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Förord 

Vi har genom hela processen med denna studie sett det som en fördel att vara två personer som 

tänker, ser olika saker och diskuterar oss fram till ett innehåll. När vi tittar i ”backspegeln” så 

skulle vi inte vilja ha det på något annat sätt. Dagens teknologi har gjort att vi smidigt kunnat 

kommunicera med varandra och geografiskt avstånd har inte varit ett problem för samarbete. Vi 

har spenderat många timmar i telefon med varandra, sittande framför det gemensamma Google 

dokumentet, där vi gemensamt skrivit, funderat på vad resultatet säger oss utifrån från 

teoretiskt ramverk, artiklar, avhandlingar och annan litteratur som vi läst. Vi har tillsammans 

formulerat det som idag är vår färdiga rapport. Resultatet är helt en gemensam produkt och de 

andra delarna i rapporten har vi delat upp och gjort förslag till text som vi sedan gemensamt 

behandlat, omformulerat och tänkt till om. 

Tack till Linda Gullberg, SPSM, som hjälpt oss med att förmedla vår enkät och tack till våra 

rektorer och kollegor som stöttat oss i processen. 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Kerstin Ahlqvist. Du har genom tydlighet, 

erfarenhet och med stor omsorg och engagemang väglett oss. 
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Sammanfattning 

Studiens syfte är att finna hur man arbetar inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan med att synliggöra lärandet 

för eleverna och bedöma vart eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Frågeställningarna behandlar vilka metoder 

speciallärare och specialpedagoger använder för att synliggöra lärandet samt vilka metoder som används för att 

bedöma vart eleven befinner sig kunskapsmässigt och vilka metoder lärarna använder för att göra lärandet 

meningsfullt, hanterbart och begripligt.  

Kvalitativ metod i form av webbenkäter har använts för insamling av empirin. Den teoretiska ansatsen KASAM har 

använts för att analysera resultatet. Resultatet visar på att den metod som lärarna använder mest för att synliggöra 

lärandet för sina elever är genom muntlig återkoppling. Den metod som lärarna använder sig mest av för att ta reda 

på var eleven befinner sig kunskapsmässigt är samtal med kollegor. För att göra lärandet hanterbart, begripligt och 

meningsfullt så tar lärarna reda på vilken lärmetod som passar bäst för eleven, utgår från elevens intresse och har en 

tydlighet kring mål och syfte med undervisningen. Resultatet visar också på likheter och skillnader i valda metoder 

för de elever som läser ämnesområde kontra de som läser ämne. 

Studiens specialpedagogiska implikationer är att ge tips på goda exempel om metoder för bedömning och 

synliggörande av lärande. Resultatet bidrar till förslag för fortsatt forskning kring effekten av beprövade metoder.  
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Abstract  

The purpose of this study is to find out best practices for teachers within the compulsory special school and the upper 

secondary special school in Sweden. The goal is to make the learning visible for the pupils and to assess where the 

pupils are in terms of knowledge. The study addresses what methods special teachers and special educators use to 

make the learning visible, to assess where the pupil is in terms of knowledge and what methods teachers use to make 

learning meaningful, manageable and understandable. 

 Qualitative method in the form of web surveys has been used to gather empirical data. The theoretical approach 

KASAM has been used to analyze the results. This reveals that the method most teachers use to make the learning 

visible to their pupils is through oral feedback. The method that teachers use most often to find out where the pupil 

is knowledgeable is talking to colleagues. In order to make learning manageable, understandable and meaningful, 

the teachers choose learning method best suited for the pupil based on the pupils interest and have a clear focus on 

the goals and purpose of the teaching. The result also shows similarities and differences in selected methods for the 

pupils who read the subject area versus those who read the subject. 

 The study's special educational implications are to give tips on good examples of methods for assessing and making 

visible learning. The result contributes to proposals for further research on the effect of tried and tested methods. 
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Inledning 

Vi är två lärare som är yrkesverksamma inom gymnasiesärskolans individuella program samt 

inom grundsärskolan och träningsskolan. Under vår utbildning till speciallärare med 

specialisering mot utvecklingsstörning har vi genom att kombinera studier med praktiskt arbete 

blivit mer medvetna om att bedömningspraktik i grundsärskolan och gymnasiesärskolan är 

komplex. Att upptäcka, synliggöra lärandet för sig själv och eleven samt bedöma vart olika 

elever befinner sig kunskapsmässigt kan vara svårt i sig, men blir en större utmaning när det 

handlar om elever med en utvecklingsstörning. Ineland och Silvers studie (2018) visar på att 

kunskapsmätning för elever som läser ämne i grundsärskolan saknar relevanta metoder för 

mätning. Detta stödjs av Anderson och Östlunds studie (2017) som visar på att förutom relevanta 

metoder och verktyg för bedömning så saknas kompetensen hos lärarna. Studien syftar till att 

undersöka vilka metoder som är relevanta inom bedömningspraktiken och inhämta goda 

exempel. 

I skollagens 1 kapitel 4§ står det att utbildningen ska ge stöd och stimulans så att elever utvecklas 

så långt som möjligt och skillnader i barn och ungdomars olika förutsättningar att tillgodogöra 

sig utbildningen ska uppvägas (SFS 2010:800). Gymnasiesärskolans läroplan framhåller att 

eleverna ska ges möjlighet att tillämpa kunskaper och reflektera över sina erfarenheter 

(Skolverket, 2013a). Grundsärskolans läroplan formulerar detsamma i texten om att läraren ska 

organisera verksamheten så att eleverna stimuleras till att uppleva kunskap meningsfullt och att 

kunskapsutvecklingen går framåt för varje individ (Skolverket, 2018). Att göra undervisningen 

meningsfull, ge elever möjlighet för reflektion, tillämpa kunskaper utifrån varje elevs 

förutsättningar ställer stora krav på lärare inom gymnasiesärskolan och grundsärskolan bland 

annat på grund av elevgruppens heterogenitet (Anderson, Sundman Marknäs, Östlund 2016). 

Utbildning inom grundsärskola och gymnasiesärskola ska så långt det är möjligt motsvara 

grundskolans och gymnasieskolans utbildning, ändå finns skillnader vad det gäller nationellt stöd 

kring exempelvis bedömning för grundsärskolan (Riksrevisionen, 2019). 

En metod för bedömningsarbete är formativ bedömning vilket kan definieras som en metod för 

att systematiskt följa elevens lärande och utveckling. Återkoppling eller synliggörande av 

lärandet till elever betonas i det formativa arbetet.  För att formativ bedömning ska bli lyckad så 

är det betydelsefullt att de kunskaper som eleven förväntas utveckla är meningsfulla och 

relevanta (Skolverket, 2015).  

Antonovskys (2011) teori om KASAM bygger på en känsla av sammanhang där de tre teman 

som teorin vilar på är meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Antonovsky (2011) 
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framhåller att hur stor del KASAM en individ har påverkar dennes förmåga till att hantera livets 

olika påfrestningar. En påfrestning kan vara något som påverkar elevens 

kunskapsinhämtning.  Är den tänkta kunskapen begriplig, hanterbar och meningsfull för eleven? 

Hur gör lärare för att kunskapen blir det? 

 Cox Suàrez och Daniels fallstudie (2009), som är gjord på ett par tvillingpojkar med betydande 

språk och sociala förseningar, visar på att systematisk dokumentation hjälpte lärarna att få syn 

på social interaktion som kanske inte upptäckts utan den videon och bilddokumentation som 

pågick under tre år. Det finns fler goda exempel på metoder för att göra elevens lärande synligt 

och begripligt och metoder för bedömning exempelvis det projekt som genomfördes på en 

gymnasiesärskola i Skövde där lärandet i likhet med studien på tvillingarna synliggjordes för 

eleverna med foto som sedan kopplades ihop med Widgit bilder av kursmål (Skövde kommun, 

2017). I likhet med projektet från gymnasiesärskolan i Skövde och Cox Suàrez och Daniels 

fallstudie (2009) så framhåller, Araujo Candeias m.fl. (2011) observation som metod för att förstå 

hur elever lär sig bäst. 

Examensförordningen för speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning (SFS 

2011:186) föreskriver att specialläraren efter examen ska ha fördjupade kunskaper inom 

bedömningsfrågor vilket motiverar vårt intresse för metoder och verktyg för bedömning och 

synliggörande av lärande. Studien syftar till att bidra med kunskap om vilka metoder och verktyg 

som lärare, verksamma inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan, använder för att synliggöra 

lärandet för eleven och vilka metoder de använder för att ta reda på vart eleverna befinner sig 

kunskapsmässigt samt hur undervisningen utformas för att den ska bli hanterbar, begriplig och 

meningsfull. 

Syfte och frågeställning      

Syftet med studien är att belysa hur 17 specialpedagoger och speciallärare som är verksamma 

inom gymnasiesärskolan och grundsärskolan upplever att de arbetar med att synliggöra lärandet 

för sina elever och hur de gör för att ta reda på och bedöma vart eleverna befinner sig 

kunskapsmässigt. Studien belyser även hur respondenterna anser att de jobbar med att göra 

lärandet hanterbart, begripligt och meningsfullt för sina elever.  Studien syftar också till att finna 

vilka skillnader och likheter som kan upptäckas vad det gäller metoder kring synliggörande och 

bedömning samt metoder för att göra lärandet hanterbart, begripligt och meningsfullt.  Studien 

utgår från följande frågeställningar: 
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• Hur arbetar lärare inom gymnasiesärskolan samt grundsärskolan för att synliggöra lärande 

för sina elever? 

• Hur gör lärare inom gymnasiesärskolan samt grundsärskolan för att ta reda på var eleverna 

befinner sig kunskapsmässigt?  

• Vilka metoder använder lärare inom gymnasiesärskolan samt grundsärskolan för att göra 

lärandet hanterbart, begripligt och meningsfullt för sina elever? 
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Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt redogörs några centrala begrepp som har relevans för studiens syfte och 

frågeställningar. I rapporten används begreppet synliggörande av lärande och menar då 

återkoppling till eleven kring dennes lärande.  Efter centrala begrepp följer avsnitt om vår 

teoretiska förankring, KASAM.  

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan 

Sverige har för närvarande två parallella skolsystem. Men så har det inte alltid varit. År 1842 

infördes skolplikt för alla barn det vill säga att alla barn ska har rätt att gå i skola. Men i praktiken 

var det inte så, de elever som inte hade möjlighet att tillgodose sig utbildningen, de 

utvecklingsstörda barnen, uteslöts från skolan. Skolplikt för eleverna med en utvecklingsstörning 

blev inte verklig förrän 1944. Undervisningen bedrevs i så kallade skolhem. När sedan 

skolhemmen lades ner ersattes skolhemmen av specialklasser och 1955 började man använda sig 

av beteckningen särskola (Grunewald, 2008). Idag heter det grundsärskola och 

gymnasiesärskola. Målgruppen är elever som bedöms att inte kunna nå upp till eller ha 

förutsättningar att klara av kunskapskraven på grund av att de har en utvecklingsstörning eller 

förvärvad hjärnskada (SFS 2010:800 11 kap 2§ ,18 kap 4§). För att bli mottagen i grundsärskolan 

och gymnasiesärskolan behövs det en utredning som omfattar pedagogisk, psykologisk, 

medicinsk och social bedömning. Vårdnadshavarens medgivande är en förutsättning för att 

eleven ska kunna mottas i särskolan om inte synnerliga skäl föreligger (SFS 2010:800 7 kap 5§, 

18 kap 5§). Idag har alla barn, enligt barnkonventionens artikel 28 och 29, rätt till en 

grundutbildning som utvecklar barnets optimala möjligheter till fysiska och psykiska förmågor. 

Barnkonventionen som 2020 blev lag i Sverige beskriver även att konventionsstaterna förbinder 

sig att uppmuntra alla barn till gymnasiestudier och högre studier samt att dessa ska vara 

tillgängliga för alla (Regeringskansliet, 2020). Barn som är 6–16 år, bor i Sverige, och har en 

utvecklingsstörning har möjlighet att läsa enligt grundsärskolans läroplan. Utbildningen ska ge 

eleven möjlighet att nå en personlig utveckling, förbereda för aktiva livsval och ligga till grund 

för fortsatt utbildning. Grundsärskolan består av två olika spår, grundsärskolan med inriktning 

ämne och grundsärskolan med inriktning träningsskolan. Elevens förmåga att nå upp till 

kunskapskraven bestämmer om eleven ska läsa ämne i grundsärskolan, ämnesområden i 

träningsskola eller en kombination av ämnen och ämnesområdena. I grundsärskolan undervisas 

eleven i ämnen. Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som så 

långt det är möjligt liknar utbildningen i grundskolan. I grundsärskolans inriktning träningsskola 

undervisas eleven utifrån ämnesområden. Bedömning i ämnesområden ska göras efter elevernas 
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förutsättningar och det finns två kravnivåer i åk 9; grundläggande och fördjupad kunskap. Efter 

att eleven har fullföljt grundsärskolan, ska eleven få ett intyg att hen har genomfört utbildningen 

(SFS 2010:800 11 kap). Betyg ges till elever som läser ämne, från åk 6, om vårdnadshavare begär 

det (SFS 2010:800 11 kap).  

