
     

 

 

 

Linköpings universitet 

Speciallärarprogrammet 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kim Perneberg 
 

”Ger man det bara tid och tänker kreativt 

så kan det funka” 
 

Hur pedagoger i träningsskolan ser på formativ bedömning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 15 hp Handledare: 
  Barbro Svensson 
LIU- IBL/SPLÄR-A-15/08-SE Institutionen för 
  Beteendevetenskap och Lärande 



      
 

 

 

Avdelning, Institution 

Division, Department 
 

Institutionen för beteendevetenskap 
och lärande 
581 83 LINKÖPING 
 

 
 

Datum / Date: 2015-05-18 

 

 
 

 

 

Språk 
Language 

 
 

Rapporttyp 
Report category 

 
 

ISBN 
 

Svenska/Swedish 
 

 Examensarbete  
 

ISRN                    LIU-IBL/SPLÄR-A-15/08-SE 

 
 

    
 

 
 

Serietitel och serienrummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    
 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
 

  

 
 

 

Titel: ”Ger man det bara tid och tänker kreativt så kan det funka” – Hur pedagoger i träningsskolan ser på 
formativ bedömning. 
Title: “If only you give it time and think creative, it can work” – How teachers in training school look at 
formative assessment. 
 
Författare/Author: Kim Perneberg 
 

Sammanfattning    
Abstract: 

Syftet med mitt kvalitativa arbete är att undersöka hur pedagoger i grundsärskolans inriktning träningsskolan 

ser på formativ bedömning samt om pedagoger använder sig av formativ bedömning för att möjliggöra eller 

underlätta för lärande i träningsskolan och om inte, varför. Studien undersöker även hur pedagogerna 

synliggör den formativa bedömningen för eleverna och gör eleverna delaktiga.  

Formativ bedömning handlar om en process som syftar till att optimera såväl lärande som undervisningen och 

ska göras i samarbete mellan pedagog och elev. Den formativa bedömningen innefattar en framåtblick: var 

eleven befinner sig nu, rimlig målsättning och vägen dit. Det finns mycket forskning kring formativ bedömning 

men inte kopplat till elever med utvecklingsstörning, vilket gör att detta arbete kan bidra till ny kunskap. 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv, där kommunikation och samspel mellan människor är 

grundläggande för lärande och utveckling. 

Den tematiska analysen som använts har inspirerat till genomförandet av fem semistrukturerade intervjuer och 

att resultatet, utifrån frågeställningarna presenteras i tre teman: kunskap och lärande, formativ bedömning – 

möjligheter och hinder samt artefakter – fysiska och intellektuella.   

Resultatet visar att pedagogerna är positiva till användandet av formativ bedömning. De anser att den 

formativa bedömningen, med hjälp av fysiska och intellektuella artefakter, underlättar och synliggör lärandet 

men att det finns hinder i form av kommunikation, delaktighet och tid. 
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1 INLEDNING  

Mycket intressant har jag fått lära mig, granska och fundera på under speciallärarutbildningen 

med inriktningen utvecklingsstörning. Vi har fått ta del av såväl historia som nutid när det 

gäller synen på elever med utvecklingsstörning och grundsärskolan. Det finns många 

svårigheter och dilemman när det gäller grundsärskolans verksamhet. Det är tydligt att 

personer med utvecklingsstörning inte haft samma möjligheter och rättigheter som 

”normalbegåvade” personer. Personer med utvecklingsstörning har genom hela historien varit 

speciellt utsatta. Några exempel är just den institutionella centrala skolan som var belägen 

bakom höga murar, att det tog längre tid innan skolan blev obligatorisk för personer med 

utvecklingsstörning än för alla andra och att det tagit mycket längre tid för elever i särskolan 

att få rätt att läsa på gymnasiet. Rätt att gå i skolan i Sverige fick elever med 

utvecklingsstörning hela 26 år efter det att folkskolan infördes (Grunewald, 2009). Att elever 

med utvecklingsstörning är eftersatta syns inte minst på forskning kring skola och pedagogik. 

 

1.1 Bakgrund 

Grunewald (2009) tar upp det historiska perspektivet kring synen på personer med 

utvecklingsstörning. Där beskrivs hur verksamheterna har gått från omsorg till undervisning. 

Personer med utvecklingsstörning bedömdes för hundra år sedan vara obildbara och att de inte 

hade någonting i skolor att göra. Även Szönyi (2005) lyfter denna tragiska historia. 

