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Titel 

Perspektiv på formativ bedömning i två skolformer 

English title 

Perspectives on formative assessment in two school forms  

 

Abstrakt 

Den svenska skolan är en ”skola för alla”, trots det har många elever i kognitiva 

svårigheter svårt att få det stöd de behöver för att utveckla sitt lärande. Syftet med 

studien var att ta reda på vilka metoder som lärare, verksamma i skolår 1-6 i 

grundsärskolan och grundskolan, använder för att ge alla elever möjlighet till utveckling 

och lärande. Sex lärare verksamma i de två skolformerna djupintervjuades utifrån deras 

uppfattning om arbete med formativ bedömning och dess effekter. Studien visar att alla 

lärare använder formativ bedömning i olika grad och att metoderna varierar. Lärarna 

menar att de behöver öka sin kompetens för att utveckla gynnsamma metoder och 

arbetssätt i sina klassrum. För att nå framgång behöver de mer tid och resurser samt en 

organisation som skapar kontinuitet kring fortbildning och kollegialt lärande. 

 

Nyckelord 

Bedömning, formativ bedömning, förutsättning för lärande, kognitiv 
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1 INTRODUKTION 

Dagens skola är en målstyrd skola, där graden av måluppfyllelse blivit en indikator 

på dess kvalitet. Enligt skollagen (SFS 2010:800), kapitel 1: 4§ och 8§, har alla 

elever rätt till en likvärdig utbildning samt rätt att nå så långt de kan i sin 

kunskapsutveckling.  

I Skolverkets läroplaner för grundskolan (2011c, s.10,14) och grundsärskolan 

(2011d, s 10, 15), står det följande om två av skolans uppdrag: 

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara 

den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. 

samt att: Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande. 

Läroplanerna för grundsärskolan (2011) och grundskolan (2011) och Socialstyrelsen 

(2013) uttrycker att den svenska skolan är en “skola för alla”.  Alla elever har olika 

förutsättningar att nå målen och utifrån det måste undervisningen varieras utifrån 

uppsatta mål och utifrån de behov eleverna har. Undervisningen och miljön ska 

anpassas efter elevernas behov, det gäller elever i svårigheter både i grundskola och 

grundsärskola. Alexandersson (2011) menar att skolan är skyldig att vara tillgänglig 

så att barn och unga i kognitiva svårigheter kan vara delaktiga.  

Ganska många lärare varvar formativa och summativa arbetsformer och 

bedömningsmetoder i undervisningen och det finns olika arbets- och förhållningssätt 

som ger elever möjlighet att upptäcka sina styrkor, samt som skapar lärtillfällen där 

eleverna upplever att de lär sig. Det finns forskning som visar att ett formativt 

arbetssätt med formativ bedömning kan, på ett effektivt sätt, nå denna 

kunskapsutveckling (Skolverket, 2011b). Lärare inte bara rekommenderas att arbeta 

formativt utan är ofta ålagda av sina förvaltningar att utveckla denna förmåga, för att 

maximera elevernas kunskapsutveckling och på så sätt presentera statistik på goda 

genomsnittsresultat. I Skolverkets ”Bedömningsstöd för lärare” är den formativa 

bedömningen dominerande (Skolverket,2011a). Vetenskapsrådets forskningsöversikt 

(2015) gällande formativ bedömning, lyfter den genomslagskraft som formativ 

bedömning fått i svensk skola, trots att det finns inte finns så mycket svensk 

forskning på området.  

Som lärare i SV/SO och slöjd finns det en stor igenkänning i att sitta, otaliga timmar, 

tillsammans med kollegor för att skapa samsyn genom att tillsammans tolka mål och 

kunskapskrav. Mål som sedan skrivs om för att eleverna ska förstå, bland annat i 

olika matriser med försök att visa på progression i ämnena. Ofta har dessa blivit 

omfattande och allmänt skrivna och det har varit svårt att skriva enkla och tydliga 

matriser utan att ämnets syfte och mål urholkas. När språket förenklas är det lätt att 

viktiga ämnesspecifika ord och begrepp undantas. Trots detta arbete finns det många 

elever som har svårt för att förstå målen, både skriftligt och muntligt, och att elever 

med kognitiva svårigheter har ännu svårare för att förstå vad målen innebär. Swärd 

och Florin (2011) menar att elever i kognitiva svårigheter gynnas av formativ 

bedömning. Den svenska skolan är, enligt skollagen (SFS 2010:800) kapitel 1:8§ 

”En skola för alla” och det innebär att alla elever ska vara med på tåget och därmed 

också förstå målen och sin egen kunskapsutveckling.  

Ek (2009), lyfter “Elevhälsoprojektet”. I projektet följdes elever, på ett individuellt 

gymnasieprogram, som visade på lågt arbetsminne, lågt tempo eller bara något 



 

 2   

 

mindre teoretisk begåvning. Projektet visade vad dessa svårigheter kan ställa till det 

för elever i dagens skola och att många således slutar nian utan godkända betyg. Det 

är viktigt att arbeta med detta tidigare i skolan och intentionen är att undersöka hur 

arbetet med formativ bedömning ser ut och uppfattas i grundskolans och 

grundsärskolans tidigare årskurser (1-6).  Vi vill med denna undersökning ta reda på 

vilka metoder och förhållningssätt som finns hos lärare, vilka förtjänster och 

svårigheter lärare möter i det formativa arbetet med elever i kognitiva svårigheter. 
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2 TEORETISK BAKGRUND 

2.1 Kunskap och mål 

Den statliga, offentliga, utredningen “Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan - 

Förslag till nytt mål- och uppföljningssystem” (SOU 2007:28) beskriver det 

systemskifte som skedde i svensk skola i början av 1990-talet, samt dess brister. 

Utredningens avsikt avseende mål och uppföljning i grundskolan var att genom att 

tydliggöra skolans uppdrag, skapa förutsättningar för bättre resultat. I enlighet med 

direktivet har utredningen utförts i samråd med Statens skolverk, Myndigheten för 

skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas Riksförbund, Lärarförbundet, 

Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges elevråd (SVEA) samt 

Riksförbundet Hem och Skola. Som förslag till utformning och utveckling av 

målsystemet kan man läsa följande i utredningen: 

En förutsättning för att en kursplan skall fungera i ett målstyrt skolsystem är att 

den förstås och används av lärarna. Kursplanen skall vara grunden för planering 

och genomförande av undervisningen. Den skall också vara underlag för 

diskussioner mellan lärarna för utveckling av metoder och arbetssätt. Kursplanen 

skall kunna förklaras för och diskuteras med eleverna. Den skall därutöver vara 

ett konkret och vägledande underlag för konstruktion av nationella prov och för 

läromedelsbranschen (SOU 2007:28, s. 249) 

Skollagen 2010:800 kap 7 5 § behandlar skolplikt och rätt till utbildning 

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de 

har en utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan. Skolverket (2013. 

S.28) skriver: Ett beslut om mottagande ska föregås av en utredning som 

omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd 

med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs. 

2.2 Förutsättning för lärande 

Lärande i ett historiskt perspektiv har varit något som är individuellt kopplat till 

eleven, men numera anses utveckling och lärande ske i ett socialt sammanhang 

(Anderson, Sundman Marknäs och Östlund, 2016). Piaget, Dewey och Vygotskij var 

alla medvetna om lärandets sociala natur och hade alla, mer eller mindre, ett socialt 

perspektiv på lärande (Phillips & Soltis, 2014). Relationen mellan elev och lärare, 

där läraren har ansvar för relationen, är det viktigaste för elevens framgång i sitt 

lärande menar Aspelin (2010)  

Ett medvetet arbete i organisationen behövs och för att det ska bli ett lärande för 

eleverna startar processen med lärarnas lärande (Ahlberg, 2001). Skolledaren har 

betydelse för skolutveckling och är en viktig faktor i arbetet med delaktighet, lärande 

och kunskap. Rektorn är den som skapar möjlighet till utveckling för lärarna. 

Pedagogiska diskussioner som förs utifrån situationer som uppstår i vardagen, leder 

fram till utveckling av arbetet med kunskapsmål. Undervisningen anpassas till 

eleverna efter mål i respektive läroplan, grundsärskolans och grundskolans 

(Alexandersson, 2011). 

Vygotskij (2001) beskriver hur man inom psykologin, ofta, genom tester mäter den 

aktuella utvecklingsnivån på barn, där mätningen handlar om vad barnet kan göra på 

egen hand. Vygotskij belyser även vikten av att ta reda på potentialen genom att testa 

vad barnet kan göra med stöd av en vuxen eller en kompis. På så sätt undersöks den 

närmaste utvecklingszonen, den proximala utvecklingszonen hos barnet, vilket enligt 
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Vygotskij har betydligt större betydelse för den intellektuella utvecklingens dynamik, 

än den aktuella utvecklingszonen. Han gör en jämförelse med ett äppleträd och 

menar att om trädgårdsmästaren bara skulle ta hänsyn till den aktuella 

utvecklingszonen, skulle endast tillståndet bestämmas efter hur många mogna äpplen 

som finns på trädet. De äpplen som är på väg att mogna skulle inte tas med i 

beräkningen så vida inte hänsyn tas till den proximala utvecklingszonen.  

Lärande är något som sker i samspel med andra i omgivningen, det mest utvecklande 

är när samarbete sker mellan elever. Möjligheter att skapa lärandesituationer är när 

elever samverkar, när de utför verkliga, meningsfulla och intressanta uppgifter 

(Ahlberg, 2001; Alexandersson, 2011 & Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 

2000). Eleverna behöver öka sin medvetenhet om hur de lär och ska ges tillfälle att 

reflektera över det egna lärandet. Mål som eleverna förväntas förstå delades in i 

mindre delmål för att skapa nyfikenhet och kreativitet. Det är viktigt att målen 

upplevs som möjliga att lösa. När elever diskuterar sina lösningar med varandra kan 

de bli medvetna om sitt eget lärande med stöd av samtal och bilder.  Eleverna lär i en 

kommunikativ miljö, tillsammans med klasskamrater och lärare och på så sätt förstå 

de att det är möjligt att presentera olika lösningar (Ahlberg, 2001). Läraren behöver 

göra syfte, mål och kriterier tydliga och synliga för eleven genom att kommunicera, 

visa och utvärdera på vilket sätt elever förstått, detta utvecklas genom samplanering 

och diskussion mellan lärare. Förutsättningar för att nå goda resultat är att 

bedömningar som görs är framåtsyftande, där det framgår vilka kunskaper elever 

utvecklat och att eleven är delaktig i sitt lärande och förstår vilka kunskaper och 

kvaliteter som behöver utvecklas (Pettersson, 2010). 