Utbildningen på gymnasiesärskolan ska ge elever i åldern 16–20 med utvecklingsstörning en 

grund för att klara en yrkesverksamhet och fortsatta studier i framtiden. Utbildningen ska även 

ge en personlig utveckling och ge eleven möjlighet att vara aktivt deltagande i samhällslivet (SFS 

2010:800 18 kap). Gymnasiesärskolan består av det nationella och det individuella programmet. 

Elevens förmåga att nå upp till kunskapskraven bestämmer om eleven ska gå på det nationella 

programmet, individuella programmet eller läsa en kombination av ämnen och ämnesområden. 

På det nationella programmet undervisas eleverna i ämnen och efter avslutad kurs får eleven ett 

betyg för sina prestationer, E-A. Det individuella programmet ska ge eleven yrkesträning eller 

verksamhetsträning, vilket ges genom de olika ämnesområdena som ingår när man går på det 

individuella programmet. När eleven har avslutat sina studier på det individuella programmet får 

de ett omdöme, intyg för sina prestationer, grundläggande eller fördjupad kunskap (SFS 

2010:800 19 kap).  

Speciallärare och specialpedagog 

Både speciallärare med inriktning utvecklingsstörning och specialpedagoger är verksamma inom 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan. För att bli behörig att undervisa i grundsärskolan eller 

gymnasiesärskolan krävs idag en speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning 

eller en specialpedagogutbildning som påbörjades innan 2008 (Skolverket, 2019). Det 

övergripande målet för dessa båda två professioner är att de ska förfoga över kunskap och ha 

förmåga att kunna leda det pedagogiska arbetet med att möta elever i behov av särskilt stöd. 

Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning ska kunna arbeta självständigt med elever i 

behov av särskilt stöd, ha en fördjupad kunskap och ha en förståelse för en elev med 

utvecklingsstörnings kunskapsutveckling i relation till undervisningsämne och ämnesområde. 

Specialläraren med inriktning utvecklingsstörning ska även ha fördjupad kunskap om 

bedömningsfrågor och betygssättning (SFS 2011:186). Specialpedagogen ska visa förmåga att 

kunna identifiera, analysera och medverka i det förebyggande arbetet med att undanröja hinder 

och svårigheter i olika lärmiljöer. Specialpedagogen ska även vara en samtalspartner för sina 

kollegor och kunna utveckla det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta alla elevers olika 

behov (SFS 2007:638.). Enligt Ahlefelt Nisser (2014) behöver både speciallärare och 

specialpedagoger finnas med i det dagliga arbetet på skolor. Det svåra är att de två olika 
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yrkesrollerna har olika arbetsuppgifter beroende på vilken skola du besöker. Det är viktigt att 

skolan resonerar och reflekterar över detta för att få en klarhet i de olika yrkesrollernas 

arbetsuppgifter. Detta gynnar enligt Ahlefelt Nisser (2014) det specialpedagogiska arbetet i 

skolan.  

Bedömning och lärande 

Alla elever, oavsett funktionsnedsättning, har rätt till en kunskapsutveckling och få sitt lärande 

bedömt. För att kunna bedöma elevers kunskaper behöver läraren utgå från elevernas olika 

förutsättningar. Alla elever har unika egenskaper, behov och förmågor som ska tillvaratas i 

skolan (Svenska Unescorådet, 2006). På grund av detta kan kunskapskraven se olika ut beroende 

på vilka förutsättningar eleven har (Skolverket, 2015, Skolverket, 2013b). Jönsson (2017) 

beskriver att bedömningar används för olika syften det vill säga hur information om elevernas 

kunskap kan användas. Den summativa bedömningen är en samlad information kring elevers 

kunskaper som kan beskrivas med exempelvis betyg.  Formativ bedömning kan definieras som 

motsatsen till summativ bedömning, en metod som ger information till lärare och elever om 

vilken anpassning som behövs för lärande och därmed hur undervisningen kan utformas. Den 

ger också läraren information om den undervisning som genomförts varit planerad på ett sådant 

sätt att det man planerade för uppnåddes (William, 2019). Jönsson (2017) för fram att för att det 

ska räknas som formativ bedömning så måste det finnas mål. Dock poängterar William (2019) 

att lärandemål inte är en definition på kvalitet. Kvalitet uppnås genom framgångsfaktorer såsom 

differentierad undervisning, mätbara och för eleven; tydliga mål samt exempel på hur kriterier 

kan uppnås. 

Jönsson (2017) använder begreppen bedömning för lärande och lärande bedömning. Bedömning 

för lärande härleder författaren till en bedömning som är integrerad i det dagliga arbetet och som 

ett pedagogiskt redskap. Författaren ger kamratbedömning som exempel på bedömning för 

lärande och för fram att när en elev ser en kamrat lösa en uppgift så har det positiva effekter för 

lärande. Lärande bedömning definierar författaren som en kombination av formativ bedömning 

och bedömning för lärande. Lärande bedömning kännetecknas enligt Jönsson (2017) av att 

lärandet ska vara synligt för eleven för att skapa förståelse. Författaren menar att det är lättare 

för både elever och lärare att bedöma synliga handlingar och uppgifter måste därför konstrueras 

efter det. Öppenhet kring mål och kriterier menar författaren är nyckelstrategier för lärande 

bedömning. Det samma menar Hattie (2012) som definierar det som en metod för synligt lärande. 

Författaren beskriver att syftet med synligt lärande är att göra eleverna självreglerande i sin lust 
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att lära samt att som lärare förstå att vår påverkan som lärare och kamrat på den enskilde eleven 

är stor.  

Intellektuell Funktionsnedsättning och utvecklingsstörning 

I skollagen (SFS, 2010:800) definieras de elever som får sin utbildning i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan med diagnosen utvecklingsstörning. I diagnosmanualen DSM-5 benämns de 

som personer med en intellektuell funktionsnedsättning (Habilitering & Hälsa, 2015). För att få 

diagnosen behöver man uppnå kriterier om brister i intellektuella funktioner såsom 

problemlösning, abstrakt tänkande, studieförmåga, förmåga att lära av sina erfarenheter och 

planering. Brister i adaptiva förmågor det vill säga självständighet kring vardagliga färdigheter 

och social delaktighet, är ett annat kriterium. Dessutom ska dessa brister visa sig innan 18 års 

ålder. Det är vanligt att personer med diagnosen utvecklingsstörning även har fler diagnoser som 

exempelvis autism. Förmågan att tänka sig in hur någon annan tänker kallas Theory of mind 

och den förmågan kan vara nedsatt för personer med autism (Habilitering & Hälsa, 2015). Alla 

barn med en funktionsnedsättning har, enligt barnkonventionens artikel 23 rätt till ett fullvärdigt 

liv som möjliggör barnets aktiva liv i samhället (Regeringskansliet, 2020). I Sverige har personer 

med diagnosen utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning rättigheter i lagen om 

särskilt stöd till vissa funktionshindrade, LSS, om att ansöka om stöd för att kunna leva ett så 

självständigt liv som möjligt (Socialstyrelsen, 2011). För elever som får sin undervisning i 

grundsärskola eller gymnasiesärskola kan stödet handla om personlig assistans, ledsagning och 

korttidstillsyn. Ineland, Molin och Sauer (2013) för fram svårigheten för personer med 

utvecklingsstörning att hitta en identitet då de alltid kommer att behöva stöd och hjälp i vardagen. 

Författarna diskuterar det stöd som LSS idag erbjuder och menar att stödet till målgruppen 

behöver förändras för att främja en ökad delaktighet i samhället. 

I denna studie används begreppet utvecklingsstörning då just det begreppet förekommer i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolans styrdokument samt att vår kommande profession och 

titel enligt examensförordningen blir speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning 

(SFS 2011:186). 
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Teoretisk inramning 

I detta avsnitt redogörs för studiens teoretiska inramning: känsla av sammanhang, KASAM. 

Många forskare, läkare, sjuksköterskor och socialarbetare använder sig av ett patogent synsätt, 

”eländesperspektiv”, enligt Antonovsky (2011). Specifika sjukdomsdiagnoser, behandlingar 

eller förebyggande av sjukdomar står i fokus när man pratar om det patogena synsättet. 

Antonovsky presenterade 1979 ett salutogent synsätt, han ville utgå från ett frihetsperspektiv där 

man skulle uppmärksamma de faktorer som bidrar till att en människa behåller sin hälsa trots 

stora påfrestningar. Syftet var enligt Antonovsky att det salutogena och det patogena synsättet 

skulle komplettera varandra. Antonovsky var helt övertygad om att det behövdes en mer jämlik 

fördelning mellan dessa två synsätt. För att inte bara fokusera på problemet behöver man titta på 

en människas hela livshistoria (Antonovsky, 2011).  

Nyckelbegreppet i det salutogena perspektivet är känslan av sammanhang, KASAM. KASAM 

är ett mått på i vilken utsträckning en människa klarar av att hantera livets oundvikliga 

svårigheter, hur man hanterar påfrestningar. Fokus är på människor som klarar av livets 

svårigheter. Att utgå från ett salutogent perspektiv är när man lägger stort fokus på vad det är 

som gör att vissa människor klarar svårigheter bättre än andra enligt Antonovsky (2011). 

Funderingar om funktionsmöjligheter hos eleven utgår från ett salutogent perspektiv. Detta sätt 

lägger fokus på att alla kan, att alla måste få en chans och att ge eleven möjlighet att stärka sina 

rättigheter (Hansson & Nordmark, 2015). Skollagen (SFS 2010:800 11, 18 kap) belyser att 

särskolan ska anpassa utbildningen så att elever med en utvecklingsstörning ska kunna tillägna 

sig kunskap, utvecklas till aktivt deltagande samhällsmedborgare och ge en god grund för 

fortsatta studier.     

Utifrån tre olika teman, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, urskiljer Antonovsky 

(2011) kraften i en människas KASAM. Dessa tre olika teman uppkom utifrån resultat av en 

undersökning som Antonovsky genomförde på 51 personer som gått genom trauman. Enligt 

Antonovsky (2011) byggs KASAM upp när individen utsätts för olika påfrestningar. När 

påfrestningarna eleven utsätts för över tid blir begripliga, hanterbara och meningsfulla skapas en 

känsla av sammanhang och detta hjälper eleven att klara påfrestningarna (Antonovsky,2011).   

Begriplighet 

Begriplighet är hur en människa upplever inre och yttre stimuli. Begriplighet är en kognitiv 

kompetens. En person som har en hög känsla av begriplighet och utsätts för väntad eller oväntad 

stimuli kan känna en förutsägbarhet och kan förklara händelserna enlig Antonovsky (2011). En 
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person med låg begriplighet är en person som kan se sig själv som otursförföljd enligt författaren. 

Med detta menar Antonovsky (2011) att vissa personer alltid drabbas av olika ofördelaktiga 

händelser som kan definieras som otur.  De personer med en hög begriplighet som råkar ut för 

ofördelaktiga händelser anser sig inte vara otursförföljda utan dessa personer upplever livets 

olika händelser som erfarenheter som man ska lära sig att handskas med (Antonovsky 2011). En 

elev som känner begriplighet inför sina studier ser en struktur, ett sammanhang och en 

förutsägbarhet i sitt lärande. Uppgifter och beskrivning av vad som förväntas av eleven ska ha 

en bra struktur och vara enkel att förstå.  Med liten begriplighet inför sitt lärande kan eleven 

uppleva ett visst kaos, oväntad och oförklarlig känsla att inte vilja lära sig (Antonovsky, 2011).  

En person som uppnår kriterier för utvecklingsstörning enligt DSM-5 har brister i intellektuella 

funktioner såsom slutledningsförmåga och studieförmåga vilket kan öka behov av struktur och 

förutsägbarhet för att skapa begriplighet inför sitt lärande (Habilitering och Hälsa, 2015). 

Hanterbarhet 

Hanterbarhet kan definieras som att i vilken grad man upplever att det finns resurser till ens 

förfogande (Antonovsky, 2011). Med hjälp av resurser kan man möta de olika stimuli som man 

utsätts för. Resurser kan exempelvis vara en make, vän eller kollega som man har förtroende för. 

