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Abstrakt 

Självständiga arbetet är på avancerad nivå och är utförd under ht-14. Författare till detta 

självständiga arbete i kursen 4PP23E är Malena Östlund som har haft Christer Jacobson 

som handledare och Elisabet Frithiof som examinator. 

   

Syftet med studien var att undersöka ett arbetslags arbete med formativ bedömning i 

grundsärskolan för elever med kognitiv funktionsnedsättning. Studien hade ett särskilt 

fokus på formativ bedömning i förhållande till elever med måttlig och omfattande 

kognitiv funktionsnedsättning. Eftersom det finns en brist på forskning inom detta 

område kan studien bidra till ny kunskap.  

 

Ett sociokulturellt perspektiv har använts som teoretisk referensram. Ett centralt 

begrepp i det sociokulturella perspektivet är att människor utvecklar kunskap i samspel 

med andra människor och att kommunikation och språk är en viktig del i arbetet. 

Undersökningen inspirerades av en etnografisk ansats och det empiriska materialet har 

utgjorts av deltagande observationer och intervjuer. I klassen fanns det sex elever (3 

flickor och 3 pojkar) och personalen som arbetade i klassen var två lärare och tre 

assistenter. 

 

Resultatet visar att personalens kommunikationsförmåga och relationsarbete är en viktig 

faktor för den formativa bedömningen. För att möta eleverna i deras utveckling var 

personalen tvungen att använda både intellektuella och materiella verktyg för att göra 

det möjligt för eleverna att delta i den formativa processen. 

 

Abstract 

The aim of the study was to examine how a school team works with formative 

assessment in compulsory school for pupils with intellectual disabilities. The study had 

a particular focus on formative assessment in relation to pupils with moderate and 

severe intellectual disabilities. Since there is a lack of research within the field of 

formative assessment and pupils with moderate and severe disabilities this study may 

contribute to new knowledge in this field.  
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A sociocultural perspective has been used as a theoretical framework. A central concept 

in the sociocultural perspective is that people develop knowledge in interaction with 

other people and that communication and language is important.  The methodical 

framework was inspired by an ethnographic approach and the empirical material was 

concocted by participatory observations and by interviews. In the class there were six 

pupils (3 girls and 3 boys) and in the staff there were two teachers and three assistants.  

 

The result show that the staffs communications skills and relational work is an 

important factor for the formative assessment. To meet the pupils in their development 

the staff had to use both intellectual and material tools in order to make it possible for 

the pupils to participate in the formative process.   

 

Nyckelord 

bedömning för lärande, formativ bedömning, grundsärskola, intellektuell 

funktionsnedsättning, kognitiv funktionsnedsättning, träningsskola,  
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1. Inledning 

Synen på intellektuell funktionsnedsättning har under åren ändrats från ett medicinskt 

synsätt till ett socialt synsätt dvs. interaktionen mellan individen och omgivningens krav 

eller förhållandet mellan individ och olika kontextuella villkor påverkar människors 

intellektuella funktionsnedsättning. Det har inneburit att individen kan bli mer eller 

mindre funktionsnedsatt beroende på hur miljö och omgivning är anpassade (Östlund, 

2012). Det har använts olika begrepp för människor med intellektuell 

funktionsnedsättning. Begrepp som har använts är sinneströga, sinnesslöa, fånar, idioter, 

icke undervisningsbara, bildbara, imbecillitas, svagsinthet eller mindre vetande och 

idiotismus (Grunewald, 2008). De har även kallats efterblivna och utvecklingsstörda 

(Kylén, 2012). FUB har valt att använda begreppet utvecklingsstörning men det finns 

även kognitiv funktionsnedsättning, kognitiva funktionshinder eller mental retardation. 

Förr användes begåvningshandikapp eller förståndshandikapp    

(http://www.fub.se/utvecklingsstorning/vilket-ord-anvands). Jag menar att själva ordet 

utvecklingsstörd ger en negativ tanke om eleverna. Intellektuell funktionsnedsättning 

syftar på att eleverna har svårigheter i det intellektuella och kan tolkas som att eleverna 

inte är intelligenta inom något utvecklingsområde. Jag har istället valt att i det 

självständiga arbetet använda benämningen kognitiv funktionsnedsättning för de elever 

som läser enligt grundsärskolans kursplaner, eftersom kognitiv funktionsnedsättning 

visar på att det är svårigheter i tankeutförandet. Grundsärskolan är en skolform för de 

elever som har en kognitiv funktionsnedsättning och som bedöms att inte nå upp till 

grundskolans kunskapskrav (SFS 2010:800). 

 

Grundsärskolans har under 2011 genomgått en förändring. Grundsärskolan har sedan 

2011 en ny läroplan, Läroplan för grundsärskolan 11 (Skolverket, 2011) som innebär att 

kursplanerna fått en ny struktur. Kursplanerna är numera uppbyggda med Syfte, 

Centralt innehåll och Kunskapskrav. För elever som läser ämnesområden finns 

kunskapskrav på grundläggande och avancerad nivå som eleverna förväntas tillägna sig 

under nio år. Ett ökat fokus på kursplanernas kunskapskrav ställer nya krav på lärare 

och att de kontinuerligt bedömer eleverna. Forskning om formativ bedömning i 

grundskolan pekar mot att eleverna höjer sin kunskapsnivå (Hattie, 2014; Black, 1999; 

Wiliam, 2013). Däremot har ingen svensk forskning gjorts om formativ bedömning i 

http://www.fub.se/utvecklingsstorning/vilket-ord-anvands
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grundsärskolan inriktning träningsskolan1 utöver några självständiga arbeten från 

speciallärarprogrammet med specialisering utvecklingsstörning (Pettersson John, 2010; 

Cronqvist & Tibblin, 2013; Lundgren, 2014).  

 

I examensordningen för Speciallärarexamen (SFS 2011:186) betonas att specialläraren 

ska:  

- visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning, och 

- visa fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och, beroende på vilken 

specialisering som valts, fördjupad kunskap om barn och elever med 

utvecklingsstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till 

undervisningsämnen eller ämnesområden 

 

För att kunna arbeta som speciallärare i grundsärskolan behövs alltså kunskaper om och 

förståelse för elever med kognitiv funktionsnedsättning, men även kunskap om 

bedömning och betygsättning.  

 

I bedömningsforskningen (Black, 1999; Jönsson, 2011; Wiliam, 2013; Hattie, 2013) 

görs en skillnad mellan den bedömning som görs i den dagliga undervisningen dvs. 

formativ bedömning och den bedömning som innebär att ett skriftligt omdöme skrivs 

eller att ett betyg sätts dvs. summativ bedömning. I föreliggande uppsats är det formativ 

bedömning som är i fokus. Formativ bedömning bygger på kognitiva färdigheter, 

kommunikation och samspel (Wiliam, 2013) och forskning har visat att arbete med 

formativ bedömning påverkar elevers kunskapsutveckling positivt (Black, 1999; 

Wiliam, 2013; Hattie, 2014). Min erfarenhet som lärare i grundsärskolan har gett mig 

funderingar om hur lärare arbetar med formativ bedömning med de elever som läser 

ämnesområden. Elever med måttlig eller omfattande kognitiv funktionsnedsättning har 

svårigheter i sitt tankeutförande och har svårt med det abstrakta (Kylèn, 2006), vilket 

innebär att undervisningen behöver anpassas så att den blir begriplig för eleverna. 

Arbetet med formativ bedömning innebär att eleverna måste göras delaktiga i 

undervisningen och ha vetskap om vilka mål de arbetar mot. Specialläraren behöver 

tillsammans med arbetslaget anpassa den formativa bedömningen till elevernas 

funktionsnedsättning, vilken kan vara individuellt för varje elev. En svårighet kan vara 

att göra den formativa bedömningen begriplig för elever med måttlig eller omfattande 

                                                 
1 För vidare läsning se kapitel 4, Tidigare forskning.  
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kognitiv funktionsnedsättning. Studien kommer därför att inriktas mot hur ett arbetslag 

inom grundsärskolan inriktning träningsskolan arbetar med formativ bedömning 

tillsammans med eleverna.  
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2. Bakgrund 

För att tydliggöra problemområdet som jag vill undersöka, har jag i bakgrunden lyft 

fram grundsärskolan som skolform, kognitiv funktionsnedsättning och formativ 

bedömning.   

 

2.1 Grundsärskolan 

Grundsärskolan är en skolform för de elever som har en kognitiv funktionsnedsättning 

och som bedöms att inte nå upp till grundskolans kunskapskrav (SFS 2010:800). I 

grundsärskolan läser eleverna enligt grundsärskolans ämnen. Grundsärskolan har en 

inriktning som heter träningsskolan och eleverna läser då ämnesområden. För att 

mottagas i grundsärskolan måste först fyra bedömningar göras: social, medicinsk, 

pedagogisk och psykologisk bedömning (Jacobsson & Nilsson, 2011). Det är 

huvudmannen för utbildningen som beslutar om eleven ska läsa ämnen eller 

ämnesområden. Det kan vara antingen en kommun eller en enskild huvudman som 

fattar beslutet (Skolverket, 2013a). Grundsärskolan inriktning träningskolan tar emot 

elever som inte når upp till grundsärskolans kunskapskrav. I Sverige rör det sig om 

3565 elever som läser enligt träningskolans kursplan (Skolverket, 2013b). 

 

2.2 Kognitiv funktionsnedsättning 

Jacobsson och Nilsson (2011) menar att 1-2% av alla människor har en kognitiv 

funktionsnedsättning. Östlund (2012) betonar att kognitiv funktionsnedsättning kan 

förklaras utifrån tre olika synsätt. De tre synsätten är medicinsk/psykologiskt 

perspektiv, socialt perspektiv och ett administrativt perspektiv. Det 

medicinska/psykologiska perspektivet bygger på tester som mäter en persons 

begåvning. Intelligenskvoten ska vara under 70 och detta har som tradition varit en 

gränsdragning för placering i grundsärskolan. Det sociala perspektivet bygger på 

interaktionen mellan individen och omgivningens krav eller förhållandet mellan individ 

och olika kontextuella villkor. Det administrativa perspektivet ses som en 

sammanvägning av det sociala perspektivet och den medicinska/ psykologiska 

perspektivet. Det är en konsekvens av behovet i samhället att kunna definiera vem eller 

vilka som har rätt till att få samhällets stöd eller service. Jacobsson och Nilsson (2011) 

beskriver även det utifrån samma modell. Men det tredje perspektivet benämner de som 
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den miljörelativa och interaktionistiska modellen, där lärande relateras till kraven och 

möjligheterna som finns i samhället. 

 

Kyléns (2006) definition av kognitiv funktionsnedsättning bygger på begreppet 

begåvning och begåvningens olika funktioner. Den första begåvningen är att kunna 

bearbeta intryck från omvärlden på olika sätt. Den andra begåvningen är att individen 

kan utföra tankeoperationer. Den tredje begåvningen är att kunna symbolisera 

erfarenheter med hjälp av abstrakta symboler. Det kan vara ord (talade eller skrivna) 

och siffror.  

 

Kylèn (2006) använder ordet begåvningshandikapp och för att förstå vad det innebär 

måste det först klargöras vad begåvning är. Kylèn (2006) anser att sinnesupplevelser 

bearbetas och ordnas av tänkandet och att så skapas verkligheten. Symboler som språk 

och bilder är till hjälp för att skapa verkligheten. Den första begåvningsfunktionen är att 

personen kan ordna sina sinnesintryck i fem olika kategorier.  Det är rum, tid, kvalitet, 

kvantitet och orsak i samarbete med biologisk mognad och gjorda erfarenheter. 

Tankeoperationer är den andra typen av begåvningsfunktion. Den manuella operationen 

innebär att personen gör en handling. När handlingen görs i tankarna heter det 

tankeoperationer.  När personen arbetar med sina tankar med en konkret förändring i ett 

konkret rum heter det konkreta tankeoperationer. För abstrakta tankeoperationer krävs 

att personen tänker utan att ha konkreta föremål i tankarna. Den tredje 

begåvningsfunktionen är symbolisering. Då förstår personen att föremål, händelser och 

egenskaper kan betecknas med tecken eller symboler. När förståelsen för att kunna 

beteckna allt med bilder och ljud har utvecklats, kan personen fråga vad allt heter dvs. 

bildsymboler och använda semantiska symboler som är t.ex. bokstäver. Dessa båda 

symbolerna är viktiga hjälpmedel för tänkandet, minnet, inlärning och kommunikation. 

 

Kylén (2006) delar in begåvningshandikappet i djupt, svårt, måttligt och lindrigt 

begåvningshandikapp. Han lyfter fram att WHO (World Health Organization) gör en 

uppdelning av intelligenskvoten. En person med djupt begåvningshandikapp har 

intelligenskvot upp till 20, en person med svårt begåvningshandikapp har 

intelligenskvot mellan 20-35, en person med måttligt begåvningshandikapp ligger 

mellan 35-50 och en person med lindrigt begåvningshandikapp ligger mellan 50-70 i 
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IQ. Kylén (2006) menar dock att gränserna är godtyckliga och att gränserna säger inget 

om vilken pedagogisk eller psykologisk betydelse det innebär.  

 

Elever som har en omfattande (djup eller svår) kognitiv funktionsnedsättning upplever 

känslor och sinnesintryck som övriga individer och kan ha förväntningar fram i tiden. 

De kan även föreställa sig människor, situationer och saker som de är bekanta med. Men 

de elever som har en omfattande kognitiv funktionsnedsättning lever mycket här och nu. 

Elever med måttlig kognitiv funktionsnedsättning kan förstå det som de själva har varit 

med om men har i tankarna svårt att förstå det som de inte själva har upplevt. Eleverna 

har stort behov att göra det de kan, känna uppskattning för det och få utvecklas och 

prova nya saker i den takt som behövs för att kunna ta till sig ny kunskap (Jacobsson & 

Nilsson, 2011).  

