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Abstract 

This study explores formative assessment from the teachers’ perspective. The purpose is to 
increase the knowledge on teachers’ different perceptions on formative assessment in school 
for pupils with learning disabilities. The study is based on five qualitative interviews with 
teacher’s being active in high school for pupils with learning disabilities. The theoretical 
outset of this study is the sociocultural perspective. The analytical method used is sentence 
coding and the teachers’ answers reveals three perspectives: perception of formative 
assessment, working with formative assessment and working with student’s participation in 
their own learning development.  
 
The result is showing that teachers in High school for pupils with learning disabilities have a 
positive attitude towards working with formative assessment and that they appreciate 
challenges as well as advantages working with this particular assessment. One challenge with 
formative assessment is to make it as comprehensible as possible to the students. An 
advantage with formative assessment is that the students comprehend what they are assessed 
on and that in turn gives better learning. The result also shows that teachers rarely or not at all 
work with self- or peer assessments. To visualise the core content and the knowledge 
requirements the teachers use pictures as well as writing.  
 
This study may contribute to increase the teachers and special needs teachers’ knowledge on 
formative assessment in school for pupils with learning disabilities and also to increase the 
pupils’ chances to learn.  

Keywords 
Formative assessment, intellectual disabilities, High school for pupils with learning 
disabilities, interview study



 

 

Sammanfattning 

I denna studie undersöks formativ bedömning ur ett lärarperspektiv. Syftet med studien är att 
öka kunskapen om vilka olika synsätt på formativ bedömning det finns bland lärare i 
särskolan. Studien bygger på fem kvalitativa intervjuer med lärare som arbetar på 
gymnasiesärskolan. Studien har sin teoretiska utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. 
Som analysmetod har meningskodning används och svaren presenteras i tre teman: 
uppfattningar om formativ bedömning, arbete med formativ bedömning och arbete med 
elevers delaktighet i det egna lärandet.  
 
Resultatet visar att lärarna är positiva till att arbeta med formativ bedömning i särskolan och 
de ser både utmaningar och fördelar med den bedömningsformen. Studien visar att en 
utmaning med formativ bedömning är att göra det så begripligt som möjligt för eleverna. En 
fördel med formativ bedömning är att eleverna förstår vad de blir bedömda på och att de i sin 
tur ger ett bättre lärande. Resultatet visar att lärarna arbetar lite eller inget alls med själv- och 
kamratbedömningar. För att synliggöra det centrala innehållet och kunskapskraven använder 
sig lärarna av bilder och text.  
 
Denna studie kan medverka till att öka kunskap om formativ bedömning i särskolan och dess 
chanser till att främja elevers lärande, både för lärare och speciallärare verksamma i särskolan.  
 

Nyckelord 
Formativ bedömning, intellektuell funktionsnedsättning, gymnasiesärskola, intervjustudie
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1 Inledning 

I nuläget arbetar jag som speciallärartrainee och ett område som jag ser som viktigt nu och i 

min framtida roll som speciallärare är formativ bedömning i särskolan. Jag upplever att det kan 

vara utmanande att få eleverna delaktiga i sitt egna lärande. Under speciallärarutbildningen har 

diskussioner och litteratur som har tagit upp bedömning och främst formativ bedömning 

inspirerat och intresserat mig. Det har även gjort mig mer nyfiken på hur lärare i särskolan 

arbetar formativt för att stödja och främja elevernas lärande. I min studie vill jag således öka 

kunskapen och få en fördjupad förståelse om vilka olika synsätt på formativ bedömning det 

finns bland lärare i särskolan. Jag är även intresserad av hur lärarna upplever att de arbetar för 

att göra eleverna i särskolan delaktiga i det egna lärandet.  

Bedömning är ett område som poängteras i examensförordningen för speciallärare med 

inriktning utvecklingsstörning (SFS 2011:186). I examensförordningen står det att efter 

speciallärarexamen ska studenten ha fördjupade kunskaper om bedömning (SFS 2011:186). 

Skolverket (2013) lyfter fram bedömning i läroplanen för gymnasiesärskolan på följande vis:  

Skolans mål är att varje elev så långt möjligt kan bedöma sina studieresultat och 
utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen. (Skolverket, 2013, s 10) 

Bennett (2011) menar att inom skolan är formativ bedömning ett aktuellt ämne som har fått stor 

uppmärksamhet och som har blivit ett vanligt tema på pedagogiska konferenser i skolan. 

Formativ bedömning är på så sätt ett aktuellt och viktigt område som jag vill undersöka i min 

studie.  

1.2 Disposition  

Uppsatsen börjar med ett abstract och en sammanfattning. Därefter kommer inledningen där 

jag presenterar undersökningens problemområde i relation till aktuell forskning och med 

relevans till speciallärarprofessionen. Relevanta och centrala begrepp för studien tas även upp. 

Vidare beskrivs studiens syfte och frågeställningar och därefter följer studiens teoretiska 

utgångspunkt och dess betydelse för studiens utformning. Efter det följer forskningsöversikten, 

där tidigare internationell forskning relevant för problemställningen presenteras. I efterföljande 

kapitel beskrivs val av metod, urval, genomförande, analysmetod, studiens giltighet och 

tillförlitlighet och de etiska aspekterna som jag tar hänsyn till i studien. Därefter redovisas 

analysen av intervjusvaren och resultatet presenteras relaterat till syftet och frågeställningarna. 

Vidare tolkas resultatet med hjälp av den teoretiska utgångspunkten för studien. I efterföljande 

kapitel kommer diskussionen, först metoddiskussion och sen resultatdiskussion följt av en 

sammanfattning av diskussionen. Efter det diskuteras studiens betydelse för 

speciallärarprofessionen och förslag på vidare forskning. Uppsatsen avslutas med ett slutord.  
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1.3 Bakgrund 

I föreliggande uppsats studeras några lärares synsätt på formativ bedömning i särskolan. För att 

kunna besvara syftet så kommer först begreppet intellektuell funktionsnedsättning att gås 

igenom och därefter särskolans framväxt. Vidare kommer begreppet bedömning tas upp och 

sedan formativ bedömning. Då jag även är intresserad av hur lärarna arbetar för att göra 

eleverna i särskolan delaktiga i sitt egna lärande så kommer formativ återkoppling och själv- 

och kamratbedömning beskrivas. Avslutningsvis beskrivs aktuella styrdokument med koppling 

till bedömning.  

1.3.1 Begreppet intellektuell funktionsnedsättning  
Granlund och Göransson (2011) och Ineland, Molin och Sauer (2013) menar att historiskt sett 

har det används många olika begrepp för att beskriva det som vi idag kallar utvecklingsstörning 

eller intellektuell funktionsnedsättning. Även synen på barn med en funktionsnedsättning har 

varierat under historien.  

Ineland et al., (2013) tar upp att utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning 

definieras utifrån tre kategorier och det innebär ett IQ under 70, nedsättning av adaptiv förmåga 

och orsakerna till intelligensnedsättningen ska ha skett innan 16 års ålder. Granlund och 

Göransson (2011) poängterar att med hjälp av diagnosmanualen ICD10 fastställs och 

klassificeras diagnosen utvecklingsstörning. I diagnosmanualen skiljer man på fyra grader av 

utvecklingsstörning som lindrig, måttlig, svår och djupgående.  

Intellektuell funktionsnedsättning kan definieras på olika sätt i olika kulturer, men gemensamt 

är att det innefattar svårigheter med att ta in och bearbeta information och även svårigheter med 

att bygga kunskap och att använda den (Granlund & Göransson, 2011). 

1.3.2 Särskolans historik  
I mitten av 1800-talet började det bedrivas undervisning för barn med funktionsnedsättning, 

menar Ineland, et al., (2013) och Grunewald (2011). Först var det döva barn som fick 

undervisning och sedan blinda barn. Därefter fick de sinnesslöa och de vanföra barnen 

undervisning menar Ineland, et al., (2013) och Grunewald (2011). Östlund (2012) i sin tur tar 

upp att 1842 infördes svensk folkskola. Östlund (2012) poängterar att i samband med 

sinnesslöundervisningen så uppkom det ett behov att utbilda lärare för den undervisningen. 

1878 antogs två kvinnliga lärare till utbildningen. För att bli antagen krävdes det att de 

studerande hade en småskollärarutbildning, högre kvinnligt läroverk eller hade en examen från 

realskola. De studerade skulle även ha några års erfarenhet från sinnesslöundervisningen. Först 

1968 fick alla barn i Sverige rätt att gå i skolan. Innan dess hade barn med en 

utvecklingsstörning delats upp i bildbara och obildbara. De barn som kategoriserades som 

bildbara fick skolplikt på 1940-talet. De obildbara ansågs inte kunna tillgodogöra sig 

undervisning. På 1960-talet infördes särskola i Sverige och alla barn oavsett grad av 
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utvecklingsstörning fick rätt att gå i skolan. Det var landstinget som drev särskolan och 

undervisningen låg i egna skolbyggnader avskild från grundskolan (Östlund, 2012).  

Ineland, et al., (2013) menar att det var först på 1950- och 1960-talet som det pedagogiska 

synsättet började dominera. Andersson, et al., (2015) beskriver det som att under större delen 

av 1900-talet så har skolorna för elever med en utvecklingsstörning varit mer inriktade på vård 

och uppfostran än bildning och utbildning. Östlund (2012) menar att på 1960-talet formulerades 

begreppen normalisering och integrering. På 1960-talet startades även träningsskolor och 

särskolans elever integrerades allt mer i vanliga skolor. Strax där efter startades en ny ettårig 

speciallärarutbildning. I den utbildningen låg fokus på individuella svårigheter hos eleven och 

att olika funktionsnedsättningar förde med sig olika typer av undervisnings- och 

behandlingsmetoder. Den utbildningen avvecklades 1989 och 1990 ersattes 

speciallärarutbildningen med specialpedagogutbildningen (Östlund, 2012). 2007 beslutade 

regeringen dock att införa speciallärarutbildningen igen (Göransson, Lindqvist, Klang, 

Magnusson & Nilholm, 2015).  

1.3.3 Särskolan idag 
I skollagen (2010:800) står det att ett barn som bedöms att inte nå upp till grundskolans 

kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning har rätt till att bli mottagen i 

särskolan. För att en elev ska kunna bli mottagen i särskolan ska först en utredning (pedagogisk, 

psykologisk, social och medicinsk) gjorts kring eleven. Efter det tas det ställning till i samråd 

med elevens vårdnadshavare om särskolan är rätt skolform för eleven (Skollagen, 2010:800). 

För att få börja i särskolan behövs även ett formellt (administrativt) beslut. I grundsärskolan 

och gymnasiesärskolan kan elever med en intellektuell funktionsnedsättning få ta del av en 

individuell anpassad utbildning (Szönyi & Tideman, 2012). Barns rätt till utbildning poängteras 

även i FN:s konvention om barnets rättigheter. I artikel 28 står det att alla barn har rätt till 

grundläggande utbildning (UNICEF, 2009). Det ligger i linje med Skolverket (2013) och 

läroplanen för gymnasiesärskolan där det står att: ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (Skolverket, 2013, s. 2).  

1.3.4 Bedömning  
I skolan bedöms eleverna utifrån gällande kunskapskrav i läroplanen. Bedömningen handlar på 

så sätt om att tolka elevernas prestationer utifrån kunskapskraven för att se vilken nivå som 

eleven befinner sig på (Jönsson, 2016). Lundahl (2017) tar upp att ur ett pedagogiskt perspektiv 

så sätts bedömningar i relation till lärande och kunskapssyn. Det har dock skett en förändrad 

syn i läroplanerna kring bedömning. Synen på bedömning har gått från bedömning av lärande 

till bedömning för lärande. Bedömning för lärande innebär att kunskapsbedömningen i sig ska 

kunna främja lärandet och vara en del av undervisningen menar Lundahl (2017). Jönsson (2016) 

benämner det som lärande bedömning. Grundidén med lärande bedömning är att genom 

bedömning ska elevernas lärande stödjas och främjas. För att elevernas ska kunna bedömas så 
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måste deras uppgifter konstrueras utifrån kursplanerna. Elevernas prestationer måste således 

värderas i förhållande till uppsatta mål (Jönsson, 2016).   

Erickson och Gustafsson (2017) lyfter fram likvärdig utbildning och de menar att 

kunskapsbedömning även ska säkra kvalitét och på så sätt främja en likvärdig och rättvis 

utbildning. I skollagen poängteras även likvärdig utbildning och där står det att:  

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. (SFS 2010:800, kap. 1 § 9) 

Detta har lett till att nya bedömningsformer har utvecklats, menar Lundahl (2017).  

1.3.5 Formativ bedömning 
I föregående kapitel om bedömning togs det upp att det har skett en förändrad syn i läroplanerna 

när det gäller bedömning, från bedömning av lärande till bedömning för lärande (Lundahl, 

2017). Jönsson (2016) beskriver formativ bedömning som en bedömningsform för lärande och 

hur den bedömningsformen kan stödja elevernas lärande. Skolverket (2011) poängterar att om 

formativ bedömning används väl integrerat i undervisningen så ger det eleven goda 

förutsättningar för lärande.   

Jönsson (2016) tar upp att formativ bedömning utgår från tre frågor som vart ska eleven, var 

befinner sig eleven i förhållande till kunskapskraven och hur ska eleven gå vidare. Utifrån dessa 

tre frågor kan fem nyckelstrategier för formativ bedömning utformas, menar Skolverket (2011). 

Dessa fem nyckelstrategier tar upp vad eleven ska lära sig, vad eleven redan kan, vad eleven 

ska göra för att komma vidare i sin kunskapsutveckling, kamratbedömning och elevens förmåga 

att bedöma och styra sitt egna lärande. Det innebär att eleverna måste förstå syftet med 

undervisningen och dess koppling till kunskapskraven och känna sig delaktiga i den.  Läraren 

kan justera sin undervisning utifrån den information som läraren samlar in om elevernas 

kunskaper. Jönsson (2016) poängterar att det är viktigt att eleverna vet vad det är som de 

förväntas lära sig. Lärandemål och bedömningskriterier måste vara förankrade hos eleverna.  