Har man en hög känsla av hanterbarhet så kan man lättare ta sig genom olika händelser utan att 

bli offer för omständigheterna. Med låg känsla av hanterbarhet så kan livet upplevas som orättvist 

(Antonovsky,2011).  Hanterbarhet ur ett elevperspektiv kan handla om hur eleven använder 

hjälpmedel för att lättare möta de olika påfrestningar de ställs inför. En elev kan ha individuella 

hjälpmedel och utöver dessa finns det kompletterande hjälpmedel i omgivningen såsom 

exempelvis bildstöd och bilder för att synliggöra lärande (Heister Trygg, 2012, Skövde kommun, 

2017). Tillgången till hjälpmedel kan hjälpa eleven att möta de krav som hen ställs 

inför.  Hjälpmedel kan granskas av sin egen kraft, de inre hjälpmedlen och yttre hjälpmedel 

såsom lärare, assistenter och kamrater. Att kunna lita på och räkna med hjälpmedlen gör att man 

får en känsla av hanterbarhet. Med en hög känsla av hanterbarhet skulle en elev känna sig som 

en aktör i sitt eget lärande inte en åskådare. Låg känsla av hanterbarhet kan skapa en känsla av 

orättvisa inför sitt lärande (Antonovsky, 2011).   

Meningsfullhet   

Meningsfullhet kan definieras som i vilken mening man känner känslomässigt inför någonting 

och om det är värt att engagera sig i. Med hög meningsfullhet så söker man mening i alla 
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händelser som man utsätts för, bra som dåliga, och man anpassar sig efter omständigheter som 

råder (Antonovsky, 2011). 

Meningsfullhet i elevens lärande är hur delaktig och hur motiverade de är för att lära sig. För 

eleven ska det vara värt att arbeta med uppgiften och den ska bidra med något meningsfullt till 

eleven. Elever som känner stor meningsfullhet inför sitt lärande blir engagerade och motiverade 

till att vilja lära sig (Antonovsky, 2011).   Genom att göra lärandet synligt kring exempelvis syfte, 

mål och prestation så görs lärandet lustfyllt och meningsfullt (Hattie, 2012). Låg känsla av 

meningsfullhet skapar en likgiltighet till att vilja lära sig (Antonovsky, 2011).   

Känsla av sammanhang 

Närområdesstudier utvecklar elevens förståelse och en känsla av sammanhang. Genom att eleven 

utvecklar en förståelse av sammanhanget runt omkring sig uppfattar eleven sin värld som mer 

hanterbar, begriplig och meningsfull. När undervisning relateras till elevens levda värld skapas 

förutsättningar för förståelse, lärande och utveckling (Båth, Sanderoth & Werner 2020). 

Läroplanen för gymnasiesärskolan framhåller att elevernas kunskapsutveckling är bunden till om 

eleverna i undervisningen får möjlighet att se samband. Det är enligt gymnasiesärskolans 

läroplan, skolans skyldighet att ge eleverna möjlighet att se samband (Skolverket, 2013a). För att 

planera och få eleven motiverad är det nödvändigt att läraren ta del av elevernas tidigare kunskap. 

Enligt läroplanen för grundsärskolan ska skolan sträva efter att skapa förutsättningar för 

elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling (Skolverket, 2018). Detta gör att eleven 

känner sig delaktig i sitt eget lärande (Hansson & Nordmark, 2015).  

När man som elev står inför påfrestningar i sitt lärande uppstår ett spänningstillstånd enligt 

Antonovsky (2011) som måste hanteras. I sitt arbete för att minska på påfrestningarna utgår 

Antonovsky (2011) från generella motståndsresurser, GMR. Motståndsresurser hjälper att 

hantera de påfrestningar som eleven utsätts för.   

Tidigare forskning och rapporter 

Här redovisas tidigare forskning och rapporter utifrån studiens forskningsfrågor och teoretiska 

förankring.  Sökningar efter tidigare forskning har gjorts efter nationella och internationella 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar i SUMMON, Google Scholar, SwePub, Eric. Sökorden 

var: special education needs, disabilities, multiple and severe disabilities, intellectual disability, 

teacher, developmental disability, alternative assessment, formative School, utvecklingsstörning, 

intellektuell funktionsnedsättning, bedömning, formativ bedömning, skola, särskola, 
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träningsskola, KASAM och Salutogen. Detta avsnitt refererar även till böcker vars innehåll 

bygger på forskning samt rapporter som har betydelse för studiens forskningsfrågor 

och teoretiska förankring.  

Formativ bedömning 

Hirsh och Lindberg (2015) för fram att begreppet formativ bedömning kan förstås som ett 

paraplybegrepp som innefattar olika betydelser och därför menar författarna att de 

forskningsresultat som generellt visar effekten av formativ bedömning inte kan ge en generell 

bild av effekten.  Hatties (2012) studie visar på att formativ bedömning har positiv effekt för 

elevernas måluppfyllelse. Ersgård (2016) för fram att det är viktigt att lärarna ständigt utvärderar 

sina arbeten då verksamheten är målstyrd. Författaren har genom sina föreläsningar upptäckt att 

många lärare ser formativ bedömning som en övergående trend och för fram att skolan måste ha 

kvar det formativa förhållningssättet och hålla det levande. Eftersom våra läroplaner idag baseras 

på förmågor så är formativ bedömning enligt Ersgård (2016) nödvändig för att eleverna ska ha 

möjlighet att nå kunskapskraven. Christodoulou, (2018) diskuterar om själva ordet ”bedömning” 

gjort att myndigheter i England vill att formativ bedömning ska handla om en slags övervakning. 

Formativ bedömning utgår enlig Williams (2019), i princip från tre frågor som eleven och läraren 

jobbar efter:  

1 Vart ska eleven? 

2 Var är eleven kunskapsmässigt nu? 

3 Hur ska eleven komma vidare? 

För att hantera dessa frågor visar Williams forskning på att följande metoder kan vara bra att 

använda sig av: Tydliggörande av mål, undervisningsmiljön, feedback, kamratrespons och 

självbedömning. Tydliggörande av mål i olika ämnen eller ämnesområden kan vara svårt av den 

anledningen att kunskapskraven är formulerade på ett sådant sätt att det finns risk att de 

tolkas olika menar Ersgård (2016). Dock för författaren fram att det inte är metoden för formativ 

bedömning som avgör om läraren lyckas utan snarare är det ett formativt förhållningssätt som 

kan ses som viktigast. 

Metoder för bedömning, lärande och synliggörande av lärande 

Cox Suàrez och Daniels fallstudie (2009), som är gjord på ett par tvillingpojkar med betydande 

språk och sociala förseningar, visar på att systematisk dokumentation hjälper lärarna att få syn 

på social interaktion som kanske inte upptäckts utan den videon och bilddokumentation som 
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pågick under tre år. Forskarna beskriver att genom att visa bilder och film för tvillingarna i olika 

lärsituationer så väcktes intresse hos tvillingpojkarna som ledde till djupare interaktioner mellan 

pojkarna, deras kamrater, lärare och familjen. Araujo Candeias m.fl. (2011) studie lyfter 

också fram observation i ett lärande sammanhang som metod för att förstå hur elever lär sig bäst. 

Studien syfte var att undersöka utvärderingsmetoder av elever med behov av särskilt stöd i 

Portugal, Ungern, Belgien, Rumänien, Norge och Jungfruöarna. Rapporten visar att ekonomi, tid 

och personalresurser var problem som personal upplevde vid utvärdering och att utvärderingar 

mer borde fokusera på elevernas potential. 

Lärmiljön är betydelsefull för lärandet och handlar enligt William (2019) om att skapa effektiva 

lärmiljöer för att på så sätt öka engagemang. Vägen till effektiva lärmiljöer går enligt Anderson, 

Sundman Marknäs, Östlund (2016) och Hattie (2012), genom delaktighet i sitt lärande samt 

genom en möjlighet att utveckla lärandet i förhållande till personal och kamrater. Skolverket 

(2015) för fram att en klassrumsmiljö som gör att elever kan ha inflytande över sitt lärande skapar 

trygghet och tillförlitlighet. Lärmiljöns betydelse på lärandet visas i Smogorzewska, Szumski, 

Grygiels (2019) studie där 166 elever med en mild utvecklingsstörning medverkar. Studien visar 

på att lärande i ett inkluderande klassrum det vill säga ett klassrum där elever med och utan 

utvecklingsstörning mer   positivt påverkar utvecklingen av Theory of mind i jämförelse med de 

elever som befann sig i lärandemiljöer med elever där alla hade en utvecklingsstörning. 

En annan metod för att göra lärandet synligt är genom matriser. Matriser som fokuserar på 

lärandemål kan hjälpa eleverna att förstå framgångskriterier. Williams (2019) för fram att det 

bästa sättet att förstå framgångs kriterier för ett lärande mål är att ta del av andra elevers arbeten. 

Återkoppling på sitt lärande gör att elever lär sig bättre menar författaren. Det finns olika former 

av återkoppling och betyg kan ses som en form av återkoppling. Författaren förespråkar 

konstruktiv återkoppling såsom sådan som gör att eleven förstår hur de kan komma närmare sina 

kunskapsmål.  William (2019) menar att hur läraren formulerar återkopplingen har betydelse för 

vilket tankesätt eleverna har, och menar vidare att man ska berömma ansträngningen och försöka 

implementera misslyckande som en naturlig del av lärandet samt att lärandet ökar vid 

ansträngning. Jönsson (2017) menar att återkoppling är mer effektiv om den är positiv samt att 

den är ofta mer effektiv om den ges med ett konkret exempel.  

Hur gör man då för att veta att eleverna lärt sig och är påväg att lära sig det som planerats? Frågor 

till eleverna är en metod men Jönsson (2017) för fram att ”rätt” svar inte behöver betyda att 

lärandet har tagit den riktning som läraren tänkt.  Författaren menar att tillförlitlighet och validitet 

vid bedömning är av vikt, exempelvis så kan observation och dokumentation öka 
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tillförlitligheten.  Likaså främjas tillförlitlighet och validitet om samma förmåga bedöms vid mer 

än ett tillfälle och på olika sätt. Felaktig bedömning kan motverkas i diskussion och 

sambedömning med andra lärare anser Jönsson (2017).  

Bedömning, lärande och synliggörande av lärande i särskolan 

Riksrevisionen (2019) har sedan 2011 genomfört en granskning av grundsärskolans 

kunskapsuppdrag. Av rapporten framgår att det statliga stödet för bedömning inte är likvärdigt 

med grundskolan. Det finns bedömningsstöd för grundsärskolan inriktning ämne exempelvis i 

bedömningsstödet för åk 1. Dock är stödet mindre omfattande än grundskolans och motsvarande 

statligt bedömningsstöd för träningsskolan finns inte. Riksrevisionens (2019) rapport stämmer 

överens med Ineland och Silfvers (2018) studie där ca en tredjedel av de 115 informanterna, som 

var lärare i grundsärskolan, fann utmaning med bedömning och betygsättning av elever som läser 

ämne i grundsärskolan. Informanterna uppgav även att det saknas relevanta metoder för mätning 

vilket stöds i Anderson och Östlunds studie (2018) som visar på att förutom relevanta metoder 

och verktyg för bedömning så saknas kompetens hos lärarna. Anderson Sundman Marknäs och 

Östlund (2016) menar att bedömning av elever i grundsärskolan är komplex på grund av 

elevernas heterogenitet. Detta problem behandlas i Smith och Stockhall (2013) studie från en 

skola i Botswana. I denna skola undervisades alla elever i samma klass oavsett om man har en 

funktionsnedsättning eller ej. Smith och Stockhall (2013) kom fram till att bedömningsmaterialet 

var alldeles för svårt att använda på eleverna med funktionsnedsättning vilket ledde till en orättvis 

bedömning för dessa elever.  

Hur kan en formativ bedömningspraktik se ut om den översätts till grundsärskola och 

gymnasiesärskola? I grundsärskolan och gymnasiesärskolan finns många elever som är i behov 

av alternativ kommunikation det vill säga AKK för att förtydliga kommunikationen. 

Kommunikation är en förutsättning för allt lärande och därför är det viktigt att för lärare att skapa 

en kommunikativ miljö genom att exempelvis skapa miljöer för kommunikation mellan elever 

(Heister, Trygg, 2012). Mukhopadhyay och Nwaogu (2009) studie från skolor i Botswana visar 

på att lärarnas inställning till att använda AKK i undervisningen är låg. Lärarna ansåg att de hade 

för lite kunskap om att använda sig av AKK. Det som framkom i studien var att de icke talande 

eleverna är svåra att förstå, de umgås inte med andra och de deltar inte i klassen.  I ett projekt 

som genomfördes på gymnasiesärskolans individuella program i Skövde var syftet att 

implementera formativ bedömning för gymnasiesärskolans 31 elever. Ämnesområdesplanerna 

hade tydliggjorts genom hjälpmedel såsom instruktionsfilmer och bildstöd. 