 

2.3 Formativ bedömning 

Formativ bedömning som term användes första gången av Michael Scriven 1967 och 

beskrev då utvärderingens roll för förbättring av undervisningsplanen. Han använde 

beskrivningen i kontrast till summativ bedömning. Benjamin Bloom använder samma 

åtskillnad två år senare men under följande två år används inte termen formativ 

bedömning så ofta. Däremot utfördes ett antal studier om metoder för integrering av 

bedömning och undervisning (Wiliam, 2013).  I skolan kan begreppet bedömning för 

lärande användas i stället för formativ bedömning. Detta har sitt ursprung från England 

som använder begreppet ”assesment for learning” (Holmgren, 2010).   

 

I skolan arbetar lärarna med summativ bedömning och formativ bedömning. Summativ 

bedömning sker i slutet av kursen med syfte att informera eleven om vad den har lärt sig 

och om kursens förväntningar infriades (Skolverket, 2010). Summativ bedömning är ett 

omdöme som summerar kunskaperna hos eleven men eleven får ingen 

feedback/återkoppling för att kunna komma vidare i sin kunskapsutveckling (Jönsson, 

2013).  

 

Formativ bedömning bygger på att läraren ska arbeta för att eleven ska förstå syftet med 

uppgiften och hur arbetet ska gå till. Men läraren ska även tydliggöra hur arbetet kan 

bedömmas på olika sätt, dess påverkan på slutbetyget, vilka nya vägar som kan skapas 

genom bedömning och hur undervisningen fungerar. Formativ bedömning bygger på 
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förståelse och samförstånd (Wallberg, 2013). Holmgren (2010) använder bedömning för 

lärande istället för formativ bedömning och beskriver att bedömning för lärande har ett 

framåt riktat och utvecklat perspektiv.  Bedömningen ska klargöra målet och elevens 

lärandeprocess. Eleven ska veta var hen står i förhållande till målet och hur eleven ska 

kunna minska avståndet mellan sitt nuvarande läge och målet. Björklund och Boistrup 

(2012) anser att syftet med formativ bedömning är att den ska utgöra ett stöd för 

elevernas lärandeprocess och ska vara en del av undervisningen.  

 

Wiliam (2013) anser att det finns fem viktiga delar i arbetet med formativ bedömning. 

Det är att klargöra lärandemålen och framtidskriterier för eleverna, att kartlägga var 

eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling, ge feedback för eleverna som för 

lärandet framåt, aktivera eleverna som lärarresurser för varandra och självbedömning 

där eleverna själva äger sitt lärande. Det är även viktigt att förstå bedömningens 

betydelse för motivationen och självaktning och bådas stora betydelse för elevernas 

lärande. Holmgren (2010) menar att det finns fyra områden som är viktiga i skolan för 

att få eleverna att uppmärksamma och utveckla kvaliteten i skolarbetet. Det är 

klassrumssamtal, respons med kvalitet, själv- och kamratbedömning och att använda de 

summativa proven så att de blir formativa. 

 

Lärarna ska klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och för kriterier för 

framsteg i undervisningen. Läraren kan använda bedömningsmatriser som är avsedda 

endast till specifika uppgifter eller matriser som är mer allmänna (Wiliam, 2013).  

Bedömningsmatriser används för att bedöma kvalitativ kunskap och innehåller 

utvecklingsstegen för att nå kunskapsmålet, vilket blir en hjälp för både eleven och 

läraren att tydliggöra kunskapsutvecklingen (Jönsson, 2013). Läraren behöver även 

samla in kunskap över var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling inom det 

område som undervisningen kommer att behandla. Vad eleverna redan vet är en viktig 

faktor och lärarens arbete är att ta reda på detta och undervisa utifrån detta. När läraren 

vet var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling kan läraren ge feedback om vad 

nästa steg är (Wiliam, 2013).  

 

Kvaliteten på feedback är viktigt. För att feedback ska fungera formativt ska den ges till 

eleverna så att de kan använda informationen de får tillbaka för att kunna förbättra 

prestationerna. Feedback ska orsaka kognitiva reaktioner, inte emotionella reaktioner. 
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Elevens förmåga att äga sitt eget lärande ska öka. Eleverna kan aktiveras att arbeta som 

lärande resurser för varandra, vilket skapar motivation. Det blir en sammanhållning i 

klasserna då eleverna hjälper varandra och stöttar varandra i de kunskaper som de 

saknar. För att kunna hjälpa sin klasskamrat behöver eleverna tänka igenom problemen 

och det blir en kognitiv utveckling hos eleverna (Wiliam, 2013).  

 

Swärd och Florin (2011) menar att formativ bedömning är viktigt att arbeta med i 

grundsärskolans klasser. I grundsärskolan är variationen i lärande större och läraren 

måste i större utsträckning tänka över hur de kan presentera kunskapsmålen och syftet 

med dessa. Läraren måste även reflektera över strategierna för att nå till målet.  

 

2.4 Sammanfattning av problemområdet 

Elever med kognitiv funktionsnedsättning utvecklar inte det abstrakta tänkandet i 

samma takt som de flesta andra barn (Kylén, 2006). I min yrkesroll som speciallärare i 

grundsärskolan ser jag hur viktigt det är att eleverna förstår vad som förväntas av dem 

och att de har möjlighet att påverka undervisningen. Elever med kognitiv 

funktionsnedsättning och som läser ämnesområden behöver precis som alla elever få sin 

kunskapsutveckling konkretiserad för att förstå. Som speciallärare i grundsärskolan 

inriktning träningsskolan är jag intresserad av hur undervisningen görs begriplig för 

eleverna och hur speciallärare arbetar för att göra eleverna delaktiga i deras lärande. 

Formativ bedömnings påverkan på elevernas kunskapsutveckling är omdiskuterat i 

skolorna och inom forskningen. Formativ bedömning och kognitiva färdigheter har 

enligt Hattie (2014) mycket stor positiv påverkan på elevernas kunskapsutveckling.  

 

Utifrån Jacobsson och Nilssons (2011) och Kyléns (2006) beskrivning av kognitiv 

funktionsnedsättning och Swärd och Florins (2011) tankar om behovet av formativ 

bedömning i grundsärskolan, framkommer ett problemområde. Formativ bedömning 

bygger på kognitiva färdigheter och som speciallärare inriktning utvecklingsstörning 

arbetar jag med elever som har en kognitiv funktionsnedsättning. Enligt nya läroplanen 

(Skolverket, 2011) och examensordningen för Speciallärarexamen (SFS 2011:186) har 

fokus lagts på kunskapsmål och bedömning. Detta skapar ett problem i undervisningen 

och en svårighet för specialläraren att arbeta med formativ bedömning.  Utifrån 

problemområdet är jag intresserad av att undersöka hur lärarna och assistenterna 
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beskriver deras arbete med formativ bedömning och hur de i praktiken arbetar med 

formativ bedömning. 
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3. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare och assistenter i ett arbetslag arbetar med 

formativ bedömning i grundsärskolan inriktning träningsskolan. 

 

3.1 Frågeställning 

 Hur beskriver lärarna och assistenter att de arbetar med formativ bedömning? 

 Hur arbetar lärarna och assistenterna i praktiken med formativ bedömning i 

interaktionen med eleverna? 

 Vilka intellektuella och materiella artefakter använder lärarna och assistenterna 

för att göra eleverna delaktiga i den formativa bedömningen? 
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4. Tidigare forskning 

4.1 Sökning av forskning inom området. 

Jag har använt One Search och ERIC för att hitta forskning inom mitt problemområde 

och begreppen jag har använt är både nya och gamla begrepp. Begreppen jag har använt 

är formativ bedömning, bedömning för läranden, feedback, assessment for learning, 

formative assessment, grundsärskola, särskola, utvecklingsstörning, intellektuell 

funktionsnedsättning, kognitiv funktionsnedsättning och intellectual disabilities. Jag 

upptäckte att ingen svensk forskning är gjord inom området formativ bedömning och 

måttlig eller omfattande kognitiv funktionsnedsättning. Däremot finns det omfattande 

forskning inom området formativ bedömning och elever som inte har en kognitiv 

funktionsnedsättning.  

 

4.2 Effektforskning. 

Hattie (2014) har i en metastudie undersökt vad som i elevernas omgivning har effekt 

på deras kunskapsutveckling. Det som framkom i hans sammanställning är att vissa 

faktorer spelar mer eller mindre roll för elevernas kunskapsutveckling. Han delade in 

dessa faktorer i sex olika kategorier. Det är eleven, hemmet, skolan, läraren, läroplan 

och utbildningsprogram och undervisning.  

 

4.2.1 Eleven. 

Det som har störst effekt hos eleven är självskattning av betyg som innebär att eleven 

har goda kunskaper om vad eleven kan prestera i förhållande till målen. Elevens 

kognitiva utveckling har också stor effekt på kunskapsutvecklingen. Även tidigare 

erfarenheter och kunskaper har stor effekt (Hattie, 2014).  

 

4.2.2 Hemmet 

Störst effekt har hemmiljön på elevers kunskapsutveckling. I hemmiljön ingår 

sociopsykologiska miljön och intellektuell stimulans som handlar om föräldrarnas 

engagemang i barnets utveckling, variation och lekmaterial. Lika stor effekt har 

socioekonomisk status som innefattar föräldrars inkomst, utbildning och sysselsättning. 

Även föräldrars engagemang har stor effekt på elevernas kunskapsutveckling (Hattie, 

2014). 
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4.2.3 Skolan 

Snabbare studiegång är mest effektfullt för eleverna och det innebär att det kan finnas 

särskilda klasser för begåvade elever eller att de läser årkurser avsedda för de äldre 

eleverna. Att läraren satsar på uppföranden och studiero i klassrummet har även stor 

effekt på kunskapsutvecklingen. Känsla av positivt sammanhang i klassrummet har stor 

effekt men även kamratpåverkan och ledarskapet i klassrummet har stor effekt (Hattie, 

2014).  

 

4.2.4 Läraren 

Videoanalys av undervisningen som bygger på teori, demonstration, övning, 

återkoppling och stöd har störst effekt på elevernas kunskapsutveckling. Lärares 

tydlighet i undervisningen dvs. att läraren har förmågan att klargöra mål och kriterier för 

eleven har även en stor effekt. Det innebär att det ska vara en tydlighet runt 

organisationen, exempel, förklaringar, handledd övning och bedömning av elevernas 

läranden. Att läraren bygger förtroendefulla relationer med eleverna har även en stor 

effekt samt den professionella utvecklingen hos läraren. Det har även stor påverkan att 

läraren inte etiketterar eleverna. Undervisningskvalitet har stor effekt och innefattar 

lärarens förmåga att uppmuntra och berömma eleverna, ha höga förväntningar på 

elevers prestationer, kan följa upp och utvärdera eleven och har en stor passion för 

undervisningen och lärandet (Hattie, 2014). 

 

4.2.5 Läroplan och utbildningsprogram 

Störst effekt har undervisning för utveckling av ordförråd och kunskaper om ords 

betydelse som är knuten till elevernas läsförmåga. Program för upprepad läsning och 

program för undervisning av kreativa förmågor har stor effekt. Även läsundervisning 

enligt ljudmetoden har stor effekt på kunskapsutvecklingen (Hattie, 2014).  

 

4.2.6 Undervisningen 

Den högsta effekten av alla kategorier på elevers kunskapsutveckling har 

tillhandahållandet av formativ bedömning. Även kommunikativ och ömsesidigt lärande 

har mycket stor effekt på kunskapsutveckling. Mångsidiga insatser för elever i behov av 

särskilt stöd och kommunikativ/ömsesidig undervisning har stor effekt för att utveckla 

elevernas kunskaper (Hattie, 2014). 
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4.3 Bedömning i grundsärskolan 

Alm, Berthèn, Bladini och Johansson (2001) har gjort en undersökning om bedömning i 

grundsärskolan.  De skickade ut enkäter till 114 lärare som alla arbetade med elever 

med kognitiv funktionsnedsättning. Lärarna skulle själva välja ut elever som hade 

kognitiv funktionsnedsättning och gick i årskurs 4, 5 eller 6 och utifrån dessa elever 

skulle lärarna svara på enkäterna. Urvalet blev 114 elever som deltog i undersökningen 

varav 99 elever var inskrivna i grundsärskolan och 5 var inskrivna i grundskolan. Tio 

elever saknades det uppgifter på. Det var 38 % som gick i grundsärkoleklass, 29 % gick 

i grundskolan, fyra elever gick i annan skolform och 25 % läste enligt träningsskolans 

kursplan.   

 

Följden blev att 80 av 114 lärare bedömer eleverna mer än en gång per termin. Av de 80 

lärarna bedömde 17 lärare eleverna oftare än två gånger per termin. En lärare menar att 

bedömningen görs en gång per läsår.  Det är i samarbete mellan klasslärare, 

specialpedagog, assistenter och föräldrar som bedömningarna görs. Som underlag 

används observationer av eleverna, lärarens intuition, läxförhör, utvecklingsschema, 

standardiserade tester, diagnosiska prov, grupparbeten, nationella prov och sociogram. 

Det vanligaste bedömningsverktyget är att läraren observerar eleverna. Var tredje lärare 

menar att de även använder sig av samtal, åtgärdsprogram, konkretiserade exempel eller 

tester som specialpedagogen eller klassläraren har utarbetat. De lärare som använder 

samtal som bedömningsunderlag, har samtal med föräldrarna, samtal i arbetslaget och 

samtal med eleven. Lärare använder även filmning som verktyg i observationerna av 

eleverna. Det visade sig att 38 % av lärarna var bara i liten grad eller inte alls nöjda med 

de bedömningsredskap de använde för bedömningsarbetet (Alm m. fl., 2001). 

 

4.4 Feedback 

I ett forskarprojekt (Fossey, Epstein, Findlay, Plant, & Harvey, 2002) undersöktes vilka 

positiva konsekvenser feedback har på personer med psykiska svårigheter. Personerna 

var i åldern 23-50 år och det ingick 49 personer i forskningen. De fick både skriftlig och 

muntlig återkoppling på sina svårigheter. Det som framkom av deltagarna var att 

kontakten var viktigt. Det var viktigt att de människorna som har psykiska svårigheter 

kände att det fanns ett intresse för dem och hur de tänker och att de kände att de fick 

stöd. Den som ger feedback ska vara vänlig och förstående och den ska ha hög 

kompetens inom området. I undersökningen framkom det att feedback ibland gav 
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positiv utmaning till deltagarnas negativa syn på resultaten från olika tester som gjordes. 