Skolverket (2011) menar att kunskapsbedömningar även kan vara summativa. Exempel på 

bedömning som är summativ är prov. Jönsson (2016) tar även upp att summativ bedömning 

handlar om att utvärdera elevens prestationer i slutet av en modul eller kurs, medan den 

formativa bedömningen utvärderar elevernas framsteg när den genomför uppgiften i en modul 

eller kurs. Den summativa bedömningen fungerar på så sätt som en summering av elevens 

kunskaper. Skolverket (2011) poängterar dock att den summativa bedömningen kan användas 

formativt om läraren i och med elevernas resultat (den summativa bedömningen) ändrar och 

justerar sin undervisning för att främja elevernas lärande blir den formativ. Skolverket (2011) 

framhåller att formativ bedömning och summativ bedömning inte ska ses som två olika sorters 

bedömningar utan det handlar om hur de används i undervisningen.  
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Mitchell (2015) menar att det finns risker med formativ bedömning och det är när bedömningen 

inte anpassas till avsett studieresultat eller när det förekommer för lite bedömning. En risk kan 

också vara att det förekommer för mycket bedömning och att det i sin tur medför att läraren ger 

avkall på undervisningen. Bedömningen kan även ha fel fokus i form av att leta efter fel hos 

eleven istället för att fokusera på undervisningsstrategier.  

1.3.6 Återkoppling  
Återkoppling kan även benämnas som formativ återkoppling, menar Mitchell (2015) och 

Jönsson (2016). Vidare menar Mitchell (2015) att formativ återkoppling handlar om att föra 

lärandet framåt. Detta poängteras även av Skolverket (2011). Jönsson (2016) och Mitchell 

(2015) i sin tur tar upp att formativ återkoppling är en av de kraftfullaste 

undervisningsstrategierna om den används på rätt sätt.  

Mitchell (2015) menar att återkopplingen ska ges i anslutning till uppgiften så att eleven har 

uppgiften eller momenten färskt i minnet. Skolverket (2011) benämner den återkopplingen som 

återkoppling på uppgiftsnivå vilket innebär att eleven får återkoppling på den specifika 

uppgiften. Den återkopplingen handlar ofta om att korrigera fel eller brister. Mitchell (2015) tar 

upp att det är viktigt när det gäller återkoppling att läraren inte ger en normativ jämförelse eller 

sammanfattande betyg. Det är även viktigt att eleverna inte får en återkoppling som hotar 

självkänslan. Läraren ska även undvika att avbryta en elev som aktivt genomför en uppgift för 

att ge återkoppling. Skolverket (2011) menar för att bedömningen ska vara ett led i lärandet så 

är det viktigt att den följs upp och återkopplas. Bedömningen ska således inte bara visa hur 

långt eleven har nått utan även hjälpa eleven vidare i sin kunskapsprocess, det vill säga som 

formativ bedömning.  

Mitchell (2015) menar att formativ bedömning och återkoppling är en kombinerad strategi som 

handlar om att leta efter kunskaper under lektionerna, och att ge återkoppling till eleverna, och 

utifrån det anpassa undervisningen för att förbättra elevernas resultat. Jönsson (2017) lyfter 

fram risker med återkoppling och menar att eleverna inte alltid förstår återkopplingen och vad 

den ska användas till. Det är därför viktigt, menar Jönsson (2017) att involvera eleverna i 

bedömningsprocessen så att eleverna förstår hur bedömningen går till och vikten av att använda 

sig av sin återkoppling.  

1.3.7 Själv- och kamratbedömning  
Skolverket (2011) tar upp att det är läraren som har huvudrollen för bedömningen i skolan, men 

eleverna har också en viktig roll i bedömningen i form av eget ansvar för sitt lärande. Detta 

ansvar är beroende på elevens ålder och mognad. Vidare menar Skolverket (2011) och Jönsson 

(2016) att självbedömning handlar om att eleven bedömer sitt eget resultat i förhållande till 

kunskapskraven och reviderar sitt arbete utifrån det. Självbedömning handlar om att stärka det 

egna lärandet. Jönsson (2016) tar upp att ett sätt av självbedömning är självbedömning som 
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utvärdering. Det innebär att eleven får utvärdera det som den har gjort. Den kan t ex handla om 

att kryssa för glada eller ledsna ansikten för att visa sina åsikter menar Jönsson (2016).  

Formativ återkoppling kan ges av klasskamrater i form av kamratbedömning (Mitchell, 2015). 

Detta tas även upp av Skolverket (2011) som menar att kamratbedömning kan stärka elevernas 

egen förmåga till självbedömning. Genom att arbeta aktivt med kamratbedömningar så kan 

elevernas förmåga att bedöma sig själva stärkas.  

Vid kamratbedömning ser eleven olika exempel på hur uppgifter kan lösas och lär sig att se 

skillnader på uppgifter när det gäller olika kvalitéer. Det ligger i linje med Jönsson (2016) som 

menar att genom att engagera eleverna i bedömningen så fungerar eleverna som resurser till 

varandras lärande. Kamratbedömning ger en annan karaktär än vid återkoppling från läraren, 

eftersom eleverna använder samma sätt att förklara vilket kan skilja sig från lärarens sätt.  

Jönsson (2016)  poängterar att kamratbedömning ska fungera som en hjälp för varandras 

lärande. Skolverket (2011) poängterar att det tar tid att lära sig självbedömning och 

kamratbedömning och att gå från en kultur där det endast är läraren som bedömer.  

1.3.8 Aktuella styrdokument  
Skolverket lyfter fram bedömning i läroplanen för grundsärskolan och i läroplanen för 

gymnasiesärskolan. I läroplanen för grundsärskolan står det att: 

Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och utvecklar 
förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de 
egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. (Skolverket, 2011, s. 13) 

I läroplanen för gymnasiesärskolan lyfts bedömning fram på följande vis:  

Skolans mål är att varje elev så långt som möjligt kan bedöma sina studieresultat och 
utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen. (Skolverket, 2013, s 10)  

Skollagen (2010:800) i sin tur tar upp att skolans uppdrag är att alla elever ska få den ledning 

och stimulans de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt. 

Bedömning är ett område som även poängteras i examensförordningen för speciallärare med 

inriktning utvecklingsstörning (SFS 2011:186). I examensförordningen står det att efter 

speciallärarexamen ska studenten ha fördjupade kunskaper om bedömning (SFS 2011:186). 

Detta visar att bedömning betraktas som viktigt och hur detta går till i praktiken är viktigt att 

studera.  

2 Syfte 

Den bakgrund som beskrivits i föregående kapitel utgör utgångspunkt för syftet med denna 

studie. Syftet med studien är att öka kunskapen och få en fördjupad förståelse om vilka olika 

synsätt på formativ bedömning det finns bland lärare i särskolan.  
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2.1 Frågeställningar  
För att kunna uppnå studiens syfte har jag utgått från följande frågeställningar: 

- Vilka uppfattningar har lärarna angående formativ bedömning?  

- Hur upplever lärarna att de arbetar med formativ bedömning i särskolan? 

- Hur får lärarna i särskolan eleverna delaktiga i det egna lärandet? 

3 Teoretisk utgångspunkt  

Min studie har sin teoretiska utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Inom det 

sociokulturella perspektivet är begreppen proximala utvecklingszonen, mediering, artefakt och 

appropriering centrala. Dessa fyra ovanstående begrepp används som analysverktyg i studien. 

Dessa begrepp valdes på grund av att de är fundamentala i sättet att förstå lärande och att de 

därför är fungerande begrepp för att synliggöra hur formativ bedömning fungerar praktiskt i 

den studerade verksamheten.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Om man ser på lärande ur ett sociokulturellt perspektiv så utvecklas kunskap först i samspel 

med andra människor och kunskapen blir sedan en del av den enskilda människans tänkande 

och handlande. Den kunskapen kommer sen tillbaka i nya kommunikativa sammanhang. Gåtan 

om hur lärandet går till är inte löst, men sociokulturellt perspektiv kan vara ett sätt att se på 

lärande, menar Säljö (2014). I den här studien valdes det sociokulturella perspektivet på grund 

av dess syn på lärande och att den utgör en grund för att förstå formativ bedömning. Formativ 

bedömning handlar om ett samspel mellan lärare och elev och att det i sin tur leder till ett ökat 

lärande hos eleven. Det betonas av Säljö (2016) som lyfter fram att inom det sociokulturella 

perspektivet lär sig människan i olika sammanhang och genom interaktion.  

Det sociokulturella perspektivets grundare var den ryske psykologen Vygotskij (Lindqvist, 

1999). Dysthe (1996) tar upp Vygotskij och hans syn på undervisning och lärande. Dysthe 

(1996) beskriver det som hur man uppfattar lärarens roll har att göra med vilken elevsyn man 

har. Enligt Vygotskij lär sig människan hela tiden och i olika sammanhang. Lärarens roll är 

enligt Vygotskij att främja utveckling och lärande. Vygotskij menade att människan inte kan 

lära sig utan att utvecklas och människan kan inte utvecklas utan att lära sig (Dysthe, 1996). 

Det ligger i linje med Ahlberg (2009) som lyfter fram att i det sociokulturella perspektivet 

bygger lärandet på interaktion och det är genom interaktion som människan kan utvecklas. 

Genom en social miljö så utvecklas eleven och de samtalsmöjligheter som finns är av största 

vikt. Detta kräver en aktiv lärare, en aktiv elev och en aktiv miljö, menar Ahlberg (2009). Säljö 

(2014) i sin tur tar upp att en av utgångspunkterna för det sociokulturella perspektivets syn på 

lärande är att man intresserar sig för hur enskilda människor eller grupper tar till sig och 
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utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Det är just samspelet mellan den enskilda människan 

och gruppen som är i fokus i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014).  

I det sociokulturella perspektivet har termerna redskap och verktyg betydelse framhåller Säljö 

(2014). Med det menas att språket är det viktigaste kulturella redskapet. Det redskapet som 

människor använder för att förstå omvärlden och agera i den. Det språkliga verktyget i sin tur 

får kraft genom interaktion med andra människor. Vidare poängterar Säljö (2014) att i det 

sociokulturella perspektivet har människor förmåga att utvecklas och lära sig ingen gräns. 

Människan utvecklas och lär sig hela tiden enskilt eller tillsammans med andra människor.  

3.2 Proximala utvecklingszonen  
Inom det sociokulturella perspektivet är den proximala utvecklingszonen centralt poängterar 

Säljö (2014) och Dysthe (1996). Begreppet myntades av Vygotskij och den proximala 

utvecklingszonen är skillnaden på vad eleven kan prestera på egen hand utifrån sin egen 

förmåga och dit eleven kan nå tillsammans och med hjälp av någon annan (Dysthe, 1996). Säljö 

(2014) i sin tur menar att utvecklingszonen kan vara den zon där eleven är mottaglig för stöd 

och förklaringar från en annan person. Det ligger i linje med Dysthe (1996) som framhåller att 

för eleven ska kunna utvecklas måste således undervisningen och elevens uppgifter ligga en bit 

ifrån vad eleven kan på egen hand för att utveckling ska ske. Dysthe (1996) tar upp att Vygotskij 

menade att skolan ofta har varit intresserad av att se var eleven befinner sig och vad eleven kan 

istället för att fokusera på elevens möjlighet till framtida lärande.  

3.3 Artefakt och Mediering  
Inom sociokulturellt perspektiv är artefakt och mediering centrala begrepp. Mediering innebär 

att människan inte upplever omvärlden direkt utan människan använder redskap artefakter för 

att förstå och agera i omvärlden (Säljö, 2014). Artefakter kan vara fysiska som bilar, tv-

apparater, datorer och kopieringsapparater. Dessa artefakter ger bland annat människan 

möjlighet att förflytta sig, kommunicera och ta emot information. Det är artefakter skapade av 

människan och det mesta som den moderna människan har omkring sig är artefakter. Artefakter 

kan vara verktyg som används i vardagen och de kan ses som ett stöd för lärande (Säljö, 2005). 

När människan använder fysiska redskap (artefakter) som medieriande resurser kan människan 

genomföra saker som kanske inte skulle ha kunnat genomföras utan de fysiska redskapen (Säljö, 

2015).  

Mediering sker dock inte enbart med hjälp av teknik och artefakter utan Säljö (2014) lyfter fram 

att människan själv är ett medierande redskap. Det viktigaste medierade redskapet är språket. 

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

och det utgör länken mellan människan och dess omgivning. Ord och språk medierar på så sätt 

kunskap om världen för oss och gör den meningsfull och begriplig. 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 det leder till ett möjligt lärande. 
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Inom det sociokulturella perspektivet har samtal en viktig betydelse för lärande. 

Kommunikation leder till delaktighet och gör att människan kan samspela med andra (Säljö, 

2014).  

3.4 Appropriering 
Säljö (2014) tar upp att appropriering är ett begrepp inom sociokulturella perspektivet som kan 

härledas till Vygotskij och som används för att förstå och beskriva lärandet. Människan befinner 

sig hela tiden under utveckling och i lärande. Lärandet i sig handlar om hur individen 

tillgodogör sig kunskaper och färdigheter och gör den till sin egen, det vill säga appropriera 

kunskaper, menar Säljö (2005). Det beskrivs på följande vis: 

Den grundläggande metaforen för lärande i den sociokulturella traditionen är appropriering, 
som kan översättas med `ta till sig`, ´låna in` och `ta över och göra till sitt. (Säljö, 2015, s 95) 

Genom sociala sammanhang får människan tillgång till kunskap som sedan kan användas för 

eget bruk. Kunskap och erfarenheter finns först mellan människor i kommunikation men blir 

sedan till redskap (Säljö, 2015).  

I det sociokulturella perspektivet kan lärandet ske på många olika sätt och i olika situationer 

menar Säljö (2005). I den här studien används appropriering för att bland annat förklara hur 

lärarna använder formativ bedömning i särskolan och hur arbete med formativ bedömning kan 

leda till att eleverna approprierar kunskap.  

4 Forskningsöversikt  

I detta kapitel presenteras aktuell internationell forskning inom formativ bedömning med 

relevans för studiens forskningsfrågor.  Kapitlet inleds med rubriken formativ bedömning, och 

vidare återkoppling och slutligen själv- och kamratbedömning.  

4.1 Formativ bedömning  
Som lyfts fram tidigare så tar Bennett (2011) upp att inom skolan är formativ bedömning ett 

aktuellt ämne som har fått stor uppmärksamhet och som har blivit ett vanligt tema på 

pedagogiska konferenser i skolan. Internationell forskning av Black (2015) och Atjonen (2014) 

visar att formativ bedömning gynnar elevernas lärande. Blacks (2015) forskning bygger på en 

internationell kvalitativ studie som han har gjorde tillsammans med William. Forskningen 

handlar om formativ bedömning och är genomförd i åtta länder. Forskarna upplevde en 

svårighet med att sammanställa materialet, eftersom studien genomfördes i olika länder och att 

ländernas förutsättningar skiljer sig åt när det gäller ideologi, politiskt system och kulturella 

traditioner. De drog ändå slutsatsen att formativ bedömning gynnar elevernas lärande. Liknande 

resultat visar som sagt Atjonens (2014) forskning. Hennes kvalitativa forskning kring 

bedömning bland gymnasieelever med intellektuell funktionsnedsättning visar att formativ 
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bedömning beskrevs som mest framgångsrik bland lärarna i studien. Ett likartat resonemang 

kring formativ bedömning och dess positiva effekter för att främja elevers lärande visar även 

Cornelius (2013) forskning. Hon poängterar att formativ bedömning kan användas i 

undervisningen för att följa upp, anpassa undervisningen och för att öka elevernas lärande. 