Salamancadeklarationen betonar vikten av personalens kompetens, exempelvis att skapa 
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individuella undervisningsmetoder och anpassa kursplaner efter elevernas förmåga (Svenska 

Unescorådet, 2006). I gymnasiesärskolan i Skövde fanns en önskan om att eleverna, oavsett 

utvecklingsnivå, skulle bli medvetna om det egna lärandet. Projektledarna ville med andra ord 

synliggöra lärandet för eleverna vilket gjordes med hjälp av dagliga bilder och filmer som 

kopplades ihop med bildanpassningar av kursmål och centralt innehåll som fanns tillgängligt på 

Ipad och för några elever på tavlor i korridoren. Projektledarna såg att arbetet med att tydliggöra 

kursplaner ledde till att de upplevde att innehållet i lektionerna blev mer passande för eleverna 

men såg en utmaning i att motivera elever på tidig utvecklingsnivå inför det egna lärandet. 

Projektledarna menar att det är viktigt att träna elever i begrepp som har med lärprocessen att 

göra (Skövde kommun, 2017). I Malmö genomfördes under tre terminer ett bedömnings projekt 

med fyra arbetslag inom grundsärskolan med hjälp av forskare från Kristianstad Högskola och 

Malmö högskola. Syftet var att bidra med kunskap om formativ bedömning. Förväntningarna 

från den deltagande personalen var bland annat att hitta bedömningsverktyg för den heterogena 

elevgrupp som ofta utgör grundsärskolan. I en klass utforskades metoden att filma och sedan visa 

eleverna samtidigt som det ställdes ett antal frågor, i syfte att få eleverna att reflektera över sitt 

lärande (Anderson, Sundman Marknäs, Östlund, 2016). Dock varnar William (2019) för frågor 

som en helt säker metod för att ta reda på om lärandet tagit den riktningen som är tänkt, 

möjligheten finns att eleven svarar såsom hen tror att läraren vill ha svaret. En annan klass 

provade att tydliggöra vilka förmågor varje elev skulle utveckla. I denna träningsskoleklass gick 

elever på tidig utvecklingsnivå och klassen bestod förutom pedagoger av elevassistenter. I en 

strävan att öka all personals delaktighet i elevernas lärprocesser skrevs dagliga observationer 

kring lärprocesser och bedömning in i anteckningsböcker som fanns tillgänglig för personalen. 

På detta sätt blev all personal delaktig och pedagogen kunde se elevens kunskapsutveckling. 

Utmaningen var att hinna med, och komma ihåg att skriva i böckerna. I en tredje klass utformade 

pedagogerna en mall utifrån mål/förmågor som eleven skulle uppnå. Eleven tillsammans med 

personal reflekterade och fyllde i mallen om vart de befann sig och vart de var påväg och hur de 

skulle göra för att komma till målet samt om de uppnått målet, vad de lärt sig och om de behövde 

träna mer. Både barnskötare och pedagoger i klassen upplevde att mallen varit ett stöd i det 

dagliga arbetet. Personalen upplevde att eleverna tydligt kunde följa sin arbetsprocess. I den 

fjärde klassen skrev personal dagligen ned observationer kring elevernas lärprocesser men även 

bild förtydligande av mål fanns på elevernas bänkar. Resultatet blev mer tid för eleverna att 

reflektera över sitt lärande och personalen uppgav att dom utvecklat sitt lyssnande. Anderson 

m.fl. (2016) lyfter fram att några av projektets positiva resultat var att all personal blivit bättre 

på att i stunden kunna berätta vad eleven ska träna sig på, att bedöma samt att tilliten för varandra 
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i personalgruppen ökade. I Heister Trygg (2012) beskriver speciallärare och specialpedagoger att 

de använder liknande metoder dvs filmning, observation, och samtal med kollegor, för att veta 

och kunna bedöma var eleverna befinner sig i sin kommunikationsförmåga. Några av 

speciallärarna och specialpedagogerna vittnar om svårigheten med bedömning bland annat på 

grund av att några elever är person, situation och motivations beroende och diskuterar om man 

som lärare ska bedöma när eleven presterar bäst eller som sämst. 

Känsla av sammanhang, KASAM, ur ett forskningsperspektiv.  

En hypotes som Antonovsky (2011) påtalar är att en människas KASAM utvecklas under barn 

och ungdomsåren och stabiliseras vid 30 års åldern. Det skulle efter detta vara stabilt för de flesta 

människorna men framförallt stabilt för de personerna med medelhög till hög KASAM enligt 

författaren.  

I Gassnes (2008) avhandling försökte man ta reda på hur mycket KASAM och hur stabilt det är 

över tid för ett flertal personer. För att ta reda på detta använde man sig av ett frågeformulär, 

KASAM-29. Deltagarna deltog under ett antal år (4–11 år) så att forskaren skulle ges möjlighet 

att ta reda på hur mycket KASAM en person har och även för att få syn på hur stabilt en 

persons KASAM är över tid. Resultatet av avhandlingen visade att många av deltagarna i 

forskningen förflyttade sitt värde från det första tillfället till det andra, både till högt och lågt 

KASAM. I Nilssons (2002) avhandling undersöktes KASAM hos personer med och utan 

magbesvär. Studien pågick under fem år. Även Nilssons (2002) avhandling visade på att 

KASAM signifikant hade ändrats vid andra testtillfället. Ingen av avhandlingarna visade på att 

det är ett stabilt värde efter att man har fyllt 30 år. Antonovskys (2011) hypotes var just att 

KASAM är något som stabiliserades efter att man fyllt 30 år. Vilket ingen av avhandlingarna 

visade på. Enligt Antonovsky (2011) är en persons KASAM mer stabilt om det är högt från 

början. Detta beror enligt författaren på att en person med hög KASAM har lättare att klara 

påfrestningarna från omvärlden än vad ett lågt värde har möjlighet att göra. Detta stämde i 

Nilssons (2002) avhandling, de som uppvisade hög KASAM vid första tillfället i hennes studie 

hade högt värde även vid andra tillfället. Däremot visade Gassners (2008) avhandling inte detta. 

I hans undersökning ändrades KASAM värdet även för de som hade högt värde. Resultatet av 

detta är att KASAM inte är stabilt för att du har fyllt 30 år utan förändras allteftersom individen 

utsätts för olika påfrestningar. Men att man är lite mer rustad att klara påfrestningarna om man 

har en hög KASAM. 
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Metod 

I metodavsnittet redogörs för vald metod, genomförande och urval. Därefter följer bearbetning 

av empiri och de etiska överväganden och studiens tillförlitlighet. Studien har genomförts med 

enkät där 16 speciallärare och 1 specialpedagog svarade på frågor om vilka metoder de använder 

för att synliggöra lärandet för sina elever samt vilka metoder som används för att veta var deras 

elever befinner sig kunskapsmässigt. Frågorna i enkäten behandlar även hur respondenterna gör 

lärandet hanterbart, begripligt och meningsfullt för sina elever. 

Metodval 

En kvalitativ metod har använts för att genomföra undersökningen. Den kvalitativa metoden 

bygger på en uppfattning av den sociala verkligheten med startpunkt i hur deltagarna i en viss 

miljö tolkar denna verklighet. Kvalitativ studie står för ett synsätt där teori och kategorisering 

kommer från insamling och analys av data. En kvalitativ forskare ger tecken på en vilja att 

urskilja den sociala verkligheten och vad som förekommer i verkligheten som man valt att 

undersöka (Bryman 2016).  Olika författare Bryman (2016), Repstad (2007) och Stukát (2005) 

påpekar att i en kvalitativ studie dominerar inte ett generaliserbart resultat utan snarare är det så 

att forskarna arbetar sig mer ner på djupet i forskningsfrågorna, undersöker en viss miljö. Miljön 

man valt att undersöka i en kvalitativ studie är inte representativ för en hel population. Enligt 

Bryman (2016) ska resultatet i den kvalitativa studien generaliseras till en teori istället för en 

population. Tillvägagångssättet för den här studien är enkät med slutna och öppna frågor.  

Enkät  

Kvalitativ data har samlats in genom enkäter (se bilaga 1). Inledningsvis i enkäten är det så 

kallade bakgrundsfrågor, frågor som ger generell information om personerna som besvarar 

enkäten. Efterföljande frågor innefattar frågor som ska ge svar på rapportens syfte. Enkäten har 

tio frågor, åtta av dessa är slutna som har svarsalternativ där respondenten har möjlighet att kryssa 

i ett eller flera alternativ. På alla slutna frågor i enkäten fanns svarsalternativet övrigt med. Detta 

menar Ejlertsson (2019) är bra för att alternativen som är angivna kanske inte passar alla 

respondenter. För att slippa onödig irritation hos respondenterna är detta sätt att skapa alternativ 

att föredra. Det är viktigt enligt Hultåker och Trost (2016) att svarsalternativen utesluter varandra 

och inte är överlappande. En av de åtta slutna frågorna handlar om informanternas värderingar 

av olika metoder för lärande och är utformad enligt en fyrgradig likertskala. Fördelen med slutna 

frågor är att det är lätt att bearbeta svaren genom kodning (Bryman, 2016). I de två öppna frågorna 
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ges respondenterna möjlighet att svara med egna ord. Fördelen med öppna frågor är att man inte 

leder respondenten i en förutbestämd riktning genom svarsalternativ och därigenom kan 

oförutsägbara svar upptäckas. Enkätfrågorna och dess svarsalternativ utgår från 

forskningsfrågorna, studiens syfte, teorin, relevant litteratur och från erfarenheter i från yrket. 

För att kunna skicka in enkäten var respondenterna tvungna att svara på alla frågorna. En enkät 

är som en strukturerad intervju och det som skiljer enligt Bryman (2016) är att i enkäten finns 

det ingen som ställer frågor utan här får respondenten själv läsa frågorna. Detta kan enligt 

Ejlertsson (2019) vara en nackdel eftersom respondenterna inte har möjlighet att ställa 

kompletterande frågor om det är något man inte förstår.  

Pilotstudie 

Innan enkäten skickades ut till de tilltänkta respondenterna i studien genomfördes en pilotstudie. 

Detta är ett bra sätt enligt Bryman (2016) för att säkerställa att frågorna fungerar och att 

undersökningen är bra i sin helhet. Pilotstudien genomfördes på 10 deltagare i författarnas 

omgivning. Valet av respondenter i omgivningen var för att det lättare skulle kunna bli en dialog 

om enkätens utformning och syfte.  Deltagarna i pilotstudien arbetar inom samma område som 

den tänkta gruppen av respondenter. Sju deltagare svarade. Pilotstudien visade inte på några 

brister utan svaren som deltagarna gav var de svar som förväntades. Det är viktigt enligt 

Ejlertsson (2019) att undersöka i sin pilotstudie huruvida frågorna man ställer verkligen mäter 

det den avser att mäta.  

Urval och bortfall 

Till denna studie har ett målstyrt urval av respondenter använts i form av speciallärare och 

specialpedagoger som arbetar inom grundsärskola och gymnasiesärskola (Bryman, 2016). Enkät 

skickades via mail till ett nätverk bestående av 40 speciallärare med specialisering mot 

utvecklingsstörning. Ett av svaren visade sig komma från en specialpedagog.  17 svar kom 

tillbaka och bortfallet var då 23 svar det vill säga 57,5 procent. Bryman (2016) för fram att ju 

större heterogenitet som urvalet utgör desto större stickprov bör man ha. I föreliggande studie 

kan urvalet definieras som homogent i form av att respondenterna tillhör samma yrkesgrupp och 

alla arbetar inom gymnasiesärskola och grundsärskola. Eftersom enkäten var utformad så att man 

var tvungen att svara på alla frågor för att komma vidare i enkäten, fanns inte något bortfall bland 

frågorna. Bryman (2016) skriver att det finns risk för motstånd inför enkäter som skickas via mail 

och därmed ökar bortfallet. Man kan minska bortfallet genom att skicka ut påminnelse om att 
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svara på enkäten vilket gjordes efter ca två veckor efter första utskicket. Påminnelsen genererade 

sex nya svar. 

Genomförande 

Inför studien författades frågor och svarsalternativ till enkäten i Google (se bilaga 1). Frågor och 

svarsalternativ formulerades utifrån syftet och forskningsfrågorna samt relevant litteratur och 

erfarenhet.  Kontakt med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) togs, varefter ett 

missivbrev skrevs (se bilaga 2). I missivbrevet klargjordes syftet med studien samt information 

delgavs om att detta är ett examensarbete inom speciallärarutbildningen med specialisering mot 

utvecklingsstörning. I missivbrevet fanns även information om att studien tar hänsyn till riktlinjer 

gällande GDPR och de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet rekommenderar. Det tog 

en längre tid att formulera enkäten på ett sätt som gjorde att frågorna och svarsalternativ skulle 

kunna ge svar på forskningsfrågorna. En månad efter att kontakten togs med SPSM var enkäten 

färdig. Missivbrevet med länk till enkäten skickades sedan via mail till en kontakt på SPSM, som 

i sin tur vidarebefordrade det till ett nätverk som främst vänder sig till speciallärare med 

specialisering mot utvecklingsstörning. Fördelar med att använda sig av mail och webbaserad 

enkät kan enligt Gatarski (2004) vara snabbhet och kostnadseffektivitet. Tidsfristen för att svara 

på enkäten var två veckor, vilket framgick av missivbrevet. Efter en vecka skickades en 

påminnelse till medlemmarna i nätverket och efter två veckor hade 17 svar av 40 inkommit. 