Återkopplingen är viktigt och ger deltagarna en känsla av att de duger. De fick även en 

känsla för sina egna framsteg och det gav ett lyft för självkänslan. Deltagarna ansåg att 

om de hade problem t.ex. i läsningen, koncentrationen och att hålla fokus, förtydligades 

det för dem genom feedback. Deltagarna menade även att interaktionen mellan 

deltagaren och den som ger feedback är viktig och ska vara respektfullt. De tester som 

deltagarna deltog i kunde förstärka deras negativa självvärdering medan feedback kunde 

underlätta ett ömsesidigt lärande. (Fossey m. fl., 2002).  

 

4.5  Kompisstöd 

I USA har forskare undersökt effekterna av kompisstöd i undervisningen för elever med 

måttlig eller omfattande kognitiv funktionsnedsättning och som undervisades i 

naturkunskap i en inkluderande klass.  För att kunna ingå i studien krävdes att olika 

kriterier uppfylldes. Eleverna skulle ha måttlig eller omfattade kognitiv 

funktionsnedsättning, skulle kunna svara genom att t.ex. kunna peka på bilder. Eleverna 

skulle kunna identifiera minst 20 bildsymboler och kunna identifiera minst 10 ord. Hög 

närvaro och att eleven gick på mellanstadiet var också viktiga kriterier (Jimenez, 

Browder, Spooner, & DiBiase, 2012). Fem elever (tre pojkar och två flickor) med 

måttlig eller omfattande kognitiv funktionsnedsättning och som har fått 

specialundervisning deltog i studien. Alla fem eleverna kunde uttrycka sig verbalt. De 

fick under studien ingå i en klass i den allmänna skolan och det var mellanstadielärare 

och speciallärare som ingick i projektet. Kompisstödet bestod av sex 11-åriga elever 

från mellanstadiet i den allmänna skolan. Det var fem flickor och en pojke. Tre av 

eleverna hade tidigare haft erfarenhet av att arbeta som kompisstöd.  Eleverna arbetade i 

grupper om 4-5 elever i varje grupp. I varje grupp ingick en elev med måttlig eller 

omfattande kognitiv funktionsnedsättning (Jimenez m. fl, 2012). 

 

Resultatet i ovannämnda studie visade att i gruppen arbetade eleverna enligt vissa 

strategier. Först ville läraren veta vad de olika grupperna visste om ämnet och vad de 

ville veta om ämnet. Gruppen fick även fundera på hur de skulle ta reda på det. 

Grupperna arbetade sen på olika sätt för att ta reda på mer kunskap om ämnet. I 

utvärderingen ville läraren veta vad gruppen hade lärt sig och de samtalade även om vad 

som händer kommande lektioner. Kompisstödet i gruppen arbetade enligt vissa 

strategier som eleverna hade tränats i tidigare. Kompisstödet bestod av olika hjälpmedel 
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för eleven med funktionsnedsättningen som stöd i lärandet. Det var t.ex. olika kort med 

ord eller symboler som användes som stöd. Resultatet visade att studien hade haft en 

positiv effekt på alla fem elevernas kunskaper i ämnet naturkunskap, som t.ex. ökning 

av ordförråd och olika begrepp (Jimenez m. fl, 2012). 

 

4.6 Intellektuella och materiella artefakter 

Östlund (2012) har i sin forskning varit ute på grundsärskolor och filmat arbetslags 

arbete med elever som har en omfattande kognitiv funktionsnedsättning. I 

grundsärskolorna använder lärarna och assistenter olika resurser/verktyg för att få 

eleverna med omfattande kognitiv funktionsnedsättning att förstå målet med 

undervisningen. Det är verbalt då personalen berättar vad som ska göras och det är 

motoriskt då personalen konkret visar eleven eller genom att ta elevernas händer och 

klappa till en viss sång, men även att vara förebild och själv klappa.  De använder även 

samtal, tecken som stöd, dator, sak-signalera (konkreta saker som symboliserar en 

aktivitet), bandspelare och schema med bilder. 

 

4.7 Horisontella relationer 
 

Östlund (2012) belyser i sin forskning, relationen mellan lärare och elever med flera och 

omfattande funktionsnedsättningar. Med utgångspunkt av undervisningskulturen, 

omsorgskulturen och kamratkulturen undersöktes elevernas möjligheter till horisontella 

relationer i undervisningen. Horisontella relationer är relationen som sker mellan 

eleverna. I sin undersökning upptäckte Östlund (2012) att elevernas skoldag bygger på 

många vertikala relationer utifrån undervisningskulturen och omsorgskulturen. Eleverna 

i undersökningen hade inte så många möjligheter till horisontella relationerna i 

kamratkulturen.  

 

4.8 Sammanfattning av forskning 
 

Forskning visar att formativ bedömning och kognitiva kunskaper är viktiga faktorer för 

elevernas kunskapsutveckling. Det framkom även att det fanns en osäkerhet hos lärarna 

om bedömning i grundsärskolan och forskningen visade att lärarna gör på många olika 

sätt i bedömningen av eleverna. En viktig faktor i formativ bedömning som framkommit 

är relationen mellan eleverna och relationen mellan personalen och eleverna. Samspelet 
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tillsammans med intellektuella och materiella redskap används i undervisningen med 

eleverna för att öka elevernas förmågor. Forskning visar också att genom organiserat 

kompisstöd ökas elevernas kunskaper av t.ex. ordförråd och olika begrepp. Forskning 

visar även att elever med omfattande kognitiv funktionsnedsättning har lite möjlighet 

till horisontella relationer i undervisningen i grundsärskolan inriktning träningsskolan. 

Återkoppling eller feed-back ger en känsla av att den som får återkopplingen duger. Den 

som ger feed-back ska vara vänlig, förstående och ha hög kompetens inom området. 

Forskning visade att ett problem i kunskapsutvecklingen kan förtydligas genom feed-

back.  

 

  



  
 

17 

5. Teorianvändning  
 

I den forskning som jag har refererat till (Östlund, 2012; Jimenez m. fl., 2012; Fossey 

m. fl., 2002) inom området formativ bedömning i grundsärskolan, framkommer det 

sociala samspelet och kommunikationen som en viktig del i hur elever med kognitiv 

funktionsnedsättning utvecklas kunskapsmässigt. Relationen mellan elever och mellan 

elever och lärare blir en viktig del i skolans arbete. Jag har därför valt att använda mig 

av det sociokulturella perspektivet för att förstå mina resultat. Det sociokulturella 

perspektivet innebär att lärandets sociala karaktär och sammanhang är centralt. Det 

läggs stor vikt vid den språkliga kommunikationen. Lärandet sker i en bestämd situation 

och resultatet av kunskaperna är förknippade med hur den lärande uppfattar situationen 

(Black, 1999). Lärandet förstås som en situationsbunden och innehållsberoende 

företeelse. Det handlar om hur människor kan hantera kulturella redskap i situerade 

praktiker och hur de i verksamheterna blir kompetenta aktörer (Säljö, 2005).  

 

Människans resurser både socialt och materiellt benämns inom det sociokulturella 

perspektivet som kultur. Kultur är den uppsättning av värderingar, idéer och kunskaper 

och andra resurser som människan får genom interaktionen med omvärlden. Kulturen är 

både materiell och immateriell och det finns ett nära samspel mellan dessa dimensioner.  

I kulturen finns de intellektuella och de materiella artefakterna. Materiella artefakter är 

olika verktyg, instrument för mätning, vägning och liknande, det vill säga olika former 

av information, kommunikationsteknologi och fortskaffningsmedel. Artefakters 

utveckling ses som ett samspel med mänskliga kunskaper, insikter, konventioner och 

begrepp (Säljö, 2000). Säljö (2005) menar att materiella artefakter fungerar som stöd för 

lärandet.  

 

 I det sociokulturella perspektivet sker lärandet i ett socialt sammanhang vid sidan av 

andra människor och bäddas in i språket (Smidt, 2010). Termerna redskap och verktyg 

har i det sociokulturella perspektivet en speciell och teknisk betydelse. Det är de 

resurser (både intellektuella och materiella) som människan har tillgång till och som 

används för att förstå omvärlden och agerar i den (Säljö, 2000). Kulturella redskap eller 

psykologiska redskap som de kan kallas, innefattar symboler, språk, konst, musik mm 

(Smidt, 2010). 
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Säljö (2000) menar att samspelet mellan kollektiv och individ är intressant i det 

sociokulturella perspektivet. Termerna redskap eller verktyg används inom perspektivet 

och innebär de resurser både språkliga (intellektuella) som fysiska (materiella) som 

människan har tillgång till för att förstå och hantera omvärlden. Människan har 

intellektuella och praktiska redskap och genom samspel med andra människor i olika 

kollektiva verksamheter kan människan nå häpnadsväckande resultat. Kunskap är 

knuten till argumentation och handling i sociala kontexter. Människor lär sig i alla 

situationer men frågan är vad de lär sig i de situationer de befinner sig. Människans 

förmåga att använda språk, teckensystem och symboler för att kommunicera och samla 

erfarenheter är människan ensam om. Individens utveckling sker på två nivåer, 

biologisk mognad och människan som kommunikativ varelse som är inriktad på 

samspel med andra. 

 

Människor befinner sig ständigt i utveckling och förändring. I alla situationer har 

människan möjlighet att appropriera (ta över och ta till sig) kunskaper från andra 

människor i samspelssituationer. Enligt sociokulturella perspektivet har människans 

utveckling inget slut. De kulturella redskapen kommer alltid att förändras och förfinas 

och därför även människans kunskaper och intellektuella förmågor. Gränserna för 

människans intellektuella förmågor och fysiska förmågor flyttas hela tiden eftersom 

människan agerar tillsammans med redskap i praktiska verksamheter (Säljö, 2000). 

Säljö (2000) lyfter fram mediering som ett mycket viktigt begrepp i sociokulturella 

perspektivet.  

 

Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna ur, och 

därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap (Säljö, 2000 

s. 81). 

 

Människors utveckling och lärande kan beskrivas utifrån zone of proximal development 

dvs. närmaste utvecklingszonen. Vygotskij menar att det är avståndet mellan vad en 

individ ensam kan prestera utan stöd och vad en elev kan med hjälp av stöd från vuxna 

eller kompisar. Varje individ har olika bakgrunder och förkunskaper med sig in i en ny 

situation. Detta innebär att människor uppfattar saker på olika sätt. En sten kan t.ex. 

betyda många olika saker beroende av vad människan har med sig som förkunskaper. I 

det sociokulturella perspektivet beskrivs stenen utifrån hur stenen uppfattas i olika 
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mänskliga verksamheter och sociala praktiker. Stenen kan vara en målstolpe, en 

hammare att banka ner ett spik med eller kan den användas som en bromskloss. 

Människans relation till verkligheten blir därför komplex (Säljö, 2000).  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de centrala delarna i det sociokulturella perspektivet 

är den språkliga kommunikationen och samspelet mellan människor som avgörande i 

människors kunskapsutveckling. De kulturella redskapen är både 

språkliga/intellektuella artefakter och fysiska/materiella artefakter och dessa spelar stor 

roll i människans kunskapsutveckling.  
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6. Metod  

I metodavsnittet lyfter jag fram valet av metod och valet av arbetslag. Jag beskriver 

även grundsärskolan, arbetslaget och eleverna som ingår i min undersökning. Sist i 

kapitlet skriver jag om hur intervjuerna och observationerna genomfördes. 

 

6.1 Val av metod 

I min undersökning har jag inspirerats av en etnografisk ansats. Etnografisk ansats 

syftar på ett speciellt närmande till den mänskliga situationen, ett försök att komma 

närmare andras perspektiv på tillvaron. Observationer har stor betydelse i den 

etnografiska ansatsen och det är ett stort värde för forskaren att vara ute på fältet för att 

närma sig andras perspektiv (Arne & Svensson, 2011).  

 

Jag har valt att använda mig av kvalitativ data i min empiriska undersökning för att när 

forskaren använder kvalitativ datainsamling som t.ex. intervjuer och observationer 

kommer forskaren nära de miljöer och människor som forskningen undersöker. Till 

kvalitativ data som inhämtas har forskaren sällan färdiga analysmetoder att använda sig 

av. Forskaren måste själv i större utsträckning utveckla egna strategier och 

analysverktyg (Ahrne & Svensson, 2011).   

 

Till min undersökning har jag använt mig av intervjuer och observationer. Jag ville 

intervjua och observera lärarna och assistenter som arbetar i grundsärskolan med elever 

som läser enligt träningsskolans kursplan.  Jag ville ta reda på hur lärarna och 

assistenterna i praktiken arbetar med formativ bedömning och hur de beskriver sitt 

arbete med formativ bedömning. Jag ville även undersöka vilka intellektuella och 

materiella artefakter som lärarna och assistenterna använder för att göra eleverna 

delaktiga i den formativa bedömningen. Utifrån frågeställningen om hur lärarna och 

assistenterna beskriver sitt arbete med den formativa bedömningen har jag intervjuat 

arbetslaget vid ett tillfälle och lärarna vid ytterligare ett tillfälle. Men för att kunna 

undersöka hur lärarna och assistenterna i praktiken arbetar med formativ bedömning i 

interaktionen med eleverna, har jag observerat undervisningen i klassen under två 

skoldagar. Jag har använt en observationsmall som stöd när jag observerar, som jag fann 

på en kommuns hemsida och som jag sen har ändrat utifrån studiens syfte och 

frågeställningar (se bilaga I). Jag har observerat hela skoldagen men antecknat de 

situationer där det tydligt framgår att arbetslaget arbetar formativt.  
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Deltagande observationer innebär att forskaren deltar i den sociala interaktionen utan att 

ha en störande inverkan. Forskaren är ute på fältet bland deltagarna, i deltagarnas 

naturliga situationer. Det är en komplex balansgång att vara och delta i interaktionen 

med deltagaren samtidigt som forskaren ska studera och observera (Fangen & 

Sellerberg, 2011). Då forskaren vill befinna sig i informanternas/ försökspersonernas 

miljö och observera det som sägs, vad som händer och följa människors interaktion 

heter det deltagande observation. Det finns både öppen och dold deltagande observation 

och jag har arbetat med öppen deltagande observation. Jag har informerat 

informanterna/försökspersonerna i förväg och jag har även fått ett skriftligt samtycke 

från föräldrarna i förväg. Jag har använt mig av anteckningar och observationsschema 

för att underlätta vid de öppna deltagande observationerna. Jag har eftersträvat att inte 

påverka försökspersonen eller skeenden (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

I kvalitativa intervjuer är fokus riktad mot deltagarens ståndpunkter. Intervjun kan röra 

sig i olika inriktningar beroende på vad deltagaren tycker är relevant. Intervjuerna kan 

vara flexibla och följsamma beroende på svaren som ges och kan ändra riktning utifrån 

deltagarens svar. I kvalitativa intervjuer vill forskaren ha fylliga och detaljerade svar 

och deltagaren kan intervjuas flera gånger. Jag har använt mig av semistrukturerade 

intervjuer där jag hade en intervjuguide som stöd i intervjuerna. Semistrukturerad 

intervju innebär större frihet när det gäller vilken ordning frågorna ställs men även 

möjlighet till frågor som inte finns med i intervjuguiden om intervjuaren knyter an till 

något som den intervjuade har sagt (Bryman, 2011). (se bilaga II) Jag har transkriberat 

intervjuerna och skrivit ut intervjuerna efter varje intervjutillfälle. 

