelse och kunskap men hjälper även att synliggöra ett 

värde på vad de redan vet och kan.  

Säljö (2007) hävdar att vi är dåligt rustade för att beskriva och förklara samt förstå hur 

lärandet går till och hur människor erövrar kunskaper och en anledning säger han är på grund 

av att det är osynligt. Osynligt eftersom det är en konsekvens av mänskliga handlingar och 

måste förstås som en integrerad del av sociala praktiker. Strandberg (2006) menar att aktivitet 

mellan individer är ett nyckelord när man talar om lärande och utveckling. Lindqvist (1999) å 

sin sida anser att kunskapsskapandet är inget som man möter först när man börjar skolan utan 

att undervisning och utveckling påbörjas redan den första dagen av barnets liv. 

Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

Aktuella styrdokument i grundsärskolan 
	  

I läroplanen för grundsärskolan (2011) står det att eleverna fortlöpande ska uppmuntras och 

tränas i att ta en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildning och få information kring 

frågor som rör dem, samt att eleverna ska ta ett personligt ansvar för sina studier och sin 

arbetsmiljö. Det står också att läraren ska: 

• ”Utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt 

arbete i skolan,” 

• ”Svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och 

mognad,” 

• ”Tillsammans med eleverna planera och utvärdera arbetssätt och arbetsformer”. 

(Lgr 11, sid 16) 

Teori om lärande 

Skolan är en social konstruktion och Dysthe (2003) menar att det mest givande 

forskningsområdet inom pedagogiken under senare år har varit social mediering av 

individuellt lärande. Med social mediering menas att man nyttjar elevgruppens resurs för 

kunskap och lärande. Det kognitiva synsättet framhåller det individuella lärandet och det 

sociokulturella synsättet har sin betoning på kontext och interaktion. Vidare menar författaren 

att socialt medierat individuellt lärande har fler fördelar än isolerat lärande. Ett exempel på en 
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fördel är språkets betydelse i lärprocessen, att kunna formulera och sätta ord på kunskap och 

kunna dela det med andra och få reaktioner på sina åsikter är betydande för lärandet enligt 

Dysthe (2000). 

Håkansson och Sundberg (2012) skriver att synen har förändrats vad gäller föreställningen om 

att lärandet är en individuell aktivitet. Lärande är snarare något som faktiskt sker och formas i 

sociala miljöer och sammanhang. Vidare menar författarna att lärandet är kontextuellt och 

situerat och att fokus inte längre är inriktat på kvantiteter av kunskaper utan kvaliteter i 

kunskapsstrukturer. Strandberg (2006) beskriver lärande i form av barn och unga som 

påverkar sina lärsituationer och att lärande och att utveckling inte är bundna till stadier eller 

tillstånd, vare sig psykologiska, samhälleliga eller biologiska, utan det handlar om att vi 

överskrider gränser, prövar och övar på sådant som vi ännu inte kan. Dysthe (2003) tar upp en 

viktig aspekt i sociokulturellt perspektiv på lärande vilket är att det finns en motivation 

inbegripen i de förväntningar en elev möter från den kultur och det samhälle som de är en del 

av. I vilken utsträckning de upplever sammanhang mellan de lika arenorna de är en del i ger 

denne mening och motivation. Det är avgörande för eleven och dennes motivation och lust att 

lära om skolan klarar av att skapa och tillhandahålla interaktion och en miljö där eleven 

känner sig accepterad, uppskattad och någon som både kan något och kan bidra till det 

gemensamma. Detta är något som Vygotsky (1978) också behandlar, han säger att lärandet är 

en sociokulturell praxis där psykologiska processer utformas i aktiviteter och att barns 

utveckling är beroende av miljön, interaktion, verktyg och kreativitet. Vygotsky talar om 

proximala utvecklingszoner där barnet utvecklas med hjälp av artefakter, så som till exempel 

kamrater eller vuxna och med hjälp utmaningar som finns i den värld de lever i. Författaren 

menar att lärande är en social process där det barnet kan göra idag med hjälp av assistans kan 

barnet snart klara av själv till följd av lärandet tillsammans. 

Ellegaard (2004) menar däremot att i diskursen kring det kompetenta barnet liggen en 

paradox. Diskursen menar att alla barn är kompetenta, men trots det så är det ändå vissa 

förmågor, som krävs för att kunna ingå i kompetensdiskursen, till exempel abstrakt tänkande. 

Dessa förmågor är det långt ifrån alla barn som har möjlighet att leva upp till. Hundeide (i 

Dysthe, 2003) skriver om vikten av att lärare i alla utvecklingssammanhang övar sig i att 

aktivt söka efter gynnsamma egenskaper och resurser hos eleverna och kanalisera 

undervisningen på zonen för möjlig utveckling. När Östlund (2012) beskriver området 

formativ bedömning i grundsärskolan, framkommer det att det sociala samspelet och 

kommunikationen är en viktig del i hur elever med funktionsnedsättning utvecklas 
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kunskapsmässigt. Relationen mellan elever och mellan elever och lärare blir en viktig del i 

skolans utvecklingsarbete. Lilja (2013) menar att när lärare möter sina elever som hela 

människor och inte bara utifrån deras kognitiva förmåga utan som elever med känslor, behov 

och personliga mål, det är då relationer byggs. I mötet är det inte bara läraren som möter 

eleven, eleven möter också läraren och utifrån sammanhang och tid formas relationen mellan 

parterna. Andersson et al (2012) säger att kollektiva processer och demokratiska beslut som 

tas i sociala rum är en förutsättning för bildning.  

Schalock (2011) menar att när man talar om utvecklingsstörning är det inte bara personliga 

egenskaper som gör att personen upplever funktionshinder, utan omgivningen är avhängt på 

hur personer med funktionsnedsättning upplever och påverkas av sin omgivning. 

Omgivningens fokusering kring individualiserad hjälp och stöd kan påverka individens 

situation, självkänsla, stolthet och funktion i allmänhet. Såväl Säljö (2007) som Strandberg 

(2006) menar att lärandet är mer beroende av sociokulturella erfarenheter än av hur 

människan är genetiskt betingad eller vilken begåvningsnivå den anses vara på. Han säger att 

de intelligenstester som finns att tillgå bara mäter en del av en människas intelligens och att 

man istället skall tala om färdigheter och begåvningar. 

 Säljö (2000) gör gällande att människan utmärks av att utveckla och använda sig av fysiska 

och språkliga redskap. Språket är kollektivets redskap i den vardagliga interaktionen. Hela vår 

vardag är fylld av olika redskap, verktyg, resurser – alltså artefakter som möjliggör förmågan 

att handla, lära och tänka.  Säljö (2008) betonar vikten av kulturella redskap, redskap som 

består över tid så som bilder, skrifter, databaser och andra redskap. Författaren menar att de 

kulturella redskapen är en av de viktigaste beståndsdelarna i vårt kollektiva lärande och 

redskapen ersätter och kompenserar det man gjorde i den gamla skolan, nu behöver man inte 

memorera texter eller träna huvudräkning i samma utsträckning som tidigare, redskapen blir 

som en förlängning av vår kropp. Det är de kulturella redskapen som omvandlar vår värld och 

medverkar till att nya generationer kan bygga vidare på tidigare generationers erfarenheter. 

Strandberg (2006) skriver att IKT (informations och kommunikationsteknologi), är en artefakt 

och ett lärverktyg som har en given plats i dagens skola. Författaren menar att med datorns 

hjälp så expanderar klassrummets fysiska begränsningar och möjliggör olika sorters 

kommunikationsmönster samt tillskriver alla användare kompetens oberoende av 

utvecklingszon eller funktionsnivå. 
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Utmaningar i den pedagogiska vardagen i grundsärskolan  

Lärare i grundsärskolan uppmanas att undervisa en allt mer skiftande grupp barn, varav 

många inte kommer till skolan med skolfärdigheter som krävs för adekvat skolresultat för att 

ha möjlighet att uppnå de mål som ingår i läroplanen. Samtidigt präglas skolan av krav på 

ökad standard och högre förväntningar på lärarnas kompetens samt att undervisningens ska 

präglas av implementering av evidensbaserade metoder (Cavanaugh, 2013). Lundahl (2006) 

skriver att när och hur skolan ska bedöma elevers kunskaper kan detta betraktas som ett evigt 

dilemma. Under olika perioder har olika aktörer haft skilda åsikter, förslag, behov och 

intressen av att veta vad eleverna har lärt i skolan. När dessa olika viljor att veta inträder 

spänningar som kan relateras till dessa skilda perspektiv på skolans uppdrag, på kunskaperna, 

undervisningen och inte allra minst på lärarna och eleverna. 

Granlund och Göransson (2012) beskriver hur olika bakomliggande tankestrukturer utvecklar 

olika karaktärer av kunskap om vår värld och omgivning. Tankestrukturerna utgör ett 

sorterande, ordnande och jämförande av sinnesintryck och upplevelser det som sedan 

människans begåvning använder för att utveckla sin verklighetsuppfattning för sitt samspel 

med omgivningen. Säljö (2008)  menar i det sociokulturella perspektivet är språk centralt i det 

mänskliga tänkandet som ett slags inre samtal. I och med detta blir frågan om språkets 

utveckling och natur nära knuten till våra kognitiva förmågors utveckling. Eftersom 

kommunikation och lärande utvecklas i samspel är de grundläggande förutsättningar för 

kunskapsbildning och färdighetsutveckling och det sker hela tiden förändringar i vårt sätt att 

kommunicera i vårt samhälle. 

Elever med kognitiv funktionsnedsättning utvecklar inte det abstrakta tänkandet i samma takt 

som de flesta andra elever (Kylén, 2006). Eleverna med en utvecklingsstörning lagrar 

livserfarenheter under hela sitt liv men sättet att tänka och förstå fortsätter att vara konkretare 

än vad som är vanligt hos jämnåriga elever med en normal begåvning (Jakobsson & Nilsson, 

2011). Brister i den kognitiva utvecklingen påverkar även språkutvecklingen och 

begreppsbildningen allmänt. Många av eleverna med en utvecklingsstörning har en försenad 

eller en avvikande språkutveckling menar Heister Trygg (2012). Vidare menar författaren att 

en störning i kommunikationsförmågan ofta hör ihop med andra funktionsnedsättningar. 

Vanligen behöver en pedagog använda sig av både naturliga och specifika 

kommunikationsformer och dessutom kanske även av flera olika. Swärd och Florin (2014) 

menar att många av eleverna i grundsärskolan kan ha svårt att berätta vad de tycker och anser 
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och att i detta blir föräldrarna viktiga. I vissa fall är samverkan med föräldrarna helt 

avgörande för elevens lärande och utveckling och bör utgöra en viktig grundsten för det 

pedagogiska arbetet med elever som har en intellektuell funktionsnedsättning vilket kan 

medföra brister i kommunikationsförmåga.   

 

Skolverket (2011) skriver, när det gäller matematikundervisningen i grundsärskolan, att det 

finns anmärkningsvärt få empiriska studier av didaktiska perspektiv på undervisning i den 

svenska grundsärskolan. Skolverket lyfter och efterfrågar utifrån sina slutsatser en mer 

kunskapsinriktad undervisning med större utmaningar för eleverna. För att skolan ska ha en 

förutsättning att genomföra kunskapsuppdraget krävs att det finns förståelse för sambanden 

mellan mål, bedömning, kunskaper och undervisning. Enligt Gröndahl (2014) gör de allra 

flesta lärare anpassningar av läromedel och material som de använder i undervisningen för att 

de ska vara tillgängliga för eleverna i grundsärskolan och då framför allt i inriktningen 

träningsskolan. Vidare menar författaren att i kursplanernas syfte framgår vad undervisningen 

i respektive ämne ska bidra med och vilka förmågor undervisningen ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla. I undervisningen är det därför av betydelse att elevernas ges 

tillfälle att utveckla dessa förmågor. Då behöver de läromedel som används baseras på en 

undervisning som även tangerar och har sin grund i kursplanernas syfte. 

