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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka lärares syn på formativ bedömning och det i relation 

till elever inom grund- och gymnasiesärskolans ämnesområde. Studien avser att 

belysa vilka möjligheter och hinder som undervisande lärare upplever i arbetet med 

elever med betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter i arbetet med 

formativ bedömning. Vilka kompetenser och förutsättningar är undervisande lärare 

i behov av i arbetet med elever med betydande kommunikativa och kognitiva 

svårigheter. Studien bygger på enskilda kvalitativa intervjuer med tio 
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speciallärare/specialpedagoger från tre olika grund-och gymnasiesärskolor. 

Resultatet analyseras utifrån den sociokulturella teorin. Det framgår genom 

intervjuerna vikten av att ha kunskap om olika sätt att kommunicera tillsammans 

med eleverna. Möjligheten att synliggöra elevernas kunskapsinhämtning i relation 

till elevernas IF och gruppens sammansättning med elever anses utgöra hinder för 

formativ bedömning. Det som behöver beaktas är vikten av att skapa förutsättningar 

för undervisande lärare att tillgodose elever i form av alternativa bedömningsformer 

som är framtagna för elever med betydande kognitiva och kommunikativa 

begränsningar då denna implikation tydligt saknas.  

Ämnesord  

Formativ bedömning, grundsärskolans ämnesområde, gymnasiesärskolans 

ämnesområde, kognition, kommunikation, särskola. 
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Abstract  

This study aims to examine teachers' views on formative assessment and that in 

relation to students within the subject area of compulsory school for children with 

intellectual disabilities (CSSID) and upper secondary school for children with 

intellectual disabilities (USSID). The study intends to shed light on the 

opportunities and obstacles that teachers experience when working with students at 

an early developmental level in the work with formative assessment.  What skills 

and prerequisites do teachers need working with students with significant 

communicative and cognitive difficulties? The study is based on individual 

qualitative interviews with ten special teachers / special educators from three 

different primary and secondary special schools. The results are analyzed on the 

basis of sociocultural theory. The interviews show the importance of having 

knowledge of different ways of communicating with the students. The possibility 

to make the students' knowledge acquisition visible in relation to the students' ID 

and the group's composition of students at different levels of development 

constitutes an obstacle to formative assessment.  What needs to be considered is the 

importance of creating conditions for teachers to provide students, at an early level 
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of development, with alternative forms of assessment that are developed for 

students with cognitive and communicative difficulties as this implication is clearly 

lacking. 
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Förord 

I detta examensarbete har vi haft ett tätt, nära och gott samarbete. Under processens 

gång har vi samarbetat både digitalt, träffats fysiskt och haft många diskussioner 

och reflektioner via telefonsamtal. Texten är skriven gemensamt via Google drive 

där vi fördelat och ansvarat för olika rubriker under processens gång. De artiklar vi 

har läst har var och en av oss översatt och skrivit samman enskilt. Utifrån detta har 

vi diskuterat, funderat, inflikat, lagt till, tagit bort och skrivit om och utvecklat till 

en gemensam text. Vi har bokat in och ansvarat för vars fem intervjuer, dock har 

båda suttit med vid samtliga. Därefter har vi fördelat transkriberingen mellan oss. 

Vi transkriberade vars fem intervjuer och vi har haft tillgång till allt material 

gemensamt, vilket gjorde att vi kunde lyssna igenom och kontrollera varandras 

transkriberingar i efterhand. Därefter har vi analyserat det tillsammans.  

Avslutningsvis vill vi ta tillfället i akt att tacka er som på ett eller annat sätt varit till 

hjälp för vår studie - utan er hade den inte varit genomförbar.  
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Inledning 

"Bedömning är dagens sätt att förstå hur man ändrar morgondagens undervisning" 

(Tomlinson, 1999 s. 10). Detta citat har väckt tankar hos oss i vår kommande 

profession som yrkesverksamma speciallärare med inriktning mot 

utvecklingsstörning. Vi båda har ett brinnande intresse för elevgruppen som läser 

enligt ämnesområde inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Under vår 

studietid har vi blivit särskilt uppmärksammade på att det råder svårigheter i den 

formativa bedömningen för elever som läser ämnesområde och som har betydande 

kommunikativa och kognitiva svårigheter. Dilemmat med den formativa 

bedömningen för berörd målgrupp synliggörs både internationellt och nationellt 

(Kleinert, 2009; Goldstein & Behuniak, 2010; Bourke m.fl. 2011; Anderson & 

Östlund, 2017). Forskning kring bedömning med fokus på undervisning och lärande 

i ämnesområden ses av Berthén (2007) som ett relativt outforskat fält. Studier 

riktade mot grundsärskolan fokuserar främst på att behandla områden som 

gemenskap, delaktighet och utanförskap.  

Ett av lärarens uppdrag i skolan är att bedöma elevers kunskaper. I skolans 

styrdokument står det beskrivet att läraren ska på ett pedagogiskt och medvetet sätt 

följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling (Skolverket, 2011). 

Kunskapssynen som skolan utgår ifrån bygger på olika former av kunskap, 

förståelse, fakta, färdighet och förtrogenhet och dessa fem ska interageras i 

undervisningen. Vid bedömningar är det elevernas förmågor kopplade till 

kunskapskraven i respektive ämne som värderas i form av bedömning (Skolverket, 

2011). För att undervisa i grundsärskolan och gymnasiesärskolan krävs formellt en 

examen som speciallärare med inriktning utvecklingsstörning där alla undervisande 

lärare har ansvar för bedömning (SFS, 2011:186).  

Forskning kring formativ bedömning i svensk grundskola ses som bristfällig av 

Grönlund (refererad i Skolverket, 2018). Ett fåtal studier som är gjorda nationellt i 

grundsärskolan (Andersson & Östlund, 2017; Ineland och Silfver, 2018) synliggör 

att det saknas relevanta metoder och verktyg för mätning av bedömning och lärares 

kompetens av detta. Anderson m.fl., (2016) berör även problemområdet där de 

studier som gjorts i grundsärskolan inte fokuserar på bedömningsfrågor. I 
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Skolinspektionens granskning (2020) i grundsärskolan synliggörs att arbetet med 

bedömning behöver utvecklas för att eleverna ska få förutsättningar att nå målen så 

långt det är möjligt inom ramen för utbildningen. Brister framkommer hos de 

undervisande lärarna i analys- och bedömningsarbetet och det finns även brister i 

kvalitén kring dokumentation av elevernas kunskapsutveckling (Skolinspektionen, 

2020).  

Studier (Anderson & Östlund, 2017; Bourke m.fl., 2011) som synliggör hur lärare 

och arbetslag arbetar med formativ bedömning visar att det är ett kraftfullt verktyg 

där elevernas prestation förbättras. Framträdande är även att det finns lite kunskap 

kring hur elever med betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter tar till 

sig kunskap, lärande och färdigheter genom formativ bedömning (Goldstein & 

Behuniak, 2010). Implikationer från internationell och nationell forskning (Kleinert 

m.fl., 2009; Bourke m.fl., 2011; Goldstein & Behuniak, 2010; Anderson & Östlund, 

2017) påvisar ett behov av fler studier och forskning för att utveckla formativ 

bedömning systematiskt utifrån elever som har betydande kognitiva och 

kommunikativa svårigheter. För att bedömningen ska bli mer systematisk med 

metoder som konkretiserar, visualiserar och bekräftar elevers lärande, efterfrågas 

alternativa kommunikationsformer som behöver testas och utvecklas. Det 

framträder en kunskapslucka kring formativ bedömning i grundsärskolans 

ämnesområden då systematisk forskning saknas. 

I vår kommande yrkesprofession är det således relevant att synliggöra hur formativ 

bedömning kommer till stånd för elever som befinner sig i betydande kognitiva och 

kommunikativa svårigheter. I det svenska skolsystemet är det påtagligt enligt 

Skolverket (2017) att skolan har en skyldighet att skapa och anpassa undervisningen 

för att tillgodose elevers olika behov.  

Våra egna arbetserfarenheter kring den formativa bedömningen för elever med 

betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter upplevs av oss som svårt och 

en större utmaning i att hitta alternativa bedömningsmetoder som synliggör det 

kontinuerliga lärandet och elevernas kunskapsutveckling. Särskilt för de elever som 

har större begränsningar i kognition och kommunikation. Som undervisande lärare 

i grund- och gymnasiesärskolans ämnesområde har våra reflektioner gett oss vidare 
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funderingar kring hur andra lärare arbetar med formativ bedömning tillsammans 

med målgruppen. Hur konkretiseras och hur tas den formativa bedömningen emot 

av berörd målgrupp? Våra tankar är att arbetet med formativ bedömning ställer krav 

på elevernas kognitiva och kommunikativa förmåga och abstrakt tänkande vilket 

skapar svårigheter för eleverna i berörd målgrupp. Likväl kan det skapa svårigheter 

och dilemman för den undervisande läraren att göra bedömningen begriplig för 

elever inom ämnesområde. Hur tas problematiken an till att göra kunskapskraven 

synligt för dessa elever i? Utifrån ovanstående resonemang ser vi det som en 

angelägen fråga att undersöka hur undervisande lärare arbetar med formativ 

bedömning och återkopplar och synliggör lärandet till eleverna med betydande 

kognitiva och kommunikativa svårigheter där grundförutsättningarna inte är 

självklara eller enkla. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur tio undervisande lärare i grund- 

och gymnasiesärskolans ämnesområde upplever och synliggör arbetet med 

formativ bedömning. Vidare syftar studien att belysa de metoder som undervisande 

lärare använder sig av och slutligen eventuella möjligheter och begränsningar.  

• Vilka upplevelser har undervisande lärare i grund- och gymnasiesärskolans 

ämnesområde i arbetet med formativ bedömning? 

• Vilka metoder använder lärare sig av för att synliggöra lärandet för elever 

med betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter?  

• Finns det några möjligheter eller begränsningar för undervisande lärare med 

den formativa bedömningen i förhållande till de elever som läser inom 

ämnesområde? 
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Bakgrund 

För att tydliggöra problemområdet med formativ bedömning i ämnesområden lyfter 

vi här fram bakgrunden till grundsärskolans och gymnasiesärskolans 

ämnesområden som skolform, intellektuell funktionsnedsättning (IF), 

kunskapskrav och bedömning och stödstrukturer i kommunikation.  

Grund-och gymnasiesärskolan inriktning ämnesområde 

Utbildning för personer med IF har inte alltid varit en självklarhet. Ur ett historiskt 

perspektiv har dessa urskilts och setts som obildbara och sinnesslöa och exkluderats 

från övriga med institutionalisering och fokus på omsorg (Berthén, 2007). En 

särskild skolplikt infördes år 1944 för de barn som ansågs vara bildbara. 1955 

inrättades begreppet särskola och några år senare kom särskolans första läroplan 

där elevernas förmåga och kompetenser lyftes fram som en utgångspunkt att bygga 

vidare på. Synsättet har förändrats genom åren från den enskilda individen till den 

omgivande miljön. Omsorgslagen som utformades år 1967 säkerställde att alla barn 

och elever fick rätt till undervisning. Detta gällde även de barn och elever som 

tidigare befunnit sig på institutioner och hållits utanför utbildningssystemet 

(Östlund, 2016). 

Från den första läroplanen till LGR 80 finns ett sammanhållet innehåll med mål och 

huvudmoment med vida ramar som skapade stort tolkningsutrymme. I LPO, 94 

(1994) formulerades mål ifrån övergripande texter där det inte var tydligt till vilka 

ämnen målen tillhörde. Där tillkom kursplanerna med uttryckta mål för varje kurs. 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2019) 

innehåller kursplaner och kunskapskraven formuleras i förmågor som ska utvecklas 

för att förberedas för ett aktivt deltagande i samhället. Utgångspunkten är att 

undervisningen ska utformas samt grundas på elevernas upplevelser, erfarenheter 

och förståelse av sammanhang då det p.g.a. IF innebär svårigheter att hantera och 

strukturera sina sinnesintryck. Skollagen förordar att ”Barn och elever ska ges stöd 

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen” (SFS, 2010:800). Det kompensatoriska uppdraget synliggörs med 
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uppdraget att ge elever som är i behov av stöd de anpassningar och uppmärksamhet 

som krävs för att kunna utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2018).   

I skollagen framgår det att alla oavsett om individen har en funktionsnedsättning 

eller inte, ska få en likvärdig utbildning. För de elever som har kognitiv 

funktionsnedsättning och som inte når upp till grundskolans kunskapskrav är 

grundsärskolan år 1–9 obligatorisk och gymnasiesärskolan frivillig. Båda är en 

skolform och en rättighet. En skolformsutredning görs för att tillhöra grund- och 

gymnasiesärskolan. En pedagogisk, social, psykologisk och medicinsk bedömning 

görs av adekvat personal. Utredningarna kompletterar varandra för att utesluta 

andra orsaker till skolsvårigheter än en IF (Skolverket, 2018). Skolformerna är 

indelade i två kursplaner, ämne och ämnesområde. För de elever som bedöms att 

inte nå kunskapsmålen i grund-och gymnasiesärskolans ämnen läser 

ämnesområdena kommunikation, verklighetsuppfattning, motorik, 

vardagsaktiviteter och estetisk verksamhet (SFS, 2010:800). Elever som läser 

ämnesområden utgörs ofta av elever med måttlig till svår IF (Östlund, 2012b).   

Intellektuell funktionsnedsättning 

Jakobsson och Nilsson (2019) beskriver att IF delas in i grav, måttlig eller lindrig. 

En individ med grav IF har ett mycket konkret sätt att uppfatta verkligheten och är 

i stort behov av kognitivt och kommunikativt stöd. Det är av stor vikt att förstå att 

det kan finnas stora variationer inom funktionsnedsättning och att det kan skilja sig 

mycket från person till person. Elever med en IF behöver mer hjälp och stöd i sin 

vardag och framför allt behöver extra tid. En funktionsnedsättning påverkar hela 

livet, men med förståelse från omgivningen, samt tydliga rutiner och 

hjälpmedel/anpassningar så kan vardagen underlättas (Nilsson Nordfors, 2019). 

Kunskapskrav och bedömning 

Skolverket (2015) beskriver att elevers möjlighet till delaktighet och inflytande ska 

vara lika framträdande som kunskaper i olika ämnen. Jämlika grunder såsom att ta 

ansvar och vara delaktig i undervisning och få vara delaktig i det egna lärandet 

omfattar alla elever i särskolan. Skolverket (2014) framhåller också att elevers 

möjligheter till inflytande ska tillgodoses utifrån elevernas förutsättningar. I Lgr11, 
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(2019) är kunskapskraven för ämnesområde uppdelade i syfte och centralt innehåll. 

Kunskapskraven synliggör krav på läraren att kontinuerligt bedöma eleverna utifrån 

var de befinner sig i sin kunskapsutveckling.  I Skolverkets (2015) stödmaterial för 

kunskapsbedömning i grundsärskolans ämnesområden anges att det kan vara svårt 

och en större utmaning i att bedöma var eleverna befinner sig kunskapsmässigt då 

elevernas funktionsförmåga både påverkar och kan sätta gränser för förutsättningar 

att utvecklas.  