2.2.1 Motivation och drivkraft 

Motivation är ett begrepp som är centralt i allt pedagogiskt arbete men det är inte en 

individuell egenskap, utan något som skapas genom de erfarenheter som gjorts samt 

det bemötande som fåtts. Rosenthals och Jacobsons forskning kring 

“Pygmalioneffekten”, publicerades år 1968 och handlar om förväntanseffekter och 

dess betydelse. Trots att forskningen fick kritik på grund av att den inte ansågs hålla 

måttet statistiskt och metodmässigt, blev forskningen startskottet för många att 

studera detta fenomen. Slutsatsen som drogs av forskningen var att lärares positiva 

förväntningar på sina elever kan förbättra deras resultat och till och med deras 

intelligenskvot, samt att negativa förväntningar försämrar. Det finns idag en enighet 

kring förväntanseffekters existens och även om det inte finns någon tro på att det 

förändrar intelligenskvoten, finns det en samsyn kring att lärares positiva och 

negativa förväntningar påverkar elevers beteende och resultat (Jenner, 2004). 

Skolinspektionen har granskat 28 av landets grundsärskolor och i sin rapport (2010) 

riktas kritik mot att majoriteten av skolorna ger eleverna för lätta uppgifter och har 

inte tillräckligt höga förväntningar på eleverna.  

I Elevhälsoprojektet Ek (2009), följdes elever på ett individuellt gymnasieprogram, 

som visade på lågt arbetsminne, lågt tempo eller bara något mindre teoretisk 

begåvning. Projektet visade på ständiga misslyckanden i skolsituationen för många 

av dessa elever. Hulls drivkraftsteori (Jenner, 2004) som presenterades i början av 

40-talet, beskrivs i en ekvation som belyser styrkan i ett beteende hos en organism, 

Ansträngningen = Drivkraften X Vanan. Innebörden av ekvationen kan utläsas att ju 

starkare drivkraften och vanan är, desto större ansträngning Ordspråket “Bränt barn 

skyr elden” förklarar ekvationens innebörd och betyder att det handlar om styrkan av 

tidigare erfarenheter (Jenner, 2004). 
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2.3 Bedömning 

Den teoretiska aspekten av begreppet bedömning är en tolkning av prestationer i 

förhållande till något (Jönsson, 2013). Tolkningar är komplicerade och på Skolverket 

finns stödmaterialet “Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och 

möjligheter” (Skolverket, 2011a) som granskats av lärare, rektorer och experter på 

området, bland annat Lundahl och Jönsson. I skriften står det att bedömningar görs 

hela tiden, överallt, ofta oreflekterat och utan att de behöver motiveras men att 

bedömningar i skolan måste vara pedagogiska och ske på ett medvetet och reflekterat 

sätt. Skriften tar upp de mest framträdande syftena som bedömning har i ett 

undervisningsperspektiv, syften som att kartlägga kunskaper, värdera kunskaper, 

återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen. 

I stödmaterial för bedömning i grundsärskolan som Skolverket (2010) har tagit fram 

finns tio punkter som ska förbättra elevers resultat. Relationen mellan elev och lärare 

lyfts i de flesta punkter samt betydelsen för hur läraren förstår eleven i sitt lärande. 

En av punkterna belyser: 

Utveckling av elevernas medvetenhet om det egna lärandet. Läraren stödjer 

eleverna i lärandet så att de utvecklar egna lärandestrategier och sin förmåga att 

tillägna sig något, istället för att fokusera på prestationen. Detta kan ge eleverna 

en bättre självkänsla och en mer positiv attityd till lärande. Speciellt viktigt är 

detta för svagpresterande elever (Skolverket, 2010, s.35). 

2.3.1 Formativ bedömning och återkoppling 

En förutsättning för att bedömning ska vara formativ är att det finnas ett mål som ska 

uppnås och frågor som då måste ställas är, “Vart ska eleven? Var befinner sig eleven 

i förhållande till målen?” och “Hur ska eleven göra för att komma vidare mot 

målen?”.  Den formativa bedömningen är som en karta som ska ta reda på var eleven 

befinner sig i förhållande till målet och med hjälp av den informationen hjälpa eleven 

att komma i mål. I den summativa bedömningen ges resultat men inte någon 

information om hur eleven ska ta sig vidare och det ligger i återkopplingens roll att 

ge information om elevens styrkor och utvecklingsbehov. Den formativa 

återkopplingens syfte är att stödja elevers lärande så bra som möjligt (Jönsson, 

2013). Individuella utvecklingsplaner, IUP, har varit en lagstadgade del av 

bedömningsarbetet sedan 2006 och har sedan dess förändrats flera gånger. Lärares 

förutsättningar har dramatiskt förändras på denna korta tid. När IUP:n kom 2006 

skulle den fungera sammanfattande och framåtsyftande, två gånger om året, i en 

överenskommelse mellan skola, elev och vårdnadshavaren. Sedan dess har den 

förändrats med skriftliga omdömen som tillägg, 2008, för att sedan revideras och 

förenklas, 2013, i syfte att minska arbetsbördan (Hirsh, 2015). 

I Vetenskapsrådets forskningsöversikt (2015) gällande formativ bedömning på 2000-

talet, kan man utläsa att det finns mycket få empiriska studier på grundskolenivå, 

både internationellt och nationellt, även om de studier som finns visar på en viss 

samstämmighet kring de positiva effekter som formativ bedömning har på elevers 

lärande. Översikten påtalar att trots att den svenska forskningen på området är 

mycket knapphändig, har formativ bedömning fått stor genomslagskraft i den 

svenska skolan. Sammanfattningsvis efterlyses forskning om hur olika typer av 

styrning påverkar bedömningsarbetet samt behovet av studier som innefattar aktörer 

på flera nivåer, exempelvis studier av lärare, skolledare och huvudmän, påtalas. 

Även den låga andelen studier ur elevens perspektiv lyfts samt behovet av studier av 

svenska lärarutbildningar.  
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Hattie (2008) har samlat resultatet av 15 års forskning, och resultatet av 

effektforskningen har han delat in i tre delar, påverkansfaktorer med stora effekter, 

påverkansfaktorer med måttliga effekter och påverkansfaktorer med försumbara eller 

negativa effekter. I Hatties forskning framhålls formativ bedömning och formativ 

feedback som de mest effektiva påverkansfaktorerna för elevers lärande och för att 

förbättra elevernas prestationer, medan ekonomiska resurser och klasstorlek hamnar 

långt ner på listan i delen för påverkansfaktorer med måttliga effekter. I den svenska 

översättnigen (Håkansson, 2011) av Hatties forskning nämns hans forskning som 

banbrytande och som världens största översikt om vad som påverkar studieresultat.  

Leahy och Wiliam (2009), Wiliam (2011), Black (2015), Jönsson, Lundahl och 

Holmgren (2015), Webb och Jones (2009), Andrade (2010), Bennett (2011) kan alla 

se fördelarna med formativ bedömning men problematiserar också och lyfter 

svårigheter.  

Formativ bedömning i skolan har blivit en trend. Det är viktigt att motivera till en 

tydlig och mer strikt dialog om formativ bedömning, vilket krävs för att man ska 

kunna gå vidare på ett sätt som är lovande för framtiden. Det finns alldeles för många 

variationer och nya tekniker inom formativ bedömning som enbart fungerar i vissa 

klassrum och med en viss typ av elever. Lärare behöver ha djupare kunskap om hur 

man effektivt implementerar formativ bedömning i klassrummet (Bennett, 2011).  

Black (2015) beskriver arbetet med formativ bedömning som viktigt och positivt 

men menar också att det fortfarande är en vision som är ofullständig. I sin analys av 

åtta artiklar som behandlar formativ bedömning, från olika delar av världen, 

konstaterar han att det är svårt att göra jämförelser och antaganden, då länderna har 

så olika utbildningssystem. Vidare säger han att formativ bedömning fungerar men 

att vägen är olika för alla och att det inte finns ett universellt tillvägagångssätt. 

Länders unika kontexter, till exempel ideologier, politiska system och kulturella 

traditioner gör att lärare själv måste hitta balans mellan deras kulturella värld och 

deras akademiska värld. Black (2015) säger: 

Academics in education have to find ways to build fruitful interactions between 

their world and the world of practicing teachers if they are ambitious to learn 

how to implement, the potential benefits of their work. 

Varje lärare måste utvecklas med små steg och det måste få ta tid, menar Leahy och  

Wiliam (2009). Lärare behöver flexibilitet att ändra så att den formativa 

bedömningen och dess tekniker, passar kontexten i det egna klassrummet. Lärare 

behöver avgöra hur arbetet ska gå till eftersom det är många variabler i kontexten 

som har betydelse för tillvägagångsättet, de har ett ansvar men behöver också stöd i 

processen. Det finns fem avgörande nyckelstrategier vid formativ bedömning, att 

klargöra, dela och förstå lärandemål, att skapa och leda effektiva diskussioner, att ge 

återkoppling som för eleverna framåt, att aktivera elevernas läranderesurser för 

varandra samt att aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande (Leahy & Wiliam, 

2009).  Återkoppling är komplicerat, då det inte bara är att ge återkoppling. Hur 

eleven tar till sig återkopplingen är av avgörande betydelse och även 

klassrumsmiljön (Wiliam, 2011). Framgång nås genom att ge eleverna goda exempel 

på arbete, det är där man måste börja för att sedan koppla på matriser (Wiliam & 

Leahy, 2015). Andrade (2010) argumenterar för att eleven själv är den ultimata 

aktören i formativ bedömning och återkoppling. Hon menar att de mest 

framgångsrika eleverna har ett eget formativt tänk som fungerar för dem och att de 

sätter upp egna mål.  En metod hon lyfter som framgångsrik är portfoliobaserad 
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självbedömning där eleverna kan se sin egen utveckling. Hon menar att ett gott 

klassrumsklimat är viktigt och att eleven måste känna sig trygg med både lärare och 

kamrater om denne ska kunna och våga förhålla sig kritisk till sin egen 

skolutveckling. Eleven måste också kunna se syftet och möjligheterna med att 

engagera sig i den formativa bedömningen (Andrade, 2010). 