Frågorna i enkäten som behandlar liknande ämne kopplades och kodades ihop för att få svar på 

forskningsfrågorna. 

Bearbetning 

Svaren som samlats in från enkäterna har bearbetats utifrån studiens syfte och redovisas i 

resultatet. Bearbetning och analys av enkätsvaren påbörjades när en mättnad uppstod. Enligt 

Bryman (2016) uppstår en mättnad när nya data inte längre ger någon ny information. Svaren 

som har kommit in från respondenterna har sammanställts utifrån hur många som har svarat på 

de olika svarsalternativen. Eftersom respondenterna hade möjlighet att svara på fler 

svarsalternativ på samma fråga var det omöjligt att få fram den metod läraren använde sig mest 

av eller tyckte var allra viktigast. Istället framkom ett samband mellan vad läraren undervisade i 

för klass, vilka metoder de helst använder sig av och vilka fördelar de ansåg att det hade. 

Analysen utgår från syftet och analyseras utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Ett samband 

mellan professionen, den skolform läraren är verksam i, metoden läraren använder sig av och 

vilka fördelar läraren ser med det har försökts hittas i analysen. KASAM som teoretiska bakgrund 
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har legat som grund vid analysen av svaren från respondenterna. Analys utgår från att om eleven 

känner hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet lär eleven sig bättre.    

Etiska aspekter 

I planeringen av studien och vid insamlingen av data har etiska övervägande gjorts. Studien har 

utgått från de fyra huvudkraven som Vetenskapsrådet (2002) framhäver att man som forskare 

ska ta hänsyn till. Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav är 

de fyra etiska principerna i Vetenskapsrådet (2002). Informationskravet innefattar att 

empiriinsamlare ger information till respondenterna om studiens syfte. Detta gjordes genom att 

ett missivbrev skickades ut   till en kontakt med ett nätverk på SPSM för en grupp företrädesvis 

bestående av speciallärare. Kontakten skickade det sedan vidare till medlemmarna i gruppen.  I 

missivbrevet stod det att deltagandet är frivilligt och att man när som helst kan avbryta att fylla i 

enkäten. I och med att kontakt med respondenterna uteblev skickades inte någon 

samtyckesblankett när missivbrevet skickades ut. Ett individuellt samtycke lämnades när enkäten 

returnerades ifylld av respondenterna (Vetenskapsrådet, 2002). Med respekt till 

konfidentialitetskravet underrättades respondenterna om att deltagandet inte kommer att vara 

möjligt att spåra. Detta på grund av att enkäten skickas via mail till kontakten på SPSM som i sin 

tur skickar enkäten vidare till deltagarna i studien. På så vis hanteras inga 

mailadresser/personuppgifter till deltagarna. Om spårning ändå är möjligt kommer deltagandet 

att avidentifieras i studien. Respondenterna informerades om nyttjandekravet genom att i 

missivbrevet läsa om att resultatet kommer endast att användas för denna studie, datamaterial 

kommer att förvaras så att inga obehöriga kan ta del av det och att materialet kommer att förstöras 

efter att studien är klar.  Hänsyn har tagits till GDPR enligt följande: Då enkäten skickas ut via 

SPSM så har ingen tillgång till personuppgifter funnits och behöver därför inte heller hanteras.  

Studiens tillförlitlighet 

I avsnittet argumenteras för kriterier som styrker studiens resultat genom överförbarhet, 

pålitlighet och trovärdighet. För att öka pålitligheten i studien har en pilotstudie genomförts där 

det försäkrats att enkätfrågorna är förenliga med forskningsfrågor och syfte.  

Genom att i resultatet redogöra för olika jämförelser kring svaren som samlats in och i analysen 

kunna dra slutsatser kring jämförelserna, har ett större djup än bredd framkommit i studien vilket 

karaktäriserar en kvalitativ forskning och därmed överförbarheten i resultatet (Bryman, 2016). 

Respondenterna som svarade på enkäten utgör alla den samma yrkesgrupp och har liknande 

anställningar vilket gör respondenterna till en homogen grupp som bidrar till en autenticitet det 
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vill säga att andra i yrkesgruppen får en bild av hur andra i samma yrkesgrupp arbetar med 

synliggörande av lärande, planering av lärande och vilka metoder de använder för att veta var 

eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Pålitlighet i en kvalitativ studie utgör den redogörelse 

som skapas av alla delar i forskningsprocessen vilken bör vara tillgänglig och fullständig 

(Bryman, 2016). En redogörelse för forskningsprocessen har gjorts i avsnitten som handlar om 

genomförande, bearbetning samt urval och bortfall. Till detta kan tilläggas att en avvägning har 

gjorts om att endast använda sig av ett nätverk med 40 möjliga respondenter eftersom tiden är 

begränsad inför denna rapport. Desto större urvalet ur en population är, desto mer ökar 

precisionen i förhållande till population, och studien blir mer generaliserbar (Bryman, 2016). En 

medvetenhet finns om att denna studien är liten och därmed också omfånget av 

generaliserbarheten.  
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Resultat 

Resultatet bygger på svar som inkommit från 17 respondenter.  Av dessa var alla utom en 

respondent speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Nio av respondenterna jobbar med 

elever på träningsskolan eller individuella programmet på gymnasiesärskolan. Sex av 

respondenterna jobbar med elever som läser ämne på grundsärskolan eller på nationella 

programmet på gymnasiesärskolan. En av respondenterna var lärare på en grundsärskola för 

elever som läser både ämne och ämnesområden. Tolv av respondenterna har jobbat minst sju år 

inom grundsärskola eller gymnasiesärskola. Cirkeldiagrammet är hämtad från Google formulär 

och visar hur många år respondenterna har arbetat inom särskola. 

 

I resultatet redovisas vad alla respondenter svarat men även likheter och skillnader som kunnat 

upptäckas mellan svaren från de respondenter som arbetar på grundsärskolan med inriktning 

träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program kontra de som arbetar med ämne på 

grundsärskolan och nationella program på gymnasiesärskolan. 

 

Synliggörande av lärande och dess fördelar 

I detta avsnitt redogörs det för hur respondenterna svarat på fråga fyra och fem i enkäten. Båda 

frågorna är slutna och handlar om vilka metoder som lärarna använder sig av för att synliggöra 

lärandet för sina elever, fråga fyra, och vilka fördelar de ser med valda metoder, fråga fem. De 

två diagrammen är hämtade från enkäten i Google formulär och redovisar hur alla respondenter 

har svarat. Alternativen som respondenterna kunnat välja på i fråga fyra är filmning av lärande 

situationer som visas för eleven, fotografera lärande situationer och visa för eleven, genom att 

använda kunskapsmatriser, genom att tydliggöra lärandet med bilder till exempel Widget, 

Pictogram och Boardmaker, genom muntlig återkoppling och feedback, genom 
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kamratbedömning och övrigt. Respondenterna har kunnat svara på flera av 

alternativen. Alternativen som respondenterna i fråga fem har kunnat välja mellan är lärandet blir 

motiverande för eleven, lärandet blir tydligt för eleven, det underlättar i den egna fortsatta 

planeringen av kunskapsutvecklingen hos eleverna, det ökar elevens känsla av att lyckas, eleven 

ser sitt lärande i ett större sammanhang, lärandet blir begripligt för eleven, lärandet blir hanterbart 

för eleven och övrigt. Här kunde respondenterna också svara på flera av alternativen. 

 

På frågan om vilken eller vilka metoder lärarna använder för att synliggöra lärandet för sina 

elever har nästan alla, 16 av 17, svarat muntlig återkoppling. De flesta av de som angett muntlig 

återkoppling som främsta metod för att synliggöra lärandet ansåg att fördelen med vald metod 

var för att underlätta planeringen, att det ökar elevens känsla av att lyckas samt att lärandet blir 

mer hanterbart för eleven. 

Många, 15 av 17, har svarat att man använder sig av bilder som Widget, Pictogram och 

Boardmaker för att synliggöra lärandet för eleven. Fördelen med denna metod var att det blir 

tydligt för eleven att se sitt lärande. 

Mer än hälften, 11 av 17, har svarat att man använder sig av att fotografera lärandesituationer 

som metod för att synliggöra lärandet för eleverna. Av dessa respondenter har alla uppgett att 

fördel med vald metod är att lärandet blir tydligt för eleven. Av dessa elva respondenter arbetar 

nio på grundsärskolan inriktning träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program. 

Åtta respondenter har angett att de använder sig av kunskapsmatriser som metod för att göra 

lärandet synligt för eleverna. Två av dessa åtta respondenter arbetar på grundsärskolan med 

inriktning träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program. Sex av dessa åtta 

respondenter arbetar på grundsärskolan med inriktning ämnen och gymnasiesärskolans 
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nationella program. De som använder sig av kunskapsmatris har alla uppgett att fördel med vald 

metod är att lärandet blir tydligt för eleven. 

Elva av respondenterna har angett att de valt fotografering som metod för att synliggöra lärandet 

för sina elever. Fördelen med vald metod var att det blir tydligt att se sitt lärande och det ökar 

elevens känsla av att lyckas. Åtta av dessa elva respondenter arbetar på grundsärskolan inriktning 

träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program. 

Sju av respondenterna har angett att de valt filmning som metod för att synliggöra lärandet för 

sina elever. Fem av dessa sju respondenter arbetar på grundsärskolan inriktning träningsskola 

och gymnasiesärskolans individuella program. Av dessa sju respondenter har nästan alla uppgett 

tydlighet, motivation och begriplighet som fördel med vald metod. 

Ingen av respondenterna har angett kamratbedömning som metod för att synliggöra lärandet för 

eleverna. 

 

När respondenterna uppger vilka fördelar de ser med de olika metoderna så har fyra av de 17 

respondenterna svarat att de kan se en fördel med att använda sig av en speciell metod för att 

eleven ser sitt lärande i ett större sammanhang. Fem av de 17 respondenterna har svarat att 

fördelen med vald metod är för att lärandet blir mer hanterbart. Av dessa fem respondenter som 

ansåg att lärandet blir mer hanterbart arbetar fyra på grundsärskolan inriktning träningsskola och 

gymnasiesärskolans individuella program.  
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Sammanfattning 

Resultatet visar att de flesta av respondenterna använder muntlig återkoppling för att synliggöra 

lärandet. 15 respondenter har uppgett att man använder bilder såsom exempelvis widget för att 

synliggöra lärande.  Detta gör man för att öka tydligheten och för att öka känslan av att lyckas 

hos eleven i sitt lärande. Ingen av respondenterna angav att man använde sig av 

kamratbedömning som metod för att göra lärandet synligt för eleverna.  När respondenterna 

anger fördelar med valda metoder är det få som anger att eleven ser sitt lärande i ett större 

sammanhang samt att lärandet blir begripligt för eleven. 

Hanterbart, begripligt och meningsfullt lärande 

I detta avsnitt visas resultatet för hur respondenterna svarat på fråga sex, sju och tio i enkäten. 

Fråga sex är en skattnings fråga där respondenterna har skattat vilket de tycker är viktigast när 

de planerar sina elevers lärande. Respondenten har möjlighet att svara på ett av alternativen på 

varje påstående. Fråga sju är en sluten fråga med svarsalternativ. Respondenten har möjlighet att 

svara på flera svarsalternativ och fråga tio är en öppen fråga. En sammanställning har gjorts i 

detta avsnitt. Här visas det hur respondenterna planerar och gör undervisningen meningsfull 

utifrån perspektiven: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Diagrammet är hämtat från 

enkäten i Google formulär. 

 

Staplarna visar hur alla respondenter svarat. Alla respondenter anser att elevens lärmetod är 

väldigt viktigt eller nödvändigt vid planeringen av elevernas lärande. De flesta av 

respondenterna tycker att elevens intresse, individuella mål, kursplanens mål och hjälpmedel är 

ganska viktigt, väldigt viktig eller nödvändig vid planering av elevers lärande. Ingen har svarat 

att något av alternativen är oviktiga.  
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De flesta, 16 av 17, anser att om man ger eleverna rätt förutsättningar skapas ett meningsfullt 

lärande för eleverna. 14 anser att utgå från elevens intresse ger en meningsfullhet inför sitt 

kommande lärande. Tolv av respondenterna uppger att vara med andra elever kan göra lärandet 

meningsfullt men bara sex av respondenterna uppger att de gör lärandet meningsfullt genom 

kamratsamverkan.  

När respondenterna med egna ord beskriver vilken metod de använder för att göra lärandet 

hanterbart, meningsfullt och begripligt så kan man se två nyckelord som framträder: Tydlighet 

och intresse. 