 

Det krävs även att såväl lärare, skolledare och annan skolpersonal har diskussioner 

kontinuerligt kring hur man bäst arbetar mot en fortsatt utveckling (Skolverket, 2010).  

Östlund (2012) skriver att forskningen visar att inom träningsskola och grundsärskolan finns 

behov av en lärarkompetens som inte på ett ensidigt sätt reproducerar ensidiga, stereotypa 

uppfattningar om vad undervisningen inom skolformerna innebär utan istället för in nya 

perspektiv om vad lärande och elevdeltagande kan innebära. Wiliam (2013) skriver om hur 

skolans ökade resultat driver samhället framåt och att en del av de ökade resultaten beror på 

att man ökar kvaliteten på lärarna och undervisningen.  Det ligger alltså på skolledningen att 

se till att man har en hög kompetens hos de lärare som undervisar för att få positiva resultat i 

skolan. Hattie (2013)  menar att det är av största vikt att skolledare skapar ett klimat som 

innefattar förtroende och kollegialitet som bidrar till att man regelbundet diskuterar påvisbara 

effekter på elevernas lärande. 
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Formativ bedömning 

Det står i läroplanen att man ska sträva efter att varje elev utvecklar ett större ansvar för sina 

studier, det är här den formativa bedömningen kommer in med ett aktivt deltagande från 

eleven är viktigt för att eleven ska kunna reflektera kring sitt kunnande och därigenom öka 

tilltron till den egna förmågan. Elever behöver bli medvetna kring sin egen lärandeprocess 

och det finns flera sätt att göra detta på. Ett sätt att arbeta kring elevens lärande är att eleven 

får reflektera över hur denna är och agerar i olika situationer och ett annat är att ställa frågor 

till eleven kring ett visst innehåll, det kan handla om vad eleven kan idag samt vad den vill bli 

bättre på i framtiden (Björklund Boistrup, 2007). 

Precis som Björklund Boistrup (2007) anser Håkansson och Sundberg (2012) att forskningen 

visar på betydelsen av att elever utvecklar en tydlig förståelse kring lärandeprocesserna och 

strategier samt utformning av konkreta uppgifter som stödjer utvecklingen av en medvetenhet 

och som hjälper dem nå målen och att läraren är en central resurs när det handlar om att hjälpa 

eleverna. Powell och Makin (1994) menar att genom att använda sig av visuellt stöd kan 

elever utveckla sitt berättande och behöver inte överbelasta arbetsminnet. 

Paris och Winograd (1990) skriver i sin artikel att metakognition är en del av självinsikten. 

Författarna menar att metakognition innebär självständigt lärande genom att man får insikt i 

sitt personliga tänkande. Denna självkännedom är speciellt viktigt för elever med svårigheter 

eftersom de kan ha problem med att förstå och bedöma samt hantera sina egna resurser för 

lärandet. De säger att självkännedomen kan leda till flexibla och trygga 

problemlösningsstrategier samtidigt som man bygger på självsäkerheten och stoltheten. Det 

handlar om att öka elevernas förståelse av akademiska uppgifter och lärandeprocesser samt 

lämpliga mål för undervisningen och säger att det självreglerande lärandet beror på en positiv 

syn på den egna kompetensen, motivation samt framtidsförväntningar. Klapp Ekholm, Norell, 

Olsson, Pettersson, Pramling- Samuelsson, Pramling och Ridderlind (2010) kallar det för 

självvärdering och skriver också om hur eleverna ska få chansen att äga sin kunskapsprocess 

samt kunna driva den framåt. Det handlar om att reflektera över vad man kan och inte kan i ett 

moment för att kunna gå vidare med eller utan hjälp i sin egen kunskapsutveckling. För att 

kunna göra detta måste eleverna veta vilka målen är och på vilka sätt de ska uppnås samt 

förstå avsikterna med lärandet för att sedan kunna självvärdera sitt arbete och avgöra huruvida 

målet är uppnått med godtagbar kvalitet.  
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Black och Wiliam (2001) säger i sin avhandling att en del av deras studie visar framför allt på 

att de eleverna med svårigheter i skolan är mer behjälpta än andra av att arbeta med formativ 

bedömning och självbedömning. Något som Dunn och Mulvenon (2009) är lite skeptiska 

emot, de menar att det inte finns tillräckligt med undersökningar som ger belägg för att 

formativ bedömning är fullt så verkningsfull. Den metakognitiva ansatsen är ett sätt att arbeta 

med självreflektion kring lärandet. Garett, Mazzocco och Baker (2006) skriver att 

metakognition är ett brett begrepp som syftar till kunskap om den egna kognitionen. Det 

inkluderar men är inte begränsade till kunskap om processer av reglering och organisering av 

det som sker under arbetet med uppgiften. Wall (2008) menar att man kan bygga upp en 

metakognitiv förmåga där eleven kan förstå samband, mönster men att fullt ut utveckla en 

metakognitiv förmåga krävs förståelse för bland annat orsakssamband i flera led.  

Chan, Konrad, Gonzalez, Peters och Ressa (2014) skriver om formativ bedömning och 

återkoppling som en hörnsten i undervisningen på grund av att det är det mest kraftfulla 

instruktionsverktyget. De säger bland annat att den formativa bedömningen ger eleverna 

ägandet av lärandet samtidigt som det blir ett slags kvitto på lärarens undervisning och en av 

fördelarna är att den sker i och under undervisningen och instruktionerna och inte vid 

speciella tillfällen. De säger att specifik återkoppling ger eleverna information om vad de 

lyckats med i förhållande till lärandemålet och identifierar vad de behöver fokusera på för att 

förbättra sig samt att återkoppling är ännu viktigare för elever med funktionsnedsättning och 

för dem som måste kämpa med skolans krav. Ytterligare en aspekt på formativ bedömning är 

att det kräver att läraren kan sätta tydliga mål och samla och dokumentera bra lärandematerial 

samt engagera eleverna i målfokuserade aktiviteter. Det är även viktigt att läraren är väl 

medveten om vilka elever man arbetar med, hur deras tidigare skolerfarenheter ser ut för att 

man ska kunna ta emot feedback utan att gå i försvarsställning och att elever med 

funktionshinder kan behöva speciella instruktioner för att kunna förstå och ta till sig 

återkopplingen. I boken Att följa lärande tar Wiliam upp fem grundpelare som formativ 

bedömning bör vila på: 

• ”Eleverna får effektiv feedback” 

• ”Eleverna är aktivt engagerade i sitt eget lärande” 

• ”Undervisningen tar hänsyn till bedömningens resultat” 

• ”Erkännande av vilken djupgående inverkan bedömning har på elevernas motivation 

och självaktning, två faktorer som påverkar lärandet i mycket hög grad” 
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• ”Eleverna måste kunna bedöma sig själva och förstå hur de ska göra framsteg”                                          

(2013, sid 54) 

 

När det handlar om skillnaden mellan summativ och formativ bedömning så skriver 

Håkansson och Sundberg (2012) att den formativa bedömningen är en framåtsyftande 

återkoppling så som vardagsbedömningar i klassrummet med syftet att stödja elevens lärande 

medan den summativa bedömningen är en sammanfattande slutgiltig bedömning så som prov, 

skriftiga omdömen och bedömningssystem. Jönsson (2013) anser att både summativa och 

formativa bedömningar bör utgå från samma mål och kriterier och uppfylla samma krav på 

tillförlitlighet och validitet. Detta innebär enligt författaren att det inte finns några genvägar 

till ett summativt omdöme. Författaren menar också att detta blir tydligt när de skriftliga 

omdömena formuleras som en summativ utvärdering men den ska också kunna användas 

formativt. Klapp Ekholm, Norell, Olsson, Pettersson et al (2010) menar att för att man ska få 

positiva konsekvenser av bedömningen så krävs det en medvetenhet. Författaren säger att 

medvetenheten grundar sig i bedömningens grundfrågor- varför, vad, hur, vem, när, men att 

man som pedagog även behöver ha en medvetenhet kring sina egna och andras såväl styrkor 

som svagheter i bedömningsfrågorna. Hodgen och William (2006) beskriver tre typer av 

återkoppling som utgör en kärna i bedömning för lärarande. Feedback från elev till lärare, från 

lärare till elev och mellan elever. Återkopplingen ska behandla var eleverna befinner sig och 

hur de kan förbättra sina resultat och utvecklas mot målet. Fokus är på styrkor och svagheter i 

elevens lösning och vad som kan vidareutvecklas. 

Wettergren (2013) skriver i sin licentiatuppsats att en av grunderna i formativ bedömning är 

att klargöra lärandemålen för elever. I studien visar forskaren på och ger uttryck för att det är 

viktigt att lärare kommunicerar mål och bedömning med eleverna, dels som ett stöd för 

lärarna själva och för att hålla fokus i undervisningen. Forskaren menar att resonemanget 

kring bedömning och återkoppling inte endast handlar om vad eleven kan eller behöver 

utveckla men att lärare använder bedömning och återkoppling för att justera sin undervisning 

och rikta uppmärksamheten mot det som inte fungerat. 

Håkansson och Sundberg (2012) beskriver att de strategier som har ett elevperspektiv och där 

kunskap- och undervisningsmålen är tydliga och individuellt anpassade för elevens lärande är 

positiva faktorer för kunskapsutveckling. Lärandet ska ske i små steg med tät återkoppling. 

Vidare betonar författarna att återkopplingen bör ses ur ett elevperspektiv för att pedagogen 
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ska kunna skapa goda lärandeerfarenheter hos eleven. För en stödjande och utvecklande 

återkoppling ska ske behöver pedagogen vara väl förtrogen med de mål och kunskapskrav 

som gäller och också veta hur varje elev ligger till i sin kunskapsutveckling samt belysa 

skillnaden mellan nuvarande kunskaps- och lärandemål och veta vad som är nästa steg.  

Lindström och Lindberg (2007) skriver att tanken med den formativa bedömningen är att den 

består i kvalitativ återkoppling och att den ska utgöra ett stöd för elevens lärandeprocesser och 

innefattar elevens självbedömning samtidigt som det är ett verktyg för lärarens 

planeringsarbete och för dialogen mellan elev och lärare. De säger även att bedömning idag 

har fått en förskjutning från att bedöma produkter till bedömning av processer samt att det är 

förståelse och förmågor, kritiskt tänkande, kommunikation och kreativitet och inte kunskaper 

och färdigheter som bör bedömas. 