Formativ bedömning 

Hirshs (2017) definition av formativ bedömning är att målen för undervisningen 

tydliggörs, samt att lärarens mål är att samla in information kring elevers nuvarande 

kunskapsnivå i förhållande till målen och att läraren återkopplar till eleverna och 

tydliggör hur eleven ska komma längre i sin kunskapsutveckling i relation till 

målen. Detta görs med summativ och formativ bedömning. Den summativa syftar 

till ett sammanfattande av elevernas kunskaper. Formativ bedömning är en metod 

för bedömningsarbete som systematiskt följer elevers utveckling och lärande. Med 

återkoppling och synliggörande av lärandet till eleverna betonas det formativa 

arbetet. För att den formativa bedömningen skall uppfattas som positiv är det av 

vikt att kunskaperna som ska utvecklas är meningsfulla och relevanta så eleven får 

stöd i sitt lärande och kan utvecklas så långt det är möjligt. Kunskapskraven behöver 

konkretiseras för att undervisningen ska kunna anpassas för att passa elevers 

olikheter och för att visa på innebörden med konkreta exempel (Hirsch, 2017). 

Alternativ och kompletterande kommunikation 

För de elever som har en svår IF beskriver Carlsson (2004) att språkförståelsen är 

klart nedsatt. Olika kroppsliga funktioner genom användningen av kroppsspråk, 

visuella föremål, tecken och bildstöd kan öka samspelet och kommunikationen. 

Carlsson (2004) anger att elever med betydande kognitiva och kommunikativa 

svårigheter används ofta föremål som skapar förståelse i vad som ska hända. På sikt 

kan det bli ett kommunikationsverktyg som blir värdefullt för att delge eleverna 

feedback och det kan även bli ett sätt för eleven att förmedla något som eleven vill 

göra.  Enlig Heister Trygg och Andersson (2009), ses alternativ kompletterande 

kommunikation som en ihållande och mycket komplex process. Det är eleven 
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(brukaren) som är i behov av AKK som står i fokus. Det är personer i omgivningen 

som tolkar elevens signaler eller symboler som skapar förutsättningar för en 

fungerande kommunikation. Personer med omfattande begränsningar i tal och språk 

är i behov av annat än tal för att tillgodose sig förmågan att kommunicera med sin 

omgivning. De behöver en alternativ kompletterande kommunikation (Heister 

Trygg & Andersson, 2009). 
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Tidigare forskning  

I urvalet av tidigare forskning gjordes sökningar i flera olika databaser.  I Summon 

användes sökorden formative assessments, special education validity, assessment, 

accountability, significant cognitive disabilities *intellectual disability vilket ledde 

vidare till andra vetenskapligt granskade artiklar.  I databasen Eric användes special 

education, formative assessment, assessment for learning, summative assessment, 

intellectual disability som därefter förfinades med sökorden special needs. 

Sökningen i SwePub gjordes med flera olika kombinationer av sökord men gav 

inget resultat. Sökorden formativ bedömning och grundsärskola gav dock ett litet 

urval på fyra träffar varav en nationell artikel var vetenskapligt granskad och som 

berörde problemområdet. Ett fåtal träffar antyder att forskningsfältet är begränsat 

nationellt. 

Den tidigare forskningen presenteras med teman utifrån nationell och internationell 

forskning. De teman som tas upp är hur formativ bedömning definieras och hur 

formativ och summativ bedömning kan komplettera varandra.  Även kognitionen 

och kommunikationens betydelse påverkar den formativa bedömningen. Med 

modifierade bedömningspraktiker synliggörs den formativa bedömningen och hur 

den kan komma till uttryck. Vidare berörs framgångsfaktorer och svårigheter i 

formativ bedömning.  

Definition av formativ bedömning 

Scriven (1967) och Bloom (1968) är båda av den åsikten att formativ bedömning är 

en process där en förändring sker, antingen i läroplanen eller i elevens 

kunskapsinhämtning. Black och Wiliam (1998), har en annan syn på formativ 

bedömning. Författarna anser att det som sker i klassrummet; ”inside the black 

box”, är av en stor betydelse för elevers lärande. Vidare hävdar Black och Wiliam 

(1998) att formativ bedömning innefattar det som sker i klassrummet då läraren drar 

slutsatser och förändrar undervisningen utifrån det som framkommit utifrån 

elevernas lärande. Detta sker genom samspel mellan elev och lärare. Blooms (1968) 

antagande om att det är en förändring i undervisningen som leder till förbättrad 

kunskap lärande hos eleven är fortfarande tydlig. Tillsammans med Black och 

Williams (2001) uppfattning vidgas begreppet formativ bedömning till att inkludera 
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klassrummet och dess verktyg som används där. För att uppnå maximal effekt 

behöver det som händer i klassrummet förändras. 

Formativ bedömning gör det möjligt för lärare att ta beslut i undervisningen utifrån 

elevernas behov och förutsättningar vilket möjliggör mer individuell undervisning 

för alla elever. Maské (2007) beskriver formativ bedömning som att övervaka 

elevernas framsteg och anpassa sin undervisningspraxis baserat på information som 

samlats in. Tomlinson (1999), konstaterar följande; "bedömning är dagens sätt att 

förstå hur man ändrar morgondagens undervisning" (s. 10). Lärare bör använda sig 

av daglig bedömning för att ta del av elevernas förståelse för lektionsmål och 

undervisning. (Bangert-Drowns m.fl., 1991; Marzano, 2007). En central del när det 

gäller formativ bedömning är vad syftet med undervisningen är samt på vilket sätt 

målen tydliggörs för eleverna så att de ska kunna utveckla en större förståelse för 

sitt eget lärande i undervisningen. Om målen för undervisningen inte har 

tydliggjorts för eleven, kan eleven sakna förmågan att veta vad som förväntas 

(Wiliam, 2013) 

Formativ bedömning kontra summativ bedömning 

Wiliam (2013) hävdar att de två beredningsformerna - summativ och formativ kan 

komplettera varandra, beroende på hur utfallet som ligger till grund för 

bedömningen används. Den formativa bedömningsprocessen har för avsikt att inte 

enbart förändra eleverna utan även undervisningen. Även Lundahl (2011) påtalar 

att summativa bedömningar används med syfte att sammanfatta elevernas 

kunskapsnivå i förhållande till någon bedömningsgrund t.ex. en betygsskala, medan 

formativ bedömning har som syfte att utveckla elevernas kunskaper under själva 

processen. Läraren och hens undervisning påverkas och förändras i denna process. 

Både Wiliam (2013) och Lundahl (2011) påvisar att det är minst lika viktigt att 

själva undervisningsprocessen utvecklas, eftersom arbetet med formativ 

bedömning syftar till att utveckla elevens kunskapsinhämtning genom 

undervisningen.  
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Formativ bedömning kontra kognitiva och kommunikativa 
svårigheter 

Med återkoppling och synliggörande av lärandet till eleverna betonas det formativa 

arbetet. För att den formativa bedömningen ska bli lyckad är det av vikt att 

kunskaperna som ska utvecklas är meningsfulla och relevanta så eleven får stöd i 

sitt lärande och kan utvecklas så långt det är möjligt. Den formativa bedömningen 

bygger enligt Wiliam (2013) på kognitiva färdigheter, samspel och kommunikation. 

Vidare menar han att forskning kring arbete med formativ bedömning påverkar 

kunskapsutvecklingen positivt. Ineland och Silfver (2018) vars studie är genomförd 

med två enkätfrågor utförd av 115 lärare och pedagoger lyfter upp den komplexa 

situationen med formativ bedömning för elever med kognitiva och kommunikativa 

svårigheter. De menar att det är viktigt att lärare och pedagoger utformar 

bedömningssituationer som stimulerar metakognitiv förmåga. Detta då både skrivet 

och talat språk har stor betydelse i bedömningsprocessen, samtidigt som elever med  

betydande kommunikativa och kognitiva svårigheter ofta har svårigheter med just 

detta.  

Kleinert m.fl., (2009) undersökte svar från lärare som utförde alternativa 

bedömningsformer i delstaten Kentucky (USA). Syftet var att undersöka hur 

kunskap och kompetens identifieras med stöd av en kognitionsmodell då 

svårigheter i kognitionen ses ha särskilda konsekvenser för elever med betydande 

funktionsnedsättningar. Framträdande är att yrkesverksamma inte nämnvärt har 

funderat på hur elever med kognitiva funktionsnedsättningar tänker. Utbildning har 

snarare fokuserat på att lära ut observerbara och mätbara beteenden som leder till 

självständighet för eleverna (Kleinert m.fl., 2009). 

Bourke, Mentis och Todd (2011) utförde en nationell undersökning i Nya Zeelands 

grund-, gymnasie-, och specialskolor under en treårsperiod (2007–2009). Syftet var 

att identifiera de bedömningsmetoder lärare använde för elever med betydande 

kognitiva och kommunikativa svårigheter med fokus på narrativ bedömning. En 

kvantitativ metod användes i form av att samla in enkäter om lärares nuvarande 

praxis och användningen av nationella bedömningsmetoder för elever i berörd 

målgrupp där 964 respondenter deltog. Den kvantitativa metoden kompletterades 
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med ett mindre antal kvalitativa forskningsmetoder i form av intervjuer och 

fallstudieexempel i tre skolor. Sex intervjuer utfördes varav fyra stycken var på två 

grundskolor och två intervjuer utfördes på en specialskola. I de tre skolorna 

samlades fallstudieexempel in som illustrerade implikationerna för lärare som 

använder narrativ bedömning. Med stöd av en sociokulturell konceptualisering av 

formativ bedömning utforskades lärares och elevers roll i bedömning. Resultatet 

visar att narrativ bedömning i kombination med elevernas kommentarer som 

synliggjordes med olika stödstrukturer gav lärare förtroende att bedöma elever i den 

formativa bedömningen. Precis som Anderson och Östlund (2017) samt Kleinert 

m.fl., (2009) belyser gav kombinationer av olika stödstrukturer som fotografier, 

digitala inspelningar med elevernas egna reflektioner och analys kring lärandet 

möjlighet för lärare att ta kunskapen vidare för att utveckla undervisningen. 

Goldstein och Behuniaks (2010) kvalitativa och kvantitativa studie som 

genomfördes i Connecticut, USA förmedlar att det ses som svårt att bedöma elever 

som har betydande kognitiva svårigheter och lägre grad av möjlighet att uttrycka 

och förmedla sin kommunikation till skillnad för de elever som använder sig av 

förstärkande kommunikation och symbolspråk. I resultatet framträdde teman till 

hur lärare utvärderar elevernas kunskaper. Samtidigt synliggjordes det att vissa 

elever inte kunde engagera sig i det akademiska innehållet. Hur kunskaper och 

färdigheter i bedömningsformer påverkar elever med betydande kognitiva och 

kommunikativa svårigheter i deras lärande var märkbart okänt. Lärarna sågs vara 

oroliga för att de inte har tillräcklig kompetens att undervisa och bedöma elever 

med kognitiva och kommunikativa svårigheter. Detta för att en skillnad utläses i 

bedömning för de elever som har låg grad av kommunikationsförmåga i jämförelse 

med de som använder sig av symbolspråk och förstärkande kommunikation. Mer 

forskning kring detta dilemma efterfrågas (Goldstein & Behuniak, 2010). 

Kommunikationens betydelse för formativ bedömning 

Undervisande lärare ser det som svårt att utföra formativ bedömning för de elever 

som har en förspråklig kommunikation (Goldstein & Behuniak, 2010). Utmaningar 

kring att utforma alternativa bedömningsformer utifrån kompletterande 

kommunikation för elever med kognitiva och kommunikativa svårigheter skapar 
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således utmaningar för undervisande lärare. Kleinert m.fl., (2009) påvisar att 

lärarna bör vara försiktiga för att varken undertolka eller övertolka de elever som 

har en förspråklig kommunikation. Även Bourke m.fl., (2011) synliggör svårigheter 

kring övertolkning och undertolkning. Övertolkning kan leda till att lärarna 

tillskriver eleven insikter om elevens lärande, vilket inte nödvändigtvis delas av 

eleven. Undertolkning kan resultera i att den formativa bedömningen endast blir en 

dokumentation, exempelvis i form av ett fotoalbum med bildtext (Bourke m.fl., 

2010). Enligt Nilsson Nordfors (2019) har den omgivande miljön stor roll för hur 

kommunikationen fungerar för elever med betydande svårigheter med kognition 

och kommunikation. Genom att påverka elevernas kommunikationsförmåga är det 

av betydelse att starta med miljön och sitt eget beteende. Detta ställer krav på en 

lyhörd omgivning som tolkar elevens signaler och som erbjuder olika sätt att 

kommunicera. Vad som blir av vikt i den formativa bedömningen som bygger på 

kognition är att undersöka och synliggöra hur den formativa bedömningen uttrycks 

och tas emot av elever på med kognitiva och kommunikativa svårigheter.  

Modifierade bedömningspraktiker 

Aidonopoulou-Read, (2019) beskriver att med en modifierad bedömningspraktik 

kan lärare använda en mer praktisk metod av formativ bedömning för elever med 

autism och svåra inlärningssvårigheter. Studien innefattade videoinspelning av fem 

elever under en tvåveckorsperiod. Resultatet visade att då eleverna hade svåra 

kognitiva och kommunikativa svårigheter var en verbal feedback av den formativa 

bedömningen ineffektiv. Då eleverna saknade de sociala koderna och inte var 

mottagliga för feedback antingen genom symboler eller genom talat språk fick 

feedbacken ske i form av kroppsspråk som formativ feedback. Aidonopoulou-Read 

(2019) beskriver att den formativa bedömningen bör ha som grund att ändra 

undervisningen för att elever skall tillgodogöra sig kunskaper och studien visar att 

den formativa bedömningen skulle behövas ses över för att tillgodose varje individ.  

Det finns en enighet i följande studier (Ineland & Silfver, 2018; Cornelius, 2013; 

Aidonopoulou-Read, 2019) att elever med IF ofta har kognitiva och kommunikativa 

svårigheter.  Det kan då uppstå dilemma för en elev som eventuellt har erhållit sig 

kunskaper, men som p.g.a. sin IF har svårt att kommunicera denna kunskap. Då 
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behöver lärare hitta andra metoder för att hjälpa eleven att kunna delge sina 

kunskaper (Ineland & Silfver, 2018; Cornelius, 2013; Aidonopoulou-Read, 2019).  

Nilsson Nordfors (2019), har arbetat fram ett material vars syfte är att konkretisera 

och tydliggöra elevernas och lärarnas uppdrag. Cirkeln bygger på följande fem 

förmågor: ansvar, kreativitet, kommunikation, reflektion och samarbete vilket 

sammanfattar hela läroplanen. Genom förmågecirkeln vet lärarna vad de ska arbeta 

med och det centrala innehållet visualiseras för eleverna. Förmågorna ingår i 

grundsärskolans och gymnasiesärskolans läroplan och förenas med varje ämne och 

ämnesområde. Under varje förmåga tydliggörs begrepp som redogör för vad eleven 

ska utveckla vilket skapar en helhetsbild på både lärande och bedömning (Nilsson 

Nordfors, 2019). 