Formativ bedömning blir då ett kraftfullt verktyg i undervisningen. Lärarna kan använda 

formativ bedömning för att planera lektioner och bedöma eleven i förhållande till målen. 

Formativ bedömning hjälper läraren i det dagliga arbetet och det kan även avlasta läraren om 

det används på rätt sätt. Matriser av olika slag kan underlätta arbetet, menar Cornelius (2013). 

Atjonen (2014) å andra sidan framhåller att olika typer av bedömningar gynnar eleverna om 

den genomförs av kompetenta lärare. Hon poängterar dock att den formativa bedömningen bör 

stärkas i skolorna. 

Både Black (2015) och Atjonens (2014) forskning visar att formativ bedömning ställer krav på 

läraren. Atjonen (2014) menar att bedömningsarbetet kring elever i svårigheter är komplex och 

är tidskrävande för läraren. Trots det poängterar hon att det är värt att använda sig av formativ 

bedömning i undervisningen. Hennes studie visar att kvalitén höjs och det i sin tur gynnar 

elevernas lärande. Liknande resonemang förs av Black (2015) som tar upp att i och med 

formativ bedömning så behövs det en ändrad lärarroll, eftersom undervisningsinnehållet och 

undervisningsstrategierna ändras i och med det formativa arbetssättet. Detta ligger i linje med 

Bennett (2011) som menar att lärare behöver stor kunskap för att kunna arbeta med formativ 

bedömning i klassrummet. Han ställer sig dock frågan om läraren får tillräckligt med stöd och 

tid av skolledningen för att kunna arbeta formativt? 

För att formativ bedömning ska fungera så behövs det en organisatorisk förändring, menar 

Black (2015). Den stora förändringen ligger dock på individnivå. Detta på grund av att varje 

enskild lärare måste ändra sitt arbetssätt för att arbeta formativt (Black, 2015). Wylie och Lyon 

(2015) belyser även de den organisatoriska förändringen som sker i och med det formativa 

arbetssättet.  Till skillnad mot Black (2015) lyfter Wylie och Lyon (2015) fram den ekonomiska 

aspekten när det gäller formativ bedömning. När formativ bedömning implementeras i skolorna 

så kan det kosta pengar i början och detta på grund av att skolan kanske måste organiseras om 

och bedrivas på ett annat sätt. Ledningen måste även ge lärarna tid till detta arbete så att lärarna 

kan utveckla kunskap om formativ bedömning tillsammans och höja undervisningens kvalité 

(Wylie & Lyon, 2015). 

Sagen och Ytterhus (2014) har genomfört en observationsstudie på 10 gymnasieelever med 

intellektuell funktionsnedsättning i Norge. Syftet med studien var att undersöka om 

gymnasieeleverna med intellektuell funktionsnedsättning i praktiken var självbestämmande. 

Resultatet visade att eleverna inte var så delaktiga i sin kunskapsutveckling. Eleverna hade ett 

begränsat inflytande i skolan och även över sin egen lärprocess. Sagen och Ytterhus (2014) 

menar att elever med intellektuell funktionsnedsättning ofta får färdiga förslag av lärarna, och 

dessa förslag accepteras oftast av eleverna och eleverna ges på så sätt inte möjlighet att komma 
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med egna förslag och lösningar. Detta leder till att eleverna inte behöver tänka själva och de ges 

inte möjlighet att utveckla egna idéer. Sagen och Ytterhus (2014)  tar upp att elever i Norge 

med intellektuell funktionsnedsättning fortfarande är exkluderande i många av skolans 

verksamheter.  

Black (2015) tar även upp skillnaden mellan formativ bedömning och summativ bedömning. 

Han menar att den formativa bedömningen sker under arbetets gång och syftet är att stödja 

elevernas lärande medan den summativa bedömningen sker i slutet av kursen. Den summativa 

bedömningen leder ofta till ett betyg. Bennett (2011) menar att formativ och summativ 

bedömning måste komplettera varandra. Den ena utesluter inte den andra. Bedömningar kan 

användas för både formativa och summativa syften vilket innebär att det kan vara svårt att dra 

klar linje mellan dem. Bennett (2011) tar upp att summativ bedömning har två syften, dels ska 

den fungera summativt och visa vad eleven kan och dels kan den upptäcka om det finns behov 

av ytterligare stöd i undervisningen. Stöden kan vara individuellt eller i helklass.  Black (2015) 

å andra sidan menar att om den summativa bedömningen får för stort fokus i undervisningen så 

påverkar den elevernas lärande negativt och det gäller främst för svagpresterande elever. 

Atjonen (2014)  i sin tur poängterar dock att den formativa bedömningen bör stärkas i skolorna, 

men för den skull ska inte den formativa bedömningen ersätta den summativa bedömningen. 

Atjonen (2014)  tar upp att traditionellt är den summativa bedömningen den bedömningsmetod 

som har varit vanligast i skolan. Cornelius (2013) beskriver att många lärare använder sig av 

summativ bedömning på grund av påtryckningar från staten för att elevernas resultat ska 

redovisas. Lärarna använder sig på så sätt av summativ bedömning för att registrera elevernas 

kunskaper. Stockhall och Smith (2013) lyfter fram att bedömningsportfolios kan användas som 

ett verktyg för formativ bedömning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. 

Portfolion kan då ge kunskap om eleven inför bedömningen Deras studie gjordes på en skola 

som var prisbelönad för sin inkluderande skola. Stockhall och Smith (2013) menar att 

portfolions syfte är att samla och dokumentera elevens uppgifter för att få så sätt synliggöra 

elevens kompetenser och kunskaper. Ett sätt att göra eleverna delaktiga i kunskapsbedömningen 

är att kartlägga elevernas kunskaper och dokumentera dessa. Det kan göras med hjälp av foton, 

film samt anteckningar under lektionerna. Detta kan eleven ta del av med hjälp av portfolios 

och mallar. Detta menar Stockhall och Smith (2013) gör eleverna mer delaktiga i sin 

kunskapsutveckling och i sitt lärande.  

4.2 Återkoppling  
Chan, Konrad, Gonzales, Peters och Ressa (2014) lyfter fram att i formativ bedömning är 

återkoppling viktigt. De menar att återkoppling är ett av de kraftfullaste verktygen i 

undervisningen. Formativ återkoppling visar vad eleven kan utifrån målen och vad de behöver 

fokusera på i sin fortsatta inlärning. Får eleverna daglig feedback så når de längre i sin 

kunskapsutveckling. Den formativa och summativa bedömningen ger läraren information och 

kunskap om elevens inlärning vilket i sin tur ger läraren kunskap och återkoppling om sin egen 
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undervisning. Vad som har fungerat bra respektive mindre bra. Utefter det kan läraren ändra sin 

undervisning och sin återkoppling till eleverna om deras framsteg för att föra lärandet framåt. 

Chan et al., (2014), Black (2015) och Wylie och Lyon (2015) menar att återkoppling främjar 

elevernas känsla av att de äger sitt egna lärande. Formativ återkoppling ställer krav på läraren 

då det är viktigt att läraren är medveten om elevens tidigare skolbakgrund för att eleven ska 

kunna ta emot återkopplingen utan att gå till försvar. Chan et al., (2014) menar att det är också 

viktigt att målen för undervisningen blir tydligt för eleverna. Läraren ska sträva efter att alla 

uppgifter som ges kan användas för att ge en effektiv återkoppling.  

En utmaning med formativ bedömning lyfts av Chan et al., (2014) som poängterar att även fast 

lärare dagligen ger återkopplingar till eleverna, så förstår inte alla återkopplingens makt att 

flytta lärandet framåt. Wylie och Lyon (2015) menar till likhet med Chan et al., (2014) att 

eleverna får olika typer av återkopplingar, men Wylie och Lyon (2015) poängterar att det inte 

är all återkoppling som för lärandet framåt. För att återkopplingen ska vara formativ så måste 

den utgå från där eleven befinner sig och därifrån föra lärandet framåt. Crimmins, Nash, 

Oprescu, Liebergreen, Turely, Bond och Dayton (2016) menar att om återkopplingen används 

på rätt sätt så driver det eleverna mot självbedömning och självreglering  

4.3 Själv- och kamratbedömning  
Winnies (2017) forskning är en kvalitativ forskningsstudie som genomfördes i Hong Kong 

bland gymnasielever med inlärningssvårigheter. Studiens resultat visar att självvärdering höjer 

motivationen hos eleverna och stärker deras självförtroende. Målet med självvärdering är att 

eleverna ska ta ansvar över sitt lärande och att kunna värdera sina prestationer, en form av 

självbedömning. Resultatet visar även att självvärdering är till nytta både för eleverna och 

lärarna genom att eleven får genom den metoden hjälp att upptäcka sina behov och brister och 

utifrån det utvecklar de ett reflekterande och värderande arbetssätt. Läraren i sin tur får kunskap 

om hur undervisningen fungerar och kan på så sätt göra förändringar för att utifrån det öka 

elevernas lärande. Det ligger i linje med Herman, Osmundson, Dai, Ringstaff och Timms (2015) 

som likhet med Winnie (2017)  tar upp att lärarna som analyserar elevernas lärande blir mer 

medvetna om sin egen undervisning. Detta leder till att lärarna har lättare att hitta rätt nivå på 

undervisningen utifrån skolans mål och på så sätt individanpassa undervisningen. Winnie 

(2017) tar även upp att undervisningen bör genomsyras av en miljö fylld av kreativitet, 

skapande och reflektion. Självvärdering kan vara en process för alla elever om eleverna får 

hjälp med att se sitt lärande. Cowie och Moreland (2015) och Chan et al., (2014) i sin tur belyser 

ett elevperspektiv på formativ bedömning och tar upp att formativ bedömning gör bland annat 

att eleverna blir delaktiga i lärandeprocessen. Crimmins et al., (2016) studie visar att många 

elever kände att i och med arbetet med formativ bedömning så ändrades deras relation med 

läraren. Lärarens roll blev mer handledare än lärare. Det var inte läraren som stod för lärandet 

utan fungerade som ett stöd i lärandet. Å andra sidan lyfter Black (2015) att det nya arbetssättet 

kan leda till att både läraren och eleverna känner sig osäkra. För att motverka denna osäkerhet 
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kan eleverna behöva träning i kamratbedömning och hur det går till för att på så sätt känna sig 

trygga. Läraren i sin tur kan ha svårt att släppa kontrollen.  

5 Metod 

I detta kapitel beskrivs valet av metod utifrån studiens syfte. Efter det kommer studiens urval, 

genomförande och analysmetod att redovisas. Utöver det kommer också studiens giltighet och 

tillförlitlighet att redovisas och de etiska aspekterna som jag tar hänsyn till i studien.  

5.1 Forskningsmetod 
Syftet med studien är som sagt att undersöka vilka olika synsätt på formativ bedömning det 

finns bland lärare i särskolan. Loseke (2013) benämner detta som social forskning. Detta genom 

att om vi vill ta reda på hur människor tänker så ska vi fråga dem och om vi vill ta reda på hur 

de agerar så ska vi observera dem (Loseke, 2013). Det tar jag med mig i mitt val av intervju 

som metod. Jag är således intresserad av lärares olika synsätt på formativ bedömning i 

särskolan. Jag är inte ute efter att se hur de agerar i klassrummet med fokus på formativ 

bedömning. För att möta studiens syfte och val av metod så föll det sig naturligt att som teoretisk 

utgångspunkt utgå från det sociokulturella perspektivet och de centrala begreppen proximala 

utvecklingszonen, artefakt, mediering och appropriering. De är fungerande begrepp för att 

synliggöra hur formativ bedömning fungerar i särskolan, då de är fundamentala i sättet att förstå 

lärande.  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att den kvalitativa forskningsintervjun ger 

kunskap om de förhållanden som finns i en viss miljö. Det ligger i linje med Kvale och 

Brinkman (2017) som tar upp att den kvalitativa forskningsintervjun söker kvalitativ kunskap 

om intervjupersonernas livsvärld, det vill säga den intervjuades eget perspektiv. Utifrån 

ovanstående beskrivning vill jag i min studie få en bild av lärares livsvärld i relation till formativ 

bedömning i särskolan. 

I och med den kvalitativa forskningsintervjun får jag personlig information från 

intervjudeltagarana vilket ger mig kvalitativ kunskap. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

poängterar även de att det är kvalitativ kunskap man söker efter vid intervju. Kvale och 

Brinkman (2017) menar att forskningsintervjun är ett kvalificerat samtal med en struktur och 

ett syfte. En intervju är ett samtal med utbyte av åsikter mellan två eller flera personer som 

samtalar om ett gemensamt tema.  

I min studie har jag valt att använda mig av semistrukturerad intervju. Enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) kan man i en intervju göra på olika sätt och variera hur många 

fasta frågor som är med under intervjun och hur många frågor som är öppna. En fördel med 

kvalitativa intervjuer är att intervjuaren kan anpassa frågorna och dess ordningsföljd (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015). Denna form av intervju benämner Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
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(2015) som semistrukturerad. Jag tror att den intervjuformen leder till att jag får en bredare och 

mer nyanserad bild av lärares uppfattningar om formativ bedömning i särskolan.  

5.2 Urval  
Eftersom mitt syfte med studien är att undersöka lärares olika synsätt på formativ bedömning 

så känns det naturligt att intervjua yrkesverksamma lärare i särskolan. Det betonas även av 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) som tar upp att den forskningsfråga som studien vilar 

på är avgörande för vilken grupp eller vilka grupper av människor som man är intresserad av 

att intervjua. Studiens urval bygger på en tidigare kontakt på en gymnasiesärskola i 

Mellansverige. För att kunna uppfylla mitt syfte och besvara mina forskningsfrågor valde jag 

ut lärare i särskolan som arbetar med formativ bedömning eller har erfarenhet av att arbeta med 

det i särskolan. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) poängterar att vid studiens resultat måste 

man kunna redogöra för hur dessa personer valdes ut för att stärka studiens trovärdighet. Det är 

även viktigt att reflektera kring urvalet och redovisa detta menar Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015).   