Wiliam (2007) talar också om det positiva med att arbeta kring formativ bedömning men 

påpekar att det inte bara handlar om att lägga om några rutiner i lärarens normala 

undervisning. Han säger att för att få det att fungera så krävs det en stor förändring av fokus, 

vad läraren lägger in i processen och förhållningssätt, men att erfarenheten hitintills tyder på 

att investeringen i dessa förändringar blir rikligt belönad. Vidare skriver Wiliam att det finns 

flera sätt att klargöra målen i början av en process men att det är väsentligt att man skiljer på 

lärandemålen och själva aktiviteterna som ska leda till önskat kunnande. Wiliam menar att när 

det gäller effektiviteten av återkopplingssituationen handlar det om att deltagarna inte bara 

fick veta vad de skulle förbättra utan även hur de skulle gå till väga. Ytterligare en aspekt 

kring återkopplingen är att eleverna behöver få tid för att läsa, svara på, tänka och agera kring 

den återkoppling man fått för att kunna ta den till sig. Han tar även upp lärande som resurs åt 

varandra i form av ”två stjärnor och en önskan” och menar att eftersom eleven tvingas 

internalisera lärandeintentioner och framgångskriterier ökar insikten kring det egna lärande 

och agerande i samband med återkopplingen till en annan elev.  
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Syfte 

Utifrån forskningsgenomgången blir det synlig att det finns ett behov av att vidare beskriva 

och analysera förutsättningar för formativ bedömning i grundsärskolan. Syftet med studien är 

att beskriva och analysera några lärare i grundsärskolans tankar, tillvägagångssätt och vilka 

artefakter de säger sig använda i sitt arbete med formativ bedömning i syfte att 

medvetandegöra sina elevers eget lärande och kunskapsutveckling i grundsärskolan. 

Frågeställning 

Hur definierar några lärare i grundsärskolan formativ bedömning?  

Hur beskriver några lärare i grundsärskolan att de arbetar med formativ bedömning? 

På vilket sätt beskriver några lärare i grundsärskolan att de arbetar för att utveckla elevens 

förståelse för sitt eget lärande? 

Vilka tillvägagångssätt och artefakter använder sig några lärare i grundsärskolan av för att 

skapa förutsättningar för formativ bedömning? 

Metod 

Uppsatsens syfte är att erhålla kunskap kring hur några lärare i grundsärskolan arbetar för att 

medvetandegöra elever kring deras egna lärande och kunskaper, vilka tillvägagångssätt som 

tillhandhålls samt vilka artefakter som lärare i grundsärskolan använder sig av i 

synliggörandet. I det här avsnittet beskrivs och diskuteras den metodologiska ansats, vilka 

datainsamlingstekniker som använts samt hur föreliggande studie har genomförts. Det valda 

problemet avgör den metodologiska ansatsen, det vill säga datainsamlingsmetod, 

förhållningssätt, databearbetning samt analys (Kvale & Brinkman, 2009). 

Författarna Fejes och Thornberg (2012) skriver att metodansatsen är beroende av 

problemformuleringen av definierat problem och att metodansatsen sedan får konsekvenser 

kring det som studeras, hur det studeras och slutligen hur det kan analyseras. Creswell (2013) 

skriver att kvalitativa studier kan se olika ut beroende av vilken sorts studie som är tänkt, men 

det handlar om att forskaren är ute i samhället och undersöker och tolkar hur informanterna 

ser på fenomenet ur en politiskt, socialt och kulturell kontext. Enligt Kvale och Brinkman 

(2009) är forskningsintervjun en produktionsplats för kunskap och att intervjukunskapen 
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konstrueras i den sociala interaktionen mellan forskaren och intervjupersonen samt att 

kunskapen skapas genom frågor och svar och inte är på förhand given. De menar även att 

intervjun är en kontextuell, narrativ och språklig företeelse och en aktiv process och att den 

påverkas av intervjuarens personliga omdömen och praktiska färdigheter. Om detta skriver 

även Creswell (2013) som menar att forskaren bör vara medveten om att sin personliga 

historia som undersökare samt intressen och erfarenheter påverkar undersökning och resultat. 

Genomförande 

Intervju 

Vi har utgått från en kvalitativ ansats där vi intervjuar lärare i några olika grundsärskolor 

kring deras tankar och tillvägagångssätt när det gäller lärarnas i grundsärskolans arbete med 

att medvetandegöra elevernas förståelse kring deras lärande och kunskapsutveckling. I 

intervjusituationen har vi använt oss av en intervjuguide. En intervjuguide är ett mer eller 

mindre strukturerat manus med frågor på de ämnen som ska täckas. En fråga bör vara 

konstruerad så att den kan bidra till en tematisk kunskapsproduktion samtidigt skapa en god 

intervjuinteraktion med eventuella tillfällen för följdfrågor för att ge spontana beskrivningar 

och/eller teoretisk analys av intervjupersonens uppfattning (Kvale och Brinkman, 2009).  

Fördelen med att arbeta med intervjuer är att forskaren får en djupare, mer detaljerad och 

bättre kunskapssyn inom forskningsområdet. Tanken med att intervjua lärarna i 

grundsärskolan var att få lärarnas syn och tankar på formativ bedömning och hur man kan 

göra elever medvetna om sin kunskap. Eftersom det var lärarnas syn på och inte agerande 

kring formativ bedömning kändes det inte relevant att komplettera med någon observation. 

Intervjuguiden bestod av öppna intervjufrågor med möjligheten att ställa följdfrågor för en 

djupare eller bredare förståelse. Creswell (2013) menar att det är lämpligt att man i förväg har 

gjort ett protokoll för intervjun med en sorts kom ihåg-punkter för viktig information som 

behöver ges i samband med intervjun, varpå vi inför varje intervju tog vi upp dessa kom ihåg-

punkter. Innan vi gick ut och intervjuade lärare i grundsärskolan så gjorde vi en pilotintervju 

för att se att våra frågor var relevanta för vårt syfte och våra frågeställningar. I pilotintervjun 

gavs chansen att se om man behövde göra om frågorna, lägga till ytterligare frågor eller ta 

dem i en annan ordning samt hur lång tid intervjun skull komma att ta. Det som framkom 

efter pilotintervjuerna var att ordningen på frågorna ändrades något samt att vi la till några 

frågor (Kvale & Brinkman, 2009). 
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Under intervjuerna har vi som intervjuare haft en förutbestämd och uttalad tidsram för varje 

intervjutillfälle. Vi som intervjuare har tagit ansvar för tidsramen men också haft fokus på 

frågorna och låtit informanten få det största talutrymmet genom att vi som intervjuaren intagit 

en lyssnande hållning. Intervjuerna utfördes enligt önskemål från lärarna på respektive lärares 

arbetsplats i en enskilt och ostört rum och varande i 30 -60 minuter.  Intervjuerna spelades in 

på en mp3 eller mobiltelefon för att sedan transkriberas för ytterligare förståelse och för 

vidare analys. 

Urval och deltagare 

Vid urvalet så kontaktades ett antal grundsärskolor i såväl söder- som västerort i 

Stockholmsområdet. Informanterna informerades kring syftet med undersökningen, hur 

intervjuerna skulle komma att behandlas och vem eller vilka som kommer att få ta del av den 

Följande strategier användes för att få tag i informanterna, dels skickades mail ut till 

rektorerna på grundsärskolor och de ombads höra med sina lärare i grundsärskolan om de 

kunde tänka sig medverka i en intervju och dels användes kontakter som vi bland annat har 

knutit kontakt med i grundsärskolenätverk.  Det är sammanlagt 16 lärare i grundsärskolan 

som har deltagit i intervjuer och det är en blandning av grundsärskolan och med inriktning 

träningsskola. De informanter som deltog hade varierande utbildningar. De flesta var 

speciallärare eller specialpedagoger men några hade inte formell utbildning för att arbeta som 

lärare i grundsärskolan, men hade en gedigen erfarenhet och kompetens. De personer som var 

intressanta för en intervju var legitimerade lärare för grundsärskolan som arbetar inom de 

lägre åldrarna i grundsärskolan och med inriktning träningsskola. Tanken var att hålla oss 

inom samma åldersspann för att sedan kunna sammanställa och jämföra på ett mer adekvat 

och mer jämförbart sätt samt att det är intressant eftersom det var inom denna ålderskategori 

som intresset för ämnet uppkom. 

Dataanalys 

Creswell (2013) skriver om att bearbetningen av data handlar om olika nivåer av abstraktioner 

och att man utgår från den breda massan av data för att sedan bryta ned och organisera den i 

mindre enheter för vidare analys. Det handlar om att se det betydelsefulla och se bortom det 

uppenbara och självklara (Fejes och Thornberg, 2012). Kvale och Brinkman (2009) beskriver 

det genom att säga att man går utöver de manifesta innebörderna och med hjälp av tolkning 

inom en kontext gå mot djupare tolkning och förståelse av fenomenet.  I analysarbetet för 

denna studie har det handlat om aktivt sorterade, organiserade, kategoriserande och därav ha 
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sammanställt och hittat mönster och för att återigen organisera och bryta ned data till 

hanterbart material. Detta för att sedan kunna se mönster, sortera och organisera, hitta likheter 

och skillnader och för att se de meningsbärande innebörderna. Som en hjälp i kodningsarbetet 

använde vi oss av en matris med intervjufrågorna och svaren för att på ett tydligt och 

överskådligt sätt kunna jämföra och analysera det som framkom under intervjun. Som del i att 

förstå våra resultat satte vi resultaten i sammanhanget av tidigare forskning. I analysarbetet 

framkom bland annat att en del av intervjufrågorna hängde ihop och gick in i varandra. På 

grund av det lästes transkriberingarna ett flertal gånger och svaren delades upp i mindre 

enheter för att kunna se samband och analysera.  

Vi har även utgått från att som forskare är tolkning av data begränsad utifrån kvalitetskriterier 

som kan ställas. I tolkningsarbetet har vi hållit oss till rimliga, välgrundade tolkningar och 

intet ägnat oss åt fritt tyckande eller projicerande av egna idéer. När det gäller Reflexiviteten 

har vi funderat över vår relation till informanterna och hur den kan påverka det resultat som 

framkommit, bland annat eftersom vi har intervjuat lärare i grundsärskolan som vi tidigare 

mött och därmed kände till viss del. I de situationerna har vi försökt att inta en forskarroll och 

agerat på liknande sätt som mot de informanter som vi tidigare aldrig hade mött med en 

medvetenhet kring balansen mellan närhet och distans, för att få riktig information och 

samtidigt inte förlora sin analytiska distans. Vi har tagit i beaktande vår 

perspektivmedvetenhet under hela undersökningen samt under vilka former och med vilka 

förutsättningar som materialinsamlandet kom till under forskningsprocessen (Fejes och 

Thornberg, 2009). När det gäller det resultat som framkommit är vi som forskare helt 

medvetna om att det inte går att generalisera utgången utifrån ett sådant begränsat material, 

snarare är syftet med kvalitativa studier att beskriva och analysera fenomen på ett djupare 

plan. Som vi tidigare har uttryckt så har elever med utvecklingsstörning ofta en försenad eller 

avvikande språkutveckling. Utifrån detta så har vi i vårt analysarbete kunnat dra paralleller till 

sociokulturellt perspektiv där interaktionen och språkets betydelse och det sociala samspelet 

är av stor vikt för utveckling lärande. Vår studie är ett bidrag till förståelsen av hur lärare i 

grundsärskolan tänker om och arbetar med formativ bedömning och kan ses som exempel 

vilka andra kan läsa, tolka utifrån sina referensramar och dessutom jämföra sig med.  