Framgångsfaktorer i bedömning  

Anderson och Östlund (2017) följde fyra arbetslag med totalt 20 lärare och 

elevassistenter i deras arbete med formativ bedömning. Resultatet utifrån 

arbetslagets skriftliga texter tolkades med stöd av den sociokulturella teorin med 

begreppen situerat lärande och samarbete. En betydande framgångsfaktor som ses 

som utvecklande av lärande är direkt feedback till eleven. På så sätt ges möjlighet 

till att självutvärdera sitt lärande och skapa delaktighet i sin egen vardag. Att 

konkretisera lärandet involverar eleverna och feedbacken som ges är av vikt 

(Anderson & Östlund, 2017; Kleinert m.fl., 2009). Genom att använda sig av 

kontinuerlig formativ bedömning med upprepade bedömningar av elevernas 

färdigheter ses en möjlighet för eleverna att kunna generalisera. Möjligheter för 

detta är att eleverna kan delta på olika sätt utifrån intresse med konkret material och 

olika digitala lösningar i ett socialt sammanhang. Att bygga in generaliseringar i 

undervisningen genom att använda sig av olika visuella former ses som 

framgångsfaktorer. På så sätt leder bedömningarna till möjligheter för att utveckla 

lärandet och göra undervisningen differentierad där individuellt stöd och 

undervisning är anpassat utifrån olika förutsättningar. Med olika minnesstöd i den 

formativa bedömningen ges möjlighet för att eleverna ska kunna synliggöra vad de 

lärt sig (Kleinert m.fl., 2009). Wiliam (2013) hävdar att all undervisning bör utgå 

ifrån följande tre nyckelstrategier; att ta reda på var eleven befinner sig i sitt lärande, 
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att ta reda på vart de är på väg och hur man ska komma dit. Till sin hjälp har eleven 

den undervisande läraren och sina klasskamrater och tillsammans med dem har de 

möjlighet att skapa en undervisning som möter elevernas behov. Både Hattie (2012) 

och Wiliam (2013) poängterar hur viktigt det är att undervisningen sker i ett 

samspel som möter elevernas behov. Östlund (2012b) beskriver det relationella 

perspektivet som en förutsättning för att undervisningen ska kunna fungera; 

tryggheten som goda relationer för med sig skapar undervisningsklimat som också 

möjliggör en kunskapsutveckling som bygger på elevens förkunskaper (ibid).  

Nilsson Nordfors (2019) beskriver att inom ämnesområden finns det stora 

skillnader i funktionsförmåga. Bedömning av elevers kunskaper görs utifrån elevers 

olika förutsättningar vilket innebär att kunskapskraven i kursplanerna kan se olika 

ut och ha olika betydelse. Nilsson Nordfors (2019) belyser att det är viktigt att 

berätta för eleverna vad som förväntas av dem. De behöver bli medvetna om vilka 

mål de ska uppnå, samt ha en möjlighet att visa vad de kan och förstår. Nilsson 

Nordfors (2019) påpekar vidare att det är först när eleverna förstår vad de förväntas 

lära sig och också bedömas utifrån som det blir motiverande.  

Svårigheter i bedömning 

Anderson och Östlunds (2017) resultat synliggör en utmaning för arbetslagen i 

arbetet med bedömning kring elever som hade omfattande inlärningssvårigheter 

och var i behov av AKK. Framträdande var att arbetslagen hade en medvetenhet 

kring att arbetet med bedömning tar tid att utveckla och förändra.   

Kleinert m.fl., (2009) påvisar att elever som har en förspråklig kommunikation och 

kognitiva begränsningar inte framträder i deras resultat av studien vilket ses som 

oroväckande. Ett framträdande resultat synliggör att yrkesverksamma inte tidigare 

har funderat nämnvärt på hur elever med större kognitiva och kommunikativa 

svårigheter tänker. Utbildningen har snarare fokuserat på att synliggöra och lära ut 

observerbara mätbara beteenden som hade självständighet som mål. Studien 

skriven av Ineland och Silfver (2018) lyfter att resultatet visar att aktörerna i studien 

ansåg att det fanns en risk att det blir funktionsnedsättningen som bedöms och 

betygssätts i stället för kunskaperna eleverna tillägnat sig. Detta då det upplevs svårt 
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att bedöma och betygsätta elever eftersom det är svårt att skilja på vad som tillhör 

elevers svårigheter på grund av IF och vad som beror på att eleven inte tagit till sig 

tillräckliga kunskaper. Heritage (2010) vars studie lutar sig på en empirisk 

granskning av 196 studier menar att en viktig egenskap med formativ bedömning 

är att om eleverna saknar förmågan att övervaka sitt eget lärande och ta 

korrigerande åtgärder, förblir de beroende av lärare som den primära resursen för 

sitt lärande och kommer sakna förmågan att utvecklas som självständiga elever.  

Sammanfattning av tidigare forskning 

Formativ bedömning ses som en process som utgår från eleverna och förändrar 

undervisningen mot olika mål och kunskapskrav. Alternativa 

kommunikationsformer efterfrågas samt att dessa behöver testas för att göra den 

formativa bedömningen systematisk. På så sätt kan metoder som visualiserar och 

konkretiseras bekräfta elevernas lärande. I den tidigare forskningen framträder i 

huvudsak elever som har någon slags kommunikativ färdighet i form av 

symbolspråk och förstärkande kommunikation. För denna grupp synliggörs vinster 

med formativ bedömning i form av konkret material, digitala lösningar och olika 

minnesstöd. En tydlig implikation är att elever som har låg grad av kommunikation 

och större kognitiva svårigheter inte framträder. På så sätt synliggörs en skillnad i 

den formativa bedömningen mellan de elever som har en förspråklig 

kommunikation och de elever som använder sig av en förstärkande kommunikation 

och symbolspråk. Därav vill vi i vår studie synliggöra hur den formativa 

bedömningen för elever som har betydande kognitiva och kommunikativa 

svårigheter upplevs och vilka metoder som används och synliggörs av undervisande 

lärare. Vi ser det som en angelägen fråga då den tidigare forskningen visar på 

vinster i den formativa bedömningen men forskning kring berörd målgrupp saknas. 

Behovet av mer forskning kring vilka utmaningar lärarna möter för att utveckla 

undervisningen i relation mellan kunskapskrav och elevernas omsorgsbehov 

synliggörs. Även behovet av mer forskning kring samspel och det sociala lärandet 

i en praktikgemenskap framträder. Således är det av vikt att lyfta fram och 

synliggöra hur undervisande lärare arbetar med formativ bedömning för berörd 
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målgrupp, vilka metoder som används och vilka svårigheter och möjligheter som 

kan framträda.  

Genom vår studie vill vi ge ett kunskapsbidrag hur undervisande lärare upplever 

formativ bedömning för elever med betydande kognitiva och kommunikativa 

svårigheter. Vidare kommer det ges en liten insikt på vilka metoder som används 

och vad det är som anses svårt, samt vilka begränsningar det finns i arbetet med att 

skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna reflektera över sitt eget lärande. 

Studien kommer också belysa möjligheter och hur de undervisande lärarna upplever 

att den formativa bedömningen skulle kunna utvecklas för elever med betydande 

kognitiva och kommunikativa svårigheter.  
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Sociokulturell teori 

Vi har valt att utgå från den sociokulturella teorin då de utgår från perspektivet att 

lärande i hög grad är socialt och sker i samspel med andra människor. Den 

sociokulturella teorin återspeglas i vårt syfte kring hur undervisande lärare i grund- 

och gymnasiesärskolans ämnesområde upplever formativ bedömning för elever 

som har betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter. Utifrån 

frågeställningarna anser vi att den sociokulturella teorin kan hjälpa oss att förstå hur 

den formativa bedömningen kan komma till stånd i ett kommunikativt och socialt 

samspel mellan undervisande lärare och elever.  

Sociokulturell teori 

Enligt Evenshaug och Hallen (2001) är den sociokulturella teorin viktig i arbetet 

med elever som har betydande kognitiva och kommunikativa förmågor. Eleverna 

behöver hjälp med att hitta andra vägar än verbalt till kommunikation. Vygotskij 

(2005), förespråkar att språket är ett speciellt viktigt redskap i den kognitiva 

utvecklingen. Vygotskij vidhåller att eleverna utvecklar sina grundläggande 

kognitiva färdigheter i ett samspel och samarbete med andra och att det 

sociokulturella sammanhanget är av stor betydelse för utvecklingen (Evenshaug & 

Hallen, 2001). Även läroplanerna, Lgr11, och Gysär-13 (Skolverket, 2011a; 

Skolverket, 2013) som styr undervisningens innehåll har till viss del inspirerats av 

den sociokulturella teorin, i det avseendet att lärandet är kommunikativt och sker i 

ett sammanhang i samspel tillsammans med andra individer. 

Proximala utvecklingszonen 

Inom den sociokulturella teorin är den proximala utvecklingszonen central, 

poängterar Säljö (2014) och Dysthe (1996). Begreppet proximala utvecklingszonen 

myntades av Vygotskij och är skillnaden på vad eleven kan åstadkomma på egen 

hand utifrån sin egen förmåga och dit eleven kan nå i samspel och med hjälp av 

någon annan (Dysthe, 1996). Säljö (2014) i sin tur beskriver att utvecklingszonen 

är där eleven är mottaglig för stöd och klargöranden från en annan person. Det 

ligger i linje med Dysthe (1996) som betonar att för eleven ska kunna utvecklas 

måste således undervisningen och elevens tilltänkta progression ligga en bit ifrån 
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vad eleven kan på egen hand för att utveckling ska ske. När eleven är i den närmaste 

utvecklingszonen så har den enklare att ta emot instruktioner, beskrivningar och 

förklaringar. Säljö (2014) beskriver att det är här som den undervisande läraren eller 

en kamrat med högre kunskaper kan vägleda en elev hur man använder kulturella 

redskap till en mer utvecklad kunskap. För att tillgodose sig samspel krävs det att 

du har en relation till eleverna med kognitiva och kommunikativa svårigheter, då 

du som undervisande lärare bör kunna tolka elevers känslor och uttryck. Vi 

tillgodoser oss kunskap i ett sammanhang tillsammans med andra människor. (Säljö 

2014). 

Mediering och artefakt 

Inom sociokulturell teori är artefakt och mediering centrala begrepp. Mediering 

innebär att människan inte upplever sin omvärld direkt utan använder redskap 

artefakter för att förstå och agera i omvärlden (Säljö, 2014). Vidare lyfter Säljö 

(2014) fram att människan själv är ett medierande verktyg. Det viktigaste 

medierande verktyget är språket. All form av kommunikation är på så sätt viktigt 

inom det sociokulturella perspektivet och det utgör länken mellan människan och 

dess omgivning. Säljö (2005) poängterar att alla samtal är ett uttryck för mediering. 

Det kan vara en blick, en fråga eller en beskrivning av en händelse som medierar 

det som samtalspartnern tänker och som ger förutsättningar för lärande. Inom det 

sociokulturella perspektivet är samtalet en viktig betydelse för lärande. 

Kommunikation leder till delaktighet och gör att människan kan samspela med 

andra (Säljö, 2014). 

Scaffolding 

För att elever ska få de möjligheter som de behöver för att nå en proximal 

utvecklingszon krävs stödinsatser som främjar elevers lärande. Denna process 

kallas för ”scaffolding”. Scaffolding innebär att den som innehar större kunskaper 

om ett visst ämne eller område kan agerar som en “dragare” och förebild för den 

som finner att delar av inlärningsprocessen ligger bortom dennes förmågor. Det kan 

även ske med hjälp av anvisningar som tjänar samma syfte (Säljö, 2014). 
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Tillämpning av de teoretiska begreppen 

Formativ bedömning smälter samman med kognitiva och sociokulturella teorier om 

lärande på flera sätt. Ur ett kognitivt perspektiv gör den formativa bedömning det 

möjligt för lärare och elever att konsekvent arbeta i proximala utvecklingszonen, 

där lärande sker. Ur ett sociokulturellt perspektiv tar formativa bedömningar hänsyn 

till samspelets roll tillsammans med undervisande lärare och elever som ligger 

högre i den proximala zonen och kan därmed interagera i sociala och interaktiva 

processer som stödjer lärande inlärning (Heritage, 2010). Då det är i det 

interpersonella samspelet som kunskapsutveckling sker enligt Havnesköld och 

Mothander (2002), kommer vi att utgå från den sociokulturella teorin beträffande 

den specialpedagogiska utgångspunkten. Det blir av vikt att ta reda på hur 

undervisande lärare alternativt tar hjälp av elever som är på en högre proximal zon 

för att utmana elever med betydande kommunikativa och kognitiva svårigheter. Vår 

förhoppning är att vi kan ta del av hur undervisande lärare guidar eleven framåt 

samt ger återkoppling till det som händer och vad som komma skall vilket är syftet 

med formativ bedömning. Då flyttas intresset från vad eleven redan kan, den 

aktuella kunskapsnivån till vad eleven skulle kunna med hjälp av rätt pedagogisk 

stöttning (Säljö, 2014; Vygotskij, 2005). De tematiska analysbegreppen vi kommer 

att använda oss av i vår studie är följande: proximala utvecklingszonen, artefakt, 

mediering och scaffolding. 
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Metod 

I metodavsnittet redogörs för val av metod samt diskussion kring fördelar/nackdelar 

med metodvalet. Vi presenterar vårt urval och begränsning samt hur vi har 

genomfört vårt studie och bearbetningen av den insamlade empirin och hur vi har 

förhållit oss kring de etiska aspekterna. I metodlitteraturen nämns ofta forskaren 

som den som utför studien. Vi förhåller oss till uttrycket skribenter då vi inte går en 

forskarutbildning.  

Kvalitativa intervjuer  

Trost (2010) anser att den kvalitativa forskningen är till för att kunna analysera 

relationer mellan människor som sociala varelser och deras egenskaper. För att få 

veta hur undervisande lärare resonerar kring den formativa bedömningen för elever 

med betydande kommunikativa och kognitiva svårigheter har semistrukturerade 

intervjuer genomförts. Bryman (2011) anser att intervju är den metod som används 

mest inom kvalitativ forskning. Sedan 1980-talet har kvalitativa metoder blivit en 

central metod inom samhällsforskning enligt Kvale och Brinkmann (2014), som 

tänker att forskningsintervjuer bygger på vardagssamtal. En kvalitativ metod vill ta 

reda på hur något upplevs, snarare än i vilket utsträckning något förekommer (Kvale 

& Brinkman, 2014). Fördelarna med att använda sig av semistrukturerad intervju 

är enligt Bryman (2011) att forskaren kan ha en flexibilitet vid intervjutillfället att 

lägga fokus på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. Bryman (2011) 

avser vidare att forskare kan röra sig fritt mellan frågorna i sin intervjuguide för att 

plocka upp de områden som respondenten lägger tonvikt vid samt att det finns 

möjlighet till följdfrågor. De risker som Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram, 

är till exempel att det kan finnas föreställningar om att intervjuer är enkelt att utföra, 

vilket kan leda till att forskaren inte är tillräckligt förberedd. Intresset riktas mot 

vad specialpedagogerna och speciallärarna berättar i intervjuerna, det vill säga det 

narrativa. Intervjumetoder finns i en mängd olika utförande och kombinationer och 

ses som flexibel. Patel och Davidsson (2011) anger den enskilda personliga 

intervjun som mest vanlig och enklast att genomföra. 

I vår studie var vi intresserade av att undersöka hur undervisande lärare i grundsär-

och gymnasiesärskolans ämnesområde upplever formativ bedömning för elever 
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med betydande kommunikativa och kognitiva svårigheter. Genom enskilda 

intervjuer fick de som kanske inte hade kommit till tals vid gruppintervjuer göra sin 

röst hörd - på så vis anser vi som genomfört studien att vi fick ett bredare perspektiv 

då det var den intervjuades upplevelse vi ville komma åt. Denscombe (2018) 

beskriver att en fördel är att det som kommer till uttryck under intervjun utgår från 

en källa d.v.s. den intervjuades. Intervjun blir även lätt att kontrollera då vi som 

författare endast har en persons världsbild att förhålla oss till samt att 

transkriberingen blir enklare då det endast är en persons röst utöver våra egna. Dock 

så ses det som en nackdel med enskilda intervjuer då det kan begränsa olika 

synpunkter och åsikter samt diskussioner som hade kunnat framträda vid 

gruppintervjuer (Denscombe, 2018). 