Jönsson, Lundahl och Holmgren (2015) har i det omfattande “Boråsprojektet” om 

bedömning för lärande konstaterat att detta inte bara är positivt utan skapar stress på 

grund av hög arbetsbelastning och tidsbrist. I studien kom det fram att trots att 

lärarna blev mer kompetenta och skickliga i bedömningsarbetet, nådde inte 

kunskaperna eleverna och samarbetet mellan elev och lärare i bedömningsarbetet var 

inte optimalt.  

Webb och Jones (2009) beskriver arbetet med bedömning för lärande på flera skolor 

i Jersey. Författarna följde implementeringsarbetet hos sex lärare och deras klasser 

på sex olika skolor. Dessa lärare skulle sedan sprida sina erfarenheter vidare på sina 

skolor. Implementeringsprocessen såg väldigt olika ut mellan lärare och klasser, då 

de alla hade olika utgångsläge och attityd till förändring. Under projektets gång 

uppkom olika svårigheter och motstånd hos lärarna och eleverna som författarna 

anser att man inte ska underskatta och vifta bort. Motståndet och de svårigheterna 

bestod i att införa förändring i en traditionell skolkultur som många redan tyckte 

fungerade bra. Under projektets gång kom det upp frågor från lärarna. Hur ska man 

gå till väga på skolan för att alla lärare ska arbeta med bedömning för lärande? Hur 

ska lärarna hantera och bemöta elevers olika engagemang kring bedömning för 

lärande? Är det möjligt för alla lärare att bli framgångsrika i arbetet med bedömning 

för lärande? De lärare som befann sig i början av implementeringen kunde inte själv 

se någon förbättring, vilket ledde till ett motstånd. De som befann sig i slutet av 

implementeringen kände oro över vad som skulle hända med eleverna när de slutade 

primary school för att sedan börja secondary school. Detta då lärarna befarade att 

bedömning för lärande inte skulle användas högre upp i utbildningssystemet. 

2.3.2 Formativ bedömning och återkoppling i grundsärskolan 

Anderson, Sundman Marknäs och Östlund (2016) ingick i ett projekt, där de var 

projektledare, som gick ut på att följa fyra arbetslag i grundsärskolan för att utveckla 

deras arbete med kunskapsbedömning. Projektet bidrog till en förändrad syn på 

lärande och delaktighet, både hos arbetslagen och hos eleverna. Det genererade 

lärdomar om att eleverna behöver ges möjlighet att vara delaktiga i sin egen 

läroprocess samt få mer tid att uttrycka sina kunskaper. 

Begreppen formativ bedömning och bedömning för lärande, berör vad kunskap är 

och hur eleverna tar till sig kunskap. Delaktighet är något som gör att eleverna 

förstår och kan påverka sitt lärande, i samspel med sin omgivning med lärare och 

elever. Samspelet och interaktionen mellan elev och en lärare eller assistent är den 

vanligaste formen i en lärandesituation (Anderson, Sundman Marknäs & Östlund, 

2016). Denna typ av relationer kallar Östlund (2012) vertikala relationer. 

Horisontella relationer är när elever interagerar med varandra i en lärande situation, 

de är mindre vanliga i grundsärskolans verksamhet och något som han menar kan 

utvecklas.  

Anderson, Sundman Marknäs och Östlund (2016) menar vidare att arbetet med 

bedömning för lärande synliggjorde elevernas lärande, pedagogiken fick mer 

utrymme och det diskuterades på en annan nivå när det handlade om bedömning, 
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lärande och kursplaner. Utvecklingsarbete tar tid och att få arbeta med bedömning 

under tre terminer gav avtryck i verksamheten när personalen jämförde det med en- 

och tvådagarskonferenser som varit och är vanligt vid kompetensutveckling inom 

skolan.  

Andersson et al. (2015), Anderson, Sundman Marknäs och Östlund (2016), Berthén 

(2012), Skolinspektionen (2010) menar alla att grundsärskolans verksamhet, 

historiskt sett, varit inriktad mot omsorgsuppdraget och att lärandeuppdraget, i och 

med läroplanen 2011, kommit mer i fokus. De betonar att lärandet och omsorgen inte 

ska och inte kan skiljas åt, det är elevens individuella behov som ska stå i fokus. 

Lärandet kan ske med stöd av formativt arbete för att ge eleverna möjlighet till 

utveckling. Andersson et al. (2015) menar att det är viktigt att introducera formativ 

bedömning i den dagliga undervisningen samt att lärare ges möjlighet att reflektera 

över sin undervisning.  Skolinspektionen (2010:9) menar att lärarna ska arbeta med 

formativ bedömning som ett funktionellt arbetsredskap för att eleverna ska bli 

medvetna om sitt eget lärande och att lärarna ska förbättra undervisningen så att 

eleverna utvecklar förmågor och kunskaper. Det finns flera goda exempel men det 

finns ett utvecklingsbehov i många grundsärskolor. Skolinspektionen menar att 

skolor som är framgångsrika använder den individuella utvecklingsplanen i 

återkommande samtal med eleven. Den individuella utvecklingsplanen är ett redskap 

som kan användas i det dagliga arbetet av lärare i kombination med bilder och i 

samtal med elever (Anderson, Sundman Marknäs & Östlund, 2016).  

Bedömning för lärande är ett sätt att få eleverna delaktiga och är centralt för att 

eleverna ska bli aktiva i sin egen lärandeprocess. Det behövs tid för att arbetssättet 

med bedömning för lärande ska implementeras och bli till ett dagligt arbetsredskap 

(Anderson, Sundman Marknäs & Östlund, 2016). Skolinspektionen (2010) och 

Anderson, Sundman Marknäs och Östlund (2016) skriver att rektorerna har ansvar 

för att skapa organisatoriska möjligheter till utvecklingsarbete för arbetslagen som 

innefattar lärare och assistenter. 

2.4 Kognitiv funktionsnedsättning 

Variationer i beteende, tempo och intelligens/tänkande, så kallad kognitiv utveckling, 

skiljer sig från en person till en annan och sker i olika takt hos varje individ och det 

anses normalt. Begåvning mäter psykologer med hjälp av tester och de mäter bland 

annat barnets språk, mental snabbhet, arbetsminne och logiskt tänkande (Ek, 2009, 

Smedler & Tideman, 2009). Avvikelse från det normala är svårt att sätta ord på och 

svårt att förstå vad det faktiskt betyder, i vårt samhälle förklaras det traditionellt med 

biologiska diagnoser och med begåvningstest (Ahlberg, 2001). Ek (2009) menar att 

det finns andra typer av begåvning som mäts på annat sätt. Exempel på andra typer 

av begåvning kan vara känslomässig, konstnärlig eller social. Innan barn utreds har 

insatser oftast gjorts genom att försöka anpassa miljön i skolan eller hemmet för att 

minska problem som uppstår.  

Utvecklingsstörning är en diagnos ett barn får när resultat på IK-test (intelligenskvot) 

är betydligt lägre än vad som är vanligt för jämnåriga, IK-värdet ligger då på 70 eller 

lägre från normalt 100, samt när elevens adaptiva förmåga har bedömts (Ek, 2009 & 

Jacobsson och Nilsson, 2011 & Frithiof, 2009). Personer med svag begåvning har 

värden mellan 70 och 85 IK i psykologiska intelligenstest (Jacobsson & Nilsson, 

2011). När en utredning genomförts med diagnos utvecklingsstörning eller inte är det 

en person som ska speglas, inte diagnoser, funktioner eller problem. (Smedler & 
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Tideman, 2009). Socialstyrelsen (2013) skriver om psykologutredningar i skolan, att 

många barn har svårt att nå målen men att det inte leder till en diagnos. 

Uppfattningen som eleven själv har om sin skolsituation är viktig att utreda i så stor 

utsträckning som möjligt.  Utredningarna kan ändå vara till hjälp för att ge stöd som 

gynnar elevernas utveckling.  

Av Sveriges befolkning har 0,4 procent diagnostiserats som utvecklingsstörda, en 

liten del i jämförelse med USA som har 1 till 3 procent utvecklingsstörda, menar 

Frithiof (2009). Jacobsson och Nilsson (2011) menar att 1 till 2 procent av 

befolkningen har en utvecklingsstörning och att andelen personer med svag 

begåvning är avsevärt fler. Andelen utvecklingsstörda är störst för personer i 

skolåldern, och minskar med ökat åldrande. Biologisk brist (defekt) är en definition 

som används av representanter inom psykiatri, pedagogik och medicin. Det är viktigt 

att individens förmågor står i centrum (Frithiof, 2009).  

Funktionsnedsättning är ett begrepp som Skolverket (2014) använder i allmänna råd 

som berör arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. En elev 

som har svårt att nå mål ska ges stöd för att nå så långt som möjligt. Regeringens 

proposition (2013/14:148, s.27) förtydligar Skollagens 3 kap 3 §  

Det är inte konsekvenser av funktionsnedsättningar som ska motverkas, utan 

konsekvenserna av de hinder, fysiska som psykiska som finns i skolan. 