 

Jag observerade under skoltiden i klassen och på eftermiddagen efter skoltid intervjuade 

jag arbetslaget. Jag har valt denna ordning för att jag inte ska påverka arbetslaget i deras 

praktiska arbete genom mina frågor. 

 

6.2 Val av arbetslag 

Jag inledde med att maila till den kommun som jag var intresserad av att göra min 

undersökning. Jag valde den kommunen som jag visste arbetade aktivt med formativ 

bedömning. I mailet skrev jag mitt syfte och frågade hur många grundsärskolor det 

fanns i kommunen och om jag kunde få en förteckning över rektorerna tillsammans med 
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kontaktuppgifter till dem. Jag fick snabbt ett svar där alla rektorernas namn och e-mail 

adress fanns med. Jag mailade en första förfrågan till rektorerna och att jag vid nästa 

kontakt skulle skicka ut ett missivbrev. Efter ytterligare några veckor fick jag svar från 

tre skolor och efter godkännande från handledaren av mitt missivbrev (se bilaga III) 

skickade jag det till rektorerna. I mailkontakten skrev de att de gärna ville delta i min 

undersökning och att vi skulle höras i skoluppstarten på hösten. 

 

Veckan innan skolstart skickade jag ett mail till skolorna där jag gav förslag på dagar 

som jag kunde göra min undersökning. I mailet skrev jag också att jag behövde ha 

föräldrarnas godkännande för att kunna observera i klasserna (se bilaga IV). Genom 

mailkontakt med lärarna, bifogade jag lappen om föräldrarnas godkännande. Vid första 

observationstillfället fick jag tillbaka lapparna av lärarna, där alla föräldrarna hade 

godkänt att jag observerade i klassen. Jag fick svar från en skola och vi bestämde ett 

datum för mitt första besök. Efter en vecka till fick jag svar från den andra skolan som 

hade svarat ja på att delta i min undersökning. De skrev att läraren som var aktiv i 

arbetet med formativ bedömning hade slutat och övrig personal tyckte inte de hade 

någon att tillföra till min undersökning och ville inte längre delta i min undersökning. 

Jag pratade med min handledare och vi bestämde att om den tredje skolan inte svarade 

eller inte ville delta och jag inte fick tag i en ny skola skulle jag fördjupa mig mer i den 

skolan som hade tackat ja till min undersökning.  Tredje skolan svarade i september, 

efter att jag hade skickat ett nytt mail med nya tider som förslag, att de inte ville vara 

med i min undersökning. Rektorn skrev att av olika anledningar ville de tacka nej till att 

delta i min undersökning. Vilka anledningarna var preciserades inte.  

 

Efter att jag hade varit ute på skolan i två dagar och observerat och intervjuat kände jag 

att jag inte ville belasta den grundsärskolan mer. Flera elever tyckte det var jobbigt att 

jag kom på besök och jag kände även att jag nog inte skulle få ut mer information. Då 

jag en dag var på en föreläsning i Malmö träffade jag en lärare som arbetade i 

grundsärskolan inriktning träningsskolan i en annan kommun och där arbetslaget 

arbetade med delaktighet och bedömning för lärande. Hon var jätteintresserad av att 

vara med i min undersökning men ville först kolla med sitt arbetslag. Efter en vecka 

tackade det arbetslaget också nej pga. att de hade en extra ordinär och svår situation i 

klassen som gjorde det omöjligt att ta emot besök. Detta gjorde att jag valde att fördjupa 

mig i den grundsärskolan som ville delta i min undersökning. Jag har observerat i två 
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skoldagar och intervjuat personalen vid två tillfällen. Första gången varade intervjun i 

30 minuter och andra gången i 45 minuter.  

 

6.3 Beskrivning av grundsärskolan  

Grundsärskolan, där klassen som har deltagit i min undersökning befinner sig, ligger i 

en mellanstor kommun i Sverige, lokalintegrerad på en grundskola. Grundskolan och 

grundsärskolan är en F-9 skola med sammanlagt 600 elever. På skolan finns två 

rektorer, en för F-5 och en för 6-9. I grundsärskolan finns en 1-6 klass och en 7-9 klass 

som läser enligt träningskolans kursplan. Det finns även elever i grundsärskoleklasser 

som läser enligt grundsärskolans ämnen. Personal från grundskola, grundsärskola och 

grundsärskola inriktning träningskola försöker samarbeta i de ämnen eller 

ämnesområden som är lämpliga för eleverna. På skolan dvs. både grundskolan och 

grundsärskolan arbetar all personal med formativ bedömning och har gjort det i ca två 

år. Skolan har valt att använda begreppet bedömning för lärande i stället för formativ 

bedömning.  

 

Skolledningen i kommunen påbörjade för ca två år ett arbete som skulle innefatta hela 

kommunen. Arbetet startade i en projektgrupp där syftet var att satsa på bedömning för 

lärande. Alla skolorna i kommunen skulle starta samtalsgrupper och på varje skola 

skulle det finnas ett antal samtalsledare. Våren 2014 fick all personal en gemensam 

föreläsning om bedömning för lärande. All personal fick boken Att följa lärande-

formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam att läsa under sommaren. Det utsågs 

även samtalsledare från grundsärskolan och från grundsärskolan inriktning 

träningsskolan i samtalsgruppen. Samtalsledarna som utsågs representerade en från 

lågstadiet, en från mellanstadiet och en från högstadiet på grundskolan. En av lärarna 

som ingår i studien är samtalsledarrepresentant för grundsärskolan inriktning 

träningsskolan i årskurs 1-6. Alla samtalsledarna har fått utbildning kring hur 

samtalsgrupper fungerar och hur mötena struktureras.  

 

Samtalsledarna på skolan träffas i början av varje termin för att blicka framåt och i 

slutet av varje termin för att planera och summera. De träffas även mitt i terminen för att 

stämma av och få ett helhetsgrepp över skolan. På mötena bestäms vilket fokus skolan 

ska ha under terminen under begreppet bedömning för lärande. På samtalsledarmötena 

återkopplar till lärarna om hur det har gått i de olika klasserna med bedömning för 
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lärande. Efter att ha provat de fem olika strategierna, som Wiliam (2013) betonar som 

viktiga delar i den formativa bedömningen, ska nu dessa vara implementerade i skolan. 

Fokus nästa år är att lärarna ska auskultera hos varandra. I förväg bestäms vilket fokus 

som varje klass ska arbeta med för att underlätta när lärarna auskulterar hos varandra. 

Därefter diskuterar lärarna med varandra efter auskultationen. 

 

6.4 Beskrivning av klassen och arbetslaget 
 

I klassen arbetar två lärare, tre assistenter och en praktikant. Den ena läraren är 

musiklärare och har arbetat 10 år på grundskolan och 11 år på grundsärskolan. Den 

andra läraren är förskollärare och har arbetat i förskolan i många år och arbetat på 

grundsärskolan i 12 år. Hon har även läst 60 poäng specialpedagogik. Lärarna har 

arbetat tillsammans i många år medan assistenterna började vid höstterminens start. 

Assistenterna har båda två läst Barn och fritidsprogrammet på gymnasiet och båda två 

har tidigare haft praktik i klassen. En timme i veckan har arbetslaget planering 

tillsammans.  

 

I klassen går sex elever som alla läser inriktning mot träningsskolan och går i årkurs ett 

till årskurs sex. Det är tre flickor och tre pojkar som går i klassen. Två elever har 

omfattande funktionsnedsättningar och använder rullstol och en elev har rullstol vid 

behov. Fyra elever har speciella arbetsstolar när de sitter och arbetar i klassrummet. Alla 

eleverna har behov av alternativ och kompletterande kommunikation genom 

teckenkommunikation och bilder som stöd i sin kunskapsutveckling. Klassrummet 

består av bord och stolar som placerats som ett u framför en whiteboardtavla, en kanon i 

taket, ett runt bord finns framför ett litet kök med spis, kyl och vask. I anslutning till 

klassrummet finns två grupprum med bord och stolar där eleverna kan arbeta i olika 

grupper eller individuellt.  

 

Personalen i arbetslaget arbetar enligt en viss arbetsgång för att fastställa elevernas 

kunskapsmål och för att synliggöra målen. Efter kartläggning av elevernas kunskaper 

har lärarna utvecklingssamtal med föräldrarna och bestämmer i samtalet vilka mål som 

eleven ska arbeta mot. Lärarna har förslag på mål som de delger föräldrarna. När målen 

är bestämda i individuella utvecklingsplanen, gör lärarna bilder som symboliserar de 

fem målen i de fem ämnesområdena dvs. motorik, kommunikation, estetisk verksamhet, 
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verklighetsuppfattning och vardagsaktivitet. Varje elev har en pärm med bilderna och 

pärmen används under skoldagen tillsammans med eleverna för att synliggöra målen 

som eleven arbetar med. Lärarna har som mål att eleverna ska bli medvetna om sina 

bilder och förra läsåret var det i fokus för hela skolan. Det finns en önskan hos lärarna 

att eleverna även ska kunna ha bilder på väg till målet (som en matris med bilder), men 

tidsmässigt är det svårt att hinna framställa dessa bilder. Eleverna har även de fem 

bilderna inom de fem ämnesområdena på sina arbetsplatser. När eleverna arbetar med 

något specifikt mål är bilden ett stöd för att synliggöra vad eleven ska träna på. Lärarna 

berättar att de ofta använder film för att synliggöra lärandet. Varje elev har en Ipad som 

skolan har köpt in och som eleven får arbeta med i skolan. Varje elev har ett privat 

konto på Youtube som filmer och foton laddas upp på.  Eleverna filmas och fotas på 

vägen mot sina kunskapsmål och filmerna och foton används i det vardagliga arbetet i 

klassen. Klassrummet har en projekter som kan projicera bilden från Ipadsen eller 

datorerna till den digitala tavlan, som sitter i klassrumet framför elevernas bänkar. 

Lärarna och assistenterna ger feedback på elevernas framsteg.  

 

6.5 Intervjuerna och observationerna 

Jag kom till grundsärskolan onsdagen den 27/8-14  kl. 8.00 och en lärare tog emot mig. 

I klassen arbetade idag två lärare och två assistenter. Jag blev rundvisad i klassrummet 

och i arbetsrummen innan eleverna kom. Vi planerade vilka arbetspass som läraren 

tyckte jag skulle vara med på. Det bestämdes att jag skulle vara med på 

utomhusidrotten, samling, fika, arbetspass, matsalen och sista arbetspasset. Den aktuella 

dagen var de bara fem elever, då en elev var ledig. När jag observerade i klassen höll 

jag mig i bakgrunden. Jag var med klassen under hela skoltiden kl. 8.20–13.20 förutom 

30 minuters paus då jag var i personalrummet med en av lärarna. Jag hade block och 

penna och skrev ner de situationer då formativ bedömning användes i undervisningen. 

Efter observationerna skrev jag mina anteckningar i observationsmallen. En elev tyckte 

det var jobbigt att jag var där och hade extra svårt att koncentrera sig, så jag var mycket 

försiktig och höll mig på avstånd. En elev ville vara nära mig och visade stort intresse 

för mig. Detta innebar att jag även fick vara försiktig och vara medveten om att inte 

påverka elevernas och lärarnas arbete.  

 

Efter skolan träffades hela arbetslaget och jag i ett arbetsrum som ligger bredvid 

klassrummet. Jag informerade om de etiska skyldigheterna som jag följer och att jag 
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skulle spela in intervjun. Alla fem gick med på att jag spelade in intervjun med min 

mobiltelefon. Jag hade intervjufrågor som jag hade förberett tidigare men som inte hade 

delgetts tidigare till informanterna. Jag hade även öppna frågor på slutet utifrån vad jag 

hade sett under observationerna under skoldagen. Intervjun varade i ca 30 minuter. Då 

jag vid detta tillfälle inte visste om den tredje skolan skulle vara med frågade jag dem 

om jag fick komma en gång till och observera och intervjua och det gick bra.  

 

Två veckor senare kl. 8.00 kom jag tillbaka till grundsärskolan. Denna gång var alla sex 

eleverna i skolan och klassen hade fått en klassassistent till, så nu var de två lärare och 

tre assistenter.  Jag var med på en samling, två jobbpass och två musiklektioner. 

Skoltiden var kl. 8.20–13.30 och jag var med klassen och lärarna hela tiden, förutom 30 

minuters paus då jag satt i personalrummet tillsammans med lärarna. Efter sista 

lektionen intervjuade jag lärarna och då satt vi i klassrummet. Jag valde att bara 

intervjua lärarna och inte hela arbetslaget eftersom assistenterna inte kunde gå ifrån 

verksamheten då de arbetade på fritids efter skoltid. Intervjun tog ca 45 minuter och jag 

hade förberett vissa frågor (bilaga V) som jag tyckte jag ville veta mer om från förra 

intervjun men även öppna frågor utifrån vad jag hade sett under observationerna under 

skoldagen.  