5.3 Genomförande  
Boréus (2015) och Kvale och Brinkman (2017) menar att innan de riktiga intervjuerna kan det 

vara lämpligt att genomföra en pilotstudie för att testa intervjufrågorna. Innan mina 

huvudintervjuer i studien genomförde jag en pilotintervju. Efter intervjun frågade jag den som 

jag intervjuade i pilotstudien om vad som kändes bra respektive mindre bra för att kunna ta det 

i beaktande i mina kommande intervjuer. Genom pilotstudien fick jag på så sätt möjlighet att 

formulera om frågorna och ändra ordningen på dem innan studiens huvudintervjuer. Detta 

betonas även av Loseke (2013) som tar upp att man kan ändra sina forskningsfrågor under 

processen. Pilotstudien gav mig även möjlighet att testa den tekniska inspelningsutrustningen 

så att jag på så sätt kände mig väl förtrogen med den under de kommande intervjuerna. Jag 

kunde även säkerställa att ljudkvalitén var bra. Kvale och Brinkman (2017) menar att en dålig 

inspelningskvalié kan leda till att misstolkningar på grund av att det kan vara svårt att höra vad 

som sägs. Sammanfattningsvis gav pilotundersökningen en bra grund för min kommande 

studie.  

För att få tillgång till lärare (informanter) som arbetar med formativ bedömning eller som har 

erfarenhet av att arbeta med det togs den första kontakten via mail med två gymnasiesärskolor 

och deras rektorer. I mailet till rektorerna bifogade jag missivbrevet (Bilaga 1) där jag beskrev 

vem jag är, mitt syfte med studien, intervjuns tillvägagångssätt, studiens etiska överväganden 

och kontaktuppgifter till mig. En av rektorerna svarade på mitt mail och jag tog sedan kontakt 

med lärarna efter godkännande från den rektorn. Kontakten med lärarna tog jag via mail där jag 

på liknande sätt bifogade missivbrevet. Fem lärare var intresserade av att deltaga i min studie 

och vi bokade in intervjutillfället via mail. Intervjuerna skedde enskilt med var och en av 

lärarna. Lärarna fick fritt välja tid och plats för intervjun så att de skulle känna sig van och trygg 
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med miljön. Vi träffades på lärarnas arbetsplatser. Jag var på plats i god tid innan för att kunna 

förbereda mig för intervjun. Valet av plats för intervjun betonas av Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2005) som menar att det är viktigt att tänka igenom valet av plats för intervjun och dess 

konsekvenser det kan få för intervjun. Jag började intervjuerna genom att påminna deltagarna 

om God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) och de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Jag spelade in intervjuerna för att undvika att behöva anteckna så mycket under intervjuerna. 

Detta betonas även av Kvale och Brinkman (2017) som menar att det är vanligt att man spelar 

in intervjuer vilket gör att den som intervjuar kan lättare hålla sig till ämnet. Allt eftersom 

intervjuerna var färdiga så transkriberade jag dem. 

I resultatredovisningen där citat presenteras har talspråket ändrats till mer skriftspråklig form 

utan att innebörden i sin tur har ändrats.  

5.4 Analysmetod 
Efter intervjuerna ska materialet analyseras och behandlas och det första steget är transkribering 

menar Öberg (2015). Vidare menar han att transkriberingen ska göras så snart som möjligt efter 

intervjun. Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) i sin tur tar upp att i och med transkriberingen 

så kan man inleda tolkningsarbetet redan under transkriberingen. Det ligger i linje med Öberg 

(2015) som poängterar att för att kontrollera transkriberingsreliabiliteten kan det vara 

betydelsefullt att läsa igenom det transkriberade materialet samtidigt som man lyssnar på den 

inspelade intervjun på nytt. Utifrån mina frågeställningar letar jag efter svar i transkriberingen.  

Som analysmetod i min studie har jag valt att utgå från meningskodning. Kvale och Brinkmann 

(2017) menar att meningskodning innebär att texten bryts ned till mindre teman. Nyckelord 

kategoriseras och centrala begrepp synliggörs (Kvale & Brinkmann, 2017).  

Forskningsfrågorna har fått varsin färg. I transkriberingen har jag med hjälp av färgade 

överstrykningspennor strukit över samtliga frågor med dess färg. Detta leder till att det blir 

lättare att se likheter och skillnader mellan intervjupersonernas svar. Öberg (2015) tar upp att 

efter intervjuerna har transkriberas kan de sorteras i teman. De teman som framträder kopplar 

jag till det sociokulturella perspektivet och till mina centrala begrepp proximala 

utvecklingszonen, artefakt, mediering och appropriering.  

Kvale och Brinkmann (2017) tar upp muntligt och skrivet språk och dess skillnader. De menar 

att intervjuandets kvalité diskuteras ofta medan transkriptionens kvalité hamnar i skymundan. 

Att transkribera intervjuer är en tolkande process då muntligt tal ska formuleras till skriven text. 

Detta ger upphov till tolkningar. Det hade jag med mig i beaktande i min studie och jag valde 

att inte ta med dialekter och ofullständiga ord i transkriberingen.  
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5.5 Studiens giltighet och tillförlitlighet  
Kvalitativ forskning ställer krav på giltighet och tillförlitlighet (Ahrne & Svensson, 2015). 

Kvale och Brinkmann (2017) menar att studiens tillförlitlighet innebär om studiens resultat kan 

reproduceras vid andra tillfällen och av andra forskare och ge samma resultat. Giltighet i sin tur 

handlar om en metod undersöker det den påstås undersöka. För att kunna besvara mitt syfte och 

frågeställningar har jag valt intervju som metod. För att stärka studiens tillförlitlighet har jag 

valt att genomföra en pilotundersökning med en verksam lärare. Pilotintervjun gav mig 

möjlighet att testa intervjufrågorna och den tekniska inspelningsutrustningen. Det ledde till att 

jag kände mig tryggare under studiens kommande intervjuer och transkribering. 

Transkriberingen har gett mig möjlighet att översätta det talade språket till det skrivna språket 

utan att innebörden i sin tur har ändrats. Pilotundersökningen stärkte även studiens giltighet 

genom att den gav mig möjlighet att ändra och formulera om vissa intervjufrågor till studiens 

intervjuer. 

För att stärka studiens giltighet måste forskaren redogöra för hur informanterna valdes ut 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). För att kunna uppfylla studiens syfte och besvara 

forskningsfrågorna valde jag ut lärare som arbetar eller har erfarenhet av att arbeta med formativ 

bedömning i särskolan. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) framhåller vikten av att 

reflektera kring urvalet och redovisa detta. 

I början av intervjuerna klargjorde jag studiens syfte för informanterna för att ytterligare stärka 

studiens giltighet. Detta på grund av att informanterna ska förstå frågorna och få en förståelse för 

varför jag valde att fråga just dessa frågor. Syftet beskrevs även för att informanterna skulle bli 

varse om vilken betydelse frågorna kan ha för studien. Tillförlitligheten handlar även om att jag 

försöker undvika feltolkningar i studien. Då jag har valt att utgå från semistrukturerad intervju 

har jag kunnat ställa följdfrågor om något har varit oklart för mig.  

5.6 Etiska aspekter  
Studiens etiska övervägande har sin grund i God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) och 

Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska principer. De etiska principerna är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

deltagarna informeras om studiens syfte och tillvägagångssätt. Det innebär också att deltagarna 

blir upplysta om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan. Vetenskapsrådet (2002) tar även upp att informationskravet innebär att deltagarna 

blir informerade om att den insamlade datan inte kommer användas i något annat syfte. 

Samtyckeskravet i sin tur tar upp att deltagarna i studien ska ge samtycke att deltaga i studien 

och att deltagarna har rätt att bestämma om hur länge och på vilka villkor som de ska delta. Det 

innebär att de kan avbryta sin medverkan när som helst under intervjun utan negativa följer 

eller påtryckningar. Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare i studien ska ges 

konfidentialitet och att personuppgifter ska hanteras så ett sådant sätt att ingen annan kan ta del 
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av dem. Nyttjandekravet betyder att deltagarna informeras om att den insamlade datan endast 

får användas i studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  

Dessa fyra ovanstående krav har jag förhållit mig till genom att informera deltagarna om 

studiens syfte, förfarande och struktur. Jag har även valt att informera deltagarna om att deras 

medverkan är frivillig och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. För att möta 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet så kommer del inspelade materialet efter analysen 

raderas, vilket jag informerade deltagarna om. Kvale och Brinkmann (2017) framhåller vikten 

av att värna om konfidentialiteten för intervjupersonerna genom att bland annat förvara det 

inspelade material på ett säkert ställe och att radera innehållet från inspelningen när det inte 

längre behövs. I studien har jag även valt att avidentifiera deltagarna. Denna information fick 

deltagarna skriftligt genom ett informationsbrev och muntligt av mig vid intervjutillfället.  

6 Analys och resultat 

I detta kapitel kommer jag att analysera min data och redovisa resultatet. Som analysmetod har 

jag valt att utgå från meningskodning. Det innebär att texten bryts ned till mindre teman och 

centrala begrepp synliggörs (Kvale & Brinkman, 2017). Under analysen markerades 

intervjufrågorna med varsin färg med hjälp av överstrykningspennor för att underlätta analysen 

av informanternas svar. De olika färgerna gjorde att likheter och skillnader i informanternas 

svar synliggjordes på ett tydligt sätt i analysen. Det var sedan till hjälp vid redovisningen av 

resultatet. Utifrån meningskodningen uppmärksammade jag även tre teman i informanternas 

svar. Dessa teman är naturliga då de utgår från forskningsfrågorna och dess innehåll.  

- Uppfattningar om formativ bedömning 

- Arbete med formativ bedömning  

- Arbete med elevers delaktighet i det egna lärandet 

Dessa tre ovanstående teman kopplar jag till det sociokulturella perspektivet. Analysen och 

tolkningen av det empiriska materialet sker således utifrån det sociokulturella perspektivet och 

begreppen: proximala utvecklingszonen, artefakt, mediering och appropriering. Det 

sociokulturella perspektivet hjälper mig att förstå, förklara och värdera det som framkommit i 

min studie med fokus på vilka olika synsätt på formativ bedömning det finns bland lärare i 

särskolan.  

Resultatet kommer att presenteras utifrån ovanstående tre teman med de något omformulerade 

intervjufrågorna (Bilaga 2) som underrubriker. För att tillgodose konfidentialitetskravet så har 

jag valt att benämna lärarna i studien med fingerade namn med begynnelsebokstav A-E.  
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6.1 Lärarnas bakgrund  
Anna har en lärarutbildning och hon har arbetat som lärare i 10 år varav 1 ½ år som 

yrkesverksam i särskolan. Nu arbetar hon på gymnasiesärskolan.  

Berit har en pedagogutbildning och hon har arbetat som lärare i 18 ½ år och alla åren på 

gymnasiesärskolan.  

Cecilia är gymnasielärare. Hon har arbetat i 9 år som lärare varav alla dessa på 

gymnasiesärskolan.  

Diana är gymnasielärare och hon har arbetat som lärare i två år varav dessa år på 

gymnasiesärskolan.  

Erik är gymnasielärare. Han har arbetat som lärare i 6 år varav dessa år på gymnasiesärskolan.  

6.2 Uppfattningar om formativ bedömning 

Detta avsnitt svarar på frågeställningen: Vilka uppfattningar har lärarna angående formativ 

bedömning?  

6.2.1 Hur tänker informanterna kring formativ bedömning i 
särskolan?  

Erik tar upp formativ bedömning som en naturlig del i undervisningen, att eleverna ska nå 

kunskapsmålen och fortsätta att utvecklas: 

Det är en viktig del för eleverna att dom ska nå dom kunskapsmål som finns, och att dom ska 
kunna fortsätta utvecklas. Hos oss är det en naturlig del i det och det är viktigt. (Erik) 

Det beskrivs på likande sätt av Cecilia så här:  

Jag tror att överlag så är formativ bedömning det som gör att eleverna utvecklas och det är ju 
det som spelar roll egentligen. Är det viktigt att man kan någonting vid ett prov i fem minuter 
eller är det viktigt att man faktiskt kan det. (Cecilia) 

Det ligger i linje med Annas tankar om formativ bedömning i särskolan. Hon menar att det 

handlar om att eleven ska förstå vad det är hon bedömer och vad det är som de ska lära sig.  

Hon poängterar dock att undervisningen inte får vara för svår:  

Vissa saker är svårt, men det är inte farligt om det är svårt. Det är kan vara utvecklande.  Man 
får inte lägga sig så lågt att man inte heller utvecklas. (Anna)  

Berit lyfter fram att hennes arbetsplats har arbetat aktivt med formativ bedömning i omgångar 

under 10 års tid och att hon själv har arbetat formativt till och från under dessa år. Hon tar upp 

att skillnaden nu mot förut är att hon nu arbetar mer med att eleverna ska förstå kunskapskraven:   

Ja och nu är vi mycket mer inriktade på att eleverna ska förstå kunskapskraven och att dom ska 
veta vad som krävs för att nå grundläggande eller fördjupande kunskaper. (Berit)  
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Det ligger i linje med Cecilia som i sin tur menar att formativ bedömning är den enda rimliga 

bedömningen inom alla skolformer. Cecilia berättar så här:  

Alltså jag tror att det är den enda rimliga bedömningen att ha i särskolan, eller alla skolformer 
egentligen. För att om du under tiden eleven utför någonting kan dela med dig av kritik, alltså 
både positiv och negativ kritik, så kommer eleven lättare att kunna ta till sig den än i slutet av 
en uppgift. För då har man ju redan gjort den då hinner du ju inte implementera alltså kritiken 
eller bedömningen i ditt arbete. Visst du kan skriva en uppgift så får du en bedömning och sen 
går du tillbaka och skriver om och så gör man så. Det är ju också ett alternativ, men… (Cecilia) 

Diana poängterar att man som lärare måste hitta något sätt som fungerar för en själv vid arbetet 

med formativ bedömning, men att samtidigt finna inspiration hos andra.  Ett liknande 

resonemang förs av Berit som berättar att hon tror på formativ bedömning som idé, men att det 

tar tid att lära sig ett nytt sätt att tänka, både för elever och personal.  