Elevens individuella utvecklingsplan och åtgärdsprogram är dokument som är 

viktiga i det pedagogiska arbetet. Enligt skollagen kan en elev som blivit mottagen i 

grundsärskolan genomföra sin utbildning i grundskolan efter grundsärskolans 

läroplan om elevens föräldrar godkänner det. Elever som utretts och visar på 

språkstörning, autismspektrumtillstånd och syn- eller hörselskada har inte rätt att bli 

mottagna i grundsärskolan (Skolverket, 2013 & Socialstyrelsen, 2013). 

Grundsärskolans läroplan (2011d) är uppdelad i två delar. En del avser ämnen som 

till största del liknar grundskolans läroplan och en del består av fem övergripande 

ämnesområden.  

Elever i behov ges större möjlighet att utvecklas om de inte särskiljs från sina 

jämnåriga. När olikheter används för mottagande av elever i en skolform som 

kategoriserar mindre skolskickliga elever blir det inte en skola för alla. Skapa en 

särskola för alla och ta vara på allas möjligheter att uttrycka sig, då blir det normalt 

att betraktas som avvikare (Karlsudd, 2012). Finns det en syn på att alla människor är 

utvecklingsbegåvade skapas möjligheten att skapa en skola för alla. Det är en fråga 

om vilken människo- och kunskapssyn ledning och lärare har på en skola om 

styrdokumenten tolkas och arbetas efter så att alla elever ges möjlighet till 

delaktighet och ges möjlighet till lärande. Svårigheter finns med att avgränsa vad 

som är pedagogik respektive specialpedagogik (Palla, 2012 & Karlsudd, 2011). Ek 

(2009) skriver om den inkluderande skolans problem som finns i Europa och 

Nordamerika. Hon menar att skolan utmanas i att anpassa undervisningen för elever i 

kognitiva svårigheter och att det inte finns metoder för att ta reda på vilka elever som 

behöver stöd och vad stödet ska bestå av. Ek är kritiskt till att skolan är ideologiskt 

och politiskt styrd istället borde vetenskap styra skolans verksamhet.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

3.1 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera metoder och förhållningssätt, gällande formativ 

bedömning, för elever i kognitiva svårigheter i grundskolans och grundsärskolans 

tidigare årskurser (1-6). I grundsärskolan avses elever som läser ämnen och inte 

ämnesområden. 

3.2 Frågeställningar 

1. Vilken syn har lärare i grundskolan och grundsärskolan på återkoppling och 

motivation gällande elever som riskerar att inte nå lärandemålen? 

2. Vilka metoder använder lärarna för att ta reda på vad eleverna själv förstår 

om sin egen kunskapsutveckling?    

3. Hur anpassar och kommunicerar lärare den formativa återkopplingen för 

elever i kognitiva svårigheter?  
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4 METOD 

Studien har en hermeneutisk ansats, då det inte finns någon absolut sanning och då 

det handlar om att tolka och förstå hur en annan människa arbetar och tänker i ett 

helhetsperspektiv, där flera aspekter samverkar. Hermeneutisk teori utgår från 

normer och subjektiva antaganden, och kunskap skapas av individen, menar Eriksson 

& Hultman (2014). Hermeneutik handlar om inkännandet eller empatin och går ut på 

att förstå och inte bara begripa intellektuellt.  

4.1 Semistrukturerad intervju 

Intervjuer med öppna frågor kunde börja genomföras på 1960 och 1970-talen för att 

tekniken gjorde det möjligt att spela in ljud och att djupintervjuer började 

genomföras på 1980-talet. Djupintervjun handlade då mer om att genomföra 

intervjuer mellan kolleger med gemensam förståelse för ämnet, i ett mellanmänskligt 

samtal (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  

Semistrukturerade intervjuer speglas av att det finns vissa ämnen eller begrepp som 

intervjuaren vill fråga om och som i stor utsträckning följer den ursprungliga planen 

men som kan ändra ordningen på frågorna. Intervjupersoner kan uppfatta och tolka 

frågor olika och de ska då få möjlighet att förklara det de anser viktigt för dem att 

berätta under intervjun. Det finns en tendens att man kallar semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer för djupintervjuer eller kvalitativa intervjuer (Bryman, 

2011). 

En styrka som intervjumetoden har är att den går förhållandevis snabbt att 

genomföra, åtminstone om man jämför med observationer. Det är också möjligt i 

intervjumetoden att få veta hur intervjupersonen gör saker i praktiken, samt få tag på 

en persons språkbruk, normer och känslor (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011). 

Bearbetning, analys och tolkning av råmaterialet måste dock behandlas varsamt. Om 

man redigerar talspråket allt för mycket finns risk att bilden av berättaren går 

förlorad. Detta är en balansgång och det kan vara bra att använda citat så att 

berättaren blir synlig (Ehn och Öberg, 2011).  

För att få fram så mycket information som möjligt från intervjupersonerna var tanken 

att inte begränsas i ett allt för strukturerat frågeformulär, utan samla in empirin med 

hjälp av semistrukturerade djupintervjuer. Intervjuerna riktades mot lärare i 

grundskolan och grundsärskolan som undervisar i de tidigare skolåren. Detta på 

grund av att intentionen var att, ur ett brett perspektiv, veta hur lärarna arbetar samt 

hur deras känslor och åsikter ser ut. Intervjuerna spelades in både på telefon och på 

Ipad för att säkerställa att materialet inte gick förlorad på grund av tekniska problem. 

En pilotintervju gjordes innan för att säkerställa att intervjufrågorna (Bilaga 1) skulle 

fungera som det var tänkt. Det bestämdes att båda studieförfattarna skulle delta under 

alla intervjuer och att samma person skulle agera intervjuare, för att förutsättningarna 

skulle bli så lika som möjligt. 

4.2 Urval 

Kontakt togs med lärare som arbetar i årskurs 1-6 i grundskola och grundsärskola. 

Ambitionen var att intervjua lika många lärare från båda skolformerna. Inför studien 

begränsades det geografiska området till lärare som var verksamma i närområdet så 

att det blev hanterbart att åka fram och tillbaka under en dag. Genom ett missivbrev 

(bilaga 2) togs kontakt med lärare med några års erfarenhet av lärarjobbet. De 
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tillfrågades om deltagande i en studie som behandlar formativ bedömning. När 

klartecken kommit från sex lärare, tre från respektive skolform, grundsärskola och 

grundskola bokades tider och intervjuer genomfördes. Lärarna som deltog i studien 

var från två kommuner och tre skolor. 

4.3 Resultatbearbetning 

När intervjuerna var genomförda och transkriberade skrevs de ut i en färg för varje 

respondent, för att hålla isär materialet. Intervjufrågorna var semistrukturerade vilket 

gjorde att svaren tangerade varandra. För att systematisera materialet utgick vi ifrån 

intervjufrågorna genom att klippa isär dokumenten och sätta in materialet där det 

passade bäst. När allt råmaterial placerats under rätt rubrik gjordes en analys över 

likheter och skillnader i svaren, både mellan de individuella lärarna och mellan 

skolformerna, och dessa sammanfattades. Lämpliga citat valdes ut och samtliga 

lärare blev representerade. 

4.4 Etiska överväganden 

De etiska frågorna har varit närvarande under hela arbetsprocessen och i arbetets alla 

delar, både i planeringen och under genomförandet. Att vara öppen med syften och 

förfaranden är en ledstjärna som är viktig att följa (Vetenskapsrådet, 2011).   

Eftersom det inte är någon utsatt grupp som valts ut för intervju, så krävs ingen 

etikprövning. Tanke och vikt har lagts på att agera på ett sätt så att 

intervjupersonerna inte skulle känna sig pressade att ställa upp. Det är en balansgång 

att samtidigt trycka på att det är viktigt, samtidigt som man inte ska övertala. Vi har 

beaktat, Vetenskapsrådets (2011) fyra etiska begrepp för hantering av 

forskningsmaterial, under hela arbetets gång. Dessa begrepp är sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Arbetet har inte haft fokus på enskilda 

elever så deras identiteter har varit okända. I de fall lärare har pratat om elever när de 

har gett exempel och då det har uppkommit uppgifter som faller under sekretess och 

tystnadsplikt har dessa uppgifter inte använts eller förts vidare. Deltagarnas identitet 

och anonymitet har skyddats genom att inte deras namn har nämnts och inte heller 

har det skrivits i vilken kommun eller skola de arbetar. I missivbrevet uttrycktes att 

informationen som samlas in ska behandlas varsamt och förvaras så att obehöriga 

inte har tillgång till den. Den informationen som spelats in och transkriberats 

kommer att förstöras efter studiens genomförande. Studiens syfte har varit att se på 

lärarnas professionella uppdrag och inte deras privatliv. De uppgifter av privat 

karaktär som framkommit har behandlats konfidentiellt 

4.5 Metodkritik 

Semistrukturerad intervju som metod valdes för att frågorna skulle vara öppna men 

begränsade inom området formativ bedömning. Kända begrepp inom 

forskningsområdet, som även Skolverket använder, låg till grund för intervjufrågorna 

för att deltagarna skulle prata om samma saker.  Dahmström (2011) menar att 

frågorna ska vara öppna, att begrepp som används ska vara kända för deltagarna och 

att det som ska undersökas och mäta hamnar i fokus. 

Inför studien gjordes en pilotintervju, med en lärare på grundskolan, för att testa 

frågorna. Ehn och Öberg (2011); Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) och 

Merriam (1988) menar att det är viktigt att frågorna inte är ledande eller krångliga 

för att få hög validitet på det som ska undersökas. Läraren som deltog i pilotintervjun 
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tillfrågades efter intervjun om upplevelsen av antalet frågor, hur de uppfattades och 

om det var något som läraren saknade eller ville lägga till.  

Studiens omfattning och tidsram, gjorde att endast intervju som metod kunde 

användas. Merriam (1988) & Bryman (2011) menar att det kan vara en fördel att 

använda flera metoder i samma studie, då metoderna kan komplettera varandra. Det 

som är svagheter i exempelvis intervju uppväger observationer och tvärtom. 
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5 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Resultatet för skolformerna har 

presenterats separat när resultatet varit olika. Rubrikerna sammafattar kort resultatet i 

de olika delarna.  