Funktionsnedsättningar sågs under början av 1900-talet som ett individproblem på skolorna i 

Sverige och målet var att barnen skulle botas, anpassas eller förändras. Detta gjordes på 

institutioner, stora byggnader med murar runt omkring belägna utanför centrum. 

Anledningarna till detta var dels att skydda men även att inte störa den övriga befolkningen. 

Barnen bodde på institutionerna och hade mycket bristfällig kontakt med såväl hemmen som 

övriga omvärlden. Detta ledde till en ökad isolering och ett utanförskap. Den svenska 

folkskolan infördes i Sverige 1942. Men först år 1968 fick alla barn rätt att gå i skolan, genom 

inrättningen av träningsskolan i särskolan, för elever med grav utvecklingsstörning 

(Grunewald, 2009; Szönyi, 2005; Jakobsson & Nilsson, 2011).  

 

Den första gemensamma läroplanen för alla barn i Sverige kom 1994 (Skolverket, 1994), den 

kom att gälla såväl grundskolan som särskolan. Under 15 år hade båda skolformerna 

gemensam läroplan, men år 2011 blev läroplanerna åter uppdelade utifrån skolformerna. Inom 
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särskolan fanns tidigare uppdelningen grundsärskolan och träningsskolan. Men i den senaste 

skollagen (SFS 2010:800) står det att träningsskolan numer är en inriktning inom 

grundsärskolan (Frithiof, 2012). Träningsskolans kursplaner skiljer sig på många sätt från 

såväl grundsär- som grundskolans kursplaner.  

 

 Då personer med kognitiv funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, ideligen snarare har 

blivit mötta med omsorg än undervisning historiskt sett (Frithiof, 2012; Skolinspektionen, 

2010) kan jag förstå att det finns en rädsla för att det fortgår, om än i mindre skala än förr. 

Frithiof (2012) och Skolinspektionen (2010) menar att den ökade omsorgen bidrar till en ökad 

exkludering för elever med utvecklingsstörning. Skolinspektionen (2010) lyfter även att 

lärmiljön inte är tillräckligt rik samt att den saknar kunskapsutvecklande utmaningar. Detta 

skulle kännas intressant att studera närmre. Men efter att ha funderat mer på det känner jag att 

jag vill fokusera på den kognitiva utvecklingen när det gäller elever i grundsärskolans 

inriktning mot ämnesområden, som även kallas träningsskolan, och hur pedagoger gör för att 

få eleverna medvetna om sitt lärande. I träningsskolan finns kunskapsmål för eleverna att 

sträva mot, vilket också förutsätter att pedagogerna ska bedöma eleverna (Skolverket, 2009). 

I Skolverkets rapport kring bedömning i grundsärskolan är en av slutsatserna att ett särskilt 

fokus bör riktas mot formativ bedömning. Formativ bedömning handlar om bedömning för att 

stödja lärandet och ska vara utvecklande för eleven. De lyfter även fram vikten av att eleverna 

är delaktiga och får ett reellt inflytande över utformningen av undervisningen (Holmgren, 

2010; Skolverket, 2009). Szönyi (2012) menar att barn och unga med funktionsnedsättningar 

har mindre möjlighet att komma till tals och att påverka beslut som gäller dem själva än 

elever utan funktionsnedsättningar, vilket begränsar delaktigheten. Detta gör att jag blir ännu 

mer nyfiken på den formativa bedömningen i träningsskolan, då den formativa bedömningen 

handlar mycket om just elevens delaktighet i lärandet. 

 

När jag har letat efter forskning som handlar om formativ bedömning kopplat till 

träningsskolan hittar jag bara några få examinationsarbeten på avancerad nivå, vilket får min 

nyfikenhet att öka. Jag har letat via olika sökmotorer: Goggle scholar, DiVA och ERIC. När 

jag läser om formativ bedömning riktat mot grundskolan, vet jag med min erfarenhet av att 

arbeta i träningsskolan, att det är mycket som behöver anpassas för att använda sig av det i 

verksamheten. Som blivande speciallärare tycker jag att detta problemområde och fokus 

känns såväl aktuellt som givande att fördjupa mig i. Ytterligare en anledning till mitt val av 

problemområde är att jag som blivande speciallärare ska ha kunskaper kring detta enligt 
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beskrivningen i examensordningen för Speciallärarexamen (SFS 2011:186). Där står det att 

jag som speciallärare ska:  

- visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning, och 

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

specialisering som valts, fördjupad kunskap om barn och elever med 

utvecklingsstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till 

undervisningsämnen eller ämnesområden 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med arbetet är att undersöka hur pedagoger i grundsärskolans inriktning träningsskolan 

ser på formativ bedömning. 