Etiska aspekter 

Forskningsetik omfattar frågor kring relationen mellan etik och forskning. Det omfattar även 

de etiska kraven på forskaren och forskarens genomförande och inriktning. Det är väsentligt 



22	  
	  

hur de personer som medverkar i forskningen som informanter behandlas. De ska skyddas 

från skador eller kränkningar när de medverkar i forskningen enligt individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

I studier med aktiv insats av deltagarna ska samtycke alltid inhämtas och deltagaren har rätt 

att själv bestämma över sin medverkan.  Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

bör deltagare i studie ges tillfälle till att ge sitt informerade samtycke och därför har vi 

muntlig och skriftligt upplyst deltagarna om deras uppgift i studien och under vilka villkor de 

deltar i studien, detta har även gjorts i det missivbrev som skickades till informanterna innan 

intervjun. Studiens syfte, tillvägagångssätt och förväntade nya insikter och att deltagandet i 

studien är frivilligt har tydligt framkommit när deltagarna har blivit informerade. Deltagarna 

har också blivit informerade om att studiens insamlade material inte ska användas för något 

annat syfte än för vår examensuppgift. Kvale och Brinkman (2009) menar att konfidentialitet 

handlar om att intervjupersonernas identitet och privata data inte avslöjas i texten men att 

forskaren är lojal de ursprungliga uttalandena. Det handlar också om konsekvenser vid 

intervjuandet och att se forskarens roll, dennes moraliska integritet och känslighet samt 

engagemang i moraliska frågar. Bland annat handlar det om den närheten som forskaren kan 

komma i forskningssituationen och hur det ställer krav på forskarens känslighet och 

fingertoppskänsla för hur långt man kan gå och vilka frågor man kan ställa. Till detta har vi 

förhållit oss genom att vara observanta på den intervjuades kroppsspråk, mimik och tystnad, 

låta informanten prata till punkt och sedan gå vidare till nästa fråga när man känner att 

informanten inte vill prata mer kring frågan. 

Resultat 

Utifrån våra intervjuer med 16 lärare i grundsärskolan har följande framkommit som är 

relevant för vår studie gentemot våra frågeställningar. Det handlar om hur lärarna i 

grundsärskolan definierar formativ bedömning men också med vilka metoder lärarna i 

grundsärskolan arbetar med att skapa förståelse för elevens eget lärande och 

kunskapsutveckling. Dessutom har vi frågat kring vilka artefakter som lärarna i 

grundsärskolan använder sig av för att skapa förutsättningar för den formativa bedömningen. 

De teman som framkom utifrån vår analys av intervjuerna var följande. De kursiva temana är 

huvudteman och de teman som följer huvudtemana är underteman i våra resultat. Formativ 

bedömning- föra lärandet framåt, se de små stegen. Dokumentation, portfolios- IUP och 
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skriftliga omdömen, IKT. Återkoppling- sker dagligen, tydliggörande med hjälp av foto och 

film. Artefakter, foto, film, portfolios, IUP och skriftliga omdömen. Hinder och utmaningar i 

den pedagogiska verksamheten- kunskapsmålen behöver brytas ned, material som tangerar 

kunskapsmålen, tid, brist på stöd av skolledning. Relationer- föräldrarna, lärare- elev. 

Kunskapsperspektiv kontra omsorgsperspektiv- meningsfulla mål. Resultatet redovisas utifrån 

teman och exemplifieras med hjälp av citat. Dessutom sätts detta i sammanhanget av tidigare 

forskning. 

Formativ bedömning i grundsärskolan 

I intervjuerna framkom att samtliga lärare i studien tyckte att det är svårt att arbeta med 

bedömning oavsett om man jobbar i grundsärskolan eller med inriktning träningsskolan, det 

som är svårt beror bland annat på att elevgruppen har så olika kognitiva förutsättningar. Detta 

innebär att många elever har svårigheter med att relatera till tidigare händelser då de i tanken 

är i nuet, här och nu. Lärarna sa att formativ bedömning handlar om att bedöma vad eleven 

kan och inte kan i olika situationer då eleverna har problem med generaliseringar, och att se 

vad eleven har förstått och vad man behöver förtydliga för att kunna se de små framstegen 

och komma fram till vad som är nästa steg. Lärare 1 förklarade: 

”Att man ser var eleven är här och nu i just detta tillfälle och var ska den 

sedan” 

Lindqvist (1999) säger att i undervisningen bör lärare utgå från den närmaste 

utvecklingszonen för att kunna aktivera och möta upp en rad inre utvecklingsprocesser hos 

eleven och att det är den välorganiserade undervisningen som medför intellektuell utveckling. 

Håkansson och Sundberg (2012) skriver om att den formativa bedömningen handlar om att 

samla information om elever styrkor och svagheter och att det är ett sätt för lärare att få 

information för att kunna planera undervisningen. 

Några av informanterna sa att formativ bedömning handlar om att starta upp en lektion och gå 

igenom det som man ska träna på för att sedan efter lektionen utvärdera tillsammans med 

eleverna. Det här skriver både Hattie (2009) och Black och Wiliam (2001) om, de säger att i 

samband att läraren studerar elevens lärande och återkopplar till eleven så får läraren ett kvitto 

på vad som har fungerat och vad som inte har fungerat och därigenom underlag för ytterligare 

planering av lektioner. Strandberg (2006) menar att målen är viktiga och om de är 

tillgängliga, gripbara och motiverande är en framgångsfaktor för utveckling. En av 

informanterna beskrev ett sätt att arbeta med formativ bedömning enligt följande: 
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”Varje vecka så tittar vi på veckans bilder tillsammans. Vi pratar om vad vi gör, 

vem det är och vad personen gör. Sedan tar vi och kopplar det till IUP:en och 

ser vad det är som eleven ska träna på och vad vi missat.” Lärare 6 

 

Alla intervjuade ansåg att den formativa bedömningen inte minst sker i samband med de 

skriftliga omdömena och IUP (individuella utvecklingsplaner) samt i utvecklingssamtalet. 

Inför dessa var de några av lärarna som sa sig använda sig av tester i matematik och svenska 

samt en utvärderingsenkät till eleverna med ledsna och glada gubbar. En sak som alla lärarna 

var överens om var vikten av diskussioner kring bedömning av elever i kollegiet. Dock ansåg 

många av lärarna att de saknade stöd av skolledning och att skolledningen hade för lite 

kunskaper kring bedömning av kunskaper i grundsärskolan inte minst inriktning 

träningsskolan. Bland annat sa de att: 

”Det har varit väldigt dåligt engagemang från skolledningen med det är på 

gång att bli mer och det är nog därför som vi inte diskuterar bedömning så 

mycket heller.” Lärare 4 

 

”Vår tidigare rektor har utvecklats tillsammans med oss och anser att våra 

elever kan lära sig något och att vi behöver jobba med bedömning, men vi har 

inte fått så mycket hjälp kan jag säga.” Lärare 6 

	  
Några av lärarna vittnade om hur bra det är när skolledningen är inbegripna i diskussioner 

kring bedömning och kunskapsmål och hur detta ledde till vidareutveckling och bra 

bedömningsdiskussioner. Ytterligare en synpunkt var att det inte finns något övergripande 

krav på dokumentation och ingen tillgång till bra bedömningsmaterial. Det var dessutom 

många som saknade riktlinjer kring hur dokumentationen ska gå till. I intervjuerna var det 

många som uttryckte att de kände att diskussionerna i nätverksmöten, mattelyftet för 

grundsärskolan och i kollegiet gör att man får vidare perspektiv på bedömning. Håkansson 

och Sundberg (2012) säger att forskningen visar på att oavsett användning av olika 

bedömningsformer inte garanterar framgångsrikt lärande. De säger att för att bedömningen 

ska bidra till ett ökat lärande måste den integreras i undervisningspraktiken, i planeringen, 

genomförandet och i uppföljningen. 
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Dokumentation 

Samtliga av de intervjuade svarade att de arbetade mycket med dokumentation genom att fota, 

filma med digitalkamera, iPad eller videokamera och använda sig av bilderna och filmerna 

tillsammans med eleverna som ett sätt att visa på lärande. En lärare lät eleverna skriva dagbok 

i slutet av varje skoldag.  

”Tänk vad häftigt när man visar på stora smartboarden, eleverna in action, det 

blir så tydlig direktåterkoppling” Lärare 12 

 

Lindström och Lindberg (2007) säger att dokumentera genom bilder, skrift och filmning 

stimulerar elevens metakognition vid genomgången av dokumentationen och på samma gång 

blir det en del av den formativa bedömningen. Dokumentationen är dessutom väsentlig för att 

man ska kunna gå tillbaka och se elevens utveckling. 

 En del av lärarna berättade att de arbetade med loggböcker och veckans mål med uppföljning 

varje vecka. Några sa att de åtminstone hade en lektion per dag där de gick igenom målet 

innan lektionen för att sedan ha utvärdering tillsammans med eleverna i slutet av lektionen. 

Några av de saker som framkom i intervjuerna var: 

”Det som jag har skrivit är pedagogiska planeringar och sedan dokumenterar 

jag i matriser samt ibland på lektionsblanketter.” Lärare 4 

 

”Inte någon dokumentation där eleven är involverade i men det är något som 

jag har tänkt börja med.” Lärare 1 

De flesta av informanterna arbetar med portfolios där man sparar och utvärderar elevernas 

arbeten. Såväl Skolverket (2010) som Strandberg (2006) belyser portfolios som ett 

bedömningsverktyg där eleverna kan involveras. I materialet i portfolion kan eleverna få syn 

på sina insatser, förmågor och framsteg samt använda den i arbetet kring reflektion och 

kritiskt värdera sina egna arbeten. En av lärarna grundsärskolan inriktning träningsskolan 

berättade att de hade haft ett Lesson Study projekt som i dennes tycke var det tydligaste sättet 

att arbeta med såväl bedömning som dokumentation.   

Det var en gemensam självklarhet för samtliga lärare att arbeta med skriftliga omdömen och 

IUP och att de ofta förekom i skolwebbsbaserade program. Andersson, Andreasson, Giota, 

Granath, Hirch och Larsson (2012)  menar att IUP är ett verktyg för lärande och att syftet är 

att alla elever ska nå målen i läroplanen samt ett verktyg för att fostra eleverna till 
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ansvarskännande medborgare, inflytande över sin egen skolgång och utbildning.  De säger 

också att IUP har både ett formativt och ett summativt syfte med information kring var eleven 

befinner sig, vad de är bra på samt vad de ska fokusera på och utveckla. Skolinspektionen 

(2010) hävdar att få syn på elevers kunskapsutveckling är ett krävande arbete som behöver 

ske i dialog och reflektion i ett lagarbete. På grund av detta behöver lärare och rektorer arbeta 

kring utveckling av bedömningskompetensen så att bra skriftliga omdömen och 

utvecklingsplaner ska kunna utföras av lärarna. Dessa kommer både ge stöd åt elevernas 

lärande såväl som kunskap kring elevers måluppfyllelse. 

 

Återkoppling 

Alla lärarna som ingick i undersökningen vittnade om att omedelbar återkoppling sker 

dagligen och hela tiden i allt de gör och av samtliga i arbetslaget. Chan et al (2014) säger att 

återkoppling bör vara omedelbar, specifik och genomförbar samt att återkopplingen är ännu 

viktigare för elever med funktionsnedsättning och för dem som kämpar med att nå skolans 

krav. De säger även att återkoppling är en komponent för att integrera alla delar i formativa 

undervisningsmetoder, tydliggöra lärandemålen och blir till bevis på studentens lärande och 

ägande i processen. Cavanaugh (2013) pratar om beröm som en återkopplingsform i samband 

med beteendemönster hos eleverna. Han menar att beröm och särskilt beteendespecifikt 

beröm och hänvisar till verbal bekräftelse av förväntan, lämpligt socialt- eller akademiskt 

beteende är en av de mest effektiva skolbaserade strategier att minska problembeteenden och 

öka de positiva beteendena. Swärd och Florin (2014) menar att det pedagogiska arbetet i 

grundsärskolan bör i så stor utsträckning som möjligt att låta eleven få finnas i det som är dess 

personlighet. Personligheten som består av ens egen profil av mänskliga drag och intressen, 

utgör den största delen av eleven. Återkopplingen ska ges för förmågor och inte personliga 

egenskaper. Wiliam (2013) menar att hela avsikten med återkoppling är att öka elevernas 

förmåga att äga sitt lärande och den ska inte orsaka emotionella reaktioner utan leda till 

tänkande. 