Urval 

På grund av den rådande situationen med Covid-19 användes bekvämlighetsurval, 

då det fortfarande rådde en viss försiktighet med att besöka andra verksamheter 

inom grundsärskolan. Bekvämlighetsurval användes för att finna de respondenter 

som var villiga att delta och som var lättillgängliga vilket leder till ett målstyrt urval 

till undervisande lärare i ämnesområde (Bryman, 2011). Bekvämlighetsurvalet gör 

det möjligt att välja första bästa som säger ja till att bli intervjuade/observerade och 

kan därmed inte utgöra ett val så att t.ex. spridning av lärarnas bakgrund/vilka slags 

skolor de arbetar på o.s.v. blir stor. Vi hade egentligen enbart två urvalskriterium. 

Det var att det skulle vara undervisande speciallärare/specialpedagoger med 

inriktning utvecklingsstörning och som arbetar med elever som läser ämnesområde 

och har betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter. Urvalet är 

fördelaktigt vid mindre forskningsobjekt då forskaren har begränsad tid 

(Denscombe, 2014). Urvalsprocessen genomfördes genom de 

speciallärare/specialpedagoger som fanns att tillgå i två geografiska områden i 

södra Sverige. Dessa fann vi genom olika kontaktnät. Vi gjorde ett mailutskick eller 

tog personlig kontakt med respondenter där en förfrågan om att ställa upp på 

intervjuer ställdes. Totalt blev det tio respondenter - fem från ett geografiskt område 

och fem från ett annat. Respondenterna arbetar inom grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan i två lite mindre kommuner i södra Sverige. Inom dessa 
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skolformer är oftast undervisande lärare utbildad specialpedagog alternativt 

speciallärare. Två av respondenterna studerar till speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning- de har dock båda stora erfarenheter av målgruppen då de 

arbetat en längre tid i grundsärskolan. Ofta har undervisande lärare i ämnesområde 

sin grundutbildning som förskollärare vilket nio av tio respondenter i vår studie 

hade. Det görs ingen större skillnad på specialpedagog/speciallärare - det viktiga är 

att de har inriktning utvecklingsstörning. Två är utbildade specialpedagoger men är 

anställda som speciallärare. De uppgav att de inte såg något problem med det. De 

undervisande lärarna har mentorskap i klasserna - således även de som vi intervjuat. 

Fördelningen mellan kvinnor och män var desto svårare att påverka. Resultatet här 

blev att vi har intervjuat en man och nio kvinnor. Ett missivbrev skickades eller 

gavs ut till samtliga medverkande i vår studie. Varje person fick läsa igenom 

missivbrevet, underteckna för att godkänna sin medverkan samt ta del av 

Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer. (Se bilaga 1). 

Genomförande 

Patel och Davidsson (2011) framhåller vikten av att vi som ska genomföra intervjun 

är väl förberedda. Innehållet i intervjun hade för avsikt att behandla de områden 

som är tänkt att undersökas samt ge svar på våra frågeställningar. Intervjufrågorna 

måste vara relevanta för att skapa intresse hos respondenten för att de i sin tur skall 

ge svar på syftet. Fördelar med intervju som datainsamlingsmetod är att den är 

lämpad för att kunna få fram informantens känslor, tankar och erfarenheter (Dalen, 

2015) - vilket var vårt syfte med studien. Vid upprättandet av intervjuguiden vände 

och vred vi på frågorna ett antal gånger innan vi slutligen kände oss nöjda med dem. 

Utgångspunkten var att ställa frågor som var öppna för att komma nära 

respondenternas tankar och upplevelser som besvarar syftet utan att frågorna var 

tillrättalagda för att påverka respondenterna till att ge ett “rätt svar”.  

Det finns olika tillvägagångssätt att dokumentera intervjusvaren. I vår studie har vi 

använt oss av anteckningar och ljudinspelning i form av diktafon. Patel och 

Davidsson (2011) vidhåller att om vi enbart fört anteckningar skulle det krävas 

mycket träning och kan göras mer eller mindre omfattande. Samtidigt beskriver 

författarna att vid ljudinspelning krävs ett tillstånd från den som blir intervjuad 
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vilket vi fick av samtliga respondenter. Efterarbetet med transkribering såg vi som 

tidskrävande, men med hjälp av ett program som tillhandahålls av Office 365 blev 

det en aning smidigare. Programmet transkriberade texten, dock var vi tvungna att 

läsa igenom den transkriberade texten flertalet gånger för att säkerställa att det var 

korrekt nedskrivet. Det gjorde vi genom att lyssna på intervjun samtidigt som vi 

följde med i den skrivna texten. Vi såg dock att fördelarna med att spela in 

intervjuerna var övervägande, för att samtalen ska bli mer flytande samt att vi som 

skribenter skulle kunna lyssna igenom på vad som sägs vid intervjun flertalet 

gånger. Bryman (2011) beskriver att om bara anteckningar förs vid intervjuer så är 

det lätt att förlora speciella fraser och uttryck.  

I likhet med Bryman (2011) så har vi använt en intervjuguide vid intervjutillfället. 

(Bilaga 2). En intervjuguide ger möjlighet och skapar en struktur över vilka 

områden studien berör. Frågorna utgick från studiens övergripande tema relaterat 

till frågeställningarna. När det gäller plats för intervju tog vi hänsyn till 

respondenternas önskemål. Inför intervjutillfället kom vi fram till gemensamt med 

intervjupersonen en behaglig plats som passade för att hen skulle känna sig trygg. 

Vi båda närvarade vid samtliga intervjuer. Tre av intervjuerna gjordes på 

intervjupersonernas arbetsplatser och övriga sju gjordes över Google meet. 

Anledningen till detta var dels p.g.a. Covid restriktioner, dels för att tiden var knapp 

för vissa av intervjupersonerna. Bryman (2011) menar att det är viktigt att 

intervjupersonerna känner sig trygga vilket vi upplevde att respondenterna var. 

Materialet i studien behandlas konfidentiellt för att resultatet inte ska kunna kopplas 

till någon av intervjupersonerna. Vi upplevde att intervjupersonerna behövde tid att 

fundera för att kunna svara på någon av våra frågor.  Intervjuerna tog i genomsnitt 

cirka 50 minuter att genomföra. Vi lade märke till att några upplevde det som ett 

svårt ämne med att arbeta för elever med betydande kognitiva och kommunikativa 

svårigheter och det skulle kunna vara en av anledningarna till att några svar tog 

längre tid för intervjupersonerna att delge oss. Några gav oss långa utläggningar 

och även idéer att arbeta med i våra egna verksamheter. Vid transkriberingarna av 

intervjuerna genererade dessa mellan 8–23 sidor transkriberad text.  
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Begränsningar  

Antalet intervjuer i kvalitativa undersökningar kan ofta upplevas som litet i 

förhållande till kvantitativa undersökningar som har krav på representativitet. Då 

urvalet vid kvalitativa studier sker med ett annat syfte blir även kraven på antal 

intervjupersoner andra än vid enkätundersökningar. Studien grundar sig på tio 

intervjuer, men enligt Patton (1990) finns det ingen skriven regel för hur många 

intervjuer som krävs för att genomföra en kvalitativ undersökning. Det är viktigt att 

forskaren tänker igenom vad det är hen efterfrågar samt vilket djup hen tänker sig 

med sin undersökning. Tio intervjuer anser vi inte vara så många, men utifrån tid 

och framför allt studiens storlek anser vi det vara relevant.  

Om antalet intervjuer blir för stort kan det bli svårt för forskaren att överblicka sitt 

material och tolkningarna kan komma att bli ytliga. Om antalet intervjuer däremot 

är för litet kan intervjuaren gå miste om betydelsefulla dimensioner och variationer 

sett till frågeställningen och dess syfte. Regeln är att det är bättre med kvalitet än 

kvantitet, då kvalitet innebär att de som utfört studien gjort noggranna förberedelser 

och grundliga analyser av intervjuerna. Syftet ska hellre vara att säga mycket om 

lite än att säga lite om mycket (Silverman, 1993). Möjligheten att utöka antalet 

intervjuer i efterhand finns om skribenten upplever att hen har för lite material efter 

analysen. Ofta kan antalet intervjuer bli begränsad p.g.a. tidsbrist och då 

förespråkas färre och djupare intervjuer. Det som upplevdes som svårt för oss som 

utfört studien var att finna en tid som passade både oss som författare och våra 

respondenter, då vi arbetar i olika kommuner och skolorna har olika vistelsetider 

för eleverna.  

Bearbetning och analys av empiri  

Vi har valt att arbeta utifrån den tematiska analysmodellen (Bryman, 2011). 

Tyngden i uppsatsen ligger på vad som sägs och inte hur det sägs. En tematisk 

analys anses flexibel och har inga fasta regler. Metoden är användbar för att hitta 

teman och mönster samt organisering av empirin (Braun & Clarke, 2006). Enligt 

Braun och Clarke (2006, s. 87) har den tematiska analysen sex faser och då 

analysmetoden inte är linjär kan man fritt röra sig mellan de olika faserna.  
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• I den första fasen transkriberade vi de inspelade intervjuerna med hjälp av 

Office 365, vilket följdes av att vi noggrant läste igenom det transkriberade 

materialet för att kunna identifiera teman och mönster.  

• I den andra fasen färgkodades materialet manuellt genom att plocka ut 

relevanta citat.  

• I tredje fasen diskuterades framträdande teman fram utifrån valda citat.  

•  I den fjärde fasen gällde det att se till att varje citat låg under rätt tema.  

•  I den femte fasen förfinades teman.  

•  I den sjätte och sista fasen skrevs resultatet samman. 

Vi har analyserat och diskuterat intervjuerna tillsammans. Direkt efter avslutad 

intervju pratades vi vid och delade våra tankar med varandra. Redan vid första 

reflektionen innan vi transkriberade texten diskuterade vi om vi kunde göra något 

annorlunda till nästa intervju. Detta för att säkerställa att vi fick ut så mycket som 

möjligt av varje intervju. Vi båda tyckte det kändes som det flöt på bra med 

samspelet och turtagning som intervjuare. Därefter skedde transkribering av varje 

intervju. Vi genomförde fem transkriberingar var där vi använde oss av Office 365 

transkriberingsverktyg. Därefter läste vi igenom varandras transkriberingar 

samtidigt som vi åter lyssnade på intervjun. Efter det skrev vi ner 

mönster/avvikelser och färgkodade dessa gemensamt från intervjuerna i ett 

gemensamt dokument där bearbetning och analys genomfördes tillsammans utifrån 

varje intervju. Vi ansåg att det var ett bra tillvägagångssätt för att vi som utfört 

studien skulle få syn på likheter/skillnader hos intervjupersonerna för att kunna 

besvara frågeställningarna. Patel och Davidsson (2011) skriver att vid en kvalitativ 

bearbetning är det oftast ett textmaterial som bearbetas och att detta textmaterial är 

ganska omfattande. Patel och Davidsson (2011) påtalar att det är viktigt att leta efter 

teman och mönster i de strukturerade och mindre systematiska intervjusvaren. 

Analysen skedde utifrån en tematisk analysmetod.  
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Den tematiska analysmodellen har underlättat studiens arbete med att ta fram 

betydelsefull, relevant information samt gett en ökad struktur utifrån det insamlade 

materialet - se matris nedan. De teman som varit framträdande, formativ bedömning 

och svårigheter och dess underteman har varit av stor vikt för att söka svar på 

studiens syfte och frågeställningar. Dessa kan sättas in i ett större sammanhang 

utifrån syfte och teoretiskt perspektiv samt att texterna kan utgöra en grund för att 

tydliggöra centrala delar utifrån frågeställningen. Alvehus (2013) anger att det finns 

fördelar med att kunna vända och vrida på materialet för att på så sätt kunna utläsa 

hur texterna kan kategoriseras och relateras till varandra. 

Framträdande 

teman  

Analys 1 Analys 2 Analys 3 

 Respondent 1 Kommunikation, 

bilder, rigga lektioner, 

påtvingad, filma, 

förebild, formativ 

bedömning – egen 

modell, good enough, 

vuxengissa, förmedla 

kunskap 

Förmedla kunskap, good 

enough 

Filma 

Rigga 

Bildstöd 

Kommunikation 

Vuxengissa 

Dragare 

Individanpassa 

  Tid 

Respondent 2 Kommunikation, 

TAKK, tid, 

individanpassat, 

läroplanen, 

konkretiserar, 

vuxengissa, små steg, 

självständighet, 

läroplanen, 

upprepning, konkret, 

tumme upp/ner 

Läroplan 

Små steg 

 

 

Konkret 

Individanpassad 

  Självständighet 

Tumme upp/ner 

  Kommunikation 

  Bildstöd 

Respondent 3 Specialpedagogisk 

kompetens, kunskap 

om eleverna, TAKK, 

kommunikation, 

Förmågor 

  Elevens intresse 

 Dragare 

Filma 

Självständighet 

Modell 
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elevens intresse, 

upprepning, 

självständighet, 

förmågor, dragare, 

filma, mall 

Kommunikation 

  Individanpassa 

Respondent 4 Kommunikation, 

TAKK, kunskap om 

var eleverna befinner 

sig, lång 

produktionskurva, 

konkret, läroplan, 

filma, modell, 

bildstöd, tid 

Läroplanen Konkret 

Individanpassat 

Kommunikation 

TAKK 

Modell 

 Tid 

Respondent 5 Kommunikation, 

TAKK, bildstöd, 

vuxengissa, dragare, 

förmedla kunskap, 

individanpassat, 

Förmedla kunskap Vuxengissa, 

Kommunikation 

TAKK 

Bildstöd 

  Individanpassat 

 Dragare 

Respondent 6 Kommunikation, 

TAKK, 

individanpassat, 

läroplan, lära för livet, 

bildstöd, tolka, tid, 

konkret, mall, tumme 

upp/ner 

Lära för livet 

Konkret 

  Mall 

Bildstöd 

Kommunikation, 

TAKK Tolka, 

Individanpassat 

Tumme upp/ner 

   Tid 

Respondent 7 Kommunikation, 

TAKK, bildstöd, 

individanpassat, tolka, 

mall, abstrakt, tumme 

upp/ner, vuxengissa 

Abstrakt Kommunikation 

Bildstöd, TAKK 

Vuxengissa 

Mall, tolka, 

Individanpassat 

  Tumme upp/ner 

Respondent 8 TAKK, 

kommunikation, 

bildstöd, 

Förmågor Rigga, 

Kommunikation, 
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självständighet, 

förmågor, tumme 

upp/ner, feedback, 

rigga, 

individanpassat, filma 

TAKK, Bildstöd, 

Tolka 

Individanpassat 

Tid 

  Tumme upp/ner 

Respondent 9 Tid 

Kommunikation, 

TAKK, rollspel, 

dragare, 

självständighet, 

dragare, tumme 

upp/ner, 

 Tid 

  Kommunikation,    

TAKK,  Bildstöd 

Rollspel, Dragare, 

Självständighet, 

tumme upp/ner, 

Rigga 

Respondent 10 Kommunikation, 

bildstöd, TAKK, 

individanpassa, 

tumme upp/ner, 

skolform, 

produktionskurvan, 

konkret, olika val, 

självständighet, 

produktionskurva 

Egen skolform, olika 

val, 

produktionskurva 

Kommunikation, 

Bildstöd, TAKK, 

Individanpassa, 

Tumme upp/ner 

Konkret, Dragare, 

   Tolka 

 

Framträdande teman formativ bedömning: 

• Tolka/vuxengissa 

• Kommunikation, TAKK, Bildstöd, Tumme upp/ner 

• Självständighet/individanpassat 

• Tid - 40-sekunders regeln 

• Dragare, förebild, 

• Filma, modell 
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• Undervisande lärare riggar lektionerna 

Framträdande tema svårigheter med bedömning: 

• Elevernas IF anses vara en svårighet i sig när det gäller att guida eleverna i 

sin kunskapsbedömning. 