Med tydlighet nämner respondenterna tydlighet kring mål och syfte med undervisningen och 

tydlighet kring hur ett arbetsmaterial presenteras. Så här svarar en respondent om hur hen gör 

lärandet hanterbart, meningsfullt och begripligt: 

“Tydlighet mot eleverna vad det gäller syfte och mål med 

lektionen/arbetsområdet.” “Tydlighet vilka förväntningar jag har på mina elever 

både sociala och kognitiva.” 

Med intresse så beskriver respondenterna att de ska utgå från elevernas intresse för att hitta 

motivation och drivkraft till lärande. 

Så här svarar några respondenter: 

“Att utgå från deras egna intresse och försöka hitta den proximala 

utvecklingszonen för varje enskild elev.” 
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“Främst måste man hitta elevens motivation och drivkraft till lärande, annars 

uteblir lärandet och innehållet.” 

 

Alla utom en på det individuella programmet och grundsärskolans inriktning träningsskola tycker 

att elevens intresse är väldigt viktig eller nödvändig att ha med vid planering av undervisning.  

Tre respondenter som jobbar med ämne eller på nationellt program har värderat individuella mål 

ganska viktig, alltså lägst av alla respondenter. Alla som arbetar med grundsärskolan ämne eller 

nationellt program har värderat kursplanen som väldigt viktig eller nödvändig.  

Sammanfattning 

Resultatet visar att intresse och motivation inför lärande är viktiga beståndsdelar för att göra 

lärandet hanterbart, meningsfullt och begripligt. Många av respondenterna beskriver att de 

använder sig av hjälpmedel och tydliggörande av mål för att göra lärandet hanterbart, 

meningsfullt och begripligt. Ganska många angav att om eleven är i ett sammanhang med andra 

elever blir lärandet meningsfullt för dem men däremot har inte så många angett att lärandet blir 

meningsfullt om man har kamratsamverkan genom exempelvis grupparbete. De som arbetar med 

elever på träningsskolan och på gymnasiesärskolans individuella program värderar individuella 

mål som viktigare än kursplanernas mål. 

Metoder för att ta reda på var elever befinner sig kunskapsmässigt 

I detta avsnitt redogörs det för hur respondenterna svarat på fråga åtta och nio i enkäten. Fråga 

åtta är en sluten fråga med svarsalternativ och respondenten har möjlighet att svara på flera 

svarsalternativ. Fråga nio är en öppen fråga där respondenterna med egna ord anger svaret. I detta 

avsnitt redovisas hur respondenterna svarat på frågan om vilka metoder de använder för att ta 

reda på var deras elever befinner sig kunskapsmässigt. Respondenterna kunde välja på 

alternativen: Kunskapsmatriser, observationer, samtal med kollegor, ingen metod, anteckningar, 

muntliga frågor, skriftliga frågor och övrigt. Under övrigt kunde informanterna fylla i egna 

alternativ vilket en respondent valt att göra. Respondenterna fick med egna ord redogöra för 

fördelar med vald metod. Diagrammet är hämtat från Google formulär och visar hur 

respondenterna har svarat i fråga åtta. 
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De flesta, 15 av 17, uppger att de använder samtal med kollegor för att ta reda på vart deras elever 

befinner sig kunskapsmässigt. 

Några av informanterna som uppgett samtal som metod för att ta reda på vart hens elever befinner 

sig kunskapsmässigt har skrivit så här om fördelen med valda metoder: 

“Då vi arbetar i arbetslag, pedagog och assistenter så är det viktigt att ta vara på 

allas erfarenheter och förståelse för den enskilda eleven. Kollegialt lärande för 

en framåt. “ 

“Bra att samtala med kollegor - sambedömning ökar en likvärdig utbildning och 

skola. “ 

“Då eleverna behöver en till två personal vid sin sida under skoltiden, händer 

det ofta att elevassistenterna är med och utför undervisningen med eleverna. 

Därför är det viktigt att ha en dialog med all berörd personal för att få reda på 

vilken kunskap eleven har. Det förekommer även att eleven visar sin kunskap 

tillsammans med en personal men inte med en annan. Om personalen på skolan 

inte diskuterar vad eleven kan och inte kan är det lätt att man missar värdefull 

information.” 

 

Alternativet test genom muntliga frågor har nio av 17 respondenter uppgett som metod för att ta 

reda på var deras elever befinner sig kunskapsmässigt varav sju av dessa nio jobbar på nationellt 

program eller ämnesklass på grundsärskolan. Fyra av dessa nio respondenter arbetar på 



 

34 

 

grundsärskolan med inriktning ämne och nationellt program har svarat att de använder skriftliga 

test. 

Några respondenter skriver så här om vald metod: 

“Jag får direkta svar. Den abstrakta förmågan visas.” 

“Självklart att kommunicera med sina elever för att jag ska få förståelse för var 

och hur jag ska börja ett arbetsområde.” 

“Muntliga frågor fungerar bäst för några elever. Särskilt de som har svårigheter 

att få ner svaren i skrift.” 

 

När det gäller alternativet kunskapsmatriser så har åtta av 17 respondenter svarat att de använder 

sig av det för att ta reda på var deras elever befinner sig kunskapsmässigt varav fem av dessa åtta 

jobbar på grundsärskolan inriktning ämne och nationellt program. 

Så här svarade några respondenter om fördelen med metoden: 

 

“Jag tycker att kunskapsmatriser hjälper både mig och eleverna då det blir 

tydligt vilka mål vi arbetar mot.” 

“Skolverkets bedömningsstöd i sv, ma är användbart.” 

 

Åtta respondenter har uppgett observationer genom till exempel filmning som ett sätt att ta reda 

på var eleverna befinner sig kunskapsmässig varav fem av dessa åtta respondenter arbetar inom 

grundsärskola med inriktning träningsskola och individuellt program. Sju respondenter har svarat 

att de använder egna anteckningar varav fem av dessa sju respondenter arbetar på grundsärskola 

med inriktning träningsskola och individuellt program.  

Så här skriver en respondent om metoden att föra anteckningar: 

“Jag arbetar med elever på tidig utvecklingsnivå som främst använder AKK för att 

kommunicera. Genom att alla arbetar med en elev antecknar i elevens egna bok efter en 

lektion kan jag ta del av utvecklingen hos en elev. Jag kan följa elevens progression i 

anteckningarna och jag kan då utveckla elevens lektion där det behövs.” 
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Sammanfattning:  

De flesta av respondenterna uppger att de använder samtal med kollegor för att ta reda på vart 

deras elever befinner sig kunskapsmässigt. Fördelarna som respondenterna ser med det är att fler 

erfarenheter av elevernas kunskap ger en bredare bild. Några respondenter uppger också att det 

är viktigt med samtal om vad eleven kan, då man ibland är flera att utföra undervisning, 

exempelvis så sker en del undervisning med elevassistenter. Någon respondent uppger att samtal 

med kollegor ökar möjlighet för en likvärdig utbildning. Det alternativ som fick minst 

markeringar i enkäten var alternativet: “genom att testa elevernas kunskaper med skriftliga 

frågor.” Endast fyra markerade på detta alternativ och samtliga arbetade på grundsärskolan med 

inriktning ämne och gymnasiesärskolans nationella program. 
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Teoretisk tolkning  

Lärarna använder sig helst av bilder och muntlig återkoppling för att synliggöra lärandet för sina 

elever. Lärare som har arbetat i många år har troligtvis testat detta ett flertal gånger. Att använda 

sig av bilder och muntlig återkoppling anser lärarna är bra metoder för att tydliggöra för eleven 

var de befinner sig i sitt lärande. När läraren använder sig av muntlig återkoppling och bilder 

utsätts eleven för mindre påfrestningar än den skulle ha gjort om man inte hade använt sig av 

dessa metoder (Antonovsky 2011).  Genom att göra lärandet synligt för eleven med hjälp av 

dessa beprövade metoder görs det extra tydligt vilket man inte hade gjort med en annan mindre 

beprövad metod. Om inte lärandet hade gjorts synligt genom att använda sig av dessa metoder 

hade eleven själv tvingas ta reda på var hen befinner sig i sitt lärande eller tvingats komma ihåg 

från gång till gång var hen är någonstans i sitt lärande. Eftersom läraren berättar för eleven 

eller/och har bilder för att göra det tydligt var eleven befinner sig i sitt lärande kan eleven istället 

fokusera på sitt fortsatta lärande. Genom att göra lärandet synligt för eleven blir det lättare för 

hen att ta nästa steg i sin kunskapsutveckling, eleven får en känsla av sammanhang inför sitt eget 

lärande. Om inte läraren hade använt sig av någon av dessa metoder hade inte eleven vetat var 

hen befann sig i sitt lärande, en känsla av sammanhang hade inte infunnit sig och det hade varit 

svårt att ta nästa steg i sin kunskapsutveckling. Enligt Antonovsky (2011) så är en hög känsla av 

sammanhang en förutsättning att klara påfrestningar. Eftersom eleven tydligt får ta del av var hen 

befinner sig i sitt lärande genom muntlig återkoppling och bilder kan det skapas en begriplighet 

inför sitt lärande hos eleven. Eleven kan se sitt lärande i ett sammanhang och det blir en tydlig 

struktur för eleven med hjälp av bilder och muntlig återkoppling. Genom att eleven kan sätta sitt 

lärande i ett sammanhang kan synen på sitt lärande bli mer meningsfull och eleven känner sig 

motiverad och engagerad inför att vilja ta nästa steg i sin kunskapsutveckling, på ett mer 

meningsfullt och begripligt sätt (Antonovsky, 2011). De lärare som arbetar med metoderna 

muntlig återkoppling eller bilder och inte utsätter eleverna för onödiga påfrestningar har en stor 

möjlighet att få elever som är motiverade och elever som har en vilja att lära sig mer.    

Hanterbart, begripligt och meningsfullt lärande 

Alla lärare ansåg att lärmetoder är väldigt viktigt och nödvändigt inför planeringen av 

undervisningen. Detta tyder på att lärarna vill att varje elev ska kunna lära sig utifrån sina olika 

förutsättningar och använda sig av lärmetoder där eleven lär sig bäst. Om inte läraren tänker på 

olika anpassningar i sin undervisning och vilka förutsättningar eleverna har när hen planerar sin 

undervisning är det svårt att få till något bra lärande hos eleven. Enligt Gassnes (2008) och 

Nilssons (2002) avhandlingar så visar deras resultat på att KASAM är förändligt hos en individ. 
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Detta kan betyda att man som lärare hela tiden behöver anpassa lärmetoder för varje individ och 

för olika situationer för att uppnå så högt KASAM som möjligt. Genom att läraren gör olika 

anpassningar, i form av olika lärmetoder för eleverna, slipper eleven att utsättas för påfrestningar. 

Det vill säga om inte läraren använder sig av rätt lärmetod till eleven utsätts eleven för en onödig 

påfrestning som leder till att eleven inte kan ta emot den kunskap som läraren vill förmedla. Men 

om läraren istället tänker ut i planeringen av undervisningen vilken lärmetod som passar bäst till 

eleven slipper hen utsättas för onödiga påfrestningar och har lättare att ta emot kunskapen, en 

känsla av sammanhang skapas. Enligt Antonovsky (2011) så hjälper generella motståndsresurser 

till att minska påfrestningar. Generella motståndsresurser menar Antonovsky (2011) att man har 

vid hög KASAM och en metod för att nå dit kan exempelvis vara att anpassa lärmetod till varje 

individ. När läraren har kommit fram till vilken lärmetod som är bäst för eleven är det väldigt 

viktigt tycker många lärare att även utgå från elevens intresse när man planerar undervisningen. 

Genom att eleven får jobba med det som hen tycker om eller har nytta av i framtiden skapas ett 

meningsfullt lärande och eleven känner en känsla av sammanhang. Genom att använda sig av 

elevens intressen får man som lärare mer motiverade och engagerade elever som vill vidare i sin 

kunskapsutveckling (Antonovsky, 2011).    

För att lärandet ska bli begripligt är det viktigt att läraren ger eleven rätt förutsättningar. Rätt 

förutsättningar ger en hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet (Antonovsky, 2011). 

Förutsättningarna kan vara olika för olika elever, det kan vara någon form av hjälpmedel för 

eleven. Dessa hjälpmedel ska vara till för att underlätta för eleven och minska påfrestningarna. 

Hjälpmedlet ska finnas där för eleven, det ska göra lärandet mer lättbegripligt, hanterbart och 

meningsfullt. Hjälpmedlet ska vara något som underlättar i elevens kunskapsutveckling. Rätt 

hjälpmedel gör att eleven inte utsätts för påfrestningar utan kan istället fokusera på sitt lärande. 

Man kan säga att lärandet blir mer begripligt, hanterbart och meningsfullt om rätt 

hjälpmedel tillhandahålls (Antonovsky, 2011).    