Några av informanterna sa att återkoppling bland annat skedde tillsammans med eleven där de 

tittade på filmklippen av inspelade lektioner och att man pratar om det som sker på filmen och 

hur det går som sorts utvärdering och form av metakognition samtidigt som det bidrar till den 

formativa bedömningen. Detta var något som skedde i såväl den dagliga verksamheten som i 

samband med utvecklingssamtalet. 
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”Via filmen och samtal kring filmen, vi pratar om vad händer, vad gjorde du 

och vad kunde du?” Lärare 5 

Paris och Winograd (1990) säger att metakognitiva förklaringar med tydliga framåtsyftande 

instruktioner som kombineras med kognitiva strategier och motiverande uppmuntran är 

framgångsrika faktorer i elevens lärande. Många av informanterna berättade även att de efter 

en gemensam genomgång med hela klassen behöver ha individuella genomgångar med vissa 

elever för att få veta elevens förförståelse för ämnesområdet.   

”Det är ibland det enda sättet att få veta att de har förstått och en nödvändighet 

för en del elever” Lärare 12 

Garett et al (2006) menar att metakognition kan påverka hur elever lär sig eller utför 

uppgifter. Eleverna måste lära sig att övervaka och reglera de steg och metoder som används 

för att uppnå målet och att lösa problemen, det handlar om tro, kunskap och färdigheter. 

  

Informanterna beskrev på vilket sätt de kontinuerligt arbetade med eleverna kring deras 

utveckling och lärande. Alla informanterna beskrev arbetet med att tydliggöra elevens 

framsteg, vad eleven kan nu jämfört med förut, på liknande sätt och vid dessa tillfällen 

använde man sig av såväl portfolion som foton och film.  

”För att visa eleven att bokstäverna bara blir bättre och bättre så tittar vi ofta i 

portfolion för att jämföra” Lärare 9 

 

Såväl Hodgen och Wiliam (2006) som Hattie (2009) menar att återkoppling som bara 

fokuserar på vad som gått fel är mindre framgångsrik än ingen återkoppling alls, utan att 

återkopplingen bör bygga på förändringar från tidigare visade kunskaper. Chan et al (2014) 

säger just att effektiv återkoppling kräver at läraren kan sätta tydliga mål, samla och 

dokumentera bra lärandematerial och engagera eleverna i målfokuserade lärandeaktiviteter. 

På fråga om metakognition sa en informant: 

”Metakognition, oj vad svårt! Nä, de tror jag inte…men vem vet hur långt vi 

kommer” Lärare 12 

 

 Black och Wiliam (2001) skriver att, bakom de olika metoder och antaganden om vad som är 

effektivt lärande för eleven är en grundförutsättning, elevens aktiva deltagande. De säger även 
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att om formativ bedömning ska vara produktivt så bör eleverna utbildas i självutvärdering så 

att de kan förstå de viktigaste syftena med sitt lärande och därigenom förstå vad de behöver 

göra för att uppnå målet. Om detta skriver även Lindström och Lindberg (2007) och de säger 

dessutom att eftersom den metakognitiva förmågan inte sker automatiskt så behöver eleverna 

få tid till att arbeta och utveckla förmågan. Vidare säger Black och Wiliam (2001) att 

fördelarna med att engagera eleverna i bedömning och självvärdering är att det aktiviteter som 

är med och påverkar elevernas motivation och självkänsla. Cavanaugh (2013) säger däremot 

att det ibland finns negativa effekter av återkoppling, så som om återkopplingen är oklar eller 

om den väcker över- eller underkänslor hos en elev med låg självkänsla. Chan et al. (2014) 

menar att även om lärarna ger feedback dagligen så är det få som förstår dess kraft att föra 

lärandet framåt. 

En av informanterna sa att i arbetet med kunskapsmål är det en fördel om det är möjligt att 

låta eleven formulera egna kunskapsmål, många vittnar om att detta är lättast att utvärdera när 

eleven har fått varit delaktig och fått sätta ord på sin egen kunskapsinhämtning. Andersson et 

al (2012) säger att forskningen visar att svagt presterande elever som får vara med och ta 

ansvar för sin egen målsättning, kan nå bättre framgångar och en realistisk målsättning med 

sitt lärande. Detta tog informanterna upp som viktiga steg: 

”Det är en wow- känsla när en elev kan formulera sitt första mål!” Lärare 9 

 

”att vara delaktig i sina mål …men för de allra flesta eleverna är det något vi 

får jobba med som ett långsiktigt mål.” Lärare 10 

 

Lärarna i studien sa att en del elever inte har några problem att säga vad de kan eller inte kan 

medan andra inte har förmågan och förmodligen aldrig kommer att få den. Wall (2008) tar i 

sin artikel upp vikten av att ge eleverna en struktur för att underlätta och fånga elevernas egna 

ord och tankar kring deras process om sitt eget tänkande och lärande. Garett et al (2006) säger 

att barn med funktionsnedsättningar likt barn utan funktionsnedsättningar kan lära sig att 

arbeta med metakognition i viss utsträckning och att det man kan se är att det ger positiva 

resultat för lärandet. När det gällde frågan kring medvetandegöra eleven svarade en av 

informanterna: 
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”Jag tror att man kan medvetandegöra de här barnen kring sin kunskap. T.ex. 

på iPaden, ett program där svårighetsgraden ökar så kan man tydliggöra för 

eleven, men titta! nu kan du göra detta, det kunde du inte förut.” Lärare 2 

	  
Powell och Makin (1994) anser också att elever med inlärningssvårigheter har sämre kontroll 

på sitt tänkande. Vidare menar författarna att eleverna ironiskt nog får bristfällig vägledning 

och skriver också om vikten av en tydlig struktur för att utveckla en självbedömning. Denna 

bristfälliga vägledning behandlar även Hattie (2009) när han säger att för att få en lyckad 

undervisning så behöver det finnas en tidig kommunikation kring syftet med lärandet, samt 

specifikation av kriterier och användning av mångsidiga och adekvata undervisningsformer 

med särskild betoning på återkoppling till eleverna. Wiliam (2007) påpekar i sin undersökning 

att det är många lärare som misslyckas i sitt klargörande mellan lärandemålen och 

aktiviteterna som ska leda till en önskat kunnande och säger att om lärarna designar 

instruktionerna bakåt från målet finns det större chans att få till effektiva instruktioner. 

Informanterna beskrev problematiken, som exempel lärare 2: 

”Problemet med vår elevgrupp är att de har svårt för det abstrakta”  
 
Det framkom också tankar kring problemen runt eleverna så som svårigheter med abstrakta 

tänkandet och generalisering samt att eleverna är här och nu men att det är viktigt att utmana 

eleverna. Att presentera syfte och lärandemål i undervisning på ett så konkret sätt som möjligt 

för att det inte ska bli abstrakt för eleverna beskrevs vara en daglig utmaning i verksamheten. 

 

När det handlade om att få eleverna delaktiga och aktiva i sitt eget lärande så sa de flesta 

lärarna i vår studie att de absolut trodde att eleverna har möjligheten. Informanterna menade 

att det behövs bra verktyg, så som bilder och schema, samt att det ska handla om små, tydliga 

steg. Skolverket (2010) skriver att självklart har elever i grundsärskolan samma rätt till 

inflytande och delaktighet som elever i grundskolan, men att det måste ta sig olika former och 

uttryck beroende av elevernas förutsättningar och ålder.  De menar bland annat att 

kunskapsarbetet är en skapandeprocess och att den som skapar därför måste få vara 

närvarande och delaktig i det som händer och sker.  

 När några av informanterna pratade kring delaktighet så var bland annat att eleven gör aktiva 

val, är med och planerar dagen samt arbetar aktivt med sina aktuella mål i IUP:n som man har 

synliga vid sin arbetsbänk. Håkansson och Sundberg (2012) skriver att forskningen har gjort 
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framsteg och har försökt att identifiera det ansatser inom undervisningen som har visat sig 

mest hållbara för att utveckla elevernas lärandekapacitet och det faktiska lärandet. Men 

författarnas slutsats är dock att det inte finns ett recept på metoder som fungerar oavsett den 

kontext där den ska användas. De skriver också att de undervisningsstrategier som man har 

identifierat måste alltid översättas och göras om till den aktuella undervisnings- och 

lärandekontexten. En lärare beskrev det så här: 

”När man upplever saker tillsammans är det lättare att kommunicera…. När 

min elev som inte har ett verbalt språk och gärna inte kommunicerar… när hon 

åkte skridskor första gången och kom till skolan nästa dag och slog med handen 

på foten… snacka om kommunikation… och bedömning”. Lärare 11 

 

Många av informanterna vittnade om hur de brottas med att hitta en nivå individuellt för den 

enskilde eleven men också i undervisnings- och lärandesituationen med flera elever som blir 

förståelig, tydlig och meningsfull. För elever med ett konkretare sätt att tänka, tolka och förstå 

kan ha nytta av att aktiviteter och uppgifter återkommer med en regelbundenhet för att få en 

känsla för tid och kunna skapa förväntningar och därav få en viss kontroll över sin dag menar 

Jakobsson och Nilsson (2011).  Swärd och Florin (2014) menar att det inte finns någon 

särskild sorts pedagogik i grundsärskolan utan menar att den pedagogiska grunden är den 

samma. Det som skiljer sig åt är hur läraren anpassar teorier och idéer till varje enskild elev.  

 

Artefakter 

Strandberg (2006) skriver att artefakterna är en materialiserad mänsklig aktivitet och beroende 

på hur de används förstärker de elevernas kapacitet påverkar vårt tänkande och vårt handlande 

och är en hjälp i vardagen för att hantera skoluppgifter. Alla informanterna beskrev att de 

använder sig av såväl intellektuella så som fysiska artefakter i sitt arbete för att förtydliga och 

kommunicera både i undervisning och i bedömningen. Några av de artefakter som lärarna i 

grundsärskolan använde sig av var Ipad, dator, digitalkamera, videokamera, dataprogram, 

portfolio, loggbok, dagbok och elevernas mål i IUP:n samt bilder i undervisningen som 

exempel bildschema.  

Strandberg (2006) beskriver portfolios som ett lärverktyg där man samlar elevernas 

anteckningar och bilder och att dessa kan stimulera elevernas reflektioner och eleven kan på 
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det sättet få syn på sina förmågor samt utveckla ett språk för sitt lärande. Säljö (2007) säger 

att syftet med användningen av redskap eller artefakt är att få hjälp för något i ett specifikt 

syfte eller ändamål. Han säger att användningen av artefakter för sina idéer medför påtagliga 

kognitiva konsekvenser och ett intensivt samspel mellan fysiska och språkliga redskap.  

Swärd och Florin (2014) tar upp vikten av visuellt förstärkt kommunikation. Författarna 

förklara detta med att orden far iväg så fort de har uttalats medan föremål, bilder eller skrift 

finns kvar. Fördelen med visuell förstärkning är att eleven inte behöver belasta sitt minne och 

sin kognition till att fundera vad som sades och om detta var av vikt för eleven. Powell och 

Makin (1994)  menar också att visuellt stöd kan bidra till att eleven får syn på andras tankar 

och därmed får nya insikter. När allt finns individuellt och visuellt anpassat kan eleven med 

större säkerhet ge arbetsuppgiften eller aktiviteten mer uppmärksamhet. Detta fanns också i 

informanternas beskrivningar, till exempel säger lärare 12: 

”Mina elever kommer ihåg känslor och händelser när vi tittar tillbaka på 

filmklippen. Det måste ju vara bra!”  