 

Min undersökning och mina resultat bygger på två intervjuer och två skoldagars 

observationer av ett arbetslag, som består av två lärare och tre assistenter.  
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7. Etisk medvetenhet 

Forskningsetik omfattar frågor om relationen mellan etik och forskning. Det omfattar 

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

av stor vikt hur de personer som medverkar i forskningen som informanter eller 

försökspersoner behandlas. De ska skyddas från skador eller kränkningar när de 

medverkar i forskningen enligt individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

De etiska principerna är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjande kravet. I min undersökning har jag informerat berörda personer om syftet med 

studien. De fick veta att deras deltagande är frivilligt och att de har rätten att hoppa av 

när de vill. Jag har använt mig av deltagande observationer när jag har observerat på 

lektionerna och det medförde att jag ville ha föräldrar och elevers samtycke. Föräldrarna 

fick en informationslapp om undersökningen och förfrågan om de godkänner att deras 

barn får delta i min undersökning. Uppgifterna jag fått fram i min undersökning och 

även informationen om deltagarna har behandlats med största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifter förvarar jag på ett lämpligt ställe så inte obehöriga kan komma åt 

dem. De uppgifter jag fått fram användas endast för forskningsändamålet (Bryman, 

2011). 
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8. Resultat och analys 

I resultatkapitlet redovisas en sammanfattning av hur lärare och assistenter beskriver att 

de arbetar med formativ bedömning och hur de i praktiken arbetar med formativ 

bedömning. Jag redovisar de artefakter som användes i undervisningen. Resultatet 

redovisas utifrån olika områden som har framkommit under intervjuerna och 

observationerna. De områden som framkommit är intellektuella och materiella 

artefakter, kartläggning av elevernas kunskaper, feedback och vertikala och horisontella 

relationer. Kategorierna är inte helt entydiga utan går ihop med varandra. Efter varje 

område finns en sammanfattning och analys. 

 

8.1 Intellektuella och materiella artefakter 

I den formativa bedömningen använde lärarna och assistenterna intellektuella och 

materiella artefakter i den pedagogiska miljön. I intervjuerna framkom hur viktigt det är 

att lärarna har erfarenhet och kunskap om elevers normala utvecklingssteg för att sen 

kunna koppla det till funktionsnedsättningen.  I intervjusvaren betonades att lärarna ska 

ha rätt kompetens till uppdraget som lärare i grundsärskolan samt att assistenterna ska 

ha rätt utbildning till uppdraget som assistenter. I arbetslaget har lärarna kunnat vara 

med och påverka i rekryteringen av assistenterna. En av lärarna uttryckte:  

 

Men i grunden så handlar det om en erfarenhet och man har rätt kompetens på barns 

utveckling, veta dom normala utvecklingsstegen och hur man kan förvänta sig nästa steg. 

Den normala utvecklingspsykologin, den kan jag ju som förskollärare. En elev har ju det 

på ett sätt men på ett annat sätt måste jag hela tiden förhålla mig till 

funktionsnedsättningen i det.   

 

Lärarna ansåg att rätt utbildning och kompetens hos både lärare och assistenter är en 

viktig intellektuell artefakt för att kunna arbeta med formativ bedömning. Personal 

behöver ha kompetens om barns normala utveckling men behöver även ha kompetens 

om olika funktionsnedsättningar. Dessa båda kompetenser blir tillsammans en viktig 

grund för lärarna att ha i den formativa bedömningen.   

 

I intervjuerna framkom hur lärarna förtydligade för eleverna vad som förväntades av 

dem med hjälp av olika artefakter. Ett exempel som lyfts fram handlar om en elev som 

hade som mål i ämnesområdet motorik att kunna hoppa på ett självständigt sätt, dvs. 
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utan att hålla i en vuxen. Eleven behärskade att hoppa med vuxenstöd, men målet med 

aktiviteten var att eleven skulle träna på att hoppa på ett självständigt sätt utan 

vuxenstöd. Under aktiviteten arbetade läraren främst med verbala instruktioner till 

eleven, men eleven hade trots det svårt att förstå vad som förväntades av henne. Läraren 

ändrade då sin strategi och använde elevens Ipad och filmade en kompis som kunde 

hoppa självständigt utan vuxenstöd. För att skapa ett konkret och tydligt exempel för 

eleven filmade läraren en elev som behärskade att hoppa med vuxenstöd, men också på 

ett självständigt sätt utan stöd från någon vuxen.  

 

För eleven fattade inte vad jag menade när jag sa att hon skulle hoppa ensam. Sen visade 

jag de här två filmerna för eleven, hoppa tillsammans med och hoppa ensam. Och direkt 

förstod hon det.  

 

Ipads används som en materiell artefakt för att tydliggöra för eleverna vad som 

förväntas av dem, dvs. vad målet med undervisningen är. Kompisen blir även ett 

viktigt stöd i lärprocessen. 

 

Ett annat exempel på artefakter som lärarna och assistenterna använder belystes i 

en av intervjuerna. En av assistenterna berättade om hur hon vägledde en elev som 

sitter i rullstol när de genomförde en aktivitet inom ämnesområdet motorik ute på 

skolgården. Aktiviteten var utformad på följande sätt:  

Eleven och klassassistenten var ute på skolgården och eleven skulle själv rulla 

rullstolen från ett ställe till ett annat. Eleven skulle ta en ärtpåse, rulla med en 

hand på ena hjulet fram till en ring som låg en bit längre fram och när hon kom 

fram till ringen skulle hon lägga ärtpåsen i ringen. För att få eleven att förstå målet 

och processen använde sig klassassistenten av metoden att kroppsligt visa eleven 

hur hon ska göra men även verbalt berätta för eleven om vad som förväntades av 

henne.  

  

Jag såg idag när jag hade en elev ute att hon hade blivit mycket bättre på att rulla fram. 

Såg lite skillnad idag jämfört när hon hade läraren på gympan. Då såg jag att hon rullade 

fram med en hand på ena hjulet men att vända är lite svårare. Man hjälper henne i början 

och sen går det. I dag hade vi ärtpåsarna. Tog en sån och visade henne att hon skulle köra 

fram till ringen och lägga i ringen. Jag sa till henne att ta den röda ärtpåsen och så skulle 

hon ta den. Och sen den blåa och den gröna. Så kallar man på henne så vet hon var hon 

ska.  
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Klassassistenten använde olika artefakter för att förtydliga målet och processen 

för eleven. Hon visade konkret genom att själv först visa arbetsuppgiften och hon 

samtalade med eleven om vad som förväntades av henne.  

 

I en morgonsamling som observerades sjöng eleverna en morgonsång. Efter 

sången frågade läraren vilken månad det var men eleverna var tysta. Läraren 

berättade att det är september och som en del i den formativa bedömningen visade 

läraren tecknet för september med händerna samtidigt som hon sa september. 

Flera elever hade svårt att teckna och som ytterligare en del i den formativa 

bedömningen tog läraren deras händer och gjorde tecknet för september med 

elevernas händer. 

 

Läraren är i exemplet en viktig del av den formativa bedömningen genom att 

läraren tog i elevernas händer och visade dem hur de skulle göra tecknet. I sitt 

handlande visade läraren att hon noterat att eleverna ännu inte behärskade att 

teckna september själva och därför, för att hjälpa dem i deras lärande, tog hon tag 

i elevernas händer och visade dem tecknet på ett mycket konkret och handfast sätt.  

 

I en av observationerna framkom olika sätt att synliggöra lärandet med hjälp av olika 

artefakter. Läraren sitter med en elev i ett arbetsrum. I rummet finns ett bord, två stolar, 

elevens arbetsschema (som tydliggjorts med bilder) på väggen och elevens 

arbetsmaterial i en låda. Läraren sitter mitt emot eleven. Jag (författaren) sitter på en 

stol bredvid läraren. De börjar lektionen med att titta i Ipaden, vilken dag det är och 

vad som ska göras idag. En röst läser upp att Malena hälsar på i skolan idag. De tittar 

även på klassens blogg, vilka bilder och filmer som finns där från förra veckan. Läraren 

ber sen eleven att trycka på ikonen för elevens privata youtubekonto och att hon ska leta 

upp filmen från förra veckan då de var ute och cyklade tillsammans personal och 

elever. De tittar tillsammans på filmen och läraren ber eleven att berätta vad hon ser. 

Men eleven svarar inte.  

 

– Är det svårt? Vill du att jag ska berätta?  

 

Eleven nickar och läraren berättar om utflykten men försöker få med eleven i samtalet. 

Hon ställer frågor som:  
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– Hur tycker du att det är att cykla? Berätta vad du ser på filmen?  

 

Eleven svarar med några enstaka ord. Innan de ska arbeta med nästa moment ber 

läraren att eleven ska trycka på en timstock. 2Eleven trycker på 15 minuter. Läraren tar 

fram en kramdjurssnigel och pekar på en bild på bänken som visar en person som 

sjunger. Hon säger att det är det här målet vi ska jobba med, att sjunga Lilla snigel.  

 

Arbetsuppgiften går ut på att läraren och eleven sjunger sången Lilla snigel 

tillsammans och läraren håller då snigeln i sin hand. När sången är slut ska eleven 

hålla i snigeln och så sjunger de igen. Efter att de har sjungit några gånger ska eleven 

träna på att berätta var snigeln gömmer sig. Men eleven är tyst. 

 

 – Nu får du hjälpa mig att sjunga. Hjälp mig. Har du glömt? säger läraren.  

 

Läraren tar fram Ipaden och tillsammans tittar de på en film från elevens privata 

youtubekonto där de båda tillsammans gör samma övning. Läraren säger sen:  

 

 – Nu ska vi göra samma sak.  

 

Men eleven klättrar ner från stolen och går bort till schemat där hon plockar med 

schemabilderna. Läraren ber då mig att komma och sätta mig hos henne och 

tillsammans gör vi övningen och sången som den ska vara. Efter att vi har sjungit några 

gånger gömmer läraren snigeln under en korg och frågar mig under vilken korg snigeln 

befinner sig. Då kommer eleven tillbaka och berättar precis var snigeln befinner sig.  

Sen ringer timstocken och arbetspasset är slut. 

 

I exemplet framkommer flera olika intellektuella och materiella artefakter. Elevens 

arbetsschema som består av bilder förtydligar för eleven vad som förväntas av henne 

inne i arbetsrummet. Genom att titta på filmsekvenser från tidigare 

undervisningssituationer tränas eleven på att reflektera över sitt lärande. Läraren 

använder språket som ett redskap när hon ställer frågor men även artefakter som Ipaden 

och timstocken. Ipaden blir som ett konkret arbetsredskap som stöttar eleven i sin 

                                                 
2 En timstock är ett verktyg som används för att synliggöra tid genom lampor för varje minut och som 

släcks efterhand som tiden går. 
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kunskapsutveckling. Även en annan vuxen kan bli ett arbetsredskap i form av förebild i 

formativ bedömning.  

 

Under intervjuerna blev det uppenbart att eleven kan nå bättre resultat om lärarna ger 

eleverna tid och om lärarna kan vara tysta vid rätt tillfälle vid elevens måluppfyllelse. 

Eleven hade som mål i motoriken att kunna ta sig fram på golvet genom att kravla. Men 

eleven bara låg på golvet och vilade. Först hejade läraren på eleven när han låg ner men 

kom sen på att det var bättre att vara tyst tills eleven gjorde en ansats att försöka kravla. 

När eleven gjorde en antydan till att kravla, uppmuntrade läraren elevens försök till att 

klara målet.  

 

Det är faktiskt en av de stora utmaningarna i träningsskolan överhuvudtaget att vänta. Och 

att ge tid. Och inte tjata sig hål i huvudet på dem. Utan istället hålla käften ibland. Det 

tycker jag faktiskt är den stora utmaningen. Då kommer jag på mig själv att jag satt och 

hejade på honom när han låg på golvet. Tills jag insåg att det är precis tvärtom jag ska 

göra. Sitter helt tyst tills han gör ansats till att komma upp och kravla. 

 

Tystnaden och tiden blir ett redskap i den formativa bedömningen. Eleven fick 

möjlighet att stanna upp och tänka på sitt lärande. Tystnaden symboliserar att 

eleven inte gör rätt men behöver tid att tänka ut vad som förväntas av eleven.  När 

eleven gör rätt får eleven omedelbart återkoppling på sitt lärande.  

 

Sammanfattningsvis framkommer i observationerna och intervjuerna några 

intellektuella och materiella artefakterna som lärare och assistenter använder för att 

stödja eleverna i deras kunskapsutveckling. Rätt kompetensen hos all personal betonas 

och i relationen med eleverna används Ipads som en naturlig del i arbetet med 

bedömning för lärande.  Även Fossey m. fl. (2002) betonar vikten av hög kompetens 

hos personalen. De materiella artefakter som används i undervisningen är ipads, 

bildstöd, foton, film, youtube, blogg, arbetsschema, konkreta arbetsmaterial och 

timstock. De intellektuella artefakter som lärarna och assistenterna använder i den 

formativa bedömningen är kommunikation, tystnad, tid, tecken som stöd, kompisstöd 

och konkreta instruktioner. Den språkliga kommunikationen finns med som ett ständigt 

redskap som personalen använder tillsammans med eleverna. Det stämmer med Hatties 

(2014) undersökning där den kommunikativa och ömsesidiga undervisningen lyfts fram 

som att ha stor effekt för elevernas kunskapsutveckling. 
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Personalen använder det talade språket men även bilder och tecken som stöd till de 

elever som behöver det för att kunna kommunicera. För att eleverna ska förstå anpassas 

kommunikationen med hjälp av olika hjälpmedel. Även tystnaden används som ett 

redskap för att eleven ska kunna nå sitt mål.  Det stämmer överrens med Black (1999), 

som betonar att språket är viktigt i det sociokulturella perspektivet. Han menar även att 

lärandet sker i en bestämd situation och att resultatet av kunskaperna beror på hur 

eleven uppfattar situationen. Precis som Östlund (2012) beskriver personalens 

materiella och intellektuella artefakter, synliggörs även det i både observationerna och i 

intervjuerna som ett verktyg i syfte att synliggöra elevernas kunskapsutveckling.  Säljö 

(2000) beskriver artefakter som olika verktyg för att förstå omvärlden och för att kunna 

agera i den.  