6.2.2 Vilka utmaningar och fördelar ser informanterna med att 
arbeta med formativ bedömning i särskolan? 

Anna beskriver en fördel med formativ bedömning och det är att eleven själv måste förstå vad 

den blir bedömd på och att det i sin tur ger ett bättre lärande. Berit menar att i och med formativ 

bedömning så kan eleverna vara med och påverka själva. Anna beskriver en fördel med formativ 

bedömning på följande sätt:  

Det ser jag som den största fördelen inte att dom gör det här för min skull eller att man gör det 
här för att man är i skolan utan att man gör det här för att jag själv har nån form av vinning i det 
att jag lär mig någonting. (Anna) 

Diana i sin tur lyfter fram det resonemanget som en utmaning istället. Hon menar att en 

utmaning med formativ bedömning är att få eleverna medvetna om kunskapskraven och vart de 

ska. Diana upplever att betyg är ingen motivationshöjare för eleverna och detta på grund av att 

de inte kommer vidare till någon vidareutbildning med sina betyg. Motivationen ligger istället 

i att göra ett bra jobb menar Diana. Vidare lyfter Diana fram att en fördel med formativ 

bedömning är att eleverna blir medvetna om att Skolverket finns och att det finns en kursplan 

och att det finns bestämmelser om vad som ska tas upp. När eleverna förstår det så menar Diana 

att eleverna upplever flera delar i ämnet som roligt:  

Dom här delarna kanske jag inte tycker är jättekul men jag måste ta mig igenom dom liksom. 
Det är lättare att motivera den eleven. (Diana) 

Erik beskriver att i särskolan där han arbetar så är klasserna små vilket han beskriver som en 

fördel vid formativt arbete. Det är på så sätt lättare att ha en till en kontakt med eleverna och 

prata och resonera med dem poängterar Erik.  

Fyra lärare (Anna, Berit, Diana och Erik) tar upp att en utmaning med formativ bedömning är 

att göra det så begripligt så att eleverna förstår.  Diana beskriver att utmaningen med formativ 

bedömning är att få eleverna medvetna om hur hon tänker kring bedömningarna och att göra 
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det tydligt för dem. Erik lyfter även han fram en liknande utmaning med formativ bedömning 

och han beskriver detta på nedanstående sätt:  

Det blir ju ganska svårt att konkretisera hela den biten för eleverna för det kan vara ganska 
abstrakt även för oss vi som jobbar med det. Det är ju en utmaning för oss att konkretisera det 
så hårt på ett sätt så att det blir förståeligt för våra elever och samtidigt inte tappa legitimiteten i 
att dom ska ha rätt att veta exakt vad det är som dom ska lära sig. (Erik) 

Anna och Diana beskriver på ett liknande sätt att de håller på med ett bedömningsarbete. Diana 

beskriver det så här:  

Håller vi på och försöker göra det väldigt tydligt för våra elever vad vi vill ha och vad vi tittar 
på och varför vi går igenom vissa saker. (Diana) 

Anna lyfter fram att hon samarbetar med två andra lärare där de bryter ner syftestexten från 

Skolverket och vad de olika begreppen i texten betyder för att på så sätt tydliggöra det för 

eleverna.  

6.2.3 Teoretisk tolkning av informanternas uppfattningar 
Sociokulturellt perspektiv är ett sätt att se på lärande. Om man ser på lärandet ur det perspektivet 

så utvecklas kunskap först i samspel med andra människor (Säljö, 2014). Resultatet visar att 

samtliga av lärarna i studien är positiva till att arbeta med formativ bedömning i särskolan och 

en av lärarna lyfter fram formativ bedömning som den enda rimliga bedömningen inom alla 

skolformer. Det ligger i linje med det sociokulturella perspektivet. Dysthe (1996) menar att 

enligt den ryske psykologen Vygotskij så lär sig människan hela tiden och i olika kontexter. 

Vygotskij menade att människan inte kan utvecklas utan att lära sig och kan inte lära sig utan 

att utvecklas. Lärarens roll är att främja detta lärande (Dysthe, 1996). I resultatet tolkar jag det 

som att lärarna upplever att formativ bedömning främjar lärandet hos eleverna. En av lärarna 

beskriver det som att formativ bedömning gör att eleverna utvecklas och når kunskapsmålen.  

Inom det sociokulturella perspektivet grundar sig lärandet inte enbart på elevens nuvarande 

kunskap utan ser till den utveckling som eleven kan göra med rätt hjälp och stöttning. Det 

benämner Vygotskij som den proximala utvecklingszonen (Dysthe, 1996; Säljö, 2014). I 

resultatet blir det tydligt att lärarnas uppfattningar om formativ bedömning och dess utmaningar 

och fördelar ligger inom den proximala utvecklingszonen. En av lärarna beskriver det som att 

eleven själv måste förstå vad den blir bedömd på och att det i sin tur ger ett bättre lärande. Ett 

annat exempel på den proximala utvecklingszonen som blir tydlig i en av lärarnas berättelse är 

då en av lärarna lyfter fram att det inte är farligt om en uppgift är svår utan det kan vara 

utvecklande. Hon menar även att en uppgift inte heller får vara för lätt så att eleven inte 

utvecklas. Ur ett sociokulturellt perspektiv tolkar jag lärarens svar som att elevernas uppgifter 

ska ligga inom den proximala utvecklingszonen för att främja elevernas lärande.  
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Jag tolkar lärarnas berättelser som att formativ bedömning hjälper eleverna att göra kunskapen 

till sin egen. Lärarna är med och synliggör lärandet hos eleverna med hjälp av formativ 

bedömning och medierande artefakter som text och bild, så att eleven ska gå vidare i sin 

kunskapsutveckling. Utifrån det tolkar jag resultatet som att språket fungerar som ett 

medierande artefakt då läraren gör språkliga förklaringar för att föra lärandet framåt. Eleverna 

approprierar med hjälp av formativ bedömning ny kunskap.  

Flera av lärarna menar att en utmaning med formativ bedömning är att göra det så begripligt så 

att eleverna förstår, det vill säga inom elevernas proximala utvecklingszon. Lärarna synliggör 

och konkretiserar bedömningen för eleverna så att det ska bli förståeligt och tydligt, men flera 

ser det dock som en utmaning med formativ bedömning.  

6.3 Arbete med formativ bedömning  

Det här kapitlet svarar på frågeställningen: Hur arbetar lärare med formativ bedömning i 

särskolan? 

6.3.1 Hur arbetar informanterna med formativ bedömning i 
undervisningen?  

Anna och Diana tar upp att de arbetar med formativ bedömning i undervisningen genom att de 

jobbar med målen och synliggör dem för eleverna. Anna beskriver att hon arbetar med formativ 

bedömning i sin undervisning på följande vis:  

Knyta ihop det vid varje lektion. Sen i slutet av lektionen att liksom, kommer ni ihåg det här? 
Tränade vi på. Idag har vi gjort det här. Ibland kan man ju känna sig lite tjatig. Men jag tror 
ändå. För dom jag tycker att dom har blivit bättre på det den lilla tiden som vi har jobbat med 
det. (Anna) 

För att synliggöra det centrala innehållet och kunskapskraven tar samtliga av lärarna i studien 

upp att de använder sig av bilder och text. Berit menar att texten från Skolverket med det 

centrala innehållet och kunskapskraven är svåra att förstå. Hon beskriver att hon har använt 

Skolverkets text fast med bildstöd till. Trots det upplever hon att det är svårt för eleverna att ta 

till sig innehållet. Hon beskriver det på följande sätt:  

Skriv så att eleverna förstår och då känner vi så här, ja nu tar vi omtag och så skriver vi så att 
eleverna förstår för det är ju dom som ska ha nytta av det här. (Berit) 

Cecilia och även Erik tar upp att de arbetar med formativ bedömning genom skriftlig feedback 

med enkla meningar och enkla begrepp till sina elever. Erik beskriver det på följande vis:  

Vi har arbetsuppgifter där jag ger en feedback på vad dom har gjort bra och vad dom behöver 
tänka på till nästa gång och då kan den feedbacken kan ju se lite olika ut beroende på vilken 
elev det är och vilken kunskapsnivå den är. Ibland kan det handla om en skriftlig feedback och 
ibland kan det handla om en verbal feedback direkt med eleven, och man kan ha ett resonemang 
kring det. (Erik) 



 
 

22 
 

Cecilia berättar att den skriftliga feedbacken efter varje lektion kan vara både summativ och 

formativ, eftersom den sker efter varje lektion och inte i slutet av en termin eller vid ett 

utvecklingssamtal.  

6.3.2 Utgår bedömningen från kunskapskraven?  
Samtliga lärare tar upp att bedömningen utgår från kunskapskraven. Berit tror dock inte att 

eleverna har koll på att den gör det. Erik menar att undervisningen utgår utifrån kursens syfte 

och mål och i slutändan blir det kunskapskraven vad eleverna har visat utifrån det mål som de 

har arbetat med.  

6.3.3 Använder informanterna några verktyg som konkret stöd 
eller matriser för att synliggöra lärandet för eleverna?  

Anna beskriver att hon använder bildstöd för att synliggöra lärandet för eleverna:  

Men vi har ju brutit ner kunskapskraven och då var tanken att vi skulle göra det på en elevnära 
nivå. (Anna) 

Vidare tar hon upp att kunskapskraven med ett egengjort bildstödet visar en lärandeprogression 

för eleverna. 

Berit och Diana i sin tur menar att de inte använder sig av matriser för att synliggöra lärandet 

för eleverna. Diana beskriver att hon inte är bekväm med att använda sig av matriser utan hon 

synliggör lärandet istället mest muntligen. Berit har en mall där hon fyller i elevens lärande, 

men att den är för hennes egen skull och inte till för eleverna. Hon lyfter dock fram att mallen 

skulle kunna användas för eleverna men att hon i dagsläget inte gör det. Erik och Cecilia 

använder sig av en lärplattform för att synliggöra lärandet för eleverna. Erik förklarar det på så 

sätt att i lärplattformen går det att skapa uppgifter och koppla dessa till läroplanerna och 

ämnesplanerna. På så sätt ger det en tydlig bild vilket mål som jobbas med och vilka 

kunskapskrav som sätts på den specifika uppgiften. Erik tar upp att han på så sätt använder 

matrisen för att belysa vad eleven har klarat av och inte.  

6.3.4 Hur följer informanterna upp elevernas lärande?  
Cecilia och Erik tar upp att de följer upp elevernas lärande genom en lärplattform. Erik 

beskriver detta på följande sätt:  

Genom den här lärplattformen så får jag ju också en ganska bra statisk och grafik över hur 
eleven har presterat och där via samtal med eleven så kan vi ju diskutera hur den har presterat 
och vad den behöver visa upp för att komma längre fram i det ämnet. (Erik) 

Cecilia pratar även med eleverna under lektionerna och vid större uppgifter får eleverna ett 

muntligt omdöme vid uppgiftens slut. Utifrån det omdömet får eleverna möjlighet att revidera 

sin uppgift om de vill och lämna in den på nytt. Berit säger att hon ibland följer upp elevernas 

lärande genom en tipspromenad med frågor om det ämnet som de har gått igenom. Anna i sin 

tur menar att hon följer upp elevernas lärande genom att hon dokumenterar hela tiden. Den 
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dokumentationen är för hennes egen skull och hon använder sig av den dokumentationen sen 

när hon planerar nästa område.  

6.3.5 Hur vet informanterna vad eleverna har lärt sig?  
Flera av lärarna tycker att det är svårt att veta vad eleverna har lärt sig. Diana benämner det som 

lärandets största fråga. Anna menar att det är en fråga som hon har brottats mycket med, men 

det är först efter fyra år som eleverna ska ha den slutgiltiga bedömningen. Berit, Diana och Erik 

tar båda upp att det är svårt att veta om eleven har lärt sig för stunden eller om det är någonting 

som eleven har lärt sig i ett längre perspektiv.  Diana menar att hon kan se att eleven har lärt sig 

om eleven drar paralleller till andra ämnen eller visar kunskapen i ett annat sammanhang.  

Det är svårt att veta när har man verkligen lärt sig någonting. Jag tycker det är jättesvårt. 
(Diana) 

Cecilia ställer sig frågan om kunskapen är någonting som eleverna har lärt sig nu eller om de 

kunde det innan. Hon beskriver det så här: 

Sen är frågan om dom har lärt sig någonting eller om dom kunde det innan. För vi ska ju 
egentligen inte bedöma vad dom har lärt sig utan vi ska bedöma vad dom kan, men målet är ju 
alltid att dom ska lära sig och jag tycker att man ser alltid en progression på princip alla våra 
elever. Från år ett till år fyra när dom tar studenten. Det brukar ha hänt jättemycket både socialt 
och akademiskt liksom. (Cecilia) 

Erik tar upp att vid ett arbetsområde så kan eleverna få svara på självreflekterande frågor över 

vad de har lärt sig eller vad de har pratat om i klassen. Erik tar upp att det blir som en check för 

honom att se vad eleverna har förstått. Han får även en bild av om det är flera som inte har 

förstått. Han beskriver hur han vet vad eleverna har lärt sig på följande vis:  

Så som vi jobbar nu är att vi kanske pratar om någonting och dom får svara på frågor på papper. 
Och sen så får dom använda sig av den här lärplattformen att svara på några övergripande 
frågor om den lektionen som vi har haft och då får dom inte använda några hjälpmedel. (Erik) 

6.3.6 Hur vet eleverna vad de har lärt sig?  
Cecilia säger att eleverna förhoppningsvis vet vad de har lärt sig genom hennes kommentarer 

och information på utvecklingssamtal och genom diverse betygsavstämningar. Cecilia 

poängterar att dialogen ska vara så bra att betyget inte kommer som en överraskning. Berit 

lyfter fram samtal som ett sätt för eleverna att få veta vad de har lärt sig. Erik menar att han 

försöker bli bättre på att visa för eleverna vad de har lärt sig genom att vid några lektioner då 

och då sammanfatta lite vad de har gjort och inte gjort. Vilka kunskaper som eleverna har visat. 

Annars synliggör Erik för eleverna genom en lärplattform. Där kan eleverna se vilka 

kunskapskrav som de har visat på och besitter. För att eleverna ska bli medvetna om sitt lärande 

så måste de lära om begreppen som finns i ämnesplanerna säger Erik.  

Anna och Diana lyfter fram att det är en svår fråga. Diana menar att eleverna vet vad de har lärt 

sig genom bekräftelse från henne eller från andra vuxna. Diana berättar så här: 
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Jag tror att dom flesta eleverna känner sig väldigt trygga genom att se att man har fått ett rätt 
eller att man har fått ett bra jobbat eller och då är det nog färdigt för många elever. (Diana) 

Anna i sin tur tar upp att hon försöker bli bättre på att prata om vad eleverna lär sig, men 

samtidigt poängterar hon att det är inte bara hon som ska tala om för eleverna vad de har lärt 

sig utan att eleverna själva ska veta vad de har lärt sig och vad de kan.   

6.3.7 Använder informanterna bedömningarna för att anpassa och 
justera undervisningen utifrån eleverna? 

Samtliga av lärarna i studien säger att de anpassar och justerar sin undervisning utifrån eleverna. 