• Det är svårt för elever som har betydande kommunikativa och kognitiva 

svårigheter att kommunicera sitt eget lärande. 

Tillförlitlighet  

Att verifiera den kvalitativa forskningen är av största vikt för att påvisa att resultaten 

är riktiga och trovärdiga. Till skillnad från kvantitativa forskningsdata, så är det inte 

lätt att bedöma kvalitativa forskningsdata då det ses som praktiskt omöjligt samt att 

det inte går att upprepa sociala inramningar enligt Denscombe (2018). Bryman 

(2011) menar att tillförlitlighet och trovärdighet är viktiga begrepp inom kvalitativ 

forskning. Han förklarar de fyra komponenterna av tillförlitlighet som trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Med trovärdighet och tillförlitlighet 

redogörs om studien undersöker det den är avsedd att undersöka och om syfte och 

frågeställningar besvarats. Även en granskning av de metoder som utförs görs samt 

att det som avses att granskas tas reda på.  

Vi som skribenter har varit tydliga i utförandet och upplägget mot varandra under 

arbetets gång och strukturerade i de olika stegen under processen för att sedan 

kunna redogöra detta i vår uppsats. I vår undersökning har vi med en kvalitativ 

metod utfört tio intervjuer med undervisande lärare i grund- och 

gymnasiesärskolans ämnesområde för elever med kognitiva och kommunikativa 

svårigheter. Vi har undersökt deras tankar och reflektioner kring formativ 

bedömning vilket vi anser återspeglar syftet med studiens intentioner.  Fokus för 

vår uppsats ligger i de undervisande lärares upplevelser. I vårt material framträder 

likheter då alla är verksamma inom grund- och gymnasiesärskolans ämnesområde. 

På så sätt är det troligtvis möjligt att dessa teman kan framträda i andra mindre 

kontexter och konstellationer, då intervjuerna är utförda på fyra olika 
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grundsärskolor i södra Sverige. Den sociala kontexten spelar troligtvis roll då det 

är svårt att upprepa de exakta sociala sammanhangen. 

Av vikt är att ta hänsyn till geografiskt område och sociala inramningar då 

generaliserbarheten kan ses som liten med hänsyn till omfånget på studien samt att 

den är utförd i samma geografiska område. Vid en större studie med fler lärare som 

undervisar i grund- och gymnasiesärskolans ämnesområde spritt över hela Sverige 

kanske ett annat resultat hade framträtt då kontext, geografiska och sociala 

inramningar kan se olika ut. Hade fler män deltagit i studien eller om vi endast 

intervjuat speciallärare kontra specialpedagoger kanske ett annat resultat framträtt 

då de olika utbildningarna kan göra en utgångspunkt för olika synsätt. Vid 

intervjuerna har det framkommit att det är stora frågor som har varit svåra att ge ett 

rakt svar på. Med mer specifika frågor som inte varit så öppna kanske det hade lett 

till att de intervjuade försökt ge svar i syfte att svara “rätt”.  Vår avsikt har varit att 

synliggöra hur undervisande lärare arbetar med formativ bedömning för elever med 

betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter. 

Det resultat som framträder ska vara trovärdigt och ska kunna säkerställas att 

studien utförts enligt de regler som finns. Bryman (2011) anger att respondenternas 

ska kunna bekräfta att deras svar stämmer överens i resultatet. I våra analyser och 

empiri visar vi på trovärdighet genom att redogöra för läsaren och visa att vår 

insamlade data är gjord på ett trovärdigt sätt. Intervjuguiden har legat till grund där 

vi har förhållit oss sakliga och objektiva för att inte påverka de intervjuade då det 

är deras egna upplevelser som vi vill komma åt (Trost, 2010).  

Forskningsetiska övervägande 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning ska hänsyn tas till forskningsetiska 

principer (Denscombe, 2018). Forskning ska bedrivas på rätt sätt där forskaren har 

etiska perspektiv att ta hänsyn till genom olika lagar (SFS, 2003:460) och 

förordningar (Vetenskapsrådet, 2017). De etiska övervägandena blir särskilt tydliga 

gällande elever med IF och kommunikativa svårigheter särskilt när de har en 

begränsad eller ingen verbal kommunikation. Lärarnas tolkning som framträder 

kanske inte alltid stämmer överens med elevens faktiska känsla eller upplevelse 
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vilket är en etisk aspekt att förhålla sig och ta hänsyn till. Fokus ligger således på 

undervisande lärarnas upplevelser som den primära under processen.  

Vetenskapsrådets (2017) skrift anger att forskningskravet slår fast till att forskning 

ska bedrivas med hög kvalitet och innehåller relevanta frågor.  Individskyddskravet 

syftar till att individen inte får utsättas för någon form av kränkning eller skada och 

är indelat i fyra huvudkrav. Dessa har informerats till berörda informanter och följts 

med informationskravet som anger syftet med studien och individens villkor under 

projektet. Samtyckeskravet anger ett godkännande och att deltagandet är frivilligt 

och kan avbrytas när som helst om så skulle behövas.  Konfidalitetskravet syftar till 

att alla uppgifter är konfidentiella samt förvaras så ingen obehörig kan ta del av 

materialet och att det inte kan kopplas till deltagarna eller plats. Konfidalitetskravet 

har även använts vid insamlandet av empirin och förvarats så att inga obehöriga kan 

ta del av dem samt att inget av materialet kan kopplas till de medverkande. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna inte får användas till annat bruk än 

forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). 

Det har funnits en liten del av intervjupersonerna som poängterat vikten av sin 

anonymitet. Detta då de har pratat om sin arbetsplats och sin yrkesprofession och 

då delgett att de kanske är lite slarviga med den formativa bedömningen. Känslan 

är att det oftast beror på att de inte riktigt vet som undervisande lärare hur de ska gå 

tillväga med den i arbetet tillsammans med sina ämnesområdeselever. Samtidigt är 

upplevelsen att några verkligen vill tydliggöra att det är ett problem att genomföra 

den formativa bedömningen för elever med betydande kognitiva och 

kommunikativa svårigheter. Det material och uppgifter vi fått fram till vår studie 

och opponenternas personliga upplevelser har behandlats med största möjliga 

konfidalitet så ingen obehörig har kunnat komma åt dem (Bryman, 2011). De 

uppgifter som vi fått fram används enbart för ändamålet vid denna studie och 

kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. 
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Resultat, analys och teoretisk tolkning 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultat, analys och teoretisk tolkning utifrån 

intervjuer med tio specialpedagoger/speciallärare. Inledningsvis kommer en kort 

presentation samt en beskrivning av de olika lärarna och deras arbetsområde. 

Samtliga respondenter har fått fingerade namn. Ambitionen har varit att se olika 

mönster/likheter och skillnader i de olika respondenternas svar på intervjufrågorna. 

I detta avsnitt har vi utifrån den insamlade empiri identifierat två övergripande 

teman som framträder i intervjuerna. Formativ bedömning som innefattar åtta 

underrubriker och svårigheter som innefattar en underrubrik. Syftet med teman är 

att lyfta fram, tydliggöra och återspegla syftet och besvara frågeställningarna med 

hur undervisande lärare som arbetar med ämnesområdeselever i grund-och 

gymnasiesärskolan upplever och synliggör formativ bedömning för elever med 

betydande kommunikativa och kognitiva svårigheter. I intervjupersonernas 

transkriberade svar har småord och upprepningar tagits bort för att ge en lättare 

läsning, utan att innehållet på vad som sägs har gått förlorat.  

Bakgrundsbeskrivning av respondenterna 

Malin 

Malin har arbetat som specialpedagog sedan 1999. Malin har enbart arbetat med 

elever som läser enligt ämnesområde - dels med elever med autism och dels med 

multifunktionsnedsatta elever.  

Berit 

Berit är utbildad lågstadielärare och tog specialpedagogexamen år 2010. Därefter 

har hon arbetat i grundsärskolan som specialpedagog. Berit undervisar i 

grundsärskolans ämnesområde elever med betydande kognitiva och 

kommunikativa svårigheter.   
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Lotta 

Lotta har en bakgrund som förskollärare och har undervisat i grundsärskolans 

ämnesområde i åtta år med elever med betydande kognitiva och kommunikativa 

svårigheter och autism. Hon läser till speciallärare inriktning utvecklingsstörning. 

Caroline 

Caroline har en grundutbildning som förskollärare. Caroline har undervisat som 

lärare i grundsärskolan i 20 år både för de som läser ämne och ämnesområde. Hon 

är snart färdigutbildad speciallärare med inriktning utvecklingsstörning.  

My 

My är utbildad förskollärare och studerar till speciallärare inriktning 

utvecklingsstörning sista terminen. My har undervisat i grundsärskolan i 10 år. För 

tillfället har hon en elev som läser ämnesområde som har betydande kognitiva och 

kommunikativa svårigheter.  Resterande elever i klassen läser ämne.  

Moa 

Moa är utbildad specialpedagog sen 2008. Hon har 20 års erfarenhet av elever inom 

ämnesområden. Moa undervisar i en klass som är delat mellan ämnen och 

ämnesområden, där eleverna har betydande kognitiva och kommunikativa 

svårigheter.   

Linda 

Linda är utbildad förskollärare och studerar nu till speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning. Linda har tidigare arbetat i många år inom grundsärskolan som 

elevassistent. Idag arbetar hon med elever med betydande kognitiva och 

kommunikativa svårigheter.   
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Anna 

Anna har arbetat i grundsärskolan sedan 1979. Hon är utbildad specialpedagog, men 

anställd som speciallärare. Hon arbetar idag med elever med betydande kognitiva 

och kommunikativa svårigheter.   

Cajsa 

Cajsa började arbeta som elevassistent 1990 och vidareutbildade sig sedan till 

förskollärare och därefter till specialpedagog. Hon arbetar idag som speciallärare 

med elever med betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter.   

Charlie 

Charlie är utbildad gymnasielärare och har vidareutbildat sig till speciallärare. Han 

har arbetat inom grundsärskolan sedan 2011. Han arbetar idag med elever med 

betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter.   

Formativ bedömning 

Formativ bedömning 

Resultatet visar att undervisande lärares tankar kring formativ bedömning utgår 

både från ett elevperspektiv och ett undervisningsperspektiv. Bedömningen ses som 

något utvecklande för eleven genom att konkretisera och göra lärandet tydligt. Vad 

som däremot upplevs som svårt är att göra “varför” synligt och begripligt för vissa 

elever med betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter.  

Varför ska jag bedöma eleven? Det är den frågan man får ställa sig. Vad, 

överhuvudtaget allt man gör, vad är det jag vill? Varför ska jag göra detta? Även 

om det jag får till mig vad jag ska genomgå. Men varför ska jag göra det och hur 

gynnar det eleven?  (Malin) 

Framträdande hos de undervisande lärarna är att den formativa bedömningen utgör 

en progression i att förändra undervisningen och differentieras utifrån varje elev för 

att driva lärandet framåt på olika sätt. Utförandet är olika för varje elev och utgår 

från varje elevs utveckling. Det uttrycks att det är allra svårast att utforma formativ 

bedömning och få med eleven i arbetsprocessen från ämnesområde då det finns 

mest individuella förutsättningar i denna elevgrupp. Svårigheter uttrycks med att 
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det inte finns en given mall för elever inom ämnesområde men ändå att förhålla sig 

med en viss styrning i styrdokumenten.  

Vi som lärare får väl ha den professionen att vi gör bedömningar efter elevens 

individuella förutsättningar och då finns det ingen mall. Då måste man lära känna 

eleven och sen ge utmaningar och sen öka efter det. Så det är väl det som är den 

stora utmaningen att ändå ha en viss styrning i styrdokumenten. Men ändå, så måste 

du ha en förståelse som lärare att det här får du göra helt på egen hand för det finns 

ingen mall. (Moa) 

Den formativa bedömningen i förhållande till styrdokumenten synliggörs i två av 

de undervisande lärares tankar kring elevernas IUP:er (individuella 

utvecklingsplaner) i ämnesområde. Målen ses som delvis formativa då det är en väg 

till målet. Eleverna görs delaktiga och lärandet synliggörs via IUP vilket ses som 

delvis formativt och som leder till en summativ bedömning men det upplevs som 

svårt. Undervisande lärare upplever att den formativa bedömningen främst riktar 

sig mot grundskolan då lärare och elev ska föra en dialog för att elevens 

kunskapsutveckling skall leda framåt. Eleven kommunicerar sina kunskaper 

samtidigt som läraren ska delge eleven framåtsyftande kunskapsmål. Flertalet 

elever som läser enligt ämnesområde har svårt med att kommunicera sina kunskaper 

p.g.a. elevernas kognitiva och kommunikativa svårigheter.  

Delanalys  

Proximala utvecklingszonen 

Det individuella elevperspektivet framträder i att lärandet synliggörs och 

konkretiseras för elever med betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter 

och begränsningar. Att utgå från varje elev i den formativa bedömningen är av vikt 

och förstärks med fysiska föremål och visas med tumme upp eller ner eller med 

bilder för att tydliggöra och bekräfta eleverna för att göra dem medvetna om sitt 

eget lärande. Att utföra formativ bedömning tillsammans med elever med 

betydande kommunikativa och kognitiva svårigheter är en utmaning för 

undervisande lärare. 
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Medierande artefakter 

Inom den sociokulturella teorin utvecklas och lär sig människan hela tiden, både i 

grupp och enskilt. I vår studie kan vi se genom analysen att eleverna får på så sätt 

språkliga förklaringar av läraren som medierande artefakter som hjälper och stöttar 

lärandet hos eleverna, det vill säga den formativa bedömningen. Läraren blir då den 

som medierar via frågorna och för lärprocessen framåt verbalt. Formativ 

bedömning behöver brytas ner och konkretiseras för att kunna genomföras på ett 

betydligt enklare plan. Detta då kommunikativ feedback - på en djupare nivå med 

elever ses inte går att genomföra i samma utsträckning mellan lärare och elev p.g.a. 

begränsningar i kommunikation för elever med betydande kognitiva och 

kommunikativa svårigheter. Utifrån undervisande lärarnas upplevelser tolkar vi det 

som att de använder sig av artefakter och mediering för att eleverna ska ta till sig 

nya kunskaper och utvecklas. Strävansmålet för undervisande lärare i arbetet med 

formativ bedömning är att det ska leda till att eleverna approprierar, det vill säga 

erövrar ny kunskap och gör den till sin egen.  

Feedback i olika former 

Resultatet visar att de undervisande lärarna ger feedback till eleverna. Beroende på 

elevernas förmågor kan det ges på olika sätt. Antingen ges feedback verbalt, med 

hjälp av bildstöd eller med hjälp av en filmsekvens som spelas upp. Lärarna sätter 

då ord på vad de ser och uppmuntrar i stunden vilket uttrycks som att det blir en 

slags feedback till eleven. En del av de undervisande lärarna använder sig också av 

rollspel för att tydliggöra för eleverna vad det är de vill förmedla. Flertalet 

undervisande lärare beskriver att de alltid utgår från följande frågeställningar i 

arbetet med eleverna: 

- Vart är vi? 

- Vart ska vi? 

- Varför blev det si eller så? 

- Vad behöver vi förbättra/förändra till nästa gång? 
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Då utvecklingskurvan för elever med betydande kognitiva och kommunikativa 

svårigheter sker väldigt långsamt gäller det för den undervisande läraren att vara 

observant på små detaljer.  