 

I intervjuerna och i observationerna blev det tydligt att personal och elever samspelar i 

lärsituationerna och att språket används hela tiden i undervisningen. Det stämmer med 

hur Smidt (2010) har tolkat Vygotskij i det sociokulturella perspektivet, att lärandet sker 

i ett socialt samspel inbäddat i språket. Hattie (2014) anser att lärares tydlighet i 

undervisningen är en viktig faktor för framgång i skolan. Han menar att det är lärarens 

förmåga att klargöra mål och kriterier för eleven och att det ska vara en tydlighet runt 

organisationen, exempel, förklaringar, handledd övning och bedömning av elevernas 

läranden. I observationerna och intervjuerna framkom lärarnas arbete med att klargöra 

mål och kriterier med hjälp av olika artefakter och redskap. Precis som Hattie (2014) 

betonar videoanalys av det egna arbetet som en viktig komponent i elevernas 

kunskapsutveckling, arbetar lärarna med filmer som visar elevernas 

kunskapsutveckling. Med Ipads som artefakt filmar lärarna eleveras utveckling och 

elevens förmågor diskuteras tillsammans med eleverna som en del i den formativa 

bedömningen. Genom frågor vägleder läraren eleven i videoanalysen och eleven kan då 

förstå sin egen kunskap på ett konkret och tydligt sätt. I samtalet med eleverna 

tydliggörs genom frågor vad eleven har lärt sig och vad som förväntas av dem, vilket är 

en grundläggande utgångspunkt i arbete med formativ bedömning. Säljö (2000) 

beskriver samspelet kollektiv och individ som en intressant del i det sociokulturella 

perspektivet. Alm m. fl. (2001) upptäckte i sin undersökning att lärare som ett 

bedömningsunderlag hade olika sorters samtal. Det visade sig att lärarna som underlag 
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till bedömning hade samtal med föräldrarna, samtal i arbetslaget och samtal med 

eleverna.  

 

8.2 Kartläggning av elevernas kunskaper 

För att kunna arbeta med formativ bedömning behöver lärarna kartlägga eleverna för att 

få kunskap om var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling.  Lärarna använde sig 

av begreppet bedömning för lärande med utgångspunkt i Dylan Wiliams bok Att följa 

lärande – formativ bedömning i praktiken och lärarna beskrev i intervjuerna att 

bedömning för lärande är att se var eleverna befinner sig och leda framåt. 

 

I samband med att elevernas lärande ska kartläggas provar lärarna sig fram genom att ge 

eleverna olika typer av uppgifter som tränar samma förmåga. En av lärarna sa i 

intervjun:  

 

”Ger jag henne för svåra uppgifter så förlorar jag henne och ger jag henne för lätta så 

ser jag ju att det är för lätt”.  

 

Genom att lärarna ger eleverna olika arbetsuppgifter, som tränar samma förmåga, 

synliggörs elevernas kunskaper.  

 

Det blev tydligt i intervjuerna vilka svårigheter det kan innebära att kartlägga elevernas 

kunskaper. En lärare beskrev att hon skulle kartlägga om eleverna kunde begreppet 

varmt eller kallt i en konkret situation. Läraren berättade i intervjun att hon placerade en 

sten som var varm och en sten som var kall framför elevgruppen. Hon bad dem sen att 

ta den varma stenen. I situationen insåg läraren att stenarna inte bara visade varmt eller 

kallt utan de kunde även, för eleverna, representera begrepp som stor och liten samt 

olika former och färger.  

 

Det är någonting man hela tiden måste fråga sig i uppgiften man gör. Är detta verkligen 

relevant? Får jag reda på det jag vill eller har barnet tränat in situationen eller är det jag 

som ger ledtrådar genom att jag tittar på den varma när jag frågar efter den. 

 

Varje uppgift som läraren ger eleverna behöver vara noga genomtänkt. Det behöver 

klargöras vad det är som uppgiften egentligen tränar på. Lärarna säger att i varje uppgift 

måste personalen fråga sig om uppgiften är relevant för det som ska kartläggas. Hur 
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personalen agerar, säger och tittar, kan påverka elevernas arbete. Eleverna har 

kunskapen i just arbetssituationen som tränas, men det innebär kanske inte att eleven 

kan det i en annan situation.  

 

 

Efter utvärderingen av undervisningen med stenarna ändrade läraren sin planering och 

tog istället två likadana burkar med varmt vatten i den ena och kallt vatten i den andra. 

De flesta eleverna gjorde nu rätt när de skulle ta den varma eller den kalla. Men läraren 

upptäckte att det var ingen av eleverna som kände på burkarna utan de bara tog en burk, 

dvs.  det var ren tur att de valde rätt. En av eleverna i klassen hade dock en strategi och 

kände på båda burkarna innan hon valde. Läraren uttryckte att:  

 

Det var den enda som jag kunde se att hon kunde detta. 

 

Lärarna ger eleverna olika arbetsuppgifter i kartläggningen av elevernas kunskaper. 

Exemplet visar på svårigheten att kartlägga elevernas kunskaper. Trots att läraren 

förtydligat processen och målet så hade eleverna ändå problem att förstå vad som 

förväntades av dem. Alla eleverna hade olika strategier men det var endast en elev som 

hade en framgångsrik strategi för hur uppgiften skulle genomföras.  

 

Ett annat exempel på svårigheter att kartlägga elevernas kunskaper lyftes fram i 

intervjuerna. Det var när en lärare skulle kartlägga om en elev kunde färgerna.  Läraren 

upplevde att eleven tog rätt färg varje gång de bad henne att ta en viss färg. Men efter 

att de filmat eleven i arbetssituationen och analyserat samspelet mellan lärare och elev 

blev det tydligt att eleven inte behärskade färgerna så som det framstått tidigare. Läraren 

tittade nämligen på den färg som hon frågade efter, vilket syntes tydligt i 

videosekvensen. Eleven var otroligt duktig på att läsa av lärarnas små signaler och hon 

såg att lärarna tittade på rätt färg när frågan ställdes. När läraren var medveten om detta 

och inte tittade på färgerna hade eleven svårigheter att välja rätt färg.  

 

Men det är svårt och det kräver hela tiden att man gör en analys om vad man håller på 

med. Är det verkligen en uppgift som bedömer det jag vill eller är det något annat? 

 

Exemplet visar på hur fel det kan bli när lärarna ska kartlägga elevens kunskaper. 

Genom filmning av eleven och analys av situationen framkom elevens kunskapsnivå. 
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Om lärarna tror att eleven kan färgerna och arbetar med formativ bedömning blir det 

svårt när eleven inte har den kunskap som lärarna utgår ifrån.  Lärarna behöver vara 

medvetna om deras eget agerande och hur det kan styra den formativa bedömningen.  

 

Sammanfattningsvis framkommer att lärarna arbetar med att filma undervisningen, 

precis som Hattie (2014) betonar att videoanalys av det egna arbetet är en viktig 

komponent i elevernas kunskapsutveckling. Lärarna filmar elevernas förmågor och 

tillsammans med eleverna och kollegorna analyseras filmen för att synliggöra elevernas 

kunskaper. Lärarna funderar över om aktiviteten som ska genomföras tränar på den 

förmågan som ska kartläggas. I arbetet med att kartlägga synliggörs elevens kunskap på 

ett sätt som hade varit svårt att upptäcka utan att filma eleven. Även Alm m. fl. (2001) 

såg i deras undersökning att lärare använder filmning som verktyg i observationerna av 

eleverna för att kunna bedöma elevernas kunskaper.  

 

Lärarna uttrycker att de har svårt att hitta rätt verktyg för att se var eleverna befinner sig 

i sin kunskapsutveckling. Personalen provar olika material tillsammans med eleverna 

och arbetar med det sociala samspelet mellan eleverna och mellan elever och personal 

för att kunna kartlägga elevernas kunskaper. Det stämmer med hur Säljö (2000) 

beskriver den proximala utvecklingszonen där vuxna och kompisar blir stöd i lärandet 

för att eleverna ska kunna utvecklas till nästa utvecklingssteg. Han beskriver även 

samspelet mellan kollektiv och individ som intressant. Säljö (2000) betonar att eleverna 

har med sig olika bakgrunder och förkunskaper i nya situationer och det påverkar hur 

eleven tolkar den nya situationen. I diskussionerna och analysen mellan lärarna och 

assistenterna blir samspelet dem emellan viktigt för att kunna tolka resultatet av 

kartläggningen.  

 

8.3 Feed-back 

I intervjuerna framgår att lärarna är medvetna om betydelsen av att samtala med 

eleverna om deras lärande. Lärarna beskrev i intervjuerna att de har funderat mycket på 

hur de ska ge feed-back och berömma eleverna. En lärare sa:  

 

Jag har funderat mycket under åren på förskolan, det här med beröm. Att man i vissa 

lägen är så kvick på att berömma, att man istället är lite kritisk i sitt berömmande. Att 

man försöker sanera lite där, att man inte hela tiden berömmer för berömmandets skull 

utan det ska leda någon vart. Jag blir irriterad om det kommer ett barn och vill visa en 
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teckning, men det var ju fint och så tittar man egentligen inte. Istället föra diskussionen, 

är du nöjd med det du har ritat. Att ge begrepp och inte bara berömma.  

 

Under intervjuerna säger lärarna att de anser att det är viktigt att tala om vad det är de 

berömmer. Lärarna behövde stanna upp och tänka till på vad det var som skulle göras. 

Risken är annars att berömmet bara blir knutet till personen och inte till handlingen eller 

utförandet vilket inte hjälper eleven framåt i deras kunskapsutveckling.  

 

Ett exempel på att ge feed-back framkom under en av observationerna när klassen hade 

gemensam samling på morgonen. Alla eleverna sitter på sina stolar bakom sina bänkar 

i formen som ett U framför tavlan där läraren sitter. Assistenterna sitter bakom två av 

eleverna. Läraren börjar med upprop och eleverna ska säga ja och räcka upp handen 

när läraren säger deras namn. En elev räcker inte upp handen eller säger ja när hans 

namn ropas upp. Läraren säger:  

- Vi blir glada om du säger att du är i skolan. För det vill vi ju.  

 

Läraren ber en av klasskamraterna att fråga eleven om han är i skolan. 

Klasskamraten frågar men eleven svarar ändå inte. Läraren säger:  

 

- Kan du svara, kan du säga ja?  

 

Tillslut räcker eleven upp handen och säger ja. Läraren säger: Du är så duktig 

som kan räcka upp handen. 

 

Här visade läraren, dels att hon visste att eleven kunde svara och att hon kunde ställa det 

kravet på eleven men även att hon på ett tydligt sätt relaterade feedbacken till uppgiften 

som eleven förväntades genomföra.  

 

Under observationerna framkom många exempel på att lärarna berömde förmågan och 

inte personen och gav feed-back på uppgifts- och processnivå.  

– Vad fint du slappnar av i handen när vi skär äpplet.  

– Du är duktig på att hålla i äpplet och stoppa in i munnen. 

– Du är duktig på att släppa äpplet. 

– Du är jätteduktig på att peka. 

– Du var väldigt duktig på att sortera idag. 
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– Du kan räcka upp handen rätt. Bra, precis så ska man räcka upp handen.  

– Vad snyggt du försökte sjunga.  

– Bra att du sjöng. 

– Ni lyssnade bra på vem ni skulle lämna över trumman till.  

– Vad fint du tecknade där.  

– Va bra att du sa att maten är slut. 

 

I intervjuerna betonade lärarna hur viktigt det är hur feed-back utförs. Under hela 

skoldagen framkom det även många exempel på att lärarna berömde förmågan och inte 

personen och gav feed-back på uppgifts- och processnivå.  

 

Sammanfattningsvis finns det en genomtänkt strategi för hur personalen ska ge feed-

back till eleverna. Precis som Säljö (2000) menar att kunskap är knuten till 

argumentation och handling i sociala kontexter, arbetar arbetslaget med feed-back för 

att öka elevernas kunskaper. Lärarna uttrycker att de har funderat mycket på hur 

eleverna får sin feed-back. Flera gånger benämns det av lärarna att det är förmågan och 

inte elevernas personlighet som ska berömmas eller ges feed-back åt. Eleverna beröms 

för den aktivitet de utför när de tränar på olika förmågor, vilket framkom tydligt i både 

intervjuerna och i observationerna. Fossey m. fl. (2002) lyfter även fram vikten av att 

den som ger feed-back ska vara vänlig och förstående och ha hög kompetens inom 

området. Den språkliga kommunikationen blir tydlig och viktig i feed-backen som ges 

till eleverna, precis som Black (1999) anser att det i det sociokulturella perspektivet 

läggs stor vikt vid. När personalen återkopplar till elevernas förmågor blir det tydligare 

för eleven vad hen ska göra nästa gång. Även Fossey m. fl. (2002) betonar att 

återkoppling är viktigt och att problem förtydligas genom feed-back. Precis som Wiliam 

(2013) anser om feed-back, arbetar lärarna för att feed-back ges så att eleverna kan 

använda informationen de får tillbaka i syfte att kunna förbättra prestationerna.  

 

Hattie (2014) såg i sin undersökning att undervisningskvalitet har stor effekt på elevers 

lärande. Det innefattar lärarens förmåga att uppmuntra och berömma eleverna, ha höga 

förväntningar på elevers prestationer, kan följa upp och utvärdera eleven och har en stor 

passion för undervisningen och lärandet. Lärarna har ett tydligt arbetssätt att berömma 

och uppmuntra elevernas förmågor och det genomsyrar hela deras arbete med den 

formativa bedömningen. 
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8.4 Vertikala relationer och horisontella relationer 

I både intervjuerna och i observationerna framkom lärarnas och assistenternas fokus på 

socialt samspel mellan både elever och personal men även elevernas sociala samspel 

med varandra som en viktig del i elevernas lärprocesser. I den formativa bedömningen 

arbetar personalen med kamratbedömning där de horisontella relationerna är i fokus 

men även självbedömning där de vertikala relationerna blir viktiga. I självbedömningen 

blir läraren den som genom frågor vägleder eleven i bedömningen av deras egna 

förmågor.  