Anna poängterar att hon tar även med sig styrkorna, både det som behöver utvecklas och det 

som eleverna är bra på in i nästa område. Cecilia menar att hon gör bedömningar hela tiden och 

hon uttrycker sig på nedanstående sätt:  

Har man ju en bedömning av varje lektion för sig själv och gör en egen utvärdering på hur gick 
den här lektionen? Hur funkade det för eleverna? Vad ska jag göra för att det ska gå bättre för 
alla? För målet är ju att alla ska bli bättre. (Cecilia)  

Diana säger även hon som sagt att hon anpassar och justerar undervisningen utifrån eleverna. 

Hon menar att hon gör den anpassningen mest på individnivå. Hon beskriver det så här: 

Ser jag i mina bedömningar att det här var svårt försöker jag testa det på annat sätt eller göra det 
lättare. Om jag ser oj det här var alldeles för lätt ja men då gör jag det lite svårare eller flera 
utmaningar. (Diana) 

Diana och Erik menar att om de ser i sina bedömning att det är flera av eleverna som inte har 

förstått så ändrar de sin undervisning utifrån det. Berit anpassar undervisningen så att den ska 

vara utmanande för eleven, men för den skull inte för svår så att eleven inte vill. Erik förklarar 

det på ett liknande sätt så här:  

Vi kan göra någon annan uppgift som uppfyller samma kunskapskrav. För att det viktiga är ju 
inte uppgiften i sig utan det är ju kunskapskravet och målet som ska nås. Då kanske jag får hitta 
en annan uppgift som ändå gör att eleven har chans att visa på sina kunskaper i det ämnet. 
(Erik) 

6.3.8 Teoretisk tolkning av informanternas arbete 
Samtliga lärare i studien menar att deras bedömning utgår från kunskapskraven. Lärarna 

synliggör dock lärandet på olika sätt för eleverna. Säljö (2014) beskriver att inom det 

sociokulturella perspektivet lyfts begreppen artefakt och mediering fram för att synliggöra 

elevernas utveckling och lärande. Artefakter kan vara fysiska verktyg och kan bland annat ge 

människan möjlighet att förflytta sig, kommunicera och ta emot information. Vidare menar 

Säljö (2005) att uttryck för mediering är samtal. Samtal är någonting som poängteras inom det 

sociokulturella perspektivet. När jag tolkar resultatet blir det tydligt att flera av lärarna arbetar 

med formativ bedömning och synliggör lärande med hjälp av artefakterna bildstöd, matriser 

och/eller lärplattform. Lärandet följs även upp med liknande artefakter. Nämnda artefakter 
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fungerar som en medierande resurs för eleverna och deras formativa lärande. Artefakter som ett 

stöd för lärandet lyfts fram av Säljö (2005). Lärarna använder sig både av artefakter och 

mediering för att föra lärandet framåt, det vill säga den formativa bedömningen. Jag tolkar 

lärarnas berättelser som att de använder sig av artefakter och mediering för att eleverna ska lära 

sig och utvecklas och målet med deras arbete med formativ bedömning ska leda till att eleverna 

approprierar, det vill säga övertar ny kunskap och gör den till sin egen.  

Flera av lärarna lyfter fram att de vet vad eleverna har lärt sig genom att eleverna får svara på 

självreflekterande frågor. Lärare lyfte även fram att de använder den bedömningen genom att 

anpassa och justera undervisningen för att arbeta formativt och föra lärandet framåt. Det 

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

måste undervisningen och elevens uppgifter ligga en bit ifrån vad eleven kan på egen hand för 

att utveckling ska ske, det vill säga inom den proximala utvecklingszonen.  

6.4 Arbete med elevers delaktighet i det egna lärandet 

Det här kapitlet svarar på frågeställningen: Hur får lärarna i särskolan eleverna delaktiga i sitt 

egna lärande?  

6.4.1 Hur arbetar informanterna för att få eleverna delaktiga i det 
egna lärandet? 

Berit tar upp att hon arbetar mycket en till en med eleverna och att det gör eleverna delaktiga i 

det egna lärandet. Det betonas även av Diana och Erik. Erik menar att han har mycket enskilda 

diskussioner med eleverna där han för en diskussion om vilka kunskaper som eleven har visat 

och diskussion om vad eleven själv vill nå för betyg. Erik menar att det inte är ofta som en elev 

inte når målen utan det handlar om att nå högre. Cecilia tar även hon upp betyg som ett sätt att 

få eleverna delaktiga i sitt lärande. Hon synliggör de olika betygsstegen för eleverna och vad 

de ska göra för att nå dem. Hon tar även upp att hon konkretiserar betygskriterierna för eleverna. 

För att kunna göra det menar Cecilia att det är viktigt att ha en dialog och diskussion lärarna 

emellan, eftersom betygskriterierna innehåller ganska luddiga begrepp som Cecilia menar kan 

betyda en sak för henne men en helt annan sak för någon annan. Diana i sin tur tar upp att hon 

gör eleverna delaktiga i sitt lärande genom att hon bland annat låter eleverna jämföra sina egna 

texter, både att eleverna får jämföra själva och att hon jämför. Diana beskriver att hon tycker att 

det är lättare att arbeta med något konkret så som texter och att det är lättare att arbeta så när 

eleverna går sitt tredje eller fjärde år på gymnasiet eftersom det då finns fler texter att jämföra 

med.   

Erik arbetar mycket med att få eleverna självständiga och att de ska försöka reflektera själva 

och utmana sig själva. Erik ger även en skriftlig feedback på lärplattformen där han skriver vad 

eleven ska tänka på till nästa lektion. Anna tar upp att arbeta för att få eleverna delaktiga i sitt 
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egna lärande ser hon som en utvecklingsmöjlighet. Hon upplever att det är svårt då hon inte är 

säker på om eleverna vet vad de lär sig. Anna resonerar så här:  

Alltså det är ju en jättesvår fråga, för jag har ju precis sagt att jag inte är säker på att dom vet 
vad dom lär sig och då nån stans känner jag att då kan man inte vara delaktig i sitt lärande. 
(Anna) 

6.4.2 Arbetar informanterna med själv- och/eller 
kamratbedömningar? 

Anna, Berit och Diana tar upp att de arbetar väldigt lite med själv- och kamratbedömningar. 

Det beskrivs på följande vis av Diana:  

Ibland gör jag det. Jag är lite dålig på jag skulle vilja göra det mer så jag gör det på några 
individer i min klass, så dom får hjälpa varandra och bedöma varandra. (Diana)  

Diana lyfter fram ett exempel där eleverna har fått bedöma varandras texter under 

skrivprocessens gång. Hon upplever dock att eleverna tycker att hennes bedömning har ett 

högre värde än klasskamraternas. Detta illustreras på följande sätt av Diana:  

Dom känner sig nog tryggare med jag gör det. Jag upplever det som att dom tycker att det har 
ett högre värde, men att dom kan ta att en kompis gör en kamratbedömning och sen att dom 
försöker arbeta om den lite för att jag sen ska göra slutgiltig bedömning. (Diana) 

Diana upplever även självbedömning som svårt, men att hon skulle vilja hitta ett arbetssätt och 

jobba mer med det. Erik menar att han har försökt att arbeta med kamratbedömningar men att 

han upplever att det krävs mycket träning och att han som lärare får gå in och stötta ganska 

mycket:  

Jag tror inte det är omöjligt om man hittar en form för det och får det att fungera. (Erik)  

När det gäller självbedömning uttrycker Erik som att självreflekterande är något som eleverna 

inte är vana vid, att reflektera över sig själva. Cecilia anser att hon inte har arbetat med 

kamratbedömningar alls och väldigt lite med självbedömningar och att hon inte har kommit på 

något bra sätt att göra det på. När det gäller självbedömning säger Cecilia:  

Det enda dom får göra är att avgöra om de är så pass nöjda med sitt arbete att dom inte vill ta 
till sig mina kommentarer och göra om det eller inte. (Cecilia) 

6.4.3 Hur synliggör informanterna kunskapskraven för eleverna?  
Cecilia och Erik säger båda att de synliggör kunskapskraven för eleverna genom lärplattformen 

där de kopplar alla uppgifter till kunskapskraven. Fortsättningsvis menar Erik att han även 

berättar vid uppstarten av ett nytt arbetsområde och vilka kunskapskrav som är kopplade till det 

arbetsområdet. Erik upplever dock inte att eleverna är medvetna om kunskapskraven.  

Dom är vana vid att man gör som läraren säger. Följer det och sen så får man kanske eventuellt 
ett betyg i slutändan och sen riktigt vad det är vet man inte… (Erik) 
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Liknande betonas av Diana som beskriver att hon fortfarande är i en process med att synliggöra 

kunskapskraven för eleverna och hon menar att under nästa år så kommer nog effekten av det 

visa sig. Berit resonerar som Diana och lyfter fram att synliggöra kunskapskraven för eleverna 

är ett pågående arbete som lärarna arbetar med. Hon har förhoppning om att det är färdigt och 

kan köras igång till hösten. Just nu pågår arbetet med att göra kunskapskraven begripliga för 

eleverna och koppla dessa till bildstöd. Berit beskriver det på följande sätt:  

Och så går det nån vecka och så tittar man på bilden och så har man ingen text under så förstår 
man nästan inte själv och så tänker jag ska vi få särskoleelever att förstå när vi inte förstår…” 
(Berit) 

Anna och Diana synliggör kunskapskraven genom att dels går hon igenom dem för eleverna 

och dels sitter det uppe en förenklad variant av kunskapskraven på väggen i klassrummet.  

6.4.4 Teoretisk tolkning av elevernas delaktighet i det egna 
lärandet 

Inom det sociokulturella perspektivet bygger lärandet på interaktion mellan människor och det 

är genom denna interaktion som människor kan utvecklas. Eleven utvecklas genom att 

integreras i en social miljö. Det ställer krav på en aktiv lärare, en aktiv elev eller en aktiv miljö 

(Ahlberg, 2009). Det poängteras även av Säljö (2014) som menar att inom det sociokulturella 

perspektivet är samspel centralt. Resultatet ovan visar att flera av lärarna arbetar mycket en till 

en med eleverna för att göra eleverna delaktiga i sitt egna lärande. Inom det sociokulturella 

perspektivet lyfts proximala utvecklingszonen fram (Säljö, 2014; Dysthe, 1996). Det är den zon 

där eleverna är mottagliga för stöd och förklaringar av en annan person (Säljö, 2014). I min 

studie visar det sig genom lärarnas berättelser att eleverna främst får stöd och förklaringar av 

läraren. Jag tolkar lärarnas svar som att det är den zon där eleverna kan appropriera och göra 

ny kunskap till sin egen.  

Lärarna arbetar väldigt lite eller inget alls med själv- och kamratbedömningar. Några av lärarna 

lyfter fram att de upplever det som svårt. Jag tolkar således lärarnas berättelser som att eleverna 

främst bygger sitt lärande genom interaktion med läraren, men eftersom lärarna är positivt 

inställda till själv- och kamratbedömningar så kan jag se att interaktion mellan eleverna kan 

främjas på sikt.  Det är viktigt att poängtera att inom det sociokulturella perspektivet utvecklas 

och lär sig människan hela tiden, både i grupp och enskilt (Säljö, 2014).  I min studie kan jag 

se 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 är 

på så sätt den som medierar via frågorna och för lärprocessen framåt verbalt.  

Resultatet visar att samtliga lärare synliggöra det centrala innehållet och kunskapskraven med 

hjälp av bilder och text. Lärare betonar dock att alla elever är för den skull inte medvetna om 

dem. Resultatet visar dock att samtliga lärare är i ett pågående arbete med att synliggöra det 

centrala innehållet och kunskapskraven med förenklad text och bilder för eleverna.  
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6.5 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att samtliga lärare i studien är positiva till att arbeta med formativ bedömning i 

särskolan. En av lärarna lyfter fram formativ bedömning som den enda rimliga bedömningen 

inom alla skolformer. Lärarna ser dock både utmaningar och fördelar med att arbeta med 

formativ bedömning i särskolan. Flera av lärarna tar upp att en utmaning med formativ 

bedömning är att göra det så begripligt som möjligt för eleverna. En fördel som lyfts fram är i 

sin tur att eleverna på så sätt förstår vad den blir bedömd på och att det i sin tur ger ett bättre 

lärande.  

Samtliga av lärarna i studien menar att deras bedömning utgår från kunskapskraven. Lärarna 

synliggör dock lärande på olika sätt för eleverna. Några av lärarna synliggör lärande med hjälp 

av bildstöd och andra med hjälp av matriser och lärplattform. Resultatet visar att lärandet följs 

även upp på liknande sätt. Lärarna använder sig då av lärplattform, muntlig kommunikation 

och dokumentation. Flera av lärarna upplever att det är svårt att veta vad eleverna har lärt sig 

och flera är osäkra på om eleverna vet vad de har lärt sig.  

Lärarna i studien anpassar och justerar sin undervisning utifrån eleverna. Flera av lärarna 

arbetar mycket individuellt med eleverna och för enskilda diskussioner för att få eleverna 

delaktiga i sitt lärande. Lärarna arbetar väldigt lite eller inget alls med själv- och 

kamratbedömningar. Några av lärarna lyfter fram att de upplever det som svårt. För att 

synliggöra det centrala innehållet och kunskapskraven tar samtliga av lärarna upp att de 

använder sig av bilder och text. Några av lärarna betonar att alla av eleverna är för den skull 

inte medvetna om dem.  

7 Diskussion 

Syftet med studien är att öka kunskapen och få en fördjupad förståelse om vilka olika synsätt 

på formativ bedömning det finns bland lärare i särskolan. I detta kapitel kommer jag att 

diskutera studiens metod och resultat med koppling med studiens syfte och frågeställningar. 

Avslutningsvis följer en sammanfattning av diskussionen. 

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med min studie är att öka kunskapen om vilka olika synsätt på formativ bedömning det 

finns bland lärare i särskolan så föll det sig naturligt för mig att använda intervju som metod. 