Och att man pratar om det här hela tiden och tecknar också och förklarar vad har vi 

gjort och vad du har lärt dig och så, men vi vet ju aldrig om det går in. Det kan vi 

ju aldrig veta. (Caroline) 

Det är inte säkert att jag får feedback där eleven gör liksom tumme upp eller tumme 

ner. Det är inte säkert att man får den kopplingen och det är väl det som är en av de 

största utmaningarna i vårt jobb tycker jag, att man inte får den feedbacken. (Moa) 

Resultatet visar att undervisande lärare upplever det som svårt att inte få feedback 

från eleverna. Oftast visar sig feedbacken från eleverna genom kroppsspråk, tumme 

upp/tumme ner och reaktioner när de tycker något är kul eller att de inte tycker om 

det och då kan de bli arga och/eller utåtagerande.  

Delanalys 

Proximal utvecklingszon 

Analysen visar att feedbacken sker i en envägskommunikation för några av 

undervisande lärare. Om eleverna med betydande kognitiva och kommunikativa 

svårigheter har blivit introducerade och lärt sig att bildtolka kan de använda sig av 

tumme upp eller tumme ner. Genom att undervisande lärare har kartlagt vilken 

utvecklingszon eleverna befinner sig i, kan undervisande lärare utmana eleverna i 

den nästkommande zonen.  

Kommunikation i form av TAKK och AKK 

Resultatet visar att det finns en tydlig enighet för att arbeta med elever med 

betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter krävs det att man kan ta till 

sig och arbetar med AKK. Samtliga lärare använder någon form av AKK. Att utgå 

från och ha kunskap om varje elev och hitta rätt individanpassad 

kommunikationsform framträder för att leda lärandet framåt samt för att kunna 

förstå varandra.  

Tecken är ju bra och kunna hantera bilder eller andra, vissa har ju, tecknar ju på 

kroppen och vissa det är kroppsspråk, alltså all kommunikation är viktig. Widgit go 

och alla tekniska hjälpmedel som finns alla, har ju olika också. (Lotta) 
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Det som är mest framträdande är tecken och bildstöd, men även andra 

kommunikationsverktyg som BLISS och pictogram. Någon använder sig av Widgit 

- online/go. Undervisande lärare utgår från elevens individuella behov genom 

kartläggningar och kunskap om olika hjälpmedel och kommunikationsprogram att 

erbjuda eleverna med syfte att gynna elevernas språkutveckling och 

kommunikationsförmåga.   

Delanalys 

Mediering och artefakter 

Övergripande kunskaper om IF, AKK och specifik kunskap om eleven används som 

en kognitiv resurs för att mediera verkligheten i elevens vardag på bästa sätt. 

Kunskap om elevens kognitiva och kommunikativa svårigheter blir då en artefakt 

som används för att utveckla lärande. Inom sociokulturell teori använder eleverna 

sina kognitiva resurser i samspel med artefakter - i detta fallet undervisande lärare 

och klasskamrater. Det viktigaste medierande verktyget är språket. All form av 

kommunikation är på så sätt viktigt inom det sociokulturella perspektivet och det 

utgör länken mellan människan och dess omgivning. Det är således en viktig 

uppgift för undervisande lärare att kartlägga och erbjuda olika 

kommunikationsverktyg som eleverna kan tillgodose sig med. För de elever som 

inte kan tillgodose sig kommunikationsverktyg blir det av yttersta vikt för 

undervisande lärare att tolka elevernas signaler. Det blir en form av balansgång 

mellan vad undervisande lärare “vill se” och vad hen “faktiskt ser”.  

Kognition 

Resultatet visar att elevernas olika kognition gör att undervisande lärare formulerar 

tankar kring att lärande som begrepp är abstrakt för vissa elever. Det verbala svaret 

ses inte alltid vara av vikt då lärarna ibland kan se att eleverna förstått och tagit till 

sig kunskapen via kroppen vilket de hela tiden bekräftar tillbaka till eleven. Dock 

är undervisande lärares upplevelse att det kan vara svårt att förklara själva lärandet. 

Att förmå eleverna att kommunicera sitt eget lärande ses som svårt. Undervisande 

lärare använder sig av mycket repetition samt visualiserar och konkretiserar med 

AKK. 
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Man sätter ord på så mycket som möjligt och gärna visuellt för de som har de 

möjligheterna. Titta, det här har vi ju gjort idag och så och så tittar vi på det och så. 

Det är alltså antingen med bilder eller gärna de det fysiska. Det blir liksom någon 

slags feedback till eleven. (Malin) 

En stor del går ut på att försöka hålla fast i kunskapen och det de lärt sig. 

Undervisande lärares uppfattning är att lärarna har svårt att avgöra om eleverna ens 

förstått vad de arbetar med. En del av eleverna går miste om kunskapen och 

förmågorna de lärt sig och har svårigheter att minnas över tid 

Sen måste du ju liksom hålla i de här styrkorna, om de har lärt sig någonting, så när 

du slutar med det här så tappar de förmågan, så att man måste liksom hålla kvar, 

hålla vid liv hela tiden för att de tappar den förmågan. (Lotta) 

Resultatet visar att de undervisande lärarna behöver rigga sina lektioner för att 

eleverna skall lyckas.  

Men sen är det väl också så att vi måste ju hela tiden rigga så att de lyckas. Det är 

ju det som jag känner. Det är målsättningen. Det är ju hela tiden efter den elevens 

förutsättningar och vi har ju många olika nivåer. (Anna) 

Utifrån intervjuerna framgår det att elever med kognitiva och kommunikativa 

svårigheter inte alltid förstår själva värdet av att kommunicera sin kunskap och 

användandet av formativ bedömning. För att motivera eleverna krävs det att de 

undervisande lärarna utgår från elevernas intresse. Vissa elever kan genomföra, 

andra med stöd och en tredje part är delaktiga och får då ta del av sinnesupplevelsen. 

En stor positiv faktor enligt undervisande lärare är att använda sig av elever som 

har en högre kunskapsutveckling och på så sätt kan agera som förebild och dragare 

åt de andra eleverna. 

Delanalys 

Proximala utvecklingszonen 

Att repetera och försöka igen samt att möjliggöra och synliggöra lärandet på flera 

olika sätt uttrycks vara av stor vikt. En utmaning framträder i att förhålla sig till 

styrdokumenten och ha en förståelse för att det inte finns en given mall för 

individuella olikheter. Undervisande lärare utgår från det individuella behovet och 

förutsättningarna och utmanar efter hand. Det kognitiva perspektivet förtydligas 

med att de undervisande lärarna förhåller sig till varje elev individuellt och försöker 

synliggöra lärandet på olika sätt med olika metoder och upprepningar med syfte att 
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eleverna ska tillägna sig nya kunskaper. Dock kan de aldrig säkerställa att eleven 

har förstått eller ens förstår. Att hela tiden ha den proximala utvecklingszonen i 

åtanke som undervisande lärare samt en tydlighet kring vad eleverna skall lära sig 

och hur de gör det på bästa sätt.  

Scaffolding 

Undervisande lärare beskriver att modeller (andra elever) används i den sociala 

interaktionen för att stötta och vägleda eleverna i kunskapsutvecklingen till att 

kunna hantera kunskaper på egen hand. Undervisande läraren vägleder eleverna 

med hjälp av denna struktur i syfte att de ska ha något att relatera till vid inlärningen, 

innan de lärt sig att hantera denna kunskap själv. Syfte med att ta hjälp av andra 

elever är att eleverna ska ha något att reflektera över vid utvecklingen av ett 

metakognitivt lärande, men även i syfte att i den mån de kan ge feedback till 

varandra. Enligt sociokulturellt synsätt är omgivningen kring en individ både det 

som utvecklar individen och som driver utvecklingen framåt.  

Förberedelse 

Resultatet visar att elevernas intresse är utgångspunkten i undervisningen. Med 

elevernas betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter är kontinuitet och 

vetskap om vad som skall hända viktiga byggstenar för elevernas 

kunskapsinhämtning. Enligt intervjuerna är det tydligt att undervisande lärare 

prioriterar praktiskt arbete då eleverna med betydande kognitiva och 

kommunikativa svårigheter upplevs har svårt att ta till sig historiska kunskaper.  

Våra elever ska få så mycket som möjligt med sig i sin ryggsäck för sitt fortsatta 

vuxenliv. För det de får här är en grund, sen kommer de ju att lära sig hela livet så 

att säga men just det här att ja, men lite hur man uppför sig när man är ute hur man 

är mot andra turtagning inte var så egoistisk, som ju många är. Nej, men just det här 

att jag tänker lite vuxenlivet, vad är det de behöver ha med sig. (Anna) 

Ett återkommande verktyg som framkommer genom intervjuerna med 

undervisande lärare kan vara att filma och sedan ha reflektion kring vad man ser 

förutsatt att eleverna kan tolka vad de ser. Genom filmning ges möjligheten för 

eleverna att se processen och progressionen- även om den kanske är under en 

tvåårsperiod med berörd målgrupp. Undervisande lärare kan se en progression men 

de kan aldrig veta om eleven själv ser den och förstår den.  
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Delanalys  

Proximal utvecklingszon och scaffolding 

Det framgår tydligt genom analysen att det är stora skillnader i elevernas kunskaper 

med tanke på elevernas omfattande kognitiva och kommunikativa svårigheter.  

Därav blir också skillnaderna stora när det gäller formativ bedömning. Det som 

också framträder är att flertalet undervisande lärare talar om att eleverna med 

betydande kommunikativa och kognitiva svårigheter lever här och nu. Detta 

uttrycks genom att eleverna ska ges möjligheter till att kunna få ta del i sin egen 

utveckling i vardagen och få uppleva glädje över att de har klarat någonting och 

sedan ska de få gå vidare till nästa steg. Dock så uttrycks det att det gäller att hitta 

var eleven befinner sig i sin egen utveckling och ha fokus på att individanpassa för 

eleverna - vilket kräver att lärarna tillgodogör sig kunskaper om varje elev och dess 

sätt att tillgodose sig kunskaper. Med ett sociokulturellt synsätt är det av vikt att 

observera och beskriva det sammanhang och kommunikativa situationer, för att 

förstå hur undervisningen ska planeras och genomföras framöver för att varje elev 

skall ska utvecklas optimalt och så långt det är möjligt efter sina förutsättningar. 

Mediering och artefakter 

För elever som undervisas i grund - och gymnasiesärskolan är material och miljö 

fysiska redskap medierande resurser för att formativ bedömning skall kunna 

genomföras. För att kunna genomföra formativ bedömning med elever med 

omfattande kognitiva och kommunikativa svårigheter används AKK.  

Svårigheter med formativ bedömning 

Här presenteras vilka svårigheter och dilemman undervisande lärare kan stöta på 

gällande arbetet med formativa bedömningen tillsammans med elever med 

betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter.  

Resultatet visar att det är svårt för undervisande lärare att påvisa 

kunskapsutveckling och kunskapsinhämtning hos elever med betydande kognitiva 

och kommunikativa svårigheter. Att föra en dialog kring kunskapsutvecklingen 

anses mer eller mindre ogenomförbart.  
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Det är ju svårare kan jag tycka med min elevgrupp där man inte kan, det är svårare 

att ha de samtalen och det svårare att på ett vettigt och förståeligt sätt framföra vad 

man ska när de knappt förstå begreppet vad man jobbar med. (Charlie) 

Och sen hinder, det är ju tyvärr rent krasst alltså elevens utvecklingsnivå också. Jag 

tycker absolut att eleverna ska vara delaktiga i och kunna vara med och påverka och 

men man kan ju inte heller glömma att det inte är alla som klarar av det på det sättet, 

liksom som man kanske tänker med formativ bedömning. (Linda) 

Avsaknad av tid är också en byggsten som är framträdande utifrån analysen när det 

gäller svårigheter.  

Något jag brukar påminna mig själv om är 40-sekunders regeln - vilket innebär att 

man väntar in eleven i 40 sekunder innan man hjälper till muntligt eller 

handgripligen. (Cajsa) 

Dock menar en annan undervisande lärare att många yttre faktorer påverkar och att 

lärarna då inte har möjlighet att ge eleverna den tiden. Flertalet undervisande lärare 

lyfter också att kunskapsutvecklingen och dess progression tar längre tid för elever 

med betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter vilket anses svårt att 

kombinera med en gedigen kursplan.  

Delanalys 

Proximala utvecklingszonen och scaffolding 

Analysen visar att avsaknad av tid i olika sammanhang är en svårighet för 

undervisande lärare. En gedigen kursplan och en målgrupp som har en längre 

produktionskurva p.g.a. sina betydande kognitiva svårigheter i kombination med 

för få personal för att kunna vara varje enskild elev behjälplig. Det blir av stor vikt 

att kartlägga varje elev för att eleven ska kunna utvecklas. Undervisningen och 

elevens tilltänkta progression bör ligga en bit ifrån vad eleven kan på egen hand för 

att utveckling ska ske. När eleven är i den närmaste utvecklingszonen så har den 

enklare att ta emot instruktioner, beskrivningar och förklaringar. Det ställer stora 

krav på undervisande lärare att bryta ner innehållet i läroplanen och konkretisera 

innehållet för att göra det begripligt för eleverna.  

Dilemman/komplexitet 

Resultatet visar att det finns en del dilemman när det gäller formativ bedömning för 

elever i betydande kommunikativa och kognitiva svårigheter. Det visar också att 

det är andra faktorer som påverkar däribland läroplanen som upplevs i många fall 
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inte vara tillskriven målgruppen. Det framkommer också genom våra intervjuer att 

undervisande lärare efterlyser ett gemensamt dokument där det tydligt framgår hur 

de ska arbeta med formativ bedömning för elever med betydande kognitiva och 

kommunikativa svårigheter. Charlie och Berit ger önskemål om att det bör forskas 

mer i särskolans ämnesområde när det gäller formativ bedömning.  

Jag tycker den genomförandet biten av den formativa bedömningen i den 

verksamhet jag är, är rätt svår, men det är väl i så fall att det inte ska vara alltså att 

i den bästa världen så vill jag säga att det är en annorlunda, verksamhet. Det är inte 

likadant som grundskolan och det får man ha med sig och jag kommer göra det 

omvandlades på mitt sätt som jag tycker passar bäst för de individerna som går här. 

(Charlie) 

Jag tycker heller inte man liksom ska slå knut på sig själv för mycket, för det är ju 

faktiskt så att det som är, det är ibland, alltså man kan liksom inte åstadkomma 

någonting som inte finns, men man kan heller i och för sig inte veta. (Berit) 

Flertalet respondenter önskar att läroplanen var mer utformad efter målgruppens 

behov och förutsättningar  

Blir hela den här - diskursen som finns allt som producerades största delen av allt 

som produceras, produceras i grundskolan. Ja och inte alls till särskolor i det här 

läget, men det läggs på oss att göra samma sak och då blir begreppen - det blir det 

blir svårt att genomföra det på ett vettigt sätt. Jag skulle vilja liksom kanske om jag 

skulle få göra om det så är det liksom, haft mer helhet eller mer sett grundsärskolans 

behov och inte - som tema anpassat till våra elever. (Charlie) 

Delanalys 

Artefakter 

Utifrån analysen kan vi se att undervisande lärare vill lära sig mer om 

tillvägagångssättet för formativ bedömning, men att det sällan eller aldrig är riktat 

mot särskolans ämnesområde när det ges föreläsningar. Föreläsningarna hade 

kunnat bli artefakter då undervisande lärare hade kunnat samspela och föra en 

kommunikation kring begreppet formativ bedömning. Här blir den sociokulturella 

teorin av vikt när samtal förs mellan olika professioner - en form av kollektiv resurs. 