 

5.1 Utbildade lärare med erfarenhet 

De sex intervjuade lärarna har arbetat mellan 11 år och 38 år som lärare. Fem lärare 

har lärarexamen och en har fritidspedagogexamen, två av lärarna i grundsärskolan 

har dessutom även specialpedagogexamen. Lärarna har alla olika 

ämneskombinationer. Fem lärare har kompetens i svenska, två i matematik, två i 

samhällsorienterande ämnen, två i musik, en i naturorienterade ämnen och teknik och 

en i engelska. 

5.2 Bristande kompetens  

Alla lärare uppger att de inte anser att de har fått något med sig i sina 

grundutbildningar gällande formativ bedömning och elever i kognitiva svårigheter. 

Alla anser att de har fått kompetensutveckling i olika grad kring formativ bedömning 

i samband med implementeringen av läroplanen, LGR 11. Ingen lärare anser att de 

har fått tillräckligt mycket kompetensutveckling i ämnet. Endast en lärare anser sig 

till viss del ha fått kompetensutveckling i formativ bedömning kring elever i 

kognitiva svårigheter. Däremot anser tre lärare att de fått viss kompetens genom 

erfarenhet och år i yrket.  Två lärare lyfter det egna intresset som drivkraft. ”Men 

mycket är eget intresse skulle jag vilja säga” (Grundsärskolan) 

[…] nej, det tycker jag verkligen inte att jag fick, nej, alltså, nej det är nog mer 

erfarenhet. (Grundskolan) 

5.3 Att förmedla syfte och mål kräver metoder och resurser 
5.3.1 Gemensamt för grundskolan och grundsärskolan 

Studiens alla lärare lyfte att de arbetar aktivt med att förmedla syfte och mål och att 

detta blivit mer aktualiserat efter Lgr 11. Två lärare i grundsärskolan och två i 

grundskolan lyfter att de försöker visualisera målen genom bilder och konkret 

anknytning. ”Man har mycket bilder, bildstöd använder vi oss av, sätter upp på 

tavlan. Filmer tycker vi är bra och diskutera och titta på, studiebesök.” 

(Grundsärskolan) 

De två grundskollärarna menade att det är svårt att hitta bra bilder. Två av dessa 

lärare, en i varje skolform, menade att de försöker synliggöra syfte mål genom anslag 

på väggen. En lärare i grundsärskolan använder bilder i samtalet med den enskilde 

eleven för att tydliggöra syfte och mål. Alla lärare i båda skolformerna uppger att de 

ständigt återkommer och repeterar syfte och mål för att nå optimal förståelse. Två av 

lärarna i grundskolan och en i grundsärskolan lyfter att de arbetar mycket med syfte 

och mål genom att diskutera i grupp. Två lärare, en i varje skolform, berättar att de 

arbetar med pedagogiska planeringar.  

Alla lärare i undersökningen beskrev, i samband med att förmedla syfte och mål, att 

de känner ett behov av mer tid och resurser. ”Mera tid och lite mera individuell tid 

också för att riktigt komma till kärnan i sammanhanget.” (Grundsärskolan) 
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Det är mer att man kan sitta med dom en och en, det är ju egentligen det handlar 

om eller att kunna sitta i en grupp på två, tre stycken mycket mer än vad man kan 

göra nu (Grundskolan) 

I grundsärskolan lyfte de tre lärarna i studien att de önskade att de haft fler kollegor 

med lärarutbildning. Då grundsärskolan är en verksamhet med olika yrkesgrupper 

menar grundsärskolelärarna att det ofta brister i samsyn, gällande syfte och mål. De 

tre grundskollärarna nämnde alla bristen på tid som ett problem, att de ofta har svårt 

att hinna med alla elever, särskilt de elever som behöver ha syfte och mål presenterat 

muntligt, enskilt, med läraren för att förstå. 

5.3.2 Grundskolan 

En lärare i grundskolan försöker ha elever i svårigheter i tanken, hela tiden, och 

kommunicerar med alla elever på detta sätt, vilket hon menar gynnar många. Två av 

grundskollärarna arbetar med modeller för att visa på goda exempel på vad som 

krävs i de olika betygsstegen. Dessa två lärare arbetar med genreskrivning. De 

markerar de olika nivåerna, i olika färger, för att tydliggöra skillnader mellan 

betygsstegen i arbetet med att skriva olika typer av texter. Texterna växer fram på 

tavlan där texten byggs från grundläggande nivå till högre nivåer, tydligt avgränsade 

i olika färger för att eleverna ska se skillnaderna mellan de olika betygsstegen.  

Samma lärare beskriver ett upplägg där eleverna, under speciella mentorsdagar, får 

arbeta enskilt och i grupp med bedömning, syfte och mål. Lärarna menar vidare att 

de också använder modeller i NO/SO där eleverna ges möjlighet att utveckla svar 

tillsammans. På liknande sätt, som med arbetet med texterna, beskrivs hur de olika 

nivåerna på svar tydliggörs och eleverna blir medvetna om vad som krävs för de 

olika betygsstegen. De två lärarna sätter upp mål för varje lektion samt för hela 

arbetsområdet, där målen konkretiseras med uppgifter som ska genomföras.  

De använder matriser som eleverna arbetar med och diskuterar med lärare och 

klasskamrater. De elever som behöver individuellt stöd i arbetet får det genom att 

eleverna gruppindelas efter behov. Det kan innebära att en lärare har en grupp på 

cirka 40 elever medan den andra läraren har några få elever. En av lärarna menar att 

hon inte tror på att sätta ett kryss i en ruta på matrisen som markerar ett underkänt 

betyg. Hon beskriver ett arbetssätt där de elever som inte uppfyller lägsta nivån får 

både skriftligt och muntligt, formativt omdöme, för att tydliggöra vägen mot målet.  

En av grundskollärarna reflekterar kring svenska lärares förutsättningar, kontra lärare 

i andra länder. Hon menar att svenska resultat jämförs med andra länders, trots att 

förutsättningarna kan se väldigt olika ut länderna i mellan.   

“[...] Man tänker som Finland eller Asien där vi jämför oss väldigt mycket med. 

Så har vi ju mycket mindre tid för förberedelse och efterarbete[…]” 

5.3.3 Grundsärskolan 

Två av tre lärare i grundsärskolan arbetar övervägande med att konkretisera syfte och 

mål med ord i kombination med bilder, en lärare använder bilder som stöd även vid 

utvecklingssamtal. 

Jag har ju ibland inför utvecklingssamtal, så har jag en liten pärm som är 

konkretiserade Det är en liten pärm där det finns bilder och så vidare som man 

ska uppnå. Då använder man ju den...och använda tecken som förstärkning, 

språk, du kan använda bilder och det beror alldeles på eleven vilken 

begåvningsnivå den ligger på (Grundsärskolan) 
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Dessa två lärare arbetar med att sätta upp individuella mål till varje elev. En av 

lärarna menar att eleverna i processen med att diskutera målen med läraren och 

klasskamraterna, kan göra om målen till sina egna. 

5.4 Svårt att få syn på elevernas förståelse om sin 
kunskapsutveckling 
5.4.1 Gemensamt för grundskolan och grundsärskolan 

Två lärare, en från varje skolform, menar att elever i kognitiva svårigheter har låg 

självkänsla kring sin egen kunskap och sitt lärande. Läraren i grundsärskolan lyfter 

att när elever kommer till grundsärskolan från grundskolan, måste mycket arbete 

läggas på att bygga upp självkänslan igen tillsammans med lärare och elever i 

gruppen. “Väldigt många av eleverna hade en låg självkänsla omkring sitt eget 

lärande”. 

Två andra lärare, en från varje skolform, menar att vissa elever i kognitiva 

svårigheter har en orealistisk uppfattning om vad de kan.  

Två lärare i grundskolan och en lärare i grundsärskolan nämner muntliga och eller 

skriftliga test som metod och några nämner tankekartor. Fyra lärare, två från varje 

skolform säger att de använder matriser för att få eleverna att förstå vad de kan och 

behöver bli bättre på. Alla lärare lyfter hur viktigt det är att kommunicera med 

eleverna kring var de befinner sig och vart de ska kunskapsmässigt ”[…] annars är 

det ju mycket diskussioner runt omkring bilder. Då tycker jag att jag ger dem de 

bästa förutsättningarna” (Grundsärskolan).  

5.4.2 Grundskolan 

En lärare nämner att hon arbetar med lathundar som förebild, ett redskap för att 

eleven kontinuerligt ska kunna jämföra och kvalitetsgranska sitt eget arbete. En 

annan lärare beskriver hur hon “praträttar” texter med eleverna en och en, där textens 

styrkor och svagheter diskuteras. Läraren menar att det är en framgångsrik metod 

men att förutsättningen för att kunna genomföra detta är att klassrumsklimatet är gott 

och arbetsmoralen hög. Hon säger att hon haft klassen under fyra år och på så sätt 

kunnat forma detta klassrumsklimat och denna arbetsmoral. Hon ser dock svårigheter 

med detta när en ny grupp blir aktuell, då tar det lång tid i anspråk att lägga den 

grunden.  

Två lärare arbetar med mentorsdagar, då eleverna ges möjlighet att i diskussioner 

jämföra sitt eget arbete med andras och mot matriser. Detta ger eleverna en förståelse 

för målen i matrisen, sin egen utveckling och de kan mäta det egna arbetet mot målen 

i matrisen. 

I och med att dom har sina matriser och att man plockar fram dom med jämna 

mellanrum och tittar på dom så är det rätt synligt för dom. Dom kan ju jämföra. 