Metoder för att ta reda på var elever befinner sig kunskapsmässigt 

Flertalet av lärarna angav att samtala med kollegor var ett bra sätt att använda sig av för att ta 

reda på var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Genom att samtala med kollegor kan man 

lättare undvika fallgropar som eleverna kan hamna i. Eftersom det arbetar både lärare och 

assistenter runt omkring eleverna hela dagarna kan man ha möjlighet att se väldigt mycket av 

vad eleven kan när man har fler ögon. Genom att samtala med varandra kan man ta del av 

varandras information om elevens kunskap.  Om läraren använder sig av en metod som passar 

för eleverna och för arbetslaget kan läraren ha lättare att inte gå miste om någon viktig 
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information om elevens kunskap. Om man som lärare vet vart eleven befinner sig 

kunskapsmässigt kan man som lärare lättare lägga upp undervisningen så att den blir begriplig 

för eleven. Uppgifterna blir då lagom svåra för eleven och hen kan se undervisningens struktur 

eller se sin kunskap i ett sammanhang. Enligt Båth, Sanderoth och Werner (2020) så skapas 

förståelse för lärande om undervisningen kopplas till elevnära områden. Genom att samtala med 

kollegorna utsätter man inte eleven för påfrestningar eftersom man har större sannolikhet att hitta 

rätt när man ska ta reda på vart eleven befinner sig kunskapsmässigt. Samtalen med kollegor kan 

leda till att man får reda på som lärare hur eleven klarar sig i undervisningen. Det kan finnas ett 

behov av någon form av hjälpmedel som man inte hade kommit fram till om man inte hade 

samtalat med sina kollegor. Dessa påfrestningar som kan bli för eleven om man inte vet vilka 

hjälpmedel eleven behöver för att klara av undervisningen kan man förebygga genom att samtala 

med kollegor. Genom att använda sig av denna metod för att ta reda på var eleven befinner sig 

kunskapsmässigt leder det till att undervisningen och det fortsatta lärande blir mer begripligt, 

hanterbart och meningsfullt (Antonovsky, 2011).      
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Sammanfattning resultat 

I detta avsnitt redovisas först en sammanfattning av vårt resultat från studien och sedan slutsatser 

som kunnat dras av resultatet. 

Lärare inom grundsärskolan arbetar med olika metoder för att synliggöra lärandet för sina elever. 

Studien visar på att muntlig återkoppling och bilder används mest av de alternativen som 

respondenterna uppgav. Nästan alla respondenter uppgav dessa metoder och beskrev att lärandet 

blev tydligt och att det kan ge eleven en känsla av att lyckas vilket gör lärandet hanterbart och 

meningsfullt. Kunskapsmatriser används mest på grundsärskolan inriktning ämne och 

gymnasiesärskolans nationella program. 

Observation genom filmning, fotografering används mest av grundsärskolan inriktning 

träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program för att synliggöra lärandet. 

De som arbetar med elever på träningsskolan eller gymnasiesärskolans individuella program 

värderar individuella mål som viktigare än kursplanernas mål när de redogör för hur de planerar 

lärandet för sina elever. 

Respondenterna uppger främst att de använder samtal med kollegor för att ta reda på var deras 

elever befinner sig kunskapsmässigt och fördelar som de för fram av vald metod är att det ger en 

bredare och mer innehållsrik bild av elevens kunskap. Det finns en viss skillnad i hur 

respondenterna på grundsärskolan inriktning ämne och gymnasiesärskolans nationella 

program kontra grundsärskolan inriktning träningsskola och gymnasiesärskolans individuella 

program har svarat kring hur de gör för att ta reda på var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. 

Skriftliga och muntliga test används nästan bara av speciallärare på gymnasiesärskolans 

nationella program och grundsärskolan inriktning ämne. Anteckningar används mer av 

speciallärare på träningsskolan och på gymnasiesärskolans individuella program för att ta reda 

på var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. 

 De flesta av respondenterna uppger att det är väldigt viktigt eller nödvändigt att utgå från 

elevernas lärmetoder och intresse när de planerar undervisningen. Nästan alla respondenter 

uppger att de gör lärandet meningsfullt för eleverna genom att ge dem rätt förutsättningar genom 

hjälpmedel. När respondenterna med egna ord beskriver vilken metod de använder för att göra 

lärandet hanterbart, meningsfullt och begripligt så kan man se två nyckelord som framträder: 

Tydlighet och intresse. 

Med tydlighet nämner respondenterna tydlighet kring mål och syfte med undervisningen, 

tydlighet kring hur ett arbetsmaterial presenteras. Med intresse så beskriver respondenterna att 
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de ska utgå från elevernas intresse för att hitta motivation och drivkraft till lärande. De som 

arbetar med elever på träningsskolan och på gymnasiesärskolans individuella program värderar 

individuella mål om viktigare än kursplanernas mål. 

Slutsatser 

• Flertalet av respondenter uppger att de använder sig av muntlig återkoppling och bilder som 

metod för att synliggöra lärandet för sina elever. Kunskapsmatriser används mer av 

speciallärare på nationella programmet och på grundsärskolan inriktning ämne och 

fotografering samt filmning mer av speciallärare på träningsskolan och det individuella 

programmet för att synliggöra lärandet för eleverna.  

• Flertalet av respondenter uppger att de använder sig av samtal med kollegor för att ta reda 

på var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Skriftlig och muntlig test används mer av 

speciallärare på nationella programmet och grundsärskolan inriktning ämne och 

anteckningar mer av speciallärare på träningsskolan och det individuella programmet.  

• Flertalet av respondenterna uppger att tydlighet, elevens intresse samt elevens lärmetod är 

viktigt att ta hänsyn till för att göra lärandet hanterbart, begripligt och meningsfullt. 

Speciallärare som arbetar med elever på träningsskolan och på gymnasiesärskolans 

individuella program värderar individuella mål som viktigare än kursplanernas mål. 
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras först metodval och efter det resultatet utifrån tidigare forskning och 

teori. Diskussionen avslutas med specialpedagogiska implikationer samt förslag på fortsatt 

forskning. 

Metoddiskussion:  

I rapporten har kvalitativ metod använts för att genomföra undersökningen.  Enkäter har använts 

för att samla in kvalitativa data. Ett målstyrt urval av respondenter till studien genomfördes. 

Kvalitativ innehållsanalys har använts för att bearbeta data. 

Innan insamling påbörjades av empirin genomförde en pilotstudie. Gruppen av respondenter i 

pilotstudien arbetade med detsamma som den tilltänkta gruppen. Pilotstudien fick en bra 

spridning av svar. Om inte pilotstudien hade gett det kunde det tyda på, enligt Ejlertsson (2019), 

att frågorna och svaren var något felkonstruerade. Eftersom att frågorna fungerade bra användes 

dessa i den tilltänkta enkäten. En pilotstudie med enbart öppna frågor skulle kunna ha gjorts där 

respondenterna med sina egna ord hade svarat på frågorna. Detta menar Bryman (2016) är ett bra 

sätt att använda sig av för att få fram vilka svarsalternativ som passar bäst till frågorna.   

I enkäten utgår frågorna och svarsalternativen från våra forskningsfrågor, vårt syfte, vår teori, 

relevant litteratur och från vår gemensamma erfarenhet från yrket. Svarsalternativen ska vara så 

genomtänkta som möjligt. Språket ska vara anpassat till målgruppen enligt Ejlertsson (2019) och 

Trust, Hultåker (2016) är det viktigt att frågan bara innehåller en fråga och att svarsalternativen 

inte är överlappande utan utesluter varandra.  Genom att ge respondenterna möjlighet att svara 

på flera alternativ om metod och fördel så är det inte säkert att fördelen respondenterna uppger 

är kopplad till ett specifikt svar vad det gäller vald metod. Men genom att koda och sortera svaren 

efter hur speciallärare på grundsärskolan och gymnasieskolans nationella program svarade i 

förhållande till speciallärare på träningsskolan och gymnasiesärskolans individuella program, 

kunde ett mönster anas kring valda metoder och därmed fördelar. Men helt säkra kring hur valda 

metoder hänger ihop med de fördelar respondenter uppger kan studien inte fullt säkerställa. 

Att använda enkäter var ett bra sätt, för trots det geografiska avståndet mellan oss författare av 

studien kunde båda följa utvecklingen av svarsfrekvensen på var sitt håll. Hade intervjuer 

genomfört hade vi troligtvis utfört dem var och en för sig. Eftersom man är olika när man utför 

intervjuer kan man påverka respondenten utifrån hur man ställer frågan vilket kunde ha skett om 

intervjumetod valts för studien. Detta slipper man om man använder sig av enkäter enligt Bryman 

(2016) det uteblir intervjuvariationer. En annan fördel med enkät som upptäcktes var att det är 
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lätt att administrera, är inte så kostsam och det är lätt för respondenterna att svara på enkäten när 

de vill, detta håller Bryman (2016) och Ejlertsson (2019) med om. Nackdelar som upptäcktes 

med att använda enkät var att vi inte visste om det var den tilltänkta personen som svarade på 

frågorna, det är lättare att glömma bort en enkät som kommer med e-post eller den kommer 

kanske aldrig fram på grund av brandväggar och sen var vi inte helt säkra på att respondenterna 

förstod våra frågor och svarsalternativ. Detta är enligt Ejlertsson (2019) något som kan orsaka 

problem när man använder sig av enkäter för när respondenterna fyller i frågorna i enkäten och 

de inte förstår frågan finns det ingen att ställa kompletterande frågor till. Frågor och 

svarsalternativ skapades i intention att göra frågorna så lätt förståeliga och inte göra 

svarsalternativen för lika varandra.  

I enkäten förekommer öppna och slutna frågor. Öppna och slutna frågor valdes för vi att få 

variation och respondenternas egna ord som svar. Trost och Hultåker (2016) varnar för att 

använda sig av för många öppna frågor i enkäten. Anledningen är för att det kan vara svårt för 

respondenterna att skriva ner med egna ord vad de verkligen menar och att det då kan bli 

komplicerat för respondenterna att svara på frågorna vilket kan leda till att de inte fullföljer att 

fylla i enkäten. Svaren man får i de öppna frågorna kan vara svåra att sammanställa om de inte 

är formulerade så att det kan förstås vad respondenterna menar. Men genom att ha svarsalternativ 

kan man som respondent få en liten förklaring till oklarheter i frågan. En avslutande fråga om 

respondenterna hade något att tillägga skulle kunnat vara med, vilket är bra enligt Trost och 

Hultåker (2016) för att tömma det sista ur respondenterna och för att respondenterna ska ha 

möjlighet att skriva ner om det är något mer som respondenten vill tillägga.  

Enkäten började med bakgrundsfrågor:  Vilken är din högsta utbildning? Inom vilken skolform 

är du just nu främst verksam? Hur många år har du arbetat som lärare inom särskolan? Dessa 

frågor ägnades mycket tid till att diskutera om vad som var relevant för studien. Könsfrågan togs 

bort och det är enligt Ejlertsson (2019) en fråga som ofta bara hänger med av bara farten för att 

så brukar det vara men enligt Ejlertsson (2019) bör man fundera över om frågan har något syfte 

vilket vi ansåg att den inte hade i vår studie. Vi är väldigt nöjda med att utbildning, anställning 

och yrkesår var med för det gav studien ytterligare perspektiv.  

Innan respondenterna fick enkäten utskickad till sig skickades ett missivbrev till en ansvarig för 

ett nätverk hos SPSM som sedan skickade missivbrevet med länken till enkäten till de tilltänkta 

respondenterna. Svarsfrekvensen blev lite lägre än väntat. En orsak kan vara att informationen 

om studien var för liten. Enligt Ejlertsson (2019) är informationen om studien näst intill 

obligatorisk för att få så många deltagare som möjligt. Exempelvis besök på en nätverksträff för 



 

43 

 

att presentera arbetet kunde genererat fler svar vilket tyvärr inte var möjligt inför insamling av 

empiri till denna studie. 

Studiens målstyrda urval genererade en grupp med speciallärare som arbetar inom 

grundsärskolan med inriktning ämne och grundsärskolan med inriktning träningsskolan och 

speciallärare som arbetar inom nationella och individuella programmet på gymnasiesärskolan. 

Genom att kontakta SPSM nätverk tillfördes svar från en större population med speciallärare som 

arbetar med elever på olika utvecklingsnivåer. Om enbart speciallärare som arbetar med elever 

på tidig utvecklingsnivå använts som vi hade tänkt från början hade studien endast haft möjlighet 

att få svar från ett fåtal. Eftersom man enligt Bryman (2016) får generellt mindre svar på en enkät 

som man skickar med e-post vågade vi inte riskerar att inte få in tillräckligt med svar. Istället 

upptäcktes skillnader och likheter i metodval mellan speciallärarna som jobbar på de olika 

utvecklingsnivåerna. Genom att SPSM:s nätverkskontakt användes och administrerade utskicken 

till våra respondenter behövdes inte några personuppgifter tillhandahållas. Detta säkerställer än 

mer att respondenterna behåller sin anonymitet vilket är viktigt när man genomför en studie enligt 

Vetenskapsrådet (2002).  Öppna grupper såsom nätverk för speciallärare via Facebook valdes 

bort eftersom det finns en risk att de som svarar inte är speciallärare. Då en enkät förmedlas via 

sociala medier så når man många människor men det kan enligt Bryman (2016) finnas risker med 

att de som svarar inte är tilltänkta respondenter.  