 

I intervjuerna framkom även att man ansåg att assistenterna och lärarna i grundsärskolan 

också är en form av resurs och en artefakt. En fördel som framkom är just detta att det finns 

många vuxna i grundsärskolans verksamhet som kan se eleven, stötta och finnas där. 

”Mina armar räckte aldrig till när jag jobbade som klasslärare på grundskolan, 

nu är vi många fler vuxna” Lärare 9 

 

Jakobsson och Nilsson (2011) menar att pedagogernas förhållningssätt och roll behöver växla 

mellan att skapa och tillhandahålla situationer som stimulerar eleven till eget undersökande, 

egna initiativ till aktiviteter och delaktighet på egna villkor samt att vara mer handledande och 

aktivt stödjande.  

Alla informanterna påpekade att de använder sig av digitala läromedel så som smartboard, 

iPad, dator med pedagogiska dataprogram. Dessa används bland annat som ett komplement 

och kompensation till kommunikation och i arbetet kring att läsning och skrift. Andra digitala 

verktyg som var vanligt förekommande var kamera och video, som bland annat används för 

dokumentation. Men även som variation i inlärningen nämns som orsak till att både digitala 

och tryckta läromedel behövs. Håkansson och Sundberg (2012) visar att forskningen menar 
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att i användningen av IKT så har man sett vid de tillfällen det har varit ett positivt 

lärandeutfall är i samband med elever som har komplexa kognitiva svårigheter, 

språksvårigheter eller utvecklingsstörning, inte minst gällande motivation och engagemang. 

Flera av informanterna påtalade bristen på bra konkret, autentisk och taktilt material och 

läromedel som skulle bidra till en bättre undervisning och som tangerar kunskapsmålen i 

kursplanerna. I Gröndals (2014) kartläggning av läromedel i grundsärskolan och främst i 

inriktningen träningsskolan ansåg lärarna att det fanns ett mycket stort behov av läromedel 

avsedda för träningsskolan och att det var svårast att hitta läromedel för elever med måttlig- 

och grav utvecklingsstörning. I kartläggningen framkom också att lärare måste ägna mycket 

tid åt att utveckla egna läromedel. 

	  
 
Flera av informanterna vittnade om att de saknade läromedel och material som är utformade 

för deras elevgrupp och att de måste ”klippa och klistra” och ”plasta in” för att få ett material 

som fungerar i undervisningen och för eleverna. Men de beskrev också svårigheterna med att 

detta måste göras för varje enskild individ. Detta är något som även framkommer i Gröndahls 

(2014) kartläggning där han skriver att det har medfört att lärare inte längre kan följa ett 

metodmaterial för alla elever i gruppen. Några av informanterna i vår studie beskrev att man 

istället får använda olika metoder för varje enskild elev för att det är	  större spridning på 

elevernas förutsättningar inom gruppen.	  Detta är ett tidsödande arbete som istället skulle 

kunna användas till att planera och utvärdera undervisningen. Jönsson (2013) anser att en 

bedömning som tillåter användandet av hjälpmedel och andra artefakter skapar på så sätt mer 

optimala förutsättningar för eleven. Författaren diskuterar även Vygotskys ide om den 

proximala utvecklingszonen som ett argument för att en elev med stöd presterar bättre och lär 

sig samtidigt och säger att hellre lyckas med hjälp än att misslyckas. Detta har också lärarna i 

vår studie upplevt: 

”Jag har en elev som arbetar mycket med iPad, och där blir det så tydligt när 

man kan visa eleven att förut kom du bara till nivå ett och se hur långt du har 

kommit nu”. Lärare 2 
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Hinder och utmaningar i den pedagogiska verksamheten   

Många av lärarna i studien ansåg att kursplanernas kunskapsmål ofta behöver brytas ned 

utifrån varje elev, men att den tiden inte alltid finns. Träningsskolans kunskapsmål sträcker 

sig till år 9 och behöver därför brytas ned för att kunna tydliggöra målen för eleverna och 

undervisningen. Dessutom är det ett stort hopp mellan grundläggande och fördjupade 

kunskapsmål. Skolverket (2010) säger att en pedagogisk utmaning i grundsärskolan är att 

individualiseringen bör utvecklas mot att eleverna kan lära tillsammans och till möjlighet till 

delaktighet i sitt eget lärande. Dessutom skriver Skolverket om att utvecklingspotentialen i 

grundsärskolan finns i att möjliggöra pedagogiska och didaktiska sammanhang som utnyttjar 

elevernas förutsättningar, kunskaper, resurser och erfarenheter.  

De informanter som har elever i sin klass som läser enligt flera kursplaner påtalade problemet 

med att spännvidden mellan elever som läser enligt grundsärskolans kursplaner och elever 

som läser enligt träningsskolans kursplaner är stor och att det är svårt hitta en gemensam 

grund för undervisningen i klassen.  Lärare 5 beskriver: 

”Jag och grundskolläraren har diskussioner varje dag som rör bedömningen 

och utfall av undervisningen och det som sker dagligen för att vi ska kunna möta 

elevernas behov” 

En informant berättade hur de på arbetsplatsen hade brutit ned målen både på grundsärskolan 

och på inriktningen träningsskolan och omvandlat det till matriser som de fortfarande har stor 

användning för vid bedömningstillfällena. En annan av informanterna uttryckte följande som 

ett hinder: 

”Några hinder är t.ex. prov, det går inte att mäta på alla barn utan det behövs 

anpassningar och dessutom måste man ta hänsyn till hur mycket man får hjälpa 

eleven för att det ändå ska räknas.” Lärare 5 

Några av de intervjuade sa att för att kunna se vilka utmaningar som eleven har behov av så 

behöver man kunna släppa taget och låta eleven få prova. Samtliga informanter påpekade att 

arbetet med dokumentation, till exempel skriftliga omdömen, IUP:er och med lokala 

pedagogiska planeringar där man förtydligar kunskapsmålen och vad de bedöms i är 

tidsödande. Det framkom även en avsaknad av sammanhållen och samstämmigt material 

kring lärande och bedömning i grundsärskolan.  
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Flera av informanterna tog upp baksidan med digitala läromedel som kräver uppkoppling till 

internet. Tekniken och nätverksuppkopplingar är inte alltid prioriterade i skolans verksamhet 

och fungerar inte alltid och då behöver de alternativ och ersättningsplaner. 

”När nätverket inte fungerar får man ta till plan b, c, d” Lärare 14	  

 I Gröndahls (2014) kartläggning tog lärare i grundsärskolans inriktning träningsskolan 

dessutom upp att appar inte alltid var så självinstruerande och att det var lätt hänt att eleven 

tryckte någonstans och därmed hamnade på en ny sida, avslutade övningen eller ändrar en 

inställning. Informanterna i vår studie beskrev att mycket av undervisningen sker genom att 

innehållet förtydligas och visualiseras med hjälp av digitala artefakter och de beskrev också 

frustrationen när uppkopplingen eller tekniken inte fungerar och hur man då förlorar elevernas 

fokus och motivation för den planerade lektionen. 

Några av informanterna sa att det är svårt att bedöma en del elever på grund av att eleven inte 

har något intresse för att delta eller varken kan eller vill visa vad den kan. Klapp Ekholm, 

Norell, Olsson, Pettersson et al (2010) menar att det är många saker som kan vara problem i 

bedömningsprocessen. Några av de hinder eller problem som finns med bedömning är att man 

har för lite material eller att urvalet inte är representativt eller att eleven helt enkelt inte 

förstått frågan och inte kan eller vill visa sin kunskap.  De flesta av de intervjuade lärarna i 

grundsärskolan påpekade bristen på kunskaper och intresse och engagemang kring bedömning 

hos skolledning som ett problem och att bedömningsaspekten ännu inte är en självklarhet i 

undervisningen. Detta är något som påverkar och blir ytterligare ett hinder när det gäller att få 

till tid för att reflektera och diskutera bedömning i kollegiet. Två informanter sa såhär: 

”Det är en punkt på dagordningen men vi kommer aldrig dit” Lärare 15 
	  

”Vi fick tid till att implementera Lgr11 och alla tyckte att de nya kursplanerna 

var tydliga och bra…men så gick en tid och nu ska vi göra bedömningar ..och 

lätt är det inte och nu finns inte heller tiden till att prata om det…” Lärare 14 

Kearns (2005) säger att för många lärare är det professionella lärandet individuellt snarare än 

kollegialt. Författaren påpekar också att lärarutbildningen behöver utveckla professionell 

värdering av kollegialt lärande i och utanför klassrummet oavsett sammanhang.  

Ett annat hinder som framkom i intervjuerna var problemet att få till en gemensam tid för 

diskussioner i klassarbetslaget på grundsärskolan, där det ofta ingår en eller fler assistenter. 
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Alla informanterna tyckte att det var viktigt att få tid för att få till ett gemensamt 

förhållningssätt och bemötande och dessutom hinna diskutera bedömning. Det framkom också 

att bristen på kunskapskompetens hos assistenterna var ett synbart problem i verksamheten. 

Alla lärare i grundsärskolan har fått nya behörighetskrav som innebär att man måste ha god 

ämneskompetens och specialpedagog- eller speciallärarutbildning med inriktning 

utvecklingsstörning. Men för assistenterna finns inga krav på någon som helst formell 

utbildning.  

Relationer 

För både elev och föräldrar är det första mötet med skolan, lärare, assistenter och skolledare 

av stor betydelse för vilket intryck de får av skolan. Känner föräldrarna att det finns kunskap 

och förståelse för hur det kan kännas att få en grundsärskoleplacering till sitt barn så ökar 

förutsättningarna för ett gott samarbete menar Swärd och Florin (2014). Flera av 

informanterna och då främst de som arbetar med elever som går grundsärskolans inriktning 

träningsskola tog upp vikten av ett gott samarbete med föräldrarna.  

”Vi kommunicerar med föräldrar med whats up, där vi lägger in bilder och 

texter om vad som händer i skolan” Lärare 7 

	  

Andersson et al (2012) säger att en förutsättning för positiva resultat i elevens skolgång är 

nära relationer och bra kunskap om elevens behov. Dessutom menar de att bildning förutsätter 

kollektiva processer och demokratiska beslut samt at elevens motivation och lärarnas 

uppfattningar om deras förmåga är avgörande.  

En annan poängtering som kom upp i intervjuerna var samarbetet i klassrummen, mellan 

lärarna och assistenterna och vikten av att ha en bra rak relation och en samsyn. Strandberg 

(2006) talar mycket om relationer och samtal mellan människor. Författaren menar bland 

annat att relationen människor sinsemellan är under ständig förändring och att barnet i 

förhållande till sin miljö är under ständig utveckling och förändring. Ytterligare en synpunkt 

som informanterna hade var kring eleverna och deras hemsituation. Där man ansåg att det var 

en stor brist från hemmen angående att träna sina barn att fungera funktionellt eller agera 

enligt de sociala koder som finns i samhället utan att detta hamnade på skolans bord. Hattie 

(2009) skriver om förtroendefulla relationer mellan lärare och elever och säger att i 

relationsskapandet krävs att man har insikt att eleverna har en ryggsäck in i skolan från 

kamrater, hemmet och sin kultur. Han menar att lärarens personlighet och relationer till eleven 
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samt förmågan till att lyssna, empati, värme och uppmuntran är några av de viktigaste 

byggstenarna för framgång. Detta reflekterar också lärarna i vår studie: 

”Har du inte en bra relation med din elev så spelar det ingen roll hur mycket du 

än försöker, eleven tar inte emot det, för det rinner bara av. ” Lärare 9 

	  
För att förtroendefulla relationer ska upprätthållas när de prövas behöver de alltså först 

skapas, fördjupas och upprätthållas genom att bekräftas menar Lilja (2013). Detta sker 

framför allt i möten då läraren lyssnar och bryr sig om eleven på olika sätt. Vidare menar 

forskaren att när läraren får insikter i elevens perspektiv sker detta genom att se eleven i 

aktivitet och då kan elevens värld överskrida lärarens.   