Det framgår av analysen att några av de undervisande lärarna har accepterat att det 

inte alltid går att säkerställa att elever med betydande kognitiva och kommunikativa 

svårigheter har förstått syftet med lektionen p.g.a. sina begränsningar. Detta medan 

några andra har svårt med acceptansen med hänsyn till sitt uppdrag som 

undervisande lärare. Även om samtliga undervisande lärare undervisar elever som 
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läser enligt ämnesområde är det stora skillnader mellan elevernas förmågor. Då 

förmågorna genomsyrar det praktiska arbetet är en tanke att läroplanens 

kunskapskrav kunde vara utformad efter målgruppens behov och förutsättningar.  

Teoretisk tolkning 

Vi har tolkat vårt resultat utifrån den sociokulturella teorin med fokus på Vygotskijs 

proximala utvecklingszon, artefakter, scaffolding och mediering. Analysen visar att 

undervisande lärare anser det viktigt att ha goda kunskaper om vart eleven befinner 

sig i sin utveckling för att kunna utmana eleven i den närliggande utvecklingszonen. 

Undervisande lärare tar hjälp av elever som ligger på en högre utvecklingsnivå - 

vilket undervisande lärare kallar “dragare”. Detta ser vi som positivt för elevernas 

utveckling vilket också styrks av Säljö (2014) som i sin tur beskriver att 

utvecklingszonen är där eleven är mottaglig för stöd och klargöranden från en annan 

person. Säljö (2014) lyfter fram att människan själv är ett medierande verktyg. Det 

viktigaste medierande verktyget är språket. All form av kommunikation är på så 

sätt viktigt inom det sociokulturella perspektivet och det utgör länken mellan 

människan och dess omgivning. Någon grupp arbetar med kamratbedömning och 

självbedömning, vilket är viktigt att poängtera då inom det sociokulturella 

perspektivet utvecklas och lär sig människan hela tiden, både i grupp och enskilt 

(Säljö, 2014). I vår studie kan vi se att eleverna får på så sätt formativ feedback av 

läraren som medierande artefakter som hjälper och stöttar lärandet hos eleverna, det 

vill säga den formativa bedömningen. Läraren är på så sätt det medierande 

verktyget som via frågorna för lärprocessen framåt verbalt. Inom sociokulturell 

teori är artefakt och mediering centrala begrepp. Mediering innebär att människan 

inte upplever sin omvärld direkt utan använder redskap artefakter för att förstå och 

agera i omvärlden. Artefakter kan vara fysiska verktyg och kan också ge eleven 

möjlighet att förflytta sig, kommunicera och ta emot information. (Säljö, 2014). 

Resultatet visar att en stor del av lärarna känner en frustration över den formativa 

bedömningen och önskar någon form av utarbetat material alternativt vägledning i 

hur de ska arbeta med det för att uppnå bästa resultat. En central tanke i ett 

sociokulturellt perspektiv blir att fokusera och förstå hur eleverna interagerar med 

de tillgängliga undervisande lärarna och hur dessa påverkar och driver lärprocesser 



 52 (70) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

och lärarens viktiga roll i elevens närliggande utvecklingszon blir, att läraren 

ansvarar för elevens utveckling och lärande. När undervisande lärare stöttar en elev 

och riktar hens uppmärksamhet kan eleven ta sig vidare utifrån sin nuvarande 

kunskap, mot framtida kunskap. Genom att sträva efter att befinna sig i elevens 

närliggande utvecklingszon (ZPD) vill undervisande lärare möjliggöra lärandet, i 

linje med Vygotskijs idéer – det eleven för tillfället kan med hjälp ska hen snart 

klara utan hjälp. Elever med betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter 

har en lång produktionskurva. Det betyder att en progression för elever inom 

ämnesområde kan ta år att synliggöra samt att uppsatta mål utifrån läroplanen 

ibland måste finnas med genom hela skoltiden. En framgångsfaktor är att använda 

sig av elever som har en högre kunskapsutveckling som dragare. I den 

sociokulturella teorin benämns det som scaffolding. Scaffolding innebär att den 

som besitter större kunskaper om ett visst ämne eller område agerar som en dragare 

för elever som finner att delar av inlärningsprocessen ligger bortom hens förmågor. 

Trots detta tillvägagångssätt upplevs det som komplext att genomföra formativ 

bedömning med eleverna när det finns de som på grund av sin IF inte alltid förstår 

begreppet vad de arbetar med. Lärarna efterfrågar stödmaterial i arbetet med 

formativ bedömning och att det behöver upprättas ett dokument eller riktlinjer som 

är utformat för elever i ämnesområde.  

Slutsatser 

Formativ bedömning 

• Undervisande lärare saknar ett utarbetat dokument för genomförandet av 

formativ bedömning för elever med betydande kommunikativa och 

kognitiva svårigheter.   

• För att genomföra formativ bedömning tar lärarna hjälp av olika 

tydliggörande hjälpmedel - t.ex. bildstöd, tecken och filmsekvenser. 

• Undervisande lärare anser att läroplanen är för svår för elever med 

betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter och att den borde 

arbetas om och fokusera mer på elevernas förmågor.  
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• Resultatet visar att killgissa och “vuxengissa” är vanligt för att tolka 

elevernas kunskapsinhämtning. 

• Undervisande lärare behöver rigga lektionerna för att utgå från den 

proximala utvecklingszonen.  

• Elever som läser enligt ämnesområde har en låg produktionskurva vilket 

kan innebära att vissa mål innefattar hela skoltiden.  

Tydliggöra lärandet 

• Resultatet visar att elevernas IF samt behov av betydande kognitiva och 

kommunikativa svårigheter gör det svårt för undervisande lärare att påvisa 

elevernas kunskapsinhämtning.  

Framgångsfaktorer 

• Att ta hjälp av elever på en högre utvecklingsnivå (proximala 

utvecklingszonen) ses som en framgångsfaktor.  

Svårigheter 

• Elevernas IF anses vara en svårighet i sig när det gäller att guida eleverna i 

sin kunskapsbedömning i form av formativ bedömning.  

• Det är svårt för elever med betydande kognitiva och kommunikativa 

svårigheter att kommunicera sitt eget lärande då en del elever har svårt att 

tillgodogöra sig kommunikativa verktyg trots att lärarna har en gedigen 

erfarenhet av tydliggörande pedagogik 

Resultatdiskussion 

Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur undervisande lärare i 

grund- och gymnasiesärskolans ämnesområde upplever formativ bedömning 

tillsammans med elever som har betydande kognitiva och kommunikativa 

svårigheter. I följande kapitel kommer vi att diskutera studiens resultat i förhållande 

till tidigare forskning och problemområdet. Vi kommer också diskutera metod, val 
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av teori, tillförlitlighet, eventuella påverkansfaktorer och tillvägagångssätt och de 

specialpedagogiska implikationerna. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 

forskning. 

Formativ bedömning 

Formativ bedömning - synliggöra lärandet  

För varje elev krävs det olika former av bedömning. I vår studie framträder 

svårigheter för undervisande lärare att säkerställa lärandet och kunskaper för elever 

som har betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter. Detta stämmer 

överens med upplevelsen av att det är svårt att bedöma och betygsätta elever 

eftersom det är svårt att skilja på vad som tillhör elevers begränsningar på grund av 

funktionsnedsättningen och vad som beror på att eleven inte tagit till sig tillräckliga 

kunskaper (Ineland & Silfver, 2018). Svårigheter kan även vara i att varken 

övertolka eller undertolka elevernas signaler i bedömningen (Goldstein & 

Behuniak, 2010; Kleinert m.fl., 2009) vilket kan vara svårt för undervisande lärare 

då de ibland behöver gissa sig till elevernas signaler. I likhet med Wiliam (2013) 

och Lundahl (2011) leder den formativa bedömningen till att bli ett redskap för 

läraren och arbetslaget till att förändra och utveckla undervisningen efter hand mot 

olika mål och kunskapskrav. Ineland och Silfver (2018) Cornelius (2013) och 

Aidonopoulou-Read (2019) belyser dilemmat som således kan uppstå då en elev 

kan ha erhållit kunskaper men har p.g.a. sin IF, kognitiva och kommunikativa 

svårigheter svårt att kommunicera denna kunskap.  Komplexiteten som uppstår är 

att både det talade och skrivna språket har stor betydelse i bedömningsprocessen 

(Ineland & Silfver, 2018) samtidigt som elever med kognitiva och kommunikativa 

svårigheter ofta just har svårt med detta. I likhet med Goldstein och Behuniak 

(2010) framträder svårigheter hos undervisande lärare att bedöma elever som har 

betydande kognitiva svårigheter och lägre grad av möjlighet att uttrycka och 

förmedla sin kommunikation till skillnad för de elever som använder sig av 

förstärkande kommunikation och symbolspråk.  

Grundskolan och grund- och gymnasiesärskolan är skilda skolformer och de har 

skilda läroplaner. Lärarna förväntas trots det utföra samma typ av formativ 

bedömning. Mycket av det som produceras, produceras för grundskolan och det blir 



 55 (70) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

svårt att genomföra för elever med kognitiva och kommunikativa svårigheter på ett 

vettigt sätt vilket visar sig i vår studie. Att undervisande lärare i grund-och 

gymnasiesärskolan skall genomföra formativ bedömning tillsammans med elever 

med betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter, i samma utsträckning 

som lärare i grundskolan anses vara på olika premisser. Trots olika läroplaner och 

skolformer utförs liknande formativa bedömningar där det i grund- och 

gymnasiesärskolans ämnesområde bryts ner, visualiseras och konkretiseras mer. 

Läroplanerna (Lgr 11, 2019; GySär, 2013) finns hela tiden med i planering av 

undervisning men upplevs delvis inte svara mot elevernas behov. Kunskapskraven 

och det centrala innehållet där elevernas individualitet ska pressas in upplevs inte 

harmoniera med eleven. Framträdande i vår studie är att definition samt diskussion 

av vad formativ bedömning är och innebär i praktiken och hur det ska utföras saknas 

för berörd målgrupp. Beroende på kontext kan det uppfattas olika för just 

undervisande lärare då det i resultatet framträder att hela yrkeskåren behöver vara 

överens om och synliggöra vad formativ bedömning kan innebära. Önskemål finns 

om att ta fram material som riktar sig till grund- och gymnasiesärskolans behov och 

förutsättningar där individuella olikheter, uttryck av kunskaper och lärande kan 

utformas i praktiken med formativ bedömning som utgår från alla elever som 

samtidigt bekräftar och visualiserar elevernas lärande i relation till olika 

läroplansmål, kunskapskrav och elevernas färdigheter. Nilsson Nordfors (2019), 

menar att vad som blir av vikt i den formativa bedömningen som bygger på 

kognition är att undersöka och synliggöra hur den formativa bedömningen uttrycks 

och tas emot av elever med betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter.  

Elevernas kognitiva förutsättningar 

Framträdande är att undervisande lärare måste förhålla sig till varje elevs 

individuella kognitiva förutsättningar och synliggöra lärandet och dess processer på 

olika sätt. Styrdokumenten ses inte vara förankrade för att ta hänsyn till elevernas 

olika individuella förutsättningar då det uttrycks med att vissa elever inte passar in 

i deras mall. Nilsson, Nordfors (2019), menar att vad som blir av vikt i den 

formativa bedömningen som bygger på kognition är att undersöka och synliggöra 

hur den formativa bedömningen uttrycks och tas emot av elever med betydande 
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kognitiva och kommunikativa svårigheter. Den formativa bedömningen ges på ett 

ytligt plan, då formativ bedömning på en djupare nivå inte går att genomföra i 

samma utsträckning som i grundskolan p.g.a. elevernas IF, kognitions- och 

kommunikationssvårigheter. Uppdraget med den formativa bedömningen är 

komplext såsom Ineland och Silfver (2018) antyder med vikten av att lärare 

utformar bedömningssituationer som stimulerar den metakognitiva förmågan då 

både det skrivna och talade språket har stor betydelse i bedömningsprocessen. Vid 

kurser och utbildningar har frågan ställts till ansvariga utan att ett konkret svar har 

getts vad innebörden är för just ämnesområdeselever med betydande kognitiva och 

kommunikativa svårigheter. Utgångspunkten med formativ bedömning som riktar 

sig mot grundskolan sker genom dialog och reflektion vilket är svårt att applicera 

till elever i betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter.  

I likhet med Behuniak och Goldstein (2010) som synliggör att vissa elever inte 

kunde engagera sig i det akademiska innehållet är reflektionerna i vår studie att 

utformandet av formativ bedömning och få med eleven i processen det allra svåraste 

att utforma då det finns flest individuella förutsättningar i elevgruppen med 

betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter i ämnesområden. 

Genom vår studie visar det sig att det behöver utarbetas ett nytt koncept för att 

genomföra bedömningen. Det motsägs dock av Kleinert m.fl., (2009) som vidhåller 

att det kan komma att skapa stora utmaningar att utforma alternativa 

bedömningsformer för alla elever som menar att en försiktighet bör iakttas för att 

varken undertolka eller övertolka förspråkliga elever. Även Bourke m.fl., (2010) 

lyfter att en försiktighet bör intagas till att varken övertolka eller undertolka de 

elever som befinner sig i betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter. 

Detta kan leda till att eleven i en övertolkning tillskrivs insikter om lärande som 

kanske inte nödvändigtvis delas av eleven. Risker med undertolkning kan resultera 

i att dokumentationen inte blir mer än en form av fotoalbum med bildtext. Det som 

kan anses intressant här i tidigare forskning kontra vår studie är att forskare menar 

att det kan komma att bli en utmaning med alternativa bedömningsformer, samtidigt 

som vår studie visar att det krävs alternativa bedömningsformer för att kunna 
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tillgodose elever som läser ämnesområde och som har betydande kognitiva och 

kommunikativa svårigheter. 

Dilemma att kommunicera sin kunskap  

Ett stort dilemma som också kan påverka synliggörandet av lärande är om en elev 

med IF som eventuellt erhållit kunskap, men som p.g.a. sin IF har svårt att 

kommunicera denna kunskap. Då behöver lärare hitta vägar att kunna avgöra om 

kunskapen finns där (Ineland & Silfver, 2018; Cornelius, 2013; Aidonopoulou-

Read, 2019). P.g.a. brister i kommunikationen blir relationen till eleverna och den 

sociokulturella teorin av stor vikt. Att synliggöra lärandet i processen för formativ 

bedömning är enligt vår studie en av de svåraste uppgifterna i arbetet med elever 

som har betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter. Att applicera 

kunskap hos elever i berörd målgrupp ses som väldigt komplext – främst utifrån tre 

infallsvinklar 

1. Lärprocessen för elever inom ämnesområde med betydande kognitiva och 

kommunikativa svårigheter tar väldigt lång tid. Enligt vår studie kan det ibland ta 

år att se en progression. 

2. Lärarna upplever att det är svårt att guida elever med betydande kognitiva och 

kommunikativa svårigheter genom formativ bedömning och ibland kan ett visst mål 

behöva vara återkommande hela skoltiden.  

3. Undervisande lärare anser att läroplanens utformning är svår för elever med 

betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter och att den borde bli mer 

konkret och fokusera mer på elevernas förmågor.  

Praktiska kunskaper framför kunskapsstoff 

Det är tydligt utifrån vår studie att undervisande lärare har en önskan om en 

förändrad läroplan för elever med betydande kognitiva och kommunikativa 

svårigheter, då eleverna har svårt att tillgodose sig kunskap. En tanke skulle kunna 

vara en mer praktisk läroplan med utgångspunkt att eleverna skall bli mer 

självständiga och utveckla sina förmågor. Förmågecirkeln ger lärarna en möjlighet 

att konkretisera läroplansarbetet samt sätter ord på det dem gör både för sig själva 
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och eleverna. Detta är enligt Nilsson Nordfors (2019) ett av syftena med 

förmågecirkeln. I arbetet tillsammans med elever med betydande kognitiva och 

kommunikativa svårigheter är lärarna verktyget och modellerar för ökad förståelse 

hos eleven vilket gör att deras förhållningssätt påverkar eleven i alla situationer och 

deras medvetenhet om modellen blir då av stor vikt. 