Resultatdiskussion 

Studiens syfte är att belysa hur speciallärare och specialpedagoger som är verksamma inom 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan arbetar med bedömning och lärande ur ett KASAM 

perspektiv. Studien visar på vilka likheter och skillnader som kunde upptäckas. Forskningsfrågor 

var följande; Hur arbetar lärare inom gymnasiesärskolan samt grundsärskolan för att synliggöra 

lärande för sina elever? Hur gör lärare inom gymnasiesärskolan och grundsärskolan för att ta 

reda på var eleverna befinner sig kunskapsmässigt? Vilka metoder använder lärare inom 

gymnasiesärskolan för att göra lärandet hanterbart, begripligt och meningsfullt för sina elever? 

Resultatet som bygger på enkätsvar från 17 respondenter visar på att synliggörande av lärande 

främst görs genom muntlig återkoppling och tydliggörande av lärandet i bilder såsom tex Widget 

bilder och Boardmaker. Williams (2019) skriver att återkoppling på sitt lärande gör att elever lär 

sig bättre. Hur återkopplingen görs har betydelse och författaren förespråkar konstruktivitet som 

gör att eleven förstår hur de ska komma närmare sina mål. Hur man formulerar återkopplingen 

har också betydelse och författaren för fram att man ska uppmuntra ansträngning och 

implementera misslyckande som en naturlig del i lärandet. 
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Att synliggörande av elevers lärande ger effekt blir tydligt i den fallstudie som gjordes på ett par 

tvillingpojkar där de genom att visa filmklipp från tvillingarna i olika lärsituationer för barnen 

ledde till ökade interaktioner dem emellan och mellan tvillingarna och kamraterna (Cox Suàrez 

och Daniels, 2009). 

 Både gymnasiesärskolan i Skövde som genomförde ett bedömnings projekt (Skövde kommun, 

2017) och bland de grundsärskolor i Malmö som ingick i ett forskningsprojekt (Anderson m.fl., 

2016) vittnar om att mål i ämne och ämnesområden tydliggörs för eleverna genom bilder såsom 

tex widget bilder. Dock menar Ersgård (2016) att ett tydliggörande av mål i ämne eller 

ämnesområde kan vara en utmaning då de är formulerade på ett sådant sätt att det finns risk att 

de tolkas olika. Gymnasiesärskolan i Skövde synliggjorde elevernas lärande genom att ta foto på 

eleverna i lärsituationer och sedan koppla ihop det med bilder för kursplanemål och liknande 

metod med att synliggöra lärandet för eleverna använde sig några av klasserna som deltog 

i forskningsprojektet i Malmö (Anderson m.fl. 2016). Vår studie visar på att det är flest 

speciallärare som var verksamma inom träningsskolan och gymnasiesärskolans individuella 

program som använde sig av film och foto för att synliggöra elevernas lärande och 

kunskapsmatriser användes nästan uteslutande av speciallärare på gymnasiesärskolans nationella 

program och grundsärskolan inriktning ämne. En förklaring kan finnas i vår studie som visar på 

att individuella mål värderas högre än kursplanens mål av speciallärare som är verksamma på 

träningsskolan eller gymnasiesärskolans individuella program. Kunskapsmatriser bygger på 

kursplanemål och vårt resultat kan indikera på att det inte finns tillräckligt med kvalitativa och 

anpassade matriser för de elever som läser ämnesområden att tillgå vilket till viss del bekräftas 

av riksrevisionens rapport (2019) som visar på att det statliga stödet för bedömning inte är 

likvärdigt med grundskolans bedömningsstöd. Det finns bedömningsstöd för grundsärskolans 

ämne, dock mindre omfattande än grundskolans men motsvarande statligt bedömningsstöd för 

träningsskolan finns inte. Både Ineland och Silfvers (2018) och Anderson och Östlunds (2018) 

studier bekräftar att det saknas relevanta metoder för bedömning i grundsärskolan och att 

bedömning kan vara en utmaning i gymnasiesärskolan och grundsärskolan på grund av att 

eleverna har så olika behov och förutsättningar. För att ta reda på vart eleven befinner sig 

kunskapsmässigt så visar vår studie på att respondenterna främst använder sig av samtal med 

kollegor. Skriftliga och muntliga test används nästan bara av speciallärare på gymnasiesärskolans 

nationella program och grundsärskolan inriktning ämne. Anteckningar används mer av 

speciallärare på träningsskolan och på gymnasiesärskolans individuella program för att ta reda 

på var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Jönsson (2017) för fram att felaktig bedömning 

kan motverkas i sambedömning med andra lärare och Heister Trygg (2012) beskriver att de 
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erfarna speciallärare och specialpedagoger som intervjuats inför färdigställandet av boken “AKK 

i skolan” också använder samtal med kollegor som en metod för att ta reda på var deras elever 

befinner sig kunskapsmässigt. De respondenterna beskriver svårigheten med att bedöma elever i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan och hänvisar till yttre orsaker såsom situation, “rätt” 

personal och motivation och diskuterar om man ska bedöma en elev när den presterar bäst eller 

sämst. Utifrån ett perspektiv i KASAM så bör läraren bedöma elevens prestation när den har en 

hög känsla av hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet som kan uppnås genom rätt 

hjälpmedel, förståelse för vad som ska läras och en insikt i var man befinner sig i lärprocessen 

(Antonovsky, 2011). Att ge elever rätt förutsättningar för lärande genom exempelvis hjälpmedel 

anger respondenterna i vår studie är viktigt för att göra lärandet meningsfullt. Till rätt hjälpmedel 

kan lärmiljön räknas. Om eleverna känner delaktighet, trygghet, möjlighet att utveckla sitt 

lärande med kamrater och personal så skapas effektiva lärmiljöer som ökar engagemang 

(William 2019, Hattie 2018, Anderson m.fl. 2016). Lärmiljöns betydelse för lärandet visar sig 

i Smogorzewska m.fl. (2019) studie som visar på att lärande i ett inkluderande klassrum det vill 

säga ett klassrum där elever med och utan utvecklingsstörning mer   positivt påverkar 

utvecklingen av Theory of mind i jämförelse med de elever som befann sig i lärandemiljöer med 

elever där alla hade en utvecklingsstörning.  

De flesta av informanterna i vår studie uppger att det är väldigt viktigt eller nödvändigt att utgå 

från elevernas lärmetoder och intresse när de planerar undervisningen. Ett sätt att göra det på är 

att använda observation genom film, foto och anteckningar vilket framgår i vår studie men även 

i Smogorzewska m.fl.  (2019) studie, intervjustudien av Heister Trygg (2012) och i studien av 

Araujo Candeias m.fl. (2011).  

 Alla elever, oavsett funktionsnedsättning, har rätt till en kunskapsutveckling och att få sitt 

lärande bedömt vilket aldrig kan utformas lika pga. av elevernas olika 

förutsättningar (Skolverket, 2015). Det är vår uppgift såsom speciallärare med inriktning mot 

utvecklingsstörning att ha en fördjupad kunskap och förståelse för kunskapsutveckling och 

bedömning för elever med utvecklingsstörning (SFS 2011:186). Vår studie visar på att de 

respondenter som svarat på vår enkät har liknande metoder och värderingar för att veta var deras 

elever befinner sig kunskapsmässigt och hur de gör lärandet synligt, begripligt, hanterbart och 

meningsfullt. Det finns skillnader i val av metoder vad det gäller de speciallärare som arbetar 

med ämne och de som arbetar med ämnesområden. Tydlighet och intresse är två ord som 

återkommer när respondenterna med egna ord beskriver hur de gör lärandet för elever begripligt, 

hanterbart och meningsfullt. 
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Specialpedagogiska implikationer  

Resultatet som framkommit i studien visar på goda exempel kring metoder för synliggörande av 

lärande, bedömning samt metoder för att göra lärandet hanterbart, begripligt och meningsfullt. 

Dessa är angivna av erfarna speciallärare och specialpedagoger. Det är metoder som används i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan för att synliggöra lärandet, ta reda på var eleverna 

befinner sig kunskapsmässigt. Studien visar även metoder för att göra lärandet begripligt, 

hanterbart och meningsfullt. Enligt examensordningen (SFS 2011:186) ska speciallärare med 

inriktning utvecklingsstörning visa fördjupade kunskaper inom bedömningsfrågor och 

betygssättning. Studiens kunskapsbidrag handlar om beprövade metoder såsom muntlig 

återkoppling, samtal med kollegor för att synliggöra lärande och ta reda på var elever befinner 

sig kunskapsmässigt. För elever i gymnasiesärskolans individuella program och träningsskolan 

så förekommer det att elevassistenter håller i individuell undervisning. Detta gör att det viktigt 

att tid finns för samtal i kollegiet till sambedömning. Att ta reda på elevernas lärmetoder, utgå 

från intresse samt skapa tydliga mål och syfte med undervisningen medför en känsla av 

sammanhang, KASAM, för eleverna. 

Framtida forskning 

Vi bedömer att studiens forskningsfrågor besvarats men anser att denna studie väckt fler frågor. 

Exempelvis så hade det varit intressant att veta effekten av valda metoder. Respondenterna för 

denna studie anger vilka fördelar de ser med valda metoder och det hade varit intressant att under 

en längre period få följa dem i sitt arbete för att se om effekten av valda metoder för bedömning, 

synliggörande av lärande och metoder för att göra lärandet hanterbart, begripligt och 

meningsfullt, kan upptäckas. Det är också intressant att följa om det kommer aktuella, mer 

utförligare, statligt bedömningsstöd för grundsärskola och gymnasiesärskola exempelvis i form 

av bildstöd och konkreta exempel. I föreliggande examensarbete förekommer goda exempel på 

metoder för att anpassa bedömning för olika förutsättningar och det hade varit intressant att få en 

ännu bredare, mer djupgående och samlad studie på goda exempel där man kan se vilka effekter 

som valda metoder ger.  
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Bilaga 2 

 

 

               

 Fakulteten för lärarutbildning 

Missivbrev 

Vi är två lärare som studerar till speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning. Vi går vår sista 

termin på utbildningen och det är dags att skriva vårt självständiga arbete. Syftet med vårt arbete är att 

belysa hur lärare som är verksamma inom grundsärskola eller gymnasiesärskola synliggör och 

planerar lärandet för elever samt hur de gör för att ta reda på och bedöma vart eleven befinner sig 

kunskapsmässigt. 

Vi arbetar som speciallärare i träningsskolan och som speciallärare på det individuella programmet på 

gymnasiesärskolan och vi har under utbildningens gång funderat på hur andra lärare arbetar med att 

synliggöra och planera lärandet samt vilka metoder andra lärare använder sig av för att bedöma 

kunskaper hos eleverna. 

Vi har en önskan om att ni skulle vilja delta i vår enkätundersökning som tar ungefär 10 minuter att fylla 

i. Din kunskap och erfarenhet är värdefull i detta sammanhang och vi är tacksamma för att du vill delta.  

Deltagandet är frivilligt och i studien kommer vi ytterligare att ta hänsyn till de övriga av 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf vilket innebär att: 

·        ni när som helst kan avbryta att fylla i enkäten. 

·        genom att vi utför enkätstudien digitalt kommer det inte vara möjligt att kunna spåra deltagarna, om 

spårning är möjligt kommer dem att avidentifieras i studien. 

·        resultatet kommer endast att användas för denna studie och datamaterialet förvaras så ingen obehörig 

kan ta del av det och förstörs efter att arbetet är examinerat. 

 
Vi har tagit hänsyn till GDPR enligt följande: Då enkäten skickas ut via SPSM så har vi inte tillgång till 

personuppgifter och behöver därför inte heller hantera dem.  

När studien är klar finns det självständiga arbetet tillgängligt på DIVA och Summon, vilket är 

Kristianstad högskolas sökbas. 
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Vi är tacksamma för svar innan den:  

Följ länken för att komma till enkäten: 

https://forms.gle/rrEg6yLmRWD5TxXAA 

 

Har du frågor är det bara att ta kontakt med oss. 

Tack för din tid och hoppas att du vill medverka . 

Med vänlig hälsning 

Jenny Petersen och Annika Johansson 

Kontaktuppgifter: 

Telefonnummer: Jenny Petersen:      Annika Johansson: 

E-mailadress: jenny.p.petersen@vellinge.se             annika.johansson@edu.varnamo.se  

Ansvarig lärare/handledare: Kerstin Ahlqvist  

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se  

044-2503000 

 
 
 
 

https://forms.gle/rrEg6yLmRWD5TxXAA
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