 

Lärarna använder både kamratbedömning och självbedömning som ett redskap i 

formativa bedömningen. I intervjuerna betonar lärarna att när eleverna gör ”fel” i en 

arbetssituation säger personalen inget utan låter eleverna fortsätta tills arbetet är klart. 

Då ber personalen eleven att titta en gång till och frågar om eleven är nöjd med sitt 

resultat eller frågar personalen kompisen bredvid hur hen skulle ha gjort. Exempel på 

frågor som används är: Är du nöjd nu? Tycker du att allt har hamnat där du vill? Håller 

du med? Hur hade du gjort? Det handlar om att ge eleverna tid att tänka och att 

personalen väntar ut eleverna.  

 

Ett exempel på självbedömning framkom i intervjuerna. Läraren berättade att hon satt 

och jobbade med en elev som skulle sortera olika föremål på rätt tallrik. När eleven 

gjorde fel sa läraren inget utan lät eleven göra fel för att eleven själv sen skulle kunna 

bedöma sitt lärande.  

 

Ta ett exempel på vad en elev gjorde i morse. Hon skulle sortera på fyra fat med en bild 

på ett föremål på varje fat. Motsvarande föremål i en påse som hon skulle lägga upp. Och 

jag vet att jag väldigt lätt tidigare, nu tänker jag på det, så nu blir det kanske inte lika 

ofta. Om hon då tog nallen och la de på kottfatet så hade jag ganska snabbt sagt att 

tycker du att det blev rätt. Eller nu blev det fel. Men efter att jag har börjat tänka på det 

så är jag lite mer benägen att låta den hamna där. Och sen när man har sorterat allt och 

nallen ligger bland kottarna och allt annat kanske ligger rätt, ställa frågan: -Okey är du 

nöjd nu? Tycker du att allt har hamnat där du vill?  
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I exemplet framkommer att det är viktigt att lärarna ger eleverna tid att tänka och att låta 

eleverna göra fel för att eleverna sen själv ska kunna analysera och bedöma resultatet. 

Eleverna får möjlighet att i undervisningen träna på den metakognitiva förmågan.  

 

Under intervjuerna berättade lärarna om när de arbetade med känslor och hade 

kamratbedömning som fokus. De hade tagit bilder på eleverna i olika känslouttryck och 

därefter tittade de tillsammans med eleverna på bilderna. Eleverna skulle placera ut rätt 

känslobild till rätt pictogrambild som även de föreställde känslor. Eleverna satte ut 

bilderna och en del bilder hamnade på fel plats. Istället för att säga att det var fel lät 

läraren bilderna hamna fel. När alla eleverna var färdiga tittade de tillsammans på 

resultatet och diskuterade. En av lärarna uttryckte:  

 

I stället bet jag mig i tungan och försökte tänka efter innan jag gav den feedbacken till 

eleverna. Så jag lät dem sätta den där. Väntade på nästa kompis. Håller du med honom? 

Så fick han gå upp och hämta så kanske tillslut hade vi flera känslor som kanske varav en 

inte stämde överrens. Sen fick de titta tillsammans och enas om vilken.  

 

Läraren väntade och lät sen eleverna bli delaktiga i varandras lärande. Genom att läraren 

ställer viktiga frågor kan eleverna reflektera över varandras lärande.  

 

Lärarna berättade i intervjuerna att de upplevde att de ibland har förutfattade meningar 

om vem som kunskapsmässigt var den starkaste och svagaste eleven när det gäller 

kamratbedömning. I en av intervjuerna beskrev de ett arbetsmoment där två elever 

undervisades gemensamt. Lärarna uttryckte att de hade en tanke om vem av eleverna 

som var starkast kunskapsmässigt och därmed troligtvis skulle komma att hjälpa och 

vägleda den andra eleven. Men det visade sig tvärtom då den elev som ansågs starkast 

kunskapsmässigt var på ”bushumör” vid det aktuella tillfället. En av lärarna berättade:  

 

De hade en stor hatt och en lite hatt, en stor boll och en liten boll. Och de skulle lägga 

dem i respektive som de passar. Och så var den ena eleven på knäpphumör så hon tog 

bollen och slängde på golvet. Och då var jag precis på väg att säga nej, nu blev det fel. 

Men innan jag sa det så kom jag på att nu skulle jag ju jobba med kamratbedömningar. 

Så tyst så tittade jag på den andra eleven och sa vad tycker du? Hur hade du gjort? Så 

tittade han. Fel, sa han, trillade på golvet. Kan du inte försöka lösa det åt din kompis så 

det blir som du tycker? Han reste sig och hämtade bollen och stoppade den på rätt plats. 

Där tror jag när det gäller kamratbedömning handlar det mycket om att bita sig i tungan. 

Inte vara direkt på det rätta alltid.  
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Exemplet visar på kamratbedömning men där läraren har en tanke om vem av eleverna 

som ska stödja den andra. I situationen upptäckte hon att hennes tanke var fel. Hon tog 

sig tid att tänka igenom vad syftet var med arbetsuppgiften och ändrade sina strategier 

för kamratbedömningen.  

 

Ett exempel på hur en elev hade möjlighet att reflektera över sitt lärande med hjälp av 

en kompis framkom i observationerna. En lärare och en klassassistent sitter mittemot 

varandra vid ett fyrkantigt bord i arbetsrummet bredvid klassrummet. Bredvid de vuxna 

satt en elev på varje sida. De ska spela ett spel som heter ”Vi går och handlar” och 

läraren tar fram föremålen som behövs till spelet. Hon tar fram ett äpple i trä, ett ägg i 

trä, ett choklad gjort i plast, en morot i plast och ett bröd i trä. Sen lägger hon upp fem 

bilder upp och ner som föreställer samma föremål. Läraren tar fram en bild och tittar 

på den, berättar vad som finns och letar upp rätt föremål. Elev 1 tar en bild som 

föreställer ett äpple och tar sen chokladen som föremål. Läraren frågar då elev 2 vilket 

föremål som hon tycker passar till bilden. Elev 2 tar då äpplet som föremål. Läraren 

frågar eleverna om vilket föremål de tycker de ska ta. Elev 1 pekar då på äpplet. 

 

Kamratbedömning är en del i den formativa bedömningen. I exemplet ger läraren eleven 

som gjort ”fel” möjlighet att reflektera över sitt lärande med stöd av en kompis. 

Tillsammans med kompisen rättar eleven sedan sitt svar.   

 

Under en musiklektion som observerades framkom kamratbedömingen tydligt. Under 

en viss sång skickades en trumma runt mellan barnen när de satt i en halvcirkel. 

Eleverna sjöng en sång samtidigt som en trumma skickades runt bland eleverna. I 

början av sången sjöng läraren namnet på den som trumman skulle skickas till. Eleven 

som hade trumman fick då gå bort med trumman till nästa kompis som skulle spela på 

trumman. En av eleverna fick trumman i sitt knä men spelade inte på den. Eleven som 

satt bredvid satte sina händer på trumman utan att säga något och spelade några 

gånger på trumman. Samtidigt uppmuntrade läraren eleven som inte spelade att spela 

på trumman. När eleven bredvid slutade trumma, började eleven som inte spelade att 

spela på trumman. Efter att eleverna hade spelat på trumman skulle de arbeta med sitt 

äppeltema. Eleverna tittade på bilder som föreställde olika färger på äpplen. Läraren 

bad eleverna att berätta vilken färg äpplet på bilden hade. Eleverna sa olika färger till 

samma bild. Läraren sa:  
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– Han sa färgen röd och hon sa färgen brun och han sa färgen gul. Vad tycker ni? 

Vilken färg har äpplet? Kompisen här har sagt att äpplet är rött. Vad tycker ni?  

 

Tillsammans bestämde de sig sen för färgen röd.  

 

Exemplet visar tydligt hur läraren kan arbeta med kamratbedömning. Lärarna är öppna 

för att se när eleverna bedömer kompisarna i undervisningen och genom språket och 

bilder vägleder och hjälper eleverna att bedöma varandra på ett positivt sätt.  

 

Sammanfattningsvis betonar lärarna att i det sociala samspelet i formativ bedömning är 

tiden viktig. Eleverna behöver tid att tänka och reflektera över sina val och möjlighet till 

att träna på den metakognitiva förmågan. Lärarna menar att vi lärare ibland är för 

snabba med att säga hur de ska göra eller om det är något som är fel. Precis som i det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000; Black 1999) ligger betoningen på samspelet 

mellan eleverna och mellan eleverna och personalen. Den språkliga kommunikationen 

är tydlig i undervisningen för att få eleverna att tänka till och reflektera över sitt 

agerande i arbetssituationerna.   

 

I observationerna och intervjuerna tydliggörs både horisontella och vertikala relationer 

som en viktig del att i undervisningen. Östlund (2012) såg däremot en avsaknad av de 

horisontella relationerna i undervisningen i sin forskningsstudie. Jimenez m. fl. (2012) 

kunde i resultatet av sin undersökning om organiserat kompisstöd i skolan se att 

kompisstöd hade en positiv effekt på elevernas kunskaper, som t.ex. ökning av 

ordförråd och olika begrepp. 

 

I samspelet mellan lärare och elev tydliggörs och synliggörs lärandet. Det är tydligt, 

som Säljö (2000) skriver, att i alla situationer kan människan appropriera kunskaper 

från andra människor i samspelssituationer. Wiliam (2013) anser att eleverna kan 

aktiveras att arbeta som lärande resurser för varandra och att det skapar motivation, 

vilket synliggörs i personalens arbete med bedömning för lärande.  Wiliam (2013) 

menar även att det sker en kognitiv utveckling när eleverna hjälper varandra för då 

behöver eleverna tänka igenom problemen. Det blir en kunskapsutveckling hos både 
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eleven och kompisen. Hattie (2014) menar även han att kamrater har stor påverkan på 

elevers lärande och utveckling i skolan.  
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9. Diskussion 
 

Diskussionen har jag delat i tre delar, metoddiskussion, resultatdiskussion och 

forskningsdiskussion. I metoddiskussionen tar jag upp om arbetets trovärdighet och 

bortfall. I resultatdiskussionen diskuterar jag det resultat jag har fått fram och i 

forskningsdiskussion lyfter jag fram avsaknaden av svensk forskning inom området 

men även vad jag anser är viktigt att forska vidare om inom området formativ 

bedömning i grundsärskolan inriktning träningsskolan.  

 

9.1 Metoddiskussion 

Jag har i min undersökning inspirerats av en etnografisk ansats. Syftet med studien var 

att undersöka hur lärare och assistenter i ett arbetslag arbetar med formativ bedömning i 

grundsärskolan inriktning träningsskolan. Jag valde både intervjuer och observationer 

för min undersökning, vilket jag anser ger en större trovärdighet än om jag bara hade 

valt ett av alternativen. Genom både intervjuer och observationer såg jag att arbetslaget 

arbetade på samma sätt som de beskrev. Jag upplevde att jag kom nära arbetslagets 

arbetssätt genom att vara i verksamheten i två hela skoldagar men det innebar även att 

jag var tvungen att vara professionell och inte påverka verksamheten som i sin tur 

kunde påverka resultatet. När jag observerade i klassen skrev jag ner det som jag ansåg 

vara formativ bedömning, dvs. min tolkning av formativ bedömning just då i stunden. 

Det innebär att jag kan ha missat stunder där arbetslaget arbetade med formativ 

bedömning. Jag anser att jag hade fått fram mer exempel på formativ bedömning om jag 

hade filmat verksamheten och sen diskuterat videomaterialet tillsammans med 

arbetslaget. I en framtida forskning menar jag att formativ bedömning lättare kan 

synliggöras genom videoanalyser. Intervjufrågorna hade jag förberett innan, men jag 

hade även öppna frågor utifrån det som observerats under dagen. Det är viktigt med 

öppna frågor för att kunna återkoppla till observationerna för de kan ge djupare svar till 

undersökningen. Men det är även en svårighet med öppna frågor. Det ställer mer krav 

på intervjuaren att ta det lugnt och tänka till innan frågan ställs.    

 

Jag valde en kommun som arbetade med formativ bedömning. Jag fick svar innan 

sommaren från tre skolor som ville delta i min undersökning men två hoppade av efter 

sommaren. Tre arbetslag av fyra hoppade av min undersökning och jag har funderat på 

vad orsaken kan vara. En tanke jag har är att personal blir rädda när de läser mitt syfte 
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och frågeställningar som syftar på ett arbete med formativ bedömning. Tre av de fyra 

arbetslagen har fått direktiv från rektorer och skolchefer att de ska arbeta med formativ 

bedömning men tycker kanske inte att de har kommit så långt. Det kan upplevas jobbigt 

för personalen att bli intervjuade och observerade om arbetslagen inte upplever att de 

har kompetens inom området. En annan fundering är att de inte tror att de jobbar med 

formativ bedömning men utifrån mina resultat och mina erfarenheter med elever som 

läser enligt träningsskolans ämnesområden, anser jag att personal visst arbetar med 

formativ bedömning på olika sätt men de vet inte om att det är formativ bedömning. En 

tredje reflektion är att personal i grundsärskolan blir stressade av besök för de har ett 

stort arbete framför sig i början av terminen med eventuellt nya elever i klassen eller 

nya arbetslag. Jag menar att det hade varit lättare att få komma ut under vårterminen och 

göra undersökningen. 

 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med min undersökning var att undersöka hur lärare och assistenter arbetar med 

formativ bedömning i grundsärskolan inriktning träningsskolan. Jag ville veta hur 

lärarna beskrev att de arbetade med formativ bedömning och jag ville se i praktiken hur 

de arbetade med formativ bedömning. Jag ville också veta vilka artefakter som 

användes i den formativa bedömningen. Resultatet som framkom utifrån mitt syfte och 

frågeställningar visar många exempel på hur lärare och assistenter arbetar med formativ 

bedömning. De kunde i intervjuerna beskriva hur de arbetade med formativ bedömning 

men arbetet framkom även i observationerna. I resultatet framkom exempel på 

materiella och intellektuella artefakter, det sociala samspelet och kommunikationen 

mellan lärare och elever men även mellan eleverna, som viktiga delar i arbetet med 

formativ bedömning. Resultatet visade på svårigheter i kartläggningen av elevernas 

kunskaper men även vikten av att feed-back ska ges på förmågan och inte på individen. 