Var sitter mitt kryss? Dom ser om jag skriver någon kommentar i matrisen. ..att 

det här måste du ha fokus på tills nästa gång. (Grundskolan) 

En annan lärare lyfter tydliggörandet av resultatet med hjälp av staninevärde. En 

annan lyfter vikten av att ständigt ha en dialog med elev och föräldrar. En av lärarna 

beskriver att hon tycker det är lättast att visa på en tydlig röd tråd kring progression, 

genom att konkretisera tidigare mål som eleverna har nått i tidigare årskurser. En 

förutbestämd progression som har arbetats fram på skolan, om vad som ska uppnås i 

alla årskurserna, inte bara årskurserna tre, sex och nio.  
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Hon beskriver vidare, elevernas arbete, diskussioner, jämförelser kring texter som 

läses och bedöms i grupp. En lärare berättar att hon ibland lämnar ut förtryckta 

papper, i slutet på en lektion, med påståendet “Den här lektionen har jag lärt mig” 

(Grundskolan) och eleverna får då sammanfatta vad de uppfattar att de lärt sig på 

lektionen. Hon trycker på vikten av att göra eleverna kvalitetsmedvetna. En annan 

lärare menar att specialläraren ofta är inkopplad i de fall eleverna har stora 

svårigheter att nå målen och att denne kan vara ett stöd i att lyfta styrkor och 

svårigheter hos eleven. 

5.4.3 Grundsärskolan 

Två av lärarna nämner kontinuerliga diskussioner kring bilder. En lärare ställer 

enskilda frågor till eleven för att ta reda på vad elever förstår om sin egen utveckling.  

Alla tre lärare lyfter problematiken med att det finns flera kompetenser i 

personalgruppen, vilket försvårar samsyn kring vad eleverna kan. De säger alla att de 

känner sig ensamma i sin lärarroll och att det är viktigt med tydlig roll och 

arbetsfördelning i samarbetet. Lärarna efterlyser fördjupade diskussioner och 

samarbete med lärarutbildade kollegor. 

Vi har väldigt mycket elevassistenter och man tycker man gör samma arbete och 

man tycker man kan lika mycket men man kan aldrig föra de här djupare 

diskussionerna för att man har inte all den kunskapen man behöver för att göra 

detta. (Grundsärskolan) 

5.5 Kunskapsinventering i stor grupp 

Alla lärare upplever att det är svårt att veta var elever, i kognitiva svårigheter, ligger 

kunskapsmässigt. Diskussion, kommunikation och dialog är metoder som två lärare i 

grundsärskolan och en lärare i grundskolan nämner att de brukar använda sig av. De 

tre lärarna i grundskolan använder tankekartor som arbetssätt.  

En lärare i grundskolan använder en metod som hon kallar Entry Ticket. Eleverna får 

en fråga som de kan svara på, de skriver på små lappar som samlas in och så kan de 

tillsammans se vad de kan i ett visst ämne. ”Dom får en fråga som dom kan svara på, 

får svara på Post It-lappar då man kan samla in och liksom titta på vad dom redan 

kan.”(Grundskolan)  

En lärare i grundskolan kör ibland gång lektionen utan att inventera förkunskaper 

och frågar barnen i slutet av arbetsområdet vad de lärt sig. ”Ibland tar jag faktiskt 

inte reda på och då kör vi, väldigt ofta gör vi det och så tar vi reda på i slutet då hur 

mycket har de lärt sig mer.” (Grundskolan) 

En lärare i grundskolan säger att hon använder förtest för att ta reda på vad eleverna 

kan innan ett arbetsområde. Hon följer ofta upp med mittest och sluttest för att 

försäkra sig om att deras (nya) förkunskaper kan ligga till grund för vidare planering.   

När det gäller förkunskaper så menar en lärare i grundsärskolan att eleverna kan ha 

en torftig erfarenhet som gör att deras förkunskaper ibland inte är så omfattande. 

Diskutera eller föra dialog, en kommunikation så att jag liksom kan uppfatta 

litegranna, få ett hum om vad är det dom har gjort och kan. För ställer man 

frågan rakt ut Vad är det för nånting ni har gjort i det här ämnet? Vet inte, 

kommer ju oftast då. (Grundsärskolan) 

En lärare i grundsärskolan tycker att det är svårt att inventera kunskaper samt ge 

återkoppling som eleverna förstår och menar att det är lättare för henne som har en 

liten grupp, när hon jämför med stora klasser i grundskolan. ”Jag tänker det kanske 
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är ett större dilemma när man har en klass på 25 eller så, då kan det vara 

svårare.”(Grundsärskolan) 

5.6 Gemensam dialog och diskussion för att återkoppla 

Alla lärarna i studien säger att de återkopplar genom dialog och diskussion, oftast i 

större grupper.  En lärare i grundskolan nämner att hon redovisar resultat med hjälp 

av staninevärde som används för att kunna göra jämförelser mellan elevens resultat, 

för att denne tydligt ska kunna se sina framsteg. Två lärare i grundskolan nämner 

testresultat redovisade i stapelform för att eleverna visuellt ska kunna se sina 

framsteg. Dessa används även vid utvecklingssamtalen. En annan grundskollärare 

beskriver sig själv som en “statistiknörd” som för in alla resultat i tabeller och 

diagram så att det ska bli visuellt överskådligt för eleverna att se sin utveckling.  Två 

lärare, en i varje skolform går igenom gjorda test tillsammans i klassen. ”Om vi säger 

att det har varit ett skriftligt test eller så då, då går vi igenom det tillsammans”. 

(Grundsärskolan) Läraren i grundskolan lyfter att de då arbetar med att utveckla svar i 

NO, där kraven för de olika betygsnivåerna blir tydliga för eleverna. En lärare i 

grundsärskolan nämner gruppen som drivkraft där återkoppling till enskild elev sker 

i gruppen för att alla ska se att olika elever är bra på olika saker. De lär sig att lyfta 

varandra och det ökar också motivationen. ”Så gruppen är lika mycket konceptet 

som vi vuxna här. Det är oerhört viktigt.” (Grundsärskolan) 

En lärare i grundskolan delar ut begreppsordlistor i början av ett arbetsområde där 

det både finns en förklaring och en illustrerande bild om det går till varje begrepp, 

vilket ger eleverna möjlighet att själv återkoppla och se hur många begrepp de kan.  

Två lärare i grundskolan använder matriserna aktivt under arbetets gång och ger 

elever i gruppdiskussioner möjligheter att återkoppla och reflektera över var de 

själva och andra ligger i matrisen. En av dessa lärare tränar sina elever i att bedöma 

varandras texter i svenska, där de också jämför med exempeltexter som finns 

tillgängliga på skolverket. Eleverna lämnar även in sina texter till läraren och de 

elever som läraren bedömer behöver får extra genomgång i en mindre grupp får 

detta. 

Kontinuerlig återkoppling av målen varje lektion i dialog med hela gruppen av 

elever. 

Vad var det nu vi skulle lära oss den här lektionen...jo det var ju det här. Kan du 

förklara det nu innan du ska gå på lunch? Att man kollar av och det gör vi på 

olika sätt, ibland är det någon som berättar vad vi har gjort under lektionen och 

nån som fyller på. Håller du med eller håller du inte med? (Grundskolan) 

De tre grundskollärarna trycker på att återkoppling tar mycket tid i anspråk, tid som 

de ofta inte har.  

Vi har ju inte speciellt mycket planeringstid (---) Man tänker som Finland eller 

Asien där vi jämför oss väldigt mycket med så har vi mycket mindre tid till för 

och efterarbete. (Grundskolan) 

5.7 Mer utvecklingsarbete med kontinuitet efterlyses 

Samtliga lärare lyfte att de behövde mer fortbildning men nämnde också tidsaspekten 

och svårigheterna kring att utvecklingsarbete tar mycket tid i anspråk, tid som även 

ska räcka till mycket annat. Två lärare i grundskolan beskriver olika 

utvecklingsprojekt på deras skola. En del personal har fått didaktisk fortbildning 

kring sina ämnen på Ämnesdidaktiskt kollegium i Göteborg. De nämner också att de 
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har ständig dialog med de närmsta kollegorna. Några lärare på deras skola ingår i en 

språkutvecklingsgrupp för att implementera cirkelmodellen på skolan.  

Vi har arbetet med samma typ utav text från förskoleklassen upp till år sex och 

vi har planerat den och genomfört och sen har vi redovisat för varandra hela 

vägen. Så vi har tittat på progressionen och sådana här saker (Grundskolan) 

En annan lärare på samma skola som undervisar i NO- ämnen, efterlyser 

ämnesdialog om “Röda tråden” genom hela grundskolan för att skapa samsyn. Hon 

menar att det är ensamt att vara den ende ämnesansvarige i arbetslaget. Hon 

efterlyser också ett samarbete på skolan kring bilder som komplement till text och 

muntlig dialog som hon anser att många elever i kognitiva svårigheter behöver.  

En grundskollärare på en annan skola önskar att kompetensen i bedömning kring 

elever i kognitiva svårigheter på skolan ska öka. Det finns ett samarbete på skolan 

kring att skapa samsyn och högre måluppfyllelse i svenska och matematik men hon 

tycker att det är svårt. ”Vi diskuterar ju mycket kring läroplanen och formativ 

bedömning men vi upplever ju alla att det är svårt”. (Grundskolan)  

I grundsärskolan nämner en lärare ett samarbete på skolan kring en ny 

utvecklingsplansblankett. Samma lärare reflekterar kring att det finns möjligheter till 

samarbete, då vi är få lärare i arbetslaget. En annan lärare på samma skola håller med 

och menar att det finns ett samarbete. Hon lyfter också bristande och ibland 

obefintligt utvecklingsarbete på skolan och då de är så få lärare i arbetslaget få man 

ofta ha en inre dialog. ”Det finns ingen som uppmuntrar det, det är en inre dialog du 

får föra med dig själv” (Grundsärskolan) 

På en annan grundsärskola berättar läraren att hon ingått i en bedömningsgrupp i 

kommunen. Hon ser det som en brist att vara få kollegor och hon menar att det är 

svårt att bedriva utvecklingsarbete själv. Hon önskar samarbete kring utvärdering av 

den egna undervisningen.  