 
Kunskapsperspektiv kontra omsorgsperspektiv 

Flera av informanterna tog upp vikten av att ha en balans mellan kunskaper och omsorg. En 

av informanterna uttryckte sig som exempel att eleven har rätt till att få intimhygienträna för 

sin självständighet men samtidigt få arbeta med kunskapsmål. Skolverket (2010) menar att det 

i grundsärskolan finns en tendens till negativa förväntningar och därmed en rädsla att ställa 

krav. Bland annat diskuterar man om det är särskolans historia som fortfarande återspeglas 

när det gäller tankar kring grundsärskolans elevers möjlighet att lära. Jakobsson och Nilsson 

(2011) menar att de meningsfulla målen är sällan det som bara kan tillämpas i skolmiljön eller 

tillsammans med personalen utan sådant som eleven ska kunna användas i många olika 

situationer och i olika miljöer. Informanterna menade att detta kan bli en inskränkning i 

elevens delaktighet och självständighet längre fram i livet.  

”Det är så himla mycket mål….! Det är bra med kunskapsmål men för elever 

som har en måttlig utvecklingsstörning… som kanske behöver mer av 

självständighetsträningen….klara av att åka kommunalt, kunna klockan och 

läsa och skriva, eller? Ska dom kunna jämföra olika världsreligioner och åka 

taxi hela livet!” Lärare 10 

 

Informanterna sa att eleverna är mer medverkande och aktiva under utvecklingssamtalet nu 

gentemot innan den nya kursplanen kom. Wiliam (2007) menar att det finns studier som visar 

att när eleverna får och kan ta en aktiv del i sitt lärande så ökar graden av lärande dramatiskt. 

Skolverket (2010) menar att man bör ha en utgångspunkt när man diskuterar målen i 
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undervisningen rent generellt och försöka ta ställning till vilka kunskaper som är särskilt 

viktiga och vad de ska användas till. Vidare skriver de att om man ser kunskaper som verktyg 

för att kunna hantera sin tillvaro och då handlar det inte alltid om traditionella skolkunskaper 

utan också om förmågan att klara sitt dagliga liv, förmågan till socialt samspel och att hantera 

och förstå både sin egen och andras olikheter. Detta var något som några av de intervjuade 

kommenterade. De sa att grundsärskolans uppdrag är att lära eleverna tillvägagångssätt och 

strategier för att klara sig själva ute i det verkliga livet. 

”inte bara kunskap som ett ämne utan kunskap att leva och klara sig i livet” 
Lärare 3 

Paris och Winograd (1990) uttrycker det som att målet med utbildningen är att uppnå en 

kompetens kring hur man använder sina kunskaper för att lösa problem i vardagliga 

situationer, hur mycket man ska göra själv och när man ska söka hjälp för att övervinna 

hinder.  

Diskussion 
	  
I diskussionsavsnittet kommer vi att redogöra för våra tankar och slutsatser om studien, 

kopplat till studiens frågeställningar och tidigare forskning, under tre rubriker. Först kommer 

resultatdiskussionen och sedan metoddiskussionen för att avsluta med 

forskningsdiskussionen. 

 
Resultatdiskussion 

I studien beskriver vi hur lärarna i grundsärskolan definierar och arbetar med formativ 

bedömning och vilka artefakter de använder sig av för att skapa förutsättningar för den 

formativa bedömningen. Dessutom beskrivs på vilket sätt lärarna i grundsärskolan arbetar för 

att utveckla elevens förståelse för sitt eget lärande. 

Initialt under intervjun tyckte alla lärarna att bedömning är ett svårt ämne i grundsärskolan. 

Det som framkom var att lärarna tyckte att bedömning i första hand handlar om att ta reda på 

vad eleven kan och inte kan i olika situationer och att detta måste fortgå hela tiden i 

undervisningen. I inriktningen träningsskolan behöver man se de små stegen och att det är en 

viktig förutsättning för att läraren ska veta vad eleven kan och vad nästa steg är i elevens 

utveckling för att läraren ska kunna undervisa och planera en verksamhet som utmanar och är 
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anpassad. Det framkom även att det var svårt att mäta och jämföra och få fram ett 

referensmaterial då elevernas kognitiva svårigheter är varierande och på grund av att 

elevgruppen även kan ha en eller flera funktionsnedsättningar. De flesta lärarna såg även 

formativ bedömning var som en form av egenbedömning av lektionen, man går igenom vad 

som har fungerat och inte fungerat för att kunna fånga upp det och ändra till nästa gång. Chan 

et al (2014) menar att återkoppling är lyckat när eleven lyckas flytta utveckling och lärande 

framåt. För detta krävs att läraren värderar och analyserar undervisningen och resultaten samt 

drar slutsatser kring effektiviteten i instruktionerna. För elevgruppen är det viktigt att den 

formativa bedömningen visualiseras och tydliggörs. 

Ett arbetssätt som informanterna beskrev var hur de arbetar kring formativ bedömning genom 

att använda sig av iPad, digitalkamera och videokamera och för att sedan titta på bilder och 

film och diskutera och återkoppla tillsammans med eleverna. Ett annat sätt var att spara valda 

delar av elevarbeten som lärare och elev sedan samtalade om för att få syn på elevens lärande 

och nya utmaningar och mål. Wiliam (2007) säger att det finns studier på att lärandet till och 

med har fördubblats när eleverna tar en aktiv del i sitt lärande. Det som var gemensamt för 

samtliga informanter var att arbeta med formativ bedömning i form av IUP och skriftliga 

omdömen. Detta är intressant då det samtidigt blir en sammanfattande summativ bedömning 

av eleven. IUP:n följs inte enbart upp vid utvecklingssamtalen. Elevernas mål i IUP: n 

använder flera av lärarna integrerat i undervisningen och målen finns visualiserade vid 

elevens arbetsplats och målen diskuteras med eleverna kontinuerligt. Detta gjorde att eleven 

blev mer involverad och engagerad i sina mål och sitt lärande. Håkansson och Sundberg 

(2012) säger att formativ bedömning verkar vara speciellt betydelsefull för elever i behov av 

särskilt stöd och för de som är lågpresterande. De menar även att den formativa bedömningen 

är elevcentrerad på det sätt att eleven är huvudkonsument och användare av den information 

som ges. 

	  
För att lärarna ska ha någon form av bedömningsunderlag så använde informanterna lite olika 

tillvägagångssätt. De flesta informanterna samlade valda delar av elevernas arbeten i 

portfolios. De arbetade även med webbaserade dataprogram och med appar på iPaden där 

läraren kunde följa elevens studieresultat och utveckling. Lärare i studien beskrev att man 

hade ett behov av att använda olika metoder för varje enskild elev eftersom det	  var	  större 

spridning på elevernas kognitiva förutsättningar inom gruppen.	  Detta är ett tidsödande arbete 

som istället skulle kunna användas till att planera och utvärdera undervisningen. 
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Anmärkningsvärt är bristen på enhetlig bra, tydligt dokumentationsmaterial och 

bedömningsverktyg för grundsärskolan. När det gällde arbetet med artefakter var det i första 

hand digitalkamera, iPad, dator, smartboard och videokamera samt bilder som framkom att 

man använde sig av i undervisningen, men man var överens om att det behövs mycket 

konkret, autentiskt och taktilt material och arbetsformer i undervisningen.  

I grundsärskolans organisation ingår både lärare och assistenter vilket kan vara en fördel då 

det finns många vuxna runt eleven och som kan ge omedelbar återkoppling till eleven. Men 

det kan också vara nackdel för eleven, för att den vuxna i all välmening är allt för snabb med 

att tillrättavisa och ”hjälpa till” så att eleven inte alltid får den tiden för att tänka och klura 

själv. Gemensamt för alla informanterna var att de tog upp de nya behörighetsreglerna i 

grundsärskolan men förundrades över att man inte ställde krav på assistenternas utbildning. 

Dessutom beskrev informanterna att det inte finns utrymme att tillsammans, lärare och 

assistenter, i arbetslaget diskutera och utvärdera genomförda lektioner eller andra 

skolaktiviteter. Detta var något som framkom i samband med frågor kring pedagogiska samtal 

och vidareutveckling av verksamheten.   

Informanterna rapporterade en stor brist när det gäller skolledningens förståelse, kunskap och 

engagemang att skapa ett klimat av och ett utrymme för att man regelbundet diskuterar 

bedömning i kollegiet vilket flera forskare framhöll vikten av, som tidigare framkommit i 

studien (Andersson et al, 2012, Hattie 2013, Kerns 2005, Strandberg 2006).  Det handlade 

både om att vara insatt i bedömningen i grundsärskolan som att tillhandahålla bra verktyg. 

Flera av informanterna tog upp svårigheterna med att undervisa. Skolverket (2010) skriver att 

lärarna dagligen hanterar situationen med undervisning utifrån olika kursplaner genom att 

individualisera undervisningen utifrån varje enskild elevs nivå och att klassens majoritet 

avgör för vilka kursplaner som blir rådande i undervisningen. Skolverket (2010) tar upp något 

som resultat från vår studie visar som ett dilemma: dilemmat består i att förbereda eleven för 

ett så självständigt liv som möjligt men att det finns en friktion mellan kunskapsmålen och 

vardagsfärdigheter och självständighet. I vår studie framkommer också det mödosamma 

arbetet som lärare lägger ner på att planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån 

varje individs individuella nivå och behov då spännvidden mellan elevernas kognitiva 

funktionsnedsättning är stor. Skolverket (2010) menar att i ett alltför individualiserat 

arbetssätt tenderar målen att förlora sin roll. Många av lärarna sa sig brottas med önskan om 

att ha en mer sammanhållen och gemensam undervisning och då framförallt kring teman och 
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andra skolaktiviteter. De flesta av informanterna sa sig tro på att man lär sig genom att göra 

och vara tillsammans. 

Ett resultat som man kan fundera lite kring är att de flesta av lärarna i studien tyckte att 

formativ bedömning är svårt och att de inte sa sig arbeta så mycket med detta. När lärarna i 

studien började beskriva olika sätt att arbeta och sin undervisning och hur de tänkte att 

eleverna skulle kunna ta till sig den så synliggjordes deras formativa bedömning till deras 

förvåning allteftersom intervjun pågick. Kan tanken och känslan hos lärarna i studien av att de 

inte arbetade med formativ bedömning i någon större utsträckning bero på att lärarna också 

upplevde en stor brist på tid till diskussioner i kollegiet och bristen på engagemang och stöd 

från skolledningen?  

I vår resultatredovisning valde vi att sätta våra resultat i sammanhanget av tidigare forskning. 

Det möjliggjorde för oss att se hur det våra informanter berättade också återfanns i andra 

studier, samtidigt som en fördjupad reflektion om våra resultat blev möjlig. Det vi kunde se 

var att informanterna höll med om att formativ bedömning leder lärandet framåt. 