Den formativa bedömningen bygger enligt Wiliam (2013) på kognitiva färdigheter, 

samspel och kommunikation. Vidare menar han att forskning kring arbete med 

formativ bedömning påverkar kunskapsutvecklingen positivt. Det som blir 

komplext är att formativ bedömning bygger på färdigheter där elever med IF har ett 

stort behov av stöd – nämligen kognitiva färdigheter, samspel och kommunikation. 

Precis som vi som genomfört studien har funderat kring så beskriver Aidonopoulou-

Read (2019) att den formativa bedömningen bör ha som grund att ändra 

undervisningen för att elever skall tillgodogöra sig kunskaper och studien visar att 

den formativa bedömningen skulle behövas ses över för att tillgodose varje individ. 

Genom studien framgår det att undervisande lärare använder sig av diverse 

tillvägagångssätt i den formativa bedömningen tillsammans med eleverna. 

Problematiken uppstår då eleverna inte har förmågan att förmedla sina kunskaper. 

Om den formativa bedömningen istället riktade sig på förmågor – vad eleverna 

faktiskt kan klara av självständigt och på egen hand hade den varit mer passande 

för elever som betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter. Då hade den 

formativa bedömningen kunnat grunda sig på: självständighet, kan med hjälp av 

stöd, deltar och deltar i form av sinnesupplevelse. Det som kan anses som intressant 

med vår studie kontra tidigare forskning är att forskare menar att det kan komma 

att bli en utmaning med alternativa bedömningsformer, samtidigt som vår studie 

visar att det krävs alternativa bedömningsformer för att kunna tillgodose de elever 

som läser ämnesområde och som har betydande kognitiva och kommunikativa 

svårigheter formativ bedömning.  

Metoddiskussion 

Inför studien diskuterades olika tillvägagångssätt för att uppnå resultat. Vi som 

skribenter har en liten vana av att arbeta utifrån kvalitativa undersökningar 

samtidigt som vi inte tror att studien hade kunnat uppnå samma resultat genom att 
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utgå ifrån en kvantitativ metod. Från början hade vi en tanke på enkätstudie, vilket 

avslogs vid ett tidigt skede då vi ansåg att frågeställningarna i en enkätstudie skulle 

kunna bli allt för ledande och att vi inte skulle få lika utförliga svar och var således 

inte representativa. Ett alternativ till metod vore att genomföra en 

metodtriangulering genom att kombinera intervjuer och enkäter. På det sättet skulle 

eventuellt fler informanter kunna involveras i undersökningen och eventuellt skulle 

en större bredd i svaren erhållits. Studiens syfte var att undersöka hur undervisande 

lärare i ämnesområde upplever formativ bedömning och synliggör kunskapskraven 

för elever med betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter. Vidare syftade 

studien att synliggöra eventuella svårigheter och möjligheter med den formativa 

bedömningen. Vi menar att tankar och resonemang framträder bäst när man 

samtalar med varandra. Vid intervjutillfället kunde vi även ställa kompletterande 

följdfrågor om intervjupersonerna uttrycker sig oförståeligt eller otydligt. Vi valde 

att spela in intervjuerna för att säkerställa att vi kunna återberätta samt använda 

direkta citat från de intervjuade något vi anser stärker trovärdigheten i resultatet.  

Kvale och Brinkmann (2014) framhåller att kvalitativ metod i form av intervjuer 

ställer krav på intervjuarens skicklighet och förmåga att ta fasta på informationen i 

sammanhanget för att kunna ställa bra följdfrågor. De anger att för att bli en god 

intervjuare krävs övning och erfarenhet, vilket gör kvalitativ intervjumetod till ett 

slags hantverk. I föreliggande studie har intervjuerna genomförts utifrån en liten 

erfarenhet av att intervjua, vilket kan ha påverkat kvaliteten på resultatet. Om vi 

hade intervjuat fler hade resultatet kunnat visa annorlunda genom att resultatet hade 

blivit mer övergripande och innefattat fler undervisande lärare. Genom tio 

intervjuer blir resultatet snävt och eventuellt hade vi fått fler alternativ på 

tillvägagångssätt och framförallt andra synvinklar på hur undervisande lärare 

synliggör och upplever formativ bedömning.  

En risk med att genomföra individuella intervjuer är också att som intervjuare vara 

alltför styrande i intervjun och risken finns att ledande frågor ställs, vilket i 

synnerhet kan vara en risk då intervjuaren inte är van vid att intervjua. Vi valde att 

inte delge frågorna i förväg då en del frågor kunde riskerat att bli ledande och styra 
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intervjupersonens svar, vilket är ett vanligt ifrågasättande av kvalitativa intervjuer 

(Kvale & Brinkmann, 2014) 

Intervjupersonerna är i olika åldrar - allt mellan 38–62 år. Åldersskillnaden kan 

göra att utbildningarna kan se väldigt olika ut - vilket kan vara på både gott och ont. 

De verktyg som de undervisande lärarna har att tillgå varierar också. Då de 

intervjuade kommer från fyra olika skolor innebär det att de kan ha olika 

förutsättningar sett till resurser, rektorer och organisationernas uppbyggnad. 

Resultatet hade kanske också kunnat se annorlunda ut beroende på kön på 

intervjupersonerna, då vår studie innefattar en man och nio kvinnor.  

Val av teori 

Vi tolkar det som att i den sociokulturella teorin måste hänsyn tas till det 

individuella perspektivet. I den sociokulturella teorin blir verktygen (artefakter) 

eleverna har att tillgå av stor vikt för att förstå och agera i omvärlden (Säljö, 2014). 

Vidare lyfter Säljö (2014) fram att människan själv är ett medierande verktyg och 

att den viktigaste medierande verktyget är språket. All form av kommunikation är 

på så sätt viktigt inom det sociokulturella perspektivet och det utgör länken mellan 

människan och dess omgivning. Genom den sociokulturella teorin är ingen 

elevgrupp den andra lik, vilket ställer stora krav på undervisande lärare att vara 

lyhörd och mottaglig för elevers olika förutsättningar. Problem som skulle kunna 

uppstå utifrån sociokulturell teori och elever med betydande kognitiva och 

kommunikativa svårigheter är kamratlärandet (scaffolding). Då det är stora 

individuella skillnader mellan elever som läser enligt ämnesområde finns det de 

elever som har svårt att interagera med andra. Här hade det varit intressant att se på 

situationen utifrån ett dilemmaperspektiv.  

Studiens specialpedagogiska implikationer 

I vår kommande yrkesprofession som speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning är det viktigt att ha kunskap om förståelsen för elevers olika 

sätt att tillgodogöra sig formativ bedömning. Det kommer vara av största vikt att 

kunna tillgodose eleven med rätt pedagogiskt redskap samt att möta eleven i dess 

nästkommande utvecklingszon. Vårt kunskapsbidrag genom denna studie belyser 
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att vi som speciallärare måste inneha grundläggande kunskap om olika metoder för 

att kunna hjälpa eleven framåt i sin kunskapsutveckling och hitta former för att 

synliggöra lärandet. Olika alternativa bedömningsformer krävs samtidigt som det 

är en angelägen fråga och utmaning att utarbeta dessa. Denna studie ger en liten 

bild av hur formativ bedömning uppfattas av undervisande lärare som arbetar inom 

ämnesområde med elever med betydande kommunikativa och kommunikativa 

svårigheter. Vår förhoppning är att studien kan vara till hjälp kring de eventuella 

hinder och svårigheter lärarna stöter på i arbetet med formativ bedömning för elever 

med betydande kognitiva och kommunikativa svårigheter. Utöver dessa 

implikationer är vår förhoppning att studien kan ge inspiration till lärare som är 

intresserade av och vill veta mer om formativ bedömning och den formativa 

bedömningsprocessen. Förhoppningen är att svårigheterna med formativ 

bedömning för elever med kognitiva och kommunikativa svårigheter leder till att 

öppna upp för fler diskussioner om vad formativ bedömning kan innebära för 

berörd målgrupp och hitta fler former och metoder för att göra det abstrakta konkret 

för alla elever.   

Förslag på framtida forskning 

I vår sökning av tidigare forskning kring formativ bedömning fann vi ett stort antal 

studier och avhandlingar som var riktade mot grundskolan både internationellt och 

nationellt. Även formativ bedömning i specialundervisning och för elever i behov 

av särskilt stöd och med funktionsnedsättningar återfanns i internationell forskning. 

Vad som däremot visade sig vara svårt att finna var nationell forskning kring 

formativ bedömning riktad mot grundsärskolan och gymnasiesärskolan och särskilt 

för elever som läser ämnesområde. Med de skärpta kraven på kunskapsnivå och 

utbildning i särskolan ser vi att det fattas en stor kunskapslucka inom detta område 

med forskning som kan vidareutveckla olika relevanta metoder för elever i 

ämnesområde så bedömning och undervisning kan utgå från en beprövad erfarenhet 

och vetenskaplig grund. Vår studie samt internationell forskning utgår oftast ur ett 

lärarperspektiv. Det hade varit intressant att kunna belysa formativ bedömning ur 

ett elevperspektiv och hur den formativa bedömningen och lärandet upplevs av 

elever som läser ämnesområde och hur det abstrakta görs konkret.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 

     

 På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 

Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett självständigt 

arbete under sin sista termin. I detta arbete ingår att göra 

en egen vetenskaplig studie med utgångspunkt i en 

forskningsfråga som kommit att engagera studenterna 

under utbildningens gång. Till studien samlas ofta material 

in vid olika verksamheter, i form av till exempel intervjuer, 

enkäter och observationer. Ansvarig för dina 

personuppgifter är Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del 

av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid 

behov få eventuella fel rättade. Det självständiga arbetet 

motsvarar 15 högskolepoäng. När detta har blivit godkänt 

publiceras det i databasen DIVA. 

https://www.hkr.se/omhkr/organisation/laranderesursc

entrum/publicering/ 

Datum 2022-02-14 

En förfrågan om att delta i vår studie.  

Denna inbjudan riktar sig till lärare inom ämnesområde i grundsärskolan. 

Vi är två studenter som läser till Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning 

på Kristianstads Högskola. Under våren 2022 ska vi genomföra vårt examensarbete 

och behöver därför komma i kontakt med lärare som arbetar inom ämnesområde i 

grundsärskolan. Syftet med vår studie är att tydliggöra hur lärare i grundsärskolan 

kommunicerar med elever kring deras lärande och hur lärare aktivt arbetar med 

formativ bedömning för elever på tidig utvecklingsnivå. Vi vänder oss därför till 

dig för att få ta del av dina kunskaper och erfarenheter.  

https://www.hkr.se/omhkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/omhkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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Vi kommer att genomföra intervjuer via Zoom eller Google Meet. Om ni godkänner 

att medverka i vår studie, kommer vi tillsammans överens om en tid som passar er. 

Intervjuerna ska genomföras under perioden februari – mars 2022. Vi kommer 

kontakta dig/er via mail, teams (Office 365), eller telefon utifrån de 

kontaktuppgifter du lämnar. Helst av allt hade vi gärna sett att vi kunde ha 

gruppintervjuer ute på respektive skola, men med hänsyn till rådande restriktioner 

inser vi att det kan bli svårt att genomföra.  

Vi har önskemål om att spela in samtalen för att underlätta vårt arbete samt för att 

i efterhand kunna lyssna av och transkribera intervjuerna. Syftet med det är att under 

samtalet kunna lägga fokus på själva samtalet tillsammans med er. Vi följer de 

etiska reglerna vid uppsatsskrivning och forskning som Vetenskapsrådet (2017), 

rekommenderar. Detta innebär att du kommer att få information om syftet för 

studien. Din medverkan i studien är frivilligt och du kan när som helst säga att du 

inte vill delta längre. Intervjuerna har enbart syfte för denna studie och när studien 

är godkänd kommer inspelningarna att preskriberas. All information kommer att 

avkodas så det under inga omständigheter kommer fram vem du som person är, 

eller vilken skola du arbetar på.  Ni får gärna ta del av vår studie när vårt arbete är 

godkänt. Vi hoppas att det här är av intresse för dig. Din/er medverkan skulle hjälpa 

oss och bidra till den kunskapslucka vi har för avsikt att fylla inför vår kommande 

yrkesroll som lärare. Har du frågor angående denna studie kontakta gärna oss eller 

vår handledare. Våra kontaktuppgifter: 

Anna Johansson                Piya Gustavsson 

Handledare, Sarah Rangstrand Hjort, HKR  

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: www.hkr.se   

Tack på förhand! 

Deltagarens samtycke för medverkan 
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Jag har tagit del av och är införstådd med informationen vad gäller det 

konfidentialitet, studiens syfte, genomförande samt frivillighet och lämnar härmed 

mitt samtycke till att delta i studien. 

Namn 

________________________________________________ 

  

Datum och ort 

________________________________________________ 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjuguide 

"Bedömning är dagens sätt att förstå hur man ändrar morgondagens undervisning" 

(Tomlinsson, 1999 s. 10). Detta citat har väckt tankar hos oss i vår kommande 

profession som yrkesverksamma speciallärare med inriktning mot 

utvecklingsstörning. Vi båda har ett brinnande intresse för elevgruppen som läser 

enligt grundsärskolans ämnesområden. Under vår studietid har vi blivit särskilt 

uppmärksamma på att det råder en kunskapslucka kring formativ bedömning för 

elever som läser ämnesområden. Vår tolkning är att elever på en tidig 

utvecklingsnivå med begränsade kommunikativa och kognitiva förmågor skapar 

svårigheter och dilemman för läraren att bedöma om undervisningen ger en 

kunskapsutveckling. Ett av lärarens uppdrag i skolan är att bedöma elevers 

kunskaper samt att i skolans styrdokument står det beskrivet att läraren ska på ett 

pedagogiskt och medvetet sätt följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling 

(Skolverket, 2011). 

1. Vilken kompetens anser du som lärare krävs för att: 

 a: kommunicera med eleverna? 

 b: skapa förutsättningar för elevers kommunikation kring sitt eget lärande? 

2. Vad är kunskap för dig, hur definieras det av dig som bedömer elever i 

grundsärskolans ämnesområde/individuella program? 

3. Vad innebär formativ bedömning för dig? Ge exempel. 

4. På vilket sätt arbetar du med formativ bedömning? Ge exempel. 

5. Vilka hinder och möjligheter ser du för att skapa förutsättningar för att kunna 

genomföra formativ bedömning? Ge exempel, (hantera kommunikation med eleven 

och skapa förutsättning för formativ bedömning) 

6. På vilket sätt kan formativ bedömning vara ett redskap i elevers lärande? 
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7. På vilket sätt ger du eleverna möjlighet till att reflektera över sitt lärande, beskriv 

något exempel? 

8. Vilka hinder och möjligheter ser du? 

9. Ser du möjligheter och begränsningar för att skapa en miljö där elever får 

möjlighet att reflektera över sitt eget arbete? – utveckla. 

10. Hur tänker du kring de verktyg som finns att tillgå idag? Vilka verktyg använder 

du dig av vid formativ bedömning? Fördelar /nackdelar? 

11. Finns det något du skulle vilja förändra när det gäller genomförandet av 

formativ bedömning? I de bästa av världar, hur hade du velat arbeta med formativ 

bedömning? 

12. På vilket sätt synliggörs det att eleverna har förstått innebörden av formativ 

bedömning? 

 