I formativ bedömning ingår det här att jag måste hela tiden titta på min sak. Hur 

lär jag ut till eleverna? Kunde jag ha gjort på något annat vis så att de hade 

förstått bättre? Att man utvärderar sig själv och så att man inte bara utvärderar 

eleverna, det tänker jag. (Grundsärskolan) 

Alla lärare i studien beskrev en oro kring hur kommande omorganisationer ska 

påverka det påbörjade utvecklingsarbetet. Förändringar som nämns är nya rektorer, 

andra strukturer och förutsättningar som till exempel förändrade årskursindelningar.  
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6 ANALYS OCH DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Valet av att endast använda intervjuer som metod gjordes främst utifrån den rådande 

tidsaspekt som fanns att förhålla sig till. Både Merriam (1988) & Bryman (2011) 

menar att det kan vara bra att använda flera olika metoder i samma studie, då dessa 

kan komplettera varandra. Svagheter i exempelvis intervjumetoden kan uppvägas av 

observationer och tvärtom. Om tiden funnits hade intervjuerna kompletterats med 

klassrumsobservationer samt med intervjuer av elever och skolledare, vilket hade 

gett en mer nyanserad bild av verkligheten. Validiteten och reliabiliteten hade även 

ökat om fler hade intervjuats och observerats. Underlaget från de sex intervjuade 

lärarna har trots allt gett en viss mättnad i de resultat vi fått men med varierande djup 

i kunskap och kompetens. 

Det finns svårigheten med reliabel mätning i en kvalitativ studie, då människors 

agerande och görande aldrig upprepas utan förändras med tid och erfarenheter. För 

att sådan mätning ska vara möjlig måste undersökningens komponenter studeras och 

att god validitet och reliabilitet kan uppnås genom noggrann uppmärksamhet på de 

grundläggande begreppen och hur man samlat in, analyserat och tolkat materialet. 

(Merriam, 1988). Vid valet av intervjufrågor och formuleringen av dessa valdes 

kunskapsområdes grundläggande begrepp ut med tanke och omsorg. Då det vara 

samma person som ledde alla sex intervjuer skapades en konsekvens i användande av 

begreppen. 

Dahmström (2011), Merriam (1988), Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) lyfter 

vikten av att vara uppmärksam på att använda grundläggande begrepp som de som 

blir intervjuade tolkar på liknande sätt, så att det som ska mätas blir riktat mot det 

som ska undersökas på så sätt får hög validitet. Alla intervjuade lärare har formell 

pedagogutbildning och många år i yrket vilket underlättade då de i hög grad har en 

gemensam referensram kring de grundläggande begreppen.  

Pilotintervjun gav information om att ursprungsfrågorna som helhet fungerade väl, 

dock ändrades några formuleringar för att förtydliga. Dahmström (2011) menar att 

när semistrukturerad intervju valts som metod gäller det att inte ställa för öppna 

frågor så att intervjun, det som ska undersökas, inte tappar fokus. Intervjufrågorna 

kändes inte för öppna utan de intervjuade lärarna höll sig hela tiden inom den tänkta 

ramen. Frågorna möjliggjorde också för lärarna att hoppa mellan de olika begreppen 

på ett sätt som gjorde att olika tyngd och nyanser i åsikter och upplevelser kunde 

observeras.  

Om man redigerar talspråket allt för hårt går bilden av berättaren förlorad, detta är en 

balansgång. Det kan dock vara bra att använda citat så att berättaren blir synlig (Ehn 

& Öberg, 2011).  Efter transkriberingen av intervjuerna valdes citaten ut som sedan 

återgavs exakt så som intervjuarna pratade, för att ge resultatet trovärdighet. Alla sex 

lärare är citerade i resultatpresentationen. 
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6.2 Resultatanalys och diskussion 

Trots att samtliga lärare i studien har formell pedagogisk behörighet, är det inte en 

enda av lärarna som upplever att de i sin grundutbildning fått till sig något om 

formativ bedömning eller om elever i kognitiva svårigheter. Lärarna har alla arbetat i 

många år och det kan vara en förklaring till att de inte fått med sig något angående 

formativ bedömning, då det är ett relativt nytt begrepp. I Vetenskapsrådets 

forskningsöversikt (2015), gällande formativ bedömning på 2000-talet, lyfts bristen 

på och behovet av svensk forskning samt behovet av att landets lärarutbildningar 

studeras och analyseras.  

Den svenska skolan är “En skola för alla” enligt skollagen, (SFS 2010:800) kapitel 

1:8§, vilket betyder att alla elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som det är 

möjligt, oavsett om de har kognitiva svårigheter eller inte. I den statliga rapporten 

(SOU 2007:28) som ledde fram till ny läroplan, lyftes vikten av att göra läroplanen 

tydligare, så att det skulle vara lättare för lärare och elever att förstå och tolka 

läroplanens syfte och mål. Trots detta uppger alla lärare i studien att det är svårt och 

att de har svårt att räcka till när det gäller att försöka få eleverna att förstå syfte och 

mål med undervisningen. Samsyn kring tolkning av syfte och mål efterlyses också. 

Grundskollärarna var samstämmiga i att det behövs både mer tid och mer resurser, 

tid till att planera, tid till för och efterarbete men också fler vuxna för att minska 

elevgrupperna. Grundsärskolans lärare lyfte att de känner att de inte har någon, med 

samma kompetens, att bolla pedagogiska tankar med då det i grundsärskolans 

elevgrupper ofta finns en lärare och många assistenter. De menar att det är svårt att 

skapa samsyn när de har så olika kompetenser. Lärarna i grundsärskolan efterlyser 

därför resurser i form av fler lärarutbildade kollegor och färre assistententer.  

Lärarnas uppfattning går inte ihop med Hatties (2008) effektforskning som 

presenterar att elevgruppens storlek och ekonomiska resurser har måttlig påverkan på 

skolframgång. Jönsson, Lundahl och Holmgren (2015), däremot, har i sin forskning 

på svenska förhållanden i ”Boråsprojektet”, fått resultat som stödjer den uppfattning 

som studiens lärare har, gällande arbetsbelastning och resurser. En av 

grundskollärarna belyste svårigheten med att jämföra skolsystem i olika länder. Hon 

menar att det är svårt att jämföra svenska resultat med till exempel finländska eller 

med resultat från Asien, då lärarna i dessa länder har väsentligt olika förutsättningar 

till exempel gällande planering och för- och efterarbete. Black (2015) lyfter också 

svårigheten i att göra dessa jämförelser då skolsystemen är så olika varandra. Han 

menar att länders unika kontexter, till exempel ideologier, politiska system och 

kulturella traditioner gör att lärare själv måste hitta balans mellan deras kulturella 

värld och deras akademiska värld. 

Det är viktigt att det finns förväntningar på att elever i kognitiva svårigheter kan, 

eleverna behöver bli utmanade och rimliga krav ska ställas på dem. Det finns en risk 

att trygghetsarbetet tar för stor plats och det gäller att hitta lämpliga arbetsuppgifter 

(Skolinspektionen, 2010). Pygmalioneffekten (Jenner, 2004) beskriver hur lärarens 

positiva förväntningar på eleverna skapar positiv kunskapsutveckling och det gäller 

att ställa rimliga krav. Det är viktigt att elever i kognitiva svårigheter får precis 

lagom utmaning så att de kan känna att de lyckas. Vygotskij (2001) beskriver var 

denna utmaning bör ligga och tankarna kring den ”Proximala zonen”, belyser att 

elever lyckas bäst i en social kontext med stöd av en vuxen eller kamrat, i den 

utvecklingszon som ligger närmst där de självständigt klarar uppgifter. Lärare i 
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studien lyfte svårigheten med att hitta rätt nivå och de uppmärksammar den låga 

självkänsla som elever i kognitiva svårigheter ofta har kring sin kunskapsutveckling. 

En lärare i studien beskriver det omfattande arbete som ofta måste till när en elev 

kommer från grundskolan till grundsärskolan, för att bygga upp en mycket låg 

självkänsla skapad av ständiga misslyckanden. Drivkraftsteorin (Jenner, 2004) 

förmedlar den påverkan som ständiga misslyckanden har på en människas drivkraft. 

1 till 2 procent av befolkningen har en utvecklingsstörning och andelen personer med 

svag begåvning är avsevärt fler (Jacobsson och Nilsson, 2011). Elever med 

språkstörning och autismspektrumtillstånd har inte rätt att bli mottagna i 

grundsärskolan (Skolverket, 2013 & Socialstyrelsen, 2013), vilket gör att det måste 

finnas kompetens i grundskolan så att dessa elevers behov kan mötas. Även Ek 

(2009) beskriver hur många elever ofta misslyckas i den svenska grundskolan. Hon 

menar att grundskolan utmanas i att anpassa undervisningen för elever i kognitiva 

svårigheter men att det inte finns metoder för att ta reda på vilka elever som behöver 

stöd och vad stödet ska bestå av.  

Lärarna i studien pratade inte mycket om kamratbedömning, kamratsamarbete eller 

metoder för elevernas delaktighet, utan mycket av dialogen och diskussionen sker i 

större grupper. Två lärare i grundskolan beskrev arbete, på speciella mentorsdagar, 

där eleverna tillsammans jämförde och diskuterade sitt skolarbete och sina 

prestationer med kamrater i mindre grupp, och en av lärarna i grundsärskolan lyfte 

elevgruppen som resurs. Ahlberg (2001) menar att eleverna behöver öka sin 

medvetenhet om hur de lär och ska ges tillfälle att reflektera över det egna lärandet 

och det är viktigt att målen upplevs som möjliga att nå. Skolinspektionen (2010:9) 

belyser vikten av att eleverna i grundsärskolan blir medvetna om sitt eget lärande och 

nämner formativ bedömning som ett bra redskap. Eleven själv är den ultimata 

aktören i formativ bedömning och återkoppling, säger Andrade (2010). En av fem 

avgörande nyckelstategier, för formativ bedömning, är att aktivera elevernas 

läranderesurser för varandra, samt att aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande 

(Leahy & Wiliam, 2009). När elever diskuterar sina lösningar med varandra kan de 

bli medvetna om sitt eget lärande med stöd av samtal och bilder. Eleverna lär i en 

kommunikativ miljö, tillsammans med klasskamrater och lärare och kan på så sätt 

förstå de att det är möjligt att presentera olika lösningar (Ahlberg, 2001). I 

”Boråsprojektet” kom det fram att trots att lärarna i projektet blev mer kompetenta 

och skickliga i bedömningsarbetet, nådde inte kunskaperna eleverna och samarbetet 

mellan elev och lärare i bedömningsarbetet var inte optimalt (Jönsson, Lundahl och 

Holmgren, 2015).  