Informanterna har också anammat hur den formativa bedömningen kan förenkla, tydliggöra 

och utvärdera den egna planeringen. Ytterligare en sak som man kan koppla till tidigare 

forskning är vikten av att dokumentera. Dokumentationen är ett viktigt bedömningsverktyg 

som hjälper eleverna att visualisera sina framsteg. Det som inte återfanns i tidigare forskning 

jämfört med det som vi fått fram i vår studie var de svårigheter och hinder som återkoppling 

innebär gentemot elevgruppen i grundsärskolan. Återkopplingen behöver vara omedelbar, 

konkret och tydliggörande för en anpassning till elevens kognitiva förmåga. Ännu en punkt 

som inte återfanns i tidigare forskning men som framkom i studien var bristen för tid för 

bedömningssamtal i kollegiet. 

Vår studie tänker vi har bidragit med att öppna upp medvetenheten kring att formativ 

bedömning är en viktig pusselbit i grundsärskolans uppdrag för lärande och 

kunskapsutveckling. Informanterna har bekräftat bilden av att det är svårt med formativ 

bedömning, men att de trots allt gör det och är positiva till arbetssättet i grundsärskolan men 

saknar stöd och kunskaper i arbetet kring formativ bedömning. Eftersom det saknas forskning 

kring formativ bedömning i grundsärskolan är det svårt att veta hur det ser ut ute på skolorna 

och hur lärarna arbetar med det generellt. 
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Metoddiskussion 
När vi planerade hur vi skulle gå till väga i vår studie så utgick vi ifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar kring lärarna i grundsärskolans syn på formativ bedömning och hur man 

arbetar med artefakter och att medvetandegöra elever kring dess lärandeprocess. Eftersom det 

var lärarnas tankar kring och syn på och inte deras faktiskt agerande så var det inte relevant 

med några andra metoder, så som observationer. Detta också för att det är svårt att göra 

observationer i grundsärskolan då man som observatör kan komma att påverka det som sker i 

klassrummet allt för mycket.  

Genom att arbeta med intervjuer så tycker vi oss ha fått en djup, detaljerad kunskapssyn inom 

forskningsområdet. Vi har arbetat med öppna intervjufrågor där vi sedan har haft möjligheten 

att ställa följdfrågor för en djupare eller bredare förståelse. Inför upprättandet av 

intervjuguiden så läste vi in oss på ämnet kring formativ bedömning och kring elevernas 

lärande för att få tips och förslag på frågor. Ytterligare en anledning till läsandet var att få en 

kunskapsbas att ha med sig i bagaget inför intervjuerna. Vår pilotintervju hjälpte oss att förstå 

hur vi bättre kunde ställa frågor så att de intervjuade skulle kunna tala mer fritt. 

När det gäller att få tag i informanter så fick vi lov att agera på olika sätt. En av oss fick 

kontakt med många av informanterna via ett grundsärskolenätverk medan de andra 

informanterna var vi tvungna att gå via rektorer på grundsärskolor. Det var ett mödosamt 

arbete då vi var tvungen att kontakta såväl rektorer som lärare på skolorna ett antal gånger för 

att få till en tid för intervju. Men vid första kontakten var alla otroligt positivt inställda till vårt 

val av ämne för intervju och sa at det var högaktuellt men svårt ämne inom grundsärskolan. 

Trots att de tyckte att det var intressant och högaktuellt så återkom de inte alltid och på vissa 

skolor fick vi i huvud taget ingen respons. Det var även ett antal lärare som sa nej till att 

medverka då de sa sig inte ha tid eller att ämnet inte var passande för deras verksamhet då de 

inte arbetade på det sättet över huvud taget. 

Grundtanken med att välja utbildade lärare var att lärarna skulle vara väl förtrogna med 

kursplaner och aktuella styrdokument samt att undervisningen vilar på en vetenskaplig grund. 

Verkligheten ute på skolorna ser helt annan ut, det är många som saknar behörighet enligt de 

nya behörighetsreglerna. Av de informanterna som ingick i vår uppsats fanns det en blandning 

av lärare när det gäller utbildning. Det fanns de som var utbildade specialpedagoger och 

speciallärare men också grundskolelärare, fritidspedagoger, förskollärare.  
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Våra intervjuer fungerade bra både tekniskt med mp3 och bandspelarinspelning, tidsmässigt 

samt innehållsmässigt. De flesta informanterna var från början av intervjun trevande, osäkra 

och försiktiga i uttalandet om ämnet formativ bedömning men ju längre intervjun fortgick så 

blev de säkrare och mer beskrivande i sina utlåtanden. Det var många av informanterna som 

upptäckte under intervjuns gång hur mycket deras eget arbete faktiskt bestod av formativ 

bedömning och att de faktiskt gjorde ganska mycket som tydliggjorde undervisningens syfte 

och kunskapsmål trots att de själva inte trodde det i början av intervjun.  Det kändes som om 

informanterna fick syn på sitt eget arbete under intervjun.  

Genom att vi har varit två som är uppsatsskrivare så har vi fått diskuterat ihop oss när det 

gäller analysarbetet för att upptäcka de meningsbärande innebörderna. Det har varit lärorikt 

och givande i skrivandet att vara två och bolla idéer samt att vi har kunna påminna varandra 

om att hålla fokus och ha perspektivmedvetenhet under hela processen med 

uppsatsskrivningen.  

Vi är medvetna om att vi inte kan dra några generella slutsatser utifrån det begränsade 

underlaget för studien. Vi inser även att vi kanske hade fått helt andra resultat om vi hade 

genomfört vår studie i en annan elevgrupp eller på annan ort, eller med andra lärare. 

Dessutom kan en svårighet vara att genomföra en studie i grundsärskola då den kan se så 

olika ut och organiseras olika. Till exempel att man har elever som arbetar utifrån olika 

kursplaner i samma klass eller elever som undervisas inkluderade i grundskolan samt 

renodlade grundsär- och träningsskoleklasser.  

 

Forskningsdiskussion 

I vår litteratursökning hittade vi mycket forskning om formativ bedömning som rör elever 

som läser enligt grundskolans läroplan. Det finns även mycket internationell litteratur och 

artiklar att hitta som handlar om formativ bedömning och elever med olika 

funktionsnedsättningar. Men när det gäller forskning som handlar om elever med 

utvecklingsstörning som läser enligt grundsärskolans läroplan så har det varit väldigt svårt att 

hitta relevant forskning som rör ämnet i Sverige. Vi tror att forskning inom grundsärskolans 

verksamhet och formativ bedömning skulle gynna elevgruppen, lärare och grundsärskolan 

generellt. Vi hoppas att det i framtiden kommer mer svensk forskning för den här elevgruppen 

och skolformen. Med tanke på att man har skärpt kraven på utbildning och undervisning samt 

kunskapsnivån så borde det ske en förändring inom grundsärskolan och en nydaning att arbeta 

vidare med. För att lärare i grundsärskolan ska kunna undervisa elever utifrån vetenskaplig 
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grund så krävs det mer forskning inom grundsärskolans område. När det gäller 

grundsärskolan med inriktning träningsskola så skulle det vara intressant med forskning kring 

bedömning, vad som räknas som kunskaper och hur de kan bedömas. Ett vidare 

forskningsprojekt som skulle vara intressant är att genom observationen som forskningsmetod 

undersöka om undervisningen tangerar kursplanernas syften och om den formativa 

bedömningen får eleverna att utvecklas vidare i grundsärskolan. 
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Bilagor 
Missivbrev 

Hej!  

Vi  är  två  lärare  som  båda  arbetar  i  grundsärskolan.  I  och  med  de  nya  behörighetsreglerna  som  infördes  

för  några  år  sedan  behövde  vi  komplettera  vår  behörighet.  Vi  har  parallellt  med  vårt  arbete  som  lärare  

studerat  speciallärarutbildningen  med  inriktning  utvecklingsstörning  på  Mälardalens  högskola.  Vi  går  

vår  sista  termin  och  ska  nu  skriva  vår  uppsats.    

Uppsatsen  kommer  att  belysa  formativbedömning  i  grundsärskolan.  Syftet  med  studien  är  att  studera  

några  pedagogers  tankar  och  tillvägagångssätt  i  deras  arbete  med  formativ  bedömning  för  att  

medvetandegöra  elevernas  eget  lärande  och  kunskapsutveckling  i  grundsärskolan.  

Den  forskning  som  finns  inom  grundsärskolans  sätt  att  arbeta  med  detta  område  är  mycket  begränsad.  

Det  kan  vara  en  stor  utmaning  att  arbeta  med  detta  i  grundsärskolan  vi  vill  gärna  belysa  vikten  av  

formativ  bedömning  för  att  utveckla  undervisningen  och  elevernas  kunskapsutveckling.  Därför  tycker  vi  

att  det  vore  intressant  och  berikande  att  få  ta  del  av  andra  pedagogers  tankar  och  tillvägagångssätt  i  

detta  ämne.    

  Vi  är  intresserade  av  att  få  komma  och  intervjua  någon  eller  några  pedagoger  som  arbetar  i  

grundsärskolans  eller  träningsskolans  yngre  år.  

Vi  kommer  självklart  att  beakta  Vetenskapsrådets  forskningsetiska  principer  kring  deltagarnas  

konfidentialitet.    Att  delta  i  studien  är  frivilligt  och  kan  avslutas  när  som  helst.  Intervjutillfället  beräknas  

ta  en  timme  och  kommer  att  spelas  in.    Det  resultat  som  framkommer  i  studien  kommer  endast  att  

användas  i  denna  uppsats  och  alla  deltagare  har  rätt  och  kan  få  ta  del  av  resultatet  i  studien.  

Vi  vore  väldigt  tacksamma  om  ni  har  möjlighet  att  delta  i  vid  ett  intervjutillfälle  kring  detta  ämne  och  ber  

er  därför  att  kontakta  oss  antingen  via  mail  eller  telefon.  

  

Med  vänliga  hälsningar  

Elisabeth  Qvist  och  Tiina  Roth  
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Elisabeth    

elisabeth.qvist@edu.bodkyrka.se  

0730  484  123  

  

Tiina  

tiina.roth@skolor.ekero.se  

070  288  99  60  

  

Handledare  Mälardalens  högskola:  

Jenny  Wilder  

Jenny.wilder@mdh.se  

021-‐103102  
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Intervjuguide 
	  
Generella frågor: 

Var undervisar du/ hur länge har du arbetat som speciallärare/ specialpedagog? 

Vilken examen har du och när tog du den? 

 

Vad betyder bedömning för dig? 

Har din syn på bedömning förändrats efter den nya läroplanen? 

Diskuterar ni bedömning i kollegiet? 

Vad säger skolledningen? 

Hur går du tillväga när du samlar information om var eleven befinner sig mot kunskaperna? 

Vilka IKT hjälpmedel/artefakter använder i arbetet med formativ bedömning? 

Hur tänker du att man kan arbeta med formativ bedömning? 

På vilket/ vilka sätt arbetar du med formativ bedömning och med att medvetandegöra eleven 

kring sin egen kunskapsutveckling? 

Arbetar du med metakognition/ självbedömning? 

Dokumentation kring bedömningen, hur, när och vad? För eleven och för dig själv? 

Hur får du reda på att eleverna vet vad de själva kan/ inte kan? 

Kan elever ta ansvar och eller bli delaktiga för sitt eget lärande? Hur? 

Finns det hinder? 

Har du något annat relevant att tillägga? 

 
 
 