Båda lärarna visade ett stort intresse för arbetet med den formativa bedömningen och 

var i starten med att få med sig assistenterna i arbetet. Assistenterna var nya i klassen 

och deras arbete med formativ bedömning syntes inte så tydligt i observationerna eller i 

intervjuerna. Det hade varit spännande att återkomma till arbetslaget om ett år då de har 

hunnit arbeta sig samman och få intervjua och observera arbetslaget. Det hade kunnat ge 

en större bild av hur hela arbetslaget arbetar med formativ bedömning. I mitt resultat 

framkom lärarnas arbete tydligare än assistenternas arbete med formativ bedömning. 
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I arbetslaget arbetade två lärare tillsammans och efter skoltid fanns det möjligheter till 

pedagogiska samtal om elevernas utveckling.  Jag tror det underlättar att arbeta två 

lärare i klassen i arbetet med formativ bedömning. Det kräver att lärarna vet var 

eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling för att kunna leda dem vidare i den 

formativa bedömningen (Wiliam, 2013). Jag menar att mycket av arbetet ligger i att 

som arbetslag kunna diskutera frågor som är betydelsefulla i den formativa 

bedömningen. Men assistenterna behövs i fritidsverksamheten på eftermiddagen och 

finns därför inte tillgängliga för pedagogiska diskussioner. En speciallärare som arbetar 

ensam som lärare i klassen, har ingen kollega som arbetar i klassen att diskutera 

pedagogiska frågor med. Då kommunen hade fattat beslut om att alla skolorna skulle 

arbeta med formativ bedömning betyder det att personalen får bättre förutsättningar som 

t.ex. samtalsgrupper, kollegialt lärande, föreläsning, och forskning inom området, något 

som ger ett gemensamt fokus och som underlättar i arbetet med formativbedömning. 

 

Att kartlägga elevernas kunskaper är en viktig del i formativ bedömning (Wilian, 2013). 

Lärarna behöver reflektera och analysera tillsammans så att aktiviteterna synliggör 

elevernas förmågor. Elevernas olika erfarenheter påverkar hur eleven tolkar aktiviteten 

(Säljö, 2000). Samarbetet mellan lärare och assistenter blir viktigt för att kunna 

kartlägga elevernas kunskaper. Då arbetslaget har en timme i veckan för gemensam 

planering blir det svårt att hinna med pedagogiska diskussioner. Planeringstiden ska 

räcka till både praktiska frågor och pedagogiska frågor om eleverna. Mer gemensam 

planering tror jag gynnar arbetet med formativ bedömning, för att assistenterna ska 

kunna vara delaktiga i elevernas kunskapsutveckling. Assistenterna spenderar mer tid 

med eleverna än lärarna eftersom de förstnämnda har de flesta eleverna även på fritids.  

 

Resultatet ger många exempel på att formativ bedömning eller bedömning för lärande 

används med elever som har en måttlig eller omfattande kognitiv funktionsnedsättning.  

Precis som forskningen beskriver hur artefakter används i grundsärskolan (Östlund, 

2012), använder personalen intellektuella och materiella artefakter som redskap i den 

formativa bedömningen. Inom de materiella artefakterna går utvecklingen snabbt framåt 

och personal i grundsärskolan behöver ha goda kunskaper om materiella artefakters 

utveckling. Min erfarenhet som speciallärare i grundsärskolan visar på att personal 

saknar kompetens inom området och behöver få kunskap om artefakter och dess 

betydelse för elevernas lärandeprocess.  Forskning betonar hög kompetens hos personal 
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som en viktig intellektuell artefakt (Fossey m. fl., 2002). Ingen av lärarna i 

undersökningen hade speciallärarkompetens inriktning mot utvecklingsstörning, men 

hade kunskaper om formativ bedömning. Hur kan det påverka arbetet med formativ 

bedömning i grundsärskolan när forskning visar på vikten av rätt kompetens? Hur 

mycket påverkas arbetet med formativ bedömning när direktiven kommer från 

ledningen, som säger att alla skolorna i kommunen ska arbeta med formativ 

bedömning? Eller är det lärarnas intresse som gör att arbetet med formativ bedömning 

utvecklas? Jag anser att alla tre delarna är viktiga i arbetet med formativ bedömning, 

dvs. direktiven behöver komma från kommunen, lärarna behöver ha 

speciallärarkompetens och ett intresse för ämnet.  

 

Jag menar att det ställs andra krav på specialläraren för att kunna arbeta med formativ 

bedömning i grundsärskolan med elever som läser ämnesområden än att arbeta med 

elever som inte har kognitiv funktionsnedsättning. Förutom kompetens om elever med 

kognitiv funktionsnedsättning och formativ bedömning, måste lärarna arbeta aktivt med 

olika artefakter för att kunna konkretisera lärandet. Elever med kognitiv 

funktionsnedsättning behöver få kunskaper konkretiserade för sig då de har en 

funktionsnedsättning i tankeutförandet (Kylèn, 2006).  De intellektuella och materiella 

artefakterna blir ett viktigt verktyg i samspel med andra vuxna och andra elever för att 

synliggöra lärandet och vägen fram till målet. Specialläraren behöver skapa relationer 

med eleverna och lära känna eleverna, för att både kunna hitta rätt artefakter och för att 

kunna anpassa formativa bedömningen efter elevernas förmågor.  

 

Forskning i grundsärskolan med de elever som har en omfattande kognitiv 

funktionsnedsättning visar att det inte läggs fokus på horisontella relationer i elevernas 

kunskapsutveckling (Östlund, 2012). I min undersökning tydliggjordes lärarnas arbete 

med att använda eleverna som en lärande resurs för varandra. Lärarna var som en länk 

mellan eleverna i deras relationer. Forskning visar en ökning av kunskaper när 

kompisstöd används (Jimenez m. fl., 2012). Jag kan i min undersökning genom 

intervjuerna och observationerna upptäcka små framsteg i elevernas kunskapsutveckling 

genom kamratbedömning och genom självbedömning. Specialläraren har en viktig roll i 

arbetet med horisontella relationer. Utifrån min erfarenhet som speciallärare i 

grundsärskolan inriktning träningsskolan upplever jag sällan situationer där lärarna 

använder eleverna som lärande resurser för varandra. Precis som läraren i en av 
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intervjuerna hade förutfattade meningar om vilken elev som skulle bedöma vilken i 

kamratbedömning, har lärarna i grundsärskolan inriktning träningsskolan kanske 

förutfattade meningar om att eleverna inte kan vara lärande resurser för varandra pga. 

deras kognitiva funktionsnedsättning. Jag har fått flera exempel på att det går, men jag 

tror att eleverna behöver träna på kamratbedömning tillsammans med olika artefakter 

och att det är viktigt som lärare att ge eleverna tid att tänka och reflektera över sitt och 

andras lärande.   

 

9.3 Forskningsdiskussion 

I avsnittet tidigare forskning hade jag stora svårigheter att hitta svensk forskning om 

elever som läser enligt träningsskolans kursplan och formativ bedömning. Den 

forskning som jag fann var utländsk forskning och handlade om elever med olika 

funktionsnedsättningar. Finns det så lite forskning om detta område just för att formativ 

bedömning bygger på kognitiva förmågor? Anser forskare att det inte går att arbeta med 

formativ bedömning med dessa elever, eller att det är svårt att forska om det?  

 

Jag önskar och hoppas att det ska forskas mer om formativ bedömning i grundsärskolan 

i Sverige. Det hade varit spännande att följa flera arbetslag genom att videofilma deras 

arbete i skolan med formativ bedömning och tillsammans med arbetslaget diskutera det 

som filmats. Ett nästa steg hade varit att forska om eleverna som läser enligt 

grundsärskolan inriktning träningskolans egna tankar om formativ bedömningen så att 

forskaren får ett inifrån perspektiv i arbetet med formativ bedömning. Hur upplever 

eleverna den formativa bedömningen? Vad tycker de är viktigt att jobba med?  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga I Observationsmall 

 

 

 

 

 

 

Datum Arbetslag 

Klass Ämne/ Syfte/ mål 

Antal elever Längden på arbetspasset 

Observerad tid  

  

Möblering Möblering 

Form: 

 Helklass 

 Individuellt 

 Grupp 

Innehåll: 

 



  
 

II 

 

 

 

Beskrivning av observationen: 

 

 

Förlopp: 

 

 

Reflektioner: 



  
 

III 

 

 

Resurser/verktyg för att nå eleverna: antal: individuella anpassningar: 

Samtal med tal   

Samtal med tal och bildstöd   

Samtal med tecken som stöd   

Matriser med text   

Matriser med bilder   

Kamrat bedömning   

Kroppspråk   

Övriga   

 



  
 

IV 

Bilaga II Intervjuguide 1 

 

 

1. Presentera sig, yrkesroll, erfarenhet. 

 

2. Vad tänker ni på när ni hör ordet formativ bedömning?  

 

3. Hur arbetar ni för att få eleverna delaktiga i sin kunskapsutveckling? 

 

4. Vilka verktyg/resurser använder ni för att ta reda på var eleven står i förhållande 

till målen? 

 

 

5. Hur förmedlar ni till eleverna om vilka mål hen arbetar mot?  

 

6. Hur förmedlar ni till eleverna om var de står i förhållande till målen? 

(Bedömnigsmatris) 

 

7. Hur arbetar ni med feedback för eleven för att eleverna ska kunna nå nästa mål? 

(dvs. hur når eleven sina mål) 

 

8. Hur använder ni elevernas kunskap som hjälp för varandra- tex. 

kamratbedömning,  

 

9. Frågor utifrån observationen…. 
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Bilaga III Missivbrev 

  

 

Jag heter Malena Östlund och arbetar på en grundsärskola i Kristianstad. Jag läser till 

speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning på Linnéuniversitetet i Växjö 

och arbetar nu med mitt självständiga arbete. Min handledare heter Christer Jacobsson 

och är docent i pedagogisk psykologi och legitimerad psykolog. 

 

Jag har valt att forska om formativ bedömning i grundsärskolan inriktning 

träningsskolan och jag vill undersöka hur lärare och assistenter i grundsärskolan arbetar 

med formativ bedömning med de elever som har en kognitiv funktionsnedsättning. 

Syftet med mitt självständiga arbete är att undersöka hur lärare arbetar med formativ 

bedömning i grundsärskolan inriktning träningsskolan. 

 

För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att använda kvalitativ datainsamling. 

Det innebär att jag önskar intervjua arbetslag (lärare och assistenter) som arbetar med 

formativ bedömning med de elever som läser inriktning träningsskolan och jag vill även 

observera klassrumssituationer där formativ bedömning används. Med ert tillstånd vill 

jag spela in ljudupptagningen av intervjuerna. Det är viktigt att jag kommer och hälsar 

på en dag i de klasser och arbetslag som blir aktuella.  Sen kommer jag att observera i 

klasserna under en förmiddag och intervjua arbetslagen på eftermiddagen. Jag önskar 

göra min empiriska undersökning från augusti till september. 

 

Etiska aspekter: 

Enligt individskyddskravet kommer du att skyddas från skador eller kränkningar när du 

medverkar i min forskning. Deltagandet i studien är frivillig och att du har rätten att 

hoppa av studien när du vill. Du bestämmer själv över din medverkan. Uppgifterna jag 

får fram i min undersökning och även informationen om deltagarna behandlas med 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifter förvaras på ett lämpligt ställe så inte 

obehöriga kan komma åt dem. De uppgifter jag får fram kommer endast användas för 

forskningsändamålet. 

 

Kontaktuppgifter Malena Östlund    Christer Jacobsson 
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Bilaga IV Föräldrarnas godkännande av observationer i klassen. 

 

 

Jag heter Malena Östlund och arbetar på en grundsärskola i Kristianstad. Jag läser till 

speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning och arbetar med mitt 

självständiga arbete (examensarbete).  

                                                              

Jag har valt att skriva om formativ bedömning i grundsärskolan inriktning 

träningsskolan och vill undersöka hur lärare arbetar med formativ bedömning med 

elever som har en kognitiv funktionsnedsättning. Syftet med mitt självständiga arbete är 

att undersöka hur lärare arbetar med formativ bedömning i grundsärskolan inriktning 

träningsskolan. 

 

Jag kommer att under en förmiddag att observera lärarna och assistenterna i deras arbete 

i formativ bedömning. Mitt fokus kommer att vara att studera personalens arbete och 

jag kommer att utgå från de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

rekommenderar.  Jag kommer att studera hur arbetslaget arbetar med formativ 

bedömning och interaktionen mellan arbetslaget och eleverna. Jag kommer att anteckna 

under tiden jag observerar. Alla personal och alla elever är anonyma och jag kommer 

inte att filma. Allt material kommer endast att användas till mitt självständiga arbete. 

Kontaktuppgifter 

Malena Östlund    Handledare: Christer Jacobsson 

Mail:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

Jag samtycker till att mitt barn får delta i undersökningen om formativbedömning: 

             

                

Namn och datum: __________________________________________________ 
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Jag samtycker inte till att mitt barn får delta i undersökningen om formativbedömning: 

                     

Namn och datum: _____________________________________________________ 

Med vänlig hälsning Malena Östlund, studerande på Linnéuniversitetet i Växjö 
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Bilaga V Intervjuguide 2 

 

1. Berätta om hur och när projektet med formativ bedömning startade och hur har 

ni fortsatt med projektet? 

2. Hur använder ni boken som Dylan Wiliam har skrivit? 

3. Hur arbetar ni idag med samtalsledarna? 

4. Hur arbetar ni i praktiken med de fem strategierna? 

5. Berätta hur ni använder Ipaden kopplat till Youtube? 

6. Frågor utifrån observationerna? 