Loseke (2013) lyfter fram detta som social forskning. Om vi ska ta reda på hur människor agerar 

ska vi observera dem, men vill vi ta reda på hur människor tänker så ska vi fråga dem (Loseke, 

2013). Jag genomförde enskilda intervjuer med lärare verksamma i särskolan. En svårighet i 

min studie var att hitta lärare (informanter) som arbetar eller har arbetat med formativ 

bedömning i särskolan. Jag upplever dock att de fem lärare som jag intervjuade hade god 
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erfarenhet av formativ bedömning i särskolan. Det jag dock tar i beaktande är att lärarna i min 

studie arbetar på samma gymnasiesärskola, vilket jag kan se ha både positiva och negativa 

effekter på studiens resultat. Jag fick på så sätt en tydlig bild av en skola och lärarna på den 

skolans synsätt och på formativ bedömning, men å andra sidan fick jag inte en bred bild av 

verksamma lärares arbete med formativ bedömning i särskolan. Min uppfattning är emellertid 

att mitt metodval ledde till ett gediget material som kunde användas för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Jag kan även se att det sociokulturella perspektivet och begreppen 

proximala utvecklingszonen, mediering, artefakt och appropriering var en lämplig teori för att 

besvara forskningsfrågorna. Inom det sociokulturella perspektivet lär sig människan i olika 

sammanhang och genom interaktion, menar Säljö (2016). Jag gör då koppling till formativ 

bedömning. Säljö (2014) poängterar att formativ bedömning handlar om ett samspel mellan 

lärare och elev och att det i sin tur leder till ett ökat lärande hos eleven. Utifrån det blir det 

tydligt att det sociokulturella perspektivet var lämplig att ha som teoretisk utgångspunkt i den 

här studien då begreppen proximala utvecklingszonen, mediering, artfekt och appropriering är 

fundamentala i sättet att förstå lärande och att de därför är fungerande begrepp för att synliggöra 

hur formativ bedömning fungerar praktiskt i den studerade verksamheten.  

Jag valde att använda mig av semistrukturerad intervju, vilket innebar att jag kunde anpassa 

frågorna och ändra dess ordningsföljd under intervjuerna. Jag upplever att denna intervjuform 

ledde till att jag fick en bred och nyanserad bild av lärares uppfattningar om formativ 

bedömning i särskolan. En av intervjufrågorna ställer jag mig dock lite frågande till om jag 

skulle ha formulerat mig på något annat sätt. Jag frågade informanterna följande: Utgår 

bedömningen från kunskapskraven? Vid transkriberingen och den efterföljande analysen kunde 

jag se att informanterna svarade ja snabbt på den frågan. Skulle jag ha kunnat ställa frågan på 

något annat sätt för att få ett mer uttömmande svar? Eller som alternativ mer följdfrågor på det.   

Pilotundersökningen som jag genomförde innan studiens ordinarie intervjuer stärkte studiens 

giltighet och tillförlitlighet. Jag fick genom den möjlighet att formulera om vissa frågor och 

ändra ordningsföljden på dem. Genom pilotundersökningen kände jag mig även väl förtrogen 

med den tekniska inspelningsutrustningen sedan under studiens intervjuer. Jag kan dock se att 

min brist på erfarenhet när det gäller intervjustudier kan ha påverkat studiens giltighet och 

tillförlitlighet. Personer med erfarenhet av intervjustudier har sannolikt lättare att vara lyhörda 

och ställa mer utvecklande följdfrågor.  

Jag kan se att fokusgruppsdiskussioner med lärare verksamma i särskolan skulle ha kunnat vara 

ett alternativ istället för enskilda intervjuer. Dahlin-Ivanoff (2015) beskriver 

fokusgruppsmetoden som en diskussion där flera personer möts under en begränsad tid för att 

diskutera ett gemensamt ämne som är angivet av forskaren. Personerna väljs ut genom att de 

har kunskap i det aktuella ämnet. Vidare betonar Dahlin-Ivanoff (2015) att 

fokusgruppsdiskussioner ska ledas av en erfaren gruppledare. Jag känner att jag inte besitter 

den erfarenheten som gruppledare och enskilda intervjuer föll sig därför naturligt för mig. 
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Fokusgruppsintervjuer bygger även på att deltagarna i studien träffas under en viss tid, vilket 

ställer krav på att hitta deltagare som kan samma tid. Enskilda intervjuer ger ett annat utrymme 

att lösa tidsaspekten som inte fokusgruppsintervjuer gör vilket underlättade för mig i min studie.  

7.2 Resultatdiskussion 

Utifrån studiens tre teman: uppfattningar om formativ bedömning, arbete med formativ 

bedömning och arbete med elevers delaktighet i det egna lärandet diskuteras resultatet med 

koppling till det sociokulturella perspektivet, litteratur som togs upp i bakgrunden och aktuell 

forskning som presenterades i forskningsöversikten.  

7.2.1 Uppfattningar om formativ bedömning 
Resultatet visar att lärarna i studien är positiva till att arbeta med formativ bedömning i 

särskolan och ser positiva effekter av det. Det ligger i linje med Skolverket (2011) som betonar 

att om formativ bedömning används väl integrerat i undervisningen så ger det eleven goda 

chanser till lärande. Samma resultat visar Black (2015) och Atjonens (2014) forskning som 

påvisar att formativ bedömning gynnar elevers utveckling och lärande.  

I mitt resultat lyfts det fram att lärare måste hitta ett sätt som fungerar för en själv vid arbetet 

med formativ bedömning, men att samtidigt hitta inspiration hos kollegor och andra lärare. 

Liknande resultat framhåller även Black (2015) och Atjonens (2014) forskning som båda visar 

att formativ bedömning som sagt främjar elevers lärande men att den också ställer krav på 

läraren. Ett liknande resonemang förs av Bennett (2011) som lyfter fram att lärare behöver stor 

kunskap för att kunna arbeta med formativ bedömning i klassrummet. Frågan jag ställer mig då 

är om lärarna i min studie får det stödet och tiden som de behöver för att kunna arbeta formativt? 

Wylie och Lyon (2015) poängterar att när formativ bedömning implementeras i skolorna så kan 

det bli ekonomiskt kostsamt i början, eftersom att skolorna kanske behöver organiseras om och 

bedrivas på ett annat sätt. Den ekonomiska aspekten lyfter dock inte av någon av lärarna i min 

studie. Black (2015) å andra sidan understryker att den stora förändringen ligger på individnivå. 

I mitt resultat blir individnivån synlig. Jag tolkar lärarnas berättelser som att deras arbete med 

formativ bedömning utgår från dem själva. Det kanske är av naturlig orsak då lärarna lyfter 

fram sina uppfattningar om formativ bedömning i särskolan. Det är således lärarnas olika 

synsätt på formativ bedömning som är i fokus i denna studie.  

I mitt resultat lyfter lärarna fram både utmaningar och fördelar med att arbeta med formativ 

bedömning i särskolan.  En utmaning med formativ bedömning som beskrivs av flera av lärarna 

är att göra det så begripligt som möjligt för eleverna. Ett liknande resultat visar Blacks (2015) 

forskning som lyfter fram att i och med arbetet med formativ bedömning så behövs det en 

ändrad lärarroll, eftersom undervisningsinnehållet och undervisningsstrategierna ändras i och 

med det formativa arbetssättet. Sagen och Ytterhus (2014) forskning visar å andra sidan att 

gymnasieelever med intellektuell funktionsnedsättning inte är så delaktiga i sin 
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kunskapsutveckling och att de har ett begränsat inflytande över sin egen lärprocess. Jag tolkar 

mitt resultat som att lärarna i min studie är medvetna om den utmaningen när det gäller formativ 

bedömning, men att flera av dem ser det som en utmaning att göra det så tydligt som möjligt 

för eleverna, och att det ska främja utveckling och lärande. Att människan hela tiden befinner 

sig i utveckling och lärande är centralt inom det sociokulturella perspektivet. Lärandet handlar 

om hur individen tillgodogör sig kunskaper och färdigheter och gör den till sin egen, det vill 

säga approprierar kunskaper (Säljö, 2005). Jag tolkar således resultatet som att lärarna använder 

formativ bedömning för att eleverna ska appropriera kunskap.   

En fördel med formativ bedömning som lyfts fram i resultatet är att eleverna på så sätt förstår 

vad de blir bedömda på och att det i sin tur ger ett bättre lärande. Jag drar paralleller till det 

sociokulturella perspektivet och den proximala utvecklingszonen. Dysthe (1996) menar att 

enligt Vygotskij är den proximala utvecklingszonen den zon där eleven kan lära sig med hjälp 

av någon annan. Det ligger i linje med Cornelius (2013) forskning och hon menar att formativ 

bedömning kan användas i undervisningen för att följa upp, anpassa och för att öka elevernas 

lärande. Används formativ bedömning på rätt sätt blir det ett kraftfullt verktyg i undervisningen.  

7.2.2 Arbete med formativ bedömning  
Jönsson (2016)  beskriver formativ bedömning utifrån tre frågor som vart ska eleven, var 

befinner sig eleven i förhållande till kunskapskraven och hur ska eleven gå vidare. Utifrån 

Jönssons (2016) ovanstående beskrivning visar mitt resultat att lärarna menar att deras 

bedömning utgår från kunskapskraven. Alla lärare är dock inte säkra på om alla elever är 

medvetna om det. Kan det vara så att alla elever inte förstår syftet med undervisningen och dess 

koppling till kunskapskraven? Ett liknande resonemang förs av Jönsson (2016) som poängterar 

vikten av att eleverna är medvetna om lärandemål och bedömningskriterier. Tydliga 

förväntningar är viktigt för eleverna ur ett lärande perspektiv, menar Jönsson (2016).   

Skolverket (2011) lyfter fram detta som fem nyckelstrategier för formativ bedömning och dessa 

tar upp vad eleven ska lära sig, vad eleven redan kan, vad eleven ska göra för att komma vidare 

i sin kunskapsutveckling, kamratbedömning och elevens förmåga att bedöma och styra sitt egna 

lärande. Jag ser i mitt resultat att lärarna arbetar med att synliggöra kunskapskraven för eleverna 

och att detta sker på olika sätt. Några av lärarna synliggör lärande med hjälp av medierande 

artefakter som bildstöd och andra med hjälp av matriser och lärplattform. Det ligger i linje med 

Cornelius (2013) och Stockhall och Smiths (2013) forskning som understryker att pedagogiska 

verktyg av olika slag kan underlätta för läraren i och med arbetet med formativ bedömning. 

Liknande betonas av Ahlberg (2009) och Säljö (2005) som menar att artefakter i omgivningen 

ger stöd för lärande och utveckling. Formativ bedömning kan på så sätt avlasta läraren i det 

dagliga arbetet om det används på rätt sätt, menar Cornelius (2013).  

Skolverket (2011) lyfter fram bedömning i läroplanen för grundsärskolan där det står följande:  
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Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och utvecklar 
förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egna och andras bedömning i relation till de 
egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. (Skolverket, 2011, s.13) 

Trots det visar mitt resultat att det finns en osäkerhet bland flera av lärarna och att de upplever 

att det är svårt att veta vad eleverna har lärt sig. Flera av lärarna är även osäkra på om eleverna 

i sin tur vet vad de har lärt sig. Jag drar paralleller till Jönsson (2016) som menar att det är 

viktigt att involvera eleverna i bedömningsprocessen så att eleverna förstår hur bedömningen 

går till. Blir eleverna i min studie involverade i bedömningsprocessen? En av lärarna menar att 

eleverna förhoppningsvis vet vad de har lärt sig genom hennes kommentarer och information 

på utvecklingssamtal och genom diverse betygsavstämningar. Det benämner Jönsson (2016) 

som summativ bedömning då han menar att det handlar om att utvärdera elevernas prestation i 

slutet av en kurs eller uppgift.  Summativ bedömning tas även upp av Skolverket (2011) som 

beskriver att kunskapsbedömningar kan vara summativa. Skolverket poängterar att formativ 

bedömning och summativ bedömning inte ska utesluta varandra utan det handlar om hur det 

används i undervisningen. Vidare menar Skolverket (2011) att den insamlade informationen det 

vill säga den summativa bedömningen kan användas formativt om läraren anpassar och justerar 

sin undervisning utifrån den summativa bedömningen. Mitt resultat visar att samtliga av lärarna 

beskriver att de anpassar och justerar sin undervisning utifrån eleverna. Det ligger i linje med 

Skolverket (2011) som lyfter fram vikten av att justera undervisningen utifrån den information 

som läraren har samlat in om elevernas kunskaper. Jag tolkar det som att lärare i min studie 

använder den summativa bedömningen till att justera och anpassa sin undervisning utifrån 

eleverna, det vill säga arbeta formativt. Jag ser i mina resultat att lärarna gör anpassningarna 

främst på individnivå och en av lärarna poängterar att hon anpassar undervisningen så att den 

ska vara utmanande för eleven, men för den skull inte vara för svår så att eleven inte vill. Detta 

benämns inom det sociokulturella perspektivet som den proximala utvecklingszonen (Säljö, 

2014; Dysthe, 1996). För att eleven ska kunna utvecklas så måste undervisningen och elevens 

uppgifter ligga en bit ifrån vad eleven kan på egen hand för att utveckling ska ske (Dysthe, 

1996). Vilket lärarna i min studie beskriver att de tar i beaktande genom att de anpassa och 

justera undervisningen utifrån eleverna. Det betonas även av Winnie (2017) och Herman et al., 

(2015) som tar upp att lärarna som analyserar elevernas lärande blir mer medvetna om sin egen 

undervisning. Detta leder i sin tur till att lärarna har lättare att hitta rätt nivå på undervisningen 

utifrån skolans mål och på så sätt individanpassa undervisningen.  

En av lärarna lyfte fram att i slutet av lektionen får eleverna använda sig av lärplattformen för 

att svara på några övergripande frågor om lektionen. Då får eleven inte använda sig av några 

hjälpmedel. Utifrån det drar jag paralleller till det som Dysthe (1996) lyfter fram om Vygotskijs 

tankar om den proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen är skillnaden på 

vad eleven kan prestera på egen hand utifrån sin egen förmåga och dit eleven kan nå 

tillsammans och med hjälp av någon annan. Jönsson (2016) menar att den proximala 
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utvecklingszonen ger konsekvenser för hur läraren ser på hjälp och stöd i bedömningen. Vidare 

poängterar Jönsson (2016) att om eleven får stöd även vid bedömningar så främjar det lärandet. 

I ovanstående lärares svar blir det sociokulturella perspektivet inte så tydligt och att kunskap 

utvecklas i samspel med andra. Frågan jag ställer mig då är hur läraren ser på hjälp och stöd i 

andra sammanhang och främst när det gäller bedömningar?  

7.2.3 Arbete med elevers delaktighet i det egna lärandet   
Skolverket (2011), Jönsson (2016) och Mitchell (2015) lyfter fram formativ återkoppling och 

att den formen av återkoppling kan bland annat kan ges av läraren, klasskamrater eller eleven 

själv. Jönsson (2016) och Mitchell (2015) betonar att återkoppling är en av de kraftfullaste 

undervisningsstrategierna om det används på rätt sätt. Lärarna i min studie lyfter inte själva 

ordet formativ återkoppling, men jag tolkar deras svar som att flera av dem använder sig av det 

i sin undervisning. Resultatet visar att några av lärarna arbetar mycket en till en med eleverna 

och har enskilda diskussioner. Det gör eleverna delaktiga i sitt egna lärande menar lärarna i 

studien. Chan et al., (2014) lyfter fram en viktig aspekt och det är att trots att läraren dagligen 

ger återkopplingar till eleverna, så förstår inte alla återkopplingens makt att flytta lärandet 

framåt. Wylie och Lyon (2015) å andra sidan poängterar dock att det inte är all återkoppling 

som för lärandet framåt. För att återkopplingen ska vara formativ så måste den utgå från där 

eleven befinner sig och därifrån föra lärandet framåt. Jag tolkar det således som att 

undervisningen och återkopplingen ska ligga inom den proximala utvecklingszonen (Säljö, 

2014; Dysthe, 1996) för att gynna lärandet. 