Om det inte tidigt i skolan skapas rätt förutsättningar för lärande är det svårt att 

vända elevernas självkänsla. Bennet (2011) menar att det finns alldeles för många 

variationer och nya tekniker inom formativ bedömning som enbart fungerar i vissa 

klassrum och med en viss typ av elever. Han menar att lärare behöver ha djupare 

kunskap om hur man effektivt implementerar formativ bedömning i klassrummet. 

Anderson, Sundman Marknäs och Östlund (2016) och Leahy & Wiliam (2009) 

menar att varje lärare måste utvecklas med små steg och det måste få ta tid. Dessa 

kunskaper och förutsättningar lyfter också studiens lärare som viktiga. Black (2015) 

hävdar att formativ bedömning fungerar men att vägen är olika för alla och att det 

inte finns ett universellt tillvägagångssätt.  

Konkreta metoder som kan visa hur elever utvecklar förmågor i det formativa arbetet 

behövs, lärarna behöver redskap och kunskaper för att uttrycka det i det dagliga 
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arbetet (Andersson, 2015 et.al). Studiens lärare har olika metoder, mer eller mindre 

reflekterade, för att inventera kunskaper, för återkoppling och för att få eleverna 

delaktiga i sin kunskapsutveckling, metoder som diskussion och dialog i större 

grupper, tankekartor, förtest, Entery Ticket och så vidare. Dessa metoder är dock i 

stor utsträckning anpassade för större grupper. Flera lärare lyfter svårigheterna och 

frustrationen som stora elevgrupper genererar. Metoder som används i stora grupper 

gynnar inte elever i kognitiva svårigheter, då de behöver mer tid, tydligare kontext, 

hjälp med att förstå begrepp till exempel utifrån bilder, med mera. Lärarna i studien 

menar att arbetet ”en till en” eller i smågrupper är nödvändigt när det gäller elever i 

kognitiva svårigheter. Lärarna i grundskolan visar på olika försök att skapa dessa 

tillfällen. Grundskollärarna tycker att det är svårt att få till medan lärarna i 

grundsärskolan känner att de har bättre förutsättningar för detta. Lärarna i 

grundkolan nämner att de använder olika test i arbetet, exempelvis förtest och 

mittest. Dessa test är summativa och kan också användas formativt när de diskuteras 

och bearbetas tillsammans med eleverna. Sådana test fungerar bra i stora grupper 

men frågan är om elever i kognitiva svårigheter kan förmedla sina kunskaper genom 

den typen av testning.  

Flera lärare, i båda skolformerna, belyser vikten av och svårigheten med att arbeta 

med bilder. Grundsärskolans lärare har en större vana vid att arbeta med bilder 

medan två grundskollärare tycker att det är svårare. I grundskolan däremot har 

lärarna en större vana vid att jobba med matriser och kunskapskrav, även om två av 

lärarna i grundsärskolan berättar om arbete med enkla matriser. Matriserna används 

som återkoppling men, Wiliam och Leahy (2015), menar att återkoppling är 

komplicerat då det inte bara är att ge återkoppling. Hur eleven tar till sig 

återkopplingen är av avgörande betydelse och även klassrumsmiljön. Framgång nås 

genom att ge eleverna goda exempel på arbete, det är där man måste börja för att 

sedan koppla på matriser, menar han.  

Mer utvecklingsarbete med formativ bedömning efterlyses av lärarna i studien, 

samtidig som de trycker på svårigheten med att få tiden att räcka till. Två 

grundskollärare på en av skolorna menar att de, i kollegiet, på ledningens initiativ 

och delaktighet, har arbetat och arbetar mycket med att utveckla lärprocesser men de 

menar också att det inte är tillräckligt. Ahlberg (2001) menar att ett medvetet arbete i 

organisationen behövs och att processen startar med lärarnas lärande. 

Skolinspektionen (2010), Anderson, Sundman Marknäs och Östlund (2016), 

Alexandersson (2011) menar alla att rektorerna har ansvar för att skapa 

organisatoriska möjligheter till utvecklingsarbete för arbetslagen.   

Mer forskning om formativ bedömning kring elever i kognitiva svårigheter, gällande 

svenska förhållanden, är angeläget för att skapa rätt förutsättningar för dessa elever. 

Fokus bör ligga på konkreta metoder och arbetssätt. En stor andel forskare (Wiliam 

och Leahy, 2009 et.al), både svenska och internationella, lyfter det formativa arbetets 

gynnsamma effekter. Hatties (2008) forskning har fått stor genomslagskraft i den 

svenska skolan men flera av hans framgångsfaktorer stämmer inte överens med de 

erfarenheter och upplevelser som studiens lärare har eller med svensk forskning 

(Jönsson, Lundahl & Holmgren, 2015). Lindblom (2016) ser också positivt på 

formativ bedömning men är kritisk till Hatties (2008) mät och analysmetoder. Han 

menar att han inte tror att dessa mät- och analysmetoder belyser enskilda elever i 

svårigheter, utan tar bara hänsyn till klassens genomsnittsresultat. Anderson, 

Sundman Marknäs och Östlund (2016) och Lindblom (2016) menar att elever i 
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kognitiva svårigheter behöver undervisningsformer och metoder som är 

individanpassade och att det inte alltid är det som gynnar de flesta som är bäst för 

dessa elever.   

Våra svenska lärarutbildningar måste förmedla fördjupad kunskap om teorier i 

formativt bedömningsarbete, så att lärare kan hitta arbetsformer som fungerar i deras 

klassrum, vilket det även finns forskning som belyser (Bennett, 2011 & Black, 

2015). Konkreta metoder måste utvecklas, läras ut och diskuteras för att lärarna ska 

få de redskap som de så väl behöver, till exempel kring metoder med bilder. Det är 

också viktigt att både rektorers och lärares förutsättningar och arbete ses över och att 

uppdragets grundläggande arbetsuppgifterna prioriteras. Samarbete mellan 

skolformerna tror vi skulle vara gynnsamt för elever i kognitiva svårigheter, 

samarbete där lärarna i de olika skolformerna kan dela med sig av styrkor och 

gemensamt utveckla framgångsrika undervisningsmetoder för eleverna i kognitiva 

svårigheter. Med tanke på de konsekvenser som skolmisslyckanden får för individ 

och samhälle, borde det vara av stort samhälleligt intresse, både socialt och 

ekonomiskt.   
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8 BILAGA 1 – INTERVJUFRÅGOR 
● Hur länge har du arbetat som lärare? 

● Vilken utbildning har du? 

● Viken kompetens anser du att du har kring formativ bedömning och elever i 

kognitiva svårigheter? 

 

❖ Hur kommunicerar du med elever i kognitiva svårigheter för att klargöra 

syfte och mål med arbetet/arbetsområdet i ämnet? 

Förtjänster/svårigheter/utvecklingsmöjligheter i de bästa av världar? 

❖ Hur gör du för att ta reda på att eleverna verkligen vet vad de kan och vad de 

behöver bli bättre på?  

Förtjänster/svårigheter/utvecklingsmöjligheter i de bästa av världar? 

❖ Hur arbetar du, vilka metoder använder du, för att ta reda på dessa elevers 

förkunskaper i ett visst arbetsområde/ämnet? 

Förtjänster/svårigheter/utvecklingsmöjligheter i de bästa av världar?  

❖ På vilket sätt arbetar du med återkoppling för att eleverna ska bli motiverade, 

aktiva/involverade i bedömningsarbetet/processen. 

Förtjänster/svårigheter/utvecklingsmöjligheter i de bästa av världar? 

❖ Hur ser utvecklingsarbetet med formativ bedömning ut på skolan/ ditt 

arbetslag? 

 Förtjänster/svårigheter/utvecklingsmöjligheter i de bästa av världar? 
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9 BILAGA 2 – MISSIVBREV 

Vi heter Anna Hammar och Lena Holm och vi läser båda till speciallärare, med olika 

inriktningar, vid Linnéuniversitetet i Växjö. Anna, som läser till speciallärare med 

specialisering mot utvecklingsstörning, arbetar vid två grundsärskolor i Vetlanda. 

Lena som läser till speciallärare med specialisering mot språk, läs och skriv, arbetar 

som speciallärare på en grundskola i Åstorp, i Skåne. Vår handledare heter Linda 

Fälth och hon är universitetslektor på institutionen för pedagogik vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. 

Studien avser att behandla formativ bedömning för elever i kognitiva svårigheter. Vi 

tänker inrikta oss på arbetet med elever i den tidigare skolåldern, både i grundskolan 

och i grundsärskolan som riskerar att inte nå lärandemålen. I grundsärskolan avses 

elever som läser ämnen och inte ämnesområden. Syftet är att ta reda på vilka 

metoder lärare använder i arbetet med formativ bedömning, för att eleverna ska 

förstå sitt lärande och sin egen utveckling, samt vilka möjligheter och hinder de 

upplever. 

Då vi är intresserade av intervjupersonernas tankar och idéer vill vi inte styra för 

mycket i frågorna. Detta gör att vi har valt att samla in data genom semistrukturerade 

intervjuer.  Det innebär att vi har några öppna frågor som sätter ramen och att vi 

sedan ställer de följdfrågor som vi ser behövs efterhand under intervjun. 

Studien är helt frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan. Vi kommer 

att noga följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Uppgifter om dig och det 

som kommer fram i intervjusituationen kommer vi att behandla konfidentiellt och 

alla uppgifter kommer att förvaras på ett säkert sätt. Dina uppgifter samt råmaterialet 

från intervjuerna kommer endast användas i denna studie för att sedan förstöras efter 

studiens publicering. 