Crimmins et al., (2016) menar om återkoppling används på rätt sätt så driver det eleverna mot 

självbedömning och självreglering. Vikten av att bedöma det egna lärandet betonas även av 

Winnie (2017)  som menar att självvärdering höjer motivationen hos eleverna och stärker deras 

självförtroende. Målet är att eleverna ska ta ansvar för sitt lärande och kunna värdera sina 

prestationer, en form av självbedömning. Mitt resultat visar att lärarna arbetar lite eller inget 

alls med själv- och kamratbedömningar. Det som lyfts fram i resultatet är att lärare upplever det 

som svårt och att de inte har hittat något bra arbetssätt för det. Det resultatet ligger i linje med 

Skolverket (2011) som poängterar att det tar tid att lära sig självbedömning och 

kamratbedömning och att gå från ett klassrumsklimat där det är endast är läraren som bedömer. 

Inom det sociokulturella perspektivet så utvecklas kunskap i samspel med andra människor och 

kunskapen blir sedan en del av den enskilda människans tänkande. Människan approprierar 

således kunskap i samspel med andra (Säljö, 2014). I min studie blir det tydligt utifrån lärarnas 

berättelser om formativ bedömning att eleverna approprierar kunskap främst från läraren. 

Läraren är den som medierar med frågor och för lärprocessen framåt verbalt. Lärarna är dock 

positivt inställda till självbedömning och kamratbedömning, men att de inte har hittat någon bra 

form för det. Black (2015) menar att i och med det nya arbetssättet med självbedömning och 

kamratbedömning så kan det leda till att både lärare och elever känner sig osäkra. För att 

motverka detta kan både lärare och elever behöva träning i det för att på sikt känna sig trygga i 
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det. Vidare poängterar Black (2015) att lärarna kan ha svårt att släppa kontrollen. Jönsson 

(2016) i sin tur menar att huvudsyftet med kamratbedömningar är att eleverna ska lära sig att 

bedöma varandras arbeten i förhållande till mål och kriterier och på sikt ge samma bedömning 

som läraren skulle ha gjort. Kan det vara svaret på varför lärarna i min studie arbetar lite eller 

inget alls med självbedömningar och kamratbedömningar? I resultatet och avsnittet (6.3) som 

handlar om arbete med formativ bedömning visar det sig att samtliga lärare i studien är osäkra 

på om eleverna är medvetna om kunskapskraven. Kan det vara en bidragande orsak till att 

lärarna arbetar lite eller inget alls med självbedömningar och kamratbedömningar? Skolverket 

(2011) poängterar vikten av att eleven förstår syftet med undervisningen och kopplingen till 

kunskapskraven för att eleven ska känna sig delaktig i den.  

Elevers delaktighet i det egna lärandet betonas av Cowie och Moreland (2015) och Chan et al., 

(2015) som lyfter fram att formativ bedömning gör bland annat eleverna delaktiga i 

lärandeprocessen. Jag drar paralleller till det sociokulturella perspektivet och begreppen 

proximala utvecklingszonen och appropriering när det gäller elevers delaktighet i det egna 

lärandet. Leder lärarnas arbete med en till en undervisning att eleverna är mottagliga för stöd 

och förklaringar och att eleverna i sin tur kan ta till sig ny kunskap och göra den till sin egen? 

Ett liknande resonemang förs av Säljö (2005) som menar att eleven approprierar kunskap i 

samspel med andra. 

7.3 Sammanfattning av diskussion  

Nedan följer en sammanfattning av metoddiskussionen och resultatdiskussionen.  

Sammanfattningsvis kan jag se att kvalitativ intervjustudie var rätt metodval för min studie då 

syftet min studie är att öka kunskapen om vilka olika synsätt på formativ bedömning det finns 

bland lärare i särskolan. I studien deltog det fem lärare som hade god erfarenhet av formativ 

bedömning i särskolan vilket bidrog till att belysa olika synsätt på formativ bedömning i 

särskolan. I studien användes semistrukturerad intervju vilket innebar att frågorna kunde 

anpassas och ändras under intervjuerna. Denna intervjuform bidrog till en bred och nyanserad 

bild av lärares olika synsätt på formativ bedömning i särskolan. Pilotstudien gav även en god 

grund till kommande intervjuer och stärkte studiens giltighet och tillförlitlighet. Ett alternativ 

som lyfts fram är fokusgruppsdiskussioner som ett alternativt metodval.  

Det blir även tydligt i resultatet att lärarna i studien är positiva till att arbeta med formativ 

bedömning i särskolan och att det ger eleven goda chanser till lärande. Det ligger i linje med ett 

sociokulturellt perspektiv där lärarens roll är att främja utveckling och lärande genom samspel. 

Om formativ bedömning används väl integrerat i undervisningen så ger det eleven goda chanser 

till lärande (Dysthe, 1996; Skolverket, 2011). Diskussionen visar att formativ bedömning är 

komplex och att lärarna ser både utmaningar och fördelar med den bedömningsformen.  
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Sammanfattningsvis blir det även tydligt att lärarna beskriver att deras undervisning utgår från 

kunskapskraven, men alla lärare är dock inte säkra på om eleverna är medvetna om att den gör 

det. Några av lärarna synliggör lärande med hjälp av medierande artefakter som bildstöd, 

matriser och lärplattform. Ahlberg (2009) och Säljö (2005) menar att artefakter i omgivningen 

ger stöd för lärande och utveckling. Flera av lärarna upplever det som svårt att veta vad eleverna 

har lärt sig trots arbetet med formativ bedömning. De är även osäkra om eleverna vet vad de 

har lärt sig. Jönsson (2016) menar att det är viktigt att involvera eleven i bedömningsprocessen 

så att eleven förstår hur bedömningsprocessen går till. Samtliga lärare redogör för att de 

anpassar och justerar sin undervisning utifrån eleverna. Det ligger i linje med Skolverket (2011) 

som lyfter fram vikten av att justera undervisningen utifrån den information som läraren har 

samlat in om elevernas kunskaper. 

Sammanfattningsvis lyfter inte lärarna i studien ordet återkoppling, men det blir ändå synligt i 

deras svar att flera av dem använder sig av det. Jönsson (2016) och Mitchell (2016) menar att 

återkoppling är en av de kraftfullaste undervisningsstrategierna om det används på rätt sätt. 

Lärarna arbetar lite eller inget alls med själv- och karmratbedömningar. Lärarna upplever det 

som svårt och de har inte hittat något bra arbetssätt för det. Det ligger i linje med Skolverket 

(2011) som poängterar att det tar tid att lära sig självbedömning och kamratbedömning och att 

gå från ett klassrumsklimat där det är endast är läraren som bedömer. Vikten av samspel och 

delaktighet betonas även inom det sociokulturella perspektivet. Säljö (2014) beskriver det som 

att inom det sociokulturella perspektivet så utvecklas kunskap i samspel med andra människor 

och kunskapen blir sedan en del av den enskilda människans tänkande.  

8 Studiens betydelse för speciallärarprofessionen 

Bedömning lyfts fram i läroplanen för grundsärskolan och i läroplanen för gymnasiesärskolan. 

I grundsärskolans läroplan beskrivs bedömning så här:  

Skolans mål är att varje elev utvecklar ett större ansvar för sina studier, och utvecklar förmågan 
att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till egna 
arbetsprestationerna och förutsättningarna. (Skolverket, 2011, s.13)  

I läroplanen för gymnasiesärskolan lyfts bedömning fram på följande sätt  

Skolans mål är att varje elev så långt möjligt kan bedöma sina studieresultat och 
utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen. (Skolverket, 2013, s 10) 

Bedömning har således en framträdande roll i läroplanerna och även i examensförordningen för 

speciallärare med inriktning utvecklingsstörning står det att efter speciallärarexamen ska 

studenten ha fördjupade kunskaper om bedömning (SFS 2011:186).  

Skolverket (2011) i sin tur poängterar att om formativ bedömning används väl integrerat i 

undervisningen så ger det goda chanser till lärande. Med koppling till dessa styrdokument anser 
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jag att kunskap om formativ bedömning har betydelse för speciallärarprofessionen. Mitt resultat 

visar att lärare i gymnasiesärskolan upplever formativ bedömning som utmanande och svårt. 

Resultatet visar även att lärarna arbetar lite eller inget alls med själv- och kamratbedömningar. 

Jag kan se att specialläraren kan fungera som en kvalificerad samtalsledare vid arbetet och 

utvecklandet av formativ bedömning, så att lärare inte ska uppleva formativ bedömning som 

lika utmanande och svårt. Arbetet med själv- och kamratbedömningar kan också utvecklas och 

stärkas genom kvalificerade samtal.  

9 Vidare forskning 

Lärarna i min studie uttrycker att de är positiva till formativ bedömning och att de ser positiva 

effekter av det. Det hade på så sätt varit intressant att kombinera intervjuerna med en 

observationsstudie för att se hur lärare i särskolan praktiskt arbetar med formativ bedömning i 

klassrummet. 

Det hade även varit intressant att få elevernas perspektiv på formativ bedömning, eftersom flera 

av lärarna i min studie upplever att få eleverna delaktiga i den formativa bedömningen är 

utmanande. Hur ser eleverna på sin delaktighet i den formativa bedömningen? Det hade varit 

spännande att kombinera den kvalitativa intervjun med lärarna med elevintervjuer.  

Under arbetet med min studie uppkom det även tankar hos mig om lärares synsätt på formativ 

bedömning skiljer sig åt mellan stadierna? Hur arbetar lärare i grundsärskolan med formativ 

bedömning? Går det att se en skillnad mellan stadierna?  

10 Slutord  

Syftet med min studie var att öka kunskapen om vilka olika synsätt på formativ bedömning det 

finns bland lärare i särskolan. Mitt arbete med den här studien har lett till att jag har fått en ökad 

medvetenhet kring formativ bedömning i särskolan och hur komplext det är. Jag har synliggjort 

hur lärande enligt det sociokulturella perspektivet tydligt överensstämmer med formativ 

bedömning. Jag har funnit hur detta arbetssätt kan förstärkas i det vardagliga arbetet.  

Resultatet visar att lärarna är positiva till att arbeta med formativ bedömning i särskolan och de 

ser det som en naturlig del av undervisningen. Lärarna ser dock både utmaningar och fördelar 

med den bedömningsformen. För att synliggöra det centrala innehållet och kunskapskraven 

använder sig lärarna av bilder och text. Samtliga lärare menar att bedömningen utgår från 

kunskapskraven, men alla tror dock inte att eleverna är medvetna om att den gör det. Elevernas 

lärande följs upp genom lärplattform, muntliga omdömen, och dokumentation. Flera av lärarna 

tycker att det är svårt att veta vad eleverna har lärt sig. Samtliga av lärarna anpassar och justerar 

sin undervisning utifrån eleverna. Lärarna arbetar lite eller inget alls med själv- och 

kamratbedömningar.  
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Som slutord vill jag även lyfta fram att min förhoppning är att denna studie har bidragit till en 

ökad medvetenhet kring formativ bedömning i särskolan ur ett lärarperspektiv och vikten av 

det för att främja elevers lärande och utveckling. Detta både ur ett lärarperspektiv och ett 

speciallärarperspektiv.  
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Förfrågan om medverkan i studie 
Jag heter Hanna Falkenström och jag läser sista terminen på speciallärarprogrammet med 
inriktning utvecklingsstörning på Karlstads Universitet. Jag kommer att genomföra en studie 
där syftet är att undersöka några lärares uppfattningar om formativ bedömning i särskolan.  
Jag är även intresserad av hur lärarna arbetar för att göra eleverna i särskolan delaktiga i sitt 
egna lärande.  
Jag söker nu lärare verksamma i särskolan som vill delta i studien och medverka i intervjuer. 
Intervjuerna kommer att genomföras individuellt och beräknas ta ungefär 45 minuter och sker 
vid ett tillfälle under vecka 6-11. Intervjutillfället kommer att spelas in för stöd till 
efterarbetet. Att delta är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas utan motivering. Jag kommer 
att behandla ditt deltagande konfidentiellt och alla uppgifter kommer att behandlas på ett 
sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att lagras till dess att 
uppsatsen har godkänts och betyget har registreras i Karlstads Universitets studieregister. Den 
färdiga uppsatsen kommer att publiceras i Diva. Karlstads universitet är 
personuppgiftsansvarig. Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att gratis få ta del av 
samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 
rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 
det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 
dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. Telefon 054 700 1000.  
Har ni möjlighet att bidra till mitt examensarbete så kontakta mig nedan via mail.  
Tack på förhand! 
    
Hanna Falkenström    Handledare: Stina Gårlin  
Student på Karlstads Universitet  stina.garlin@kau.se  
hannfalk103@student.kau.se 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

För lärare som vill delta i studien: 
 
 
Jag samtycker till deltagande i intervjustudien 
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Bilaga 2 
 
Bakgrund  

Vilken utbildning har du? 

Hur många års erfarenhet har du i yrket och i särskolan?  

Vilken åldersgrupp och skolform undervisar du i? 

Vilka uppfattningar har lärarna angående formativ bedömning i särskolan?  

Hur tänker du kring formativ bedömning i särskolan?  

Vilka utmaningar och fördelar ser du med att arbeta med formativ bedömning i särskolan? 

Hur arbetar lärare med formativ bedömning i särskolan? 

Hur arbetar du med formativ bedömning i din undervisning?  

Utgår bedömningen från kunskapskraven?  

Använder du några verktyg som konkret stöd eller matriser för att synliggöra lärandet för 

eleverna?  

Hur följer du upp elevernas lärande?  

Hur vet du vad eleverna har lärt sig?  

Hur vet eleverna vad de har lärt sig?  

Använder du bedömningarna för att anpassa och justera din undervisning utifrån eleverna? 

Hur får lärarna i särskolan eleverna delaktiga i sitt egna lärande? 

Hur arbetar du för att få eleverna delaktiga i sitt egna lärande? 

Arbetar du med själv- och/eller kamratbedömningar? 

Hur synliggör du kunskapskraven för eleverna? 

 

 

 