Mina forskningsfrågor är: 

- Använder sig pedagoger av formativ bedömning för att möjliggöra eller underlätta för 

lärande i träningsskolan? Om inte, varför? 

- Hur synliggör pedagoger den formativa bedömningen för eleverna? 

- Hur görs eleverna delaktiga i den formativa bedömningen? 
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2 CENTRALA BEGREPP 

De centrala begreppen i examensarbetet är: bedömning, formativ bedömning, delaktighet, 

utvecklingsstörning, grundsärskolan samt kunskap och lärande. 

 

2.1 Bedömning 

Inom skolans värld finns många olika områden som är omdebatterade. Ett av de områdena 

som också har förändrats mycket under tidens lopp är bedömning.  

Bedömning är något som sker konstant på en mängd olika plan i olika situationer och av olika 

anledningar, men det har framförallt på något sätt blivit ett signum för skolan (Lundahl & 

Folke-Fichtelius, 2011). Då väldigt många människor berörs av utbildning har det blivit ett 

politiskt stort och viktigt ekonomiskt område, vilket bidragit till diskussioner och debatter 

kring undervisningens mening och effektivitet. I sin tur har detta lett till ett ökat intresse av 

bedömning i form av betyg och resultat (Forsberg & Lindberg, 2010). 

 

Lundahl och Folke-Fichtelius (2011) poängterar att bedömning sker på olika sätt, av olika 

anledningar och i olika nivåer, när det gäller skolan. Bedömning av skolan, genom mål- och 

resultatstyrning, vilket lett till flera olika resultatmått. Men också bedömning i skolan, av och 

för lärande. När det gäller bedömning av och för lärande handlar det om att en pedagog 

samlar in information om elevens kunskap och utveckling för att sedan på något sätt 

sammanställa detta inför bedömningen. För pedagogerna ska bedömningen grunda sig på 

läroplan och kunskapsmål. Samma författare menar att det finns en mängd olika sätt att 

genomföra bedömning, några av de vanligaste, i skolans värld, är idag: omdömen i 

individuella utvecklingsplaner, utvecklingssamtal, betyg och prov. Ett annat ord för 

bedömning av lärande är summativ bedömning. Vid summativ bedömning handlar det om att 

pedagogen summerar elevens kunskaper. Det innehåller ingen form av strävan framåt, hur 

eleven kan utvecklas. Bedömning för lärande kan med ett annat ord kallas formativ 

bedömning. Det bygger på ett samarbete mellan pedagog och elev och innefattar en 

framåtblick: var eleven befinner sig nu, rimlig målsättning och vägen dit. Forskning visar på 

att bedömning kan ha såväl negativa som positiva effekter, vilka är mycket viktiga att känna 

till då man som pedagog har som uppgift att genomföra bedömningar (Lundahl & Folke-

Fichtelius, 2011).  
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2.2 Formativ bedömning 

Begreppet formativ bedömning användes för första gången år 1967 av Michael Scriven, då i 

syfte att beskriva hur utvärdering kan påverka undervisningsplanen (Wiliam, 2013).  

För begreppet formativ bedömning finns ett stort antal betydelser. Det som är gemensamt för 

alla dessa tolkningar, antingen tydligt eller underförstått, är att det handlar om en process. En 

process för att kunna optimera såväl undervisningen som lärandet (Wiliam, 2013).  

Många tolkningar av begreppet formativ bedömning landar i att det är en fortlöpande 

bedömning för lärande. För att kunna bedöma en elevs kunskap är det viktigt för pedagogen 

att reflektera över och analysera vad kunskap i ämnet innebär och hur elever på olika sätt ska 

kunna ha möjlighet att visa på de förvärvade kunskaperna (Lundahl & Folke-Fichtelius, 

2011). Eleven och pedagogen bedömer nuläget tillsammans. Vidare bestämmer de gemensamt 

hur hen kan gå vidare, mål och metod. Bedömningen ska visa på såväl styrkor som svagheter 

men ska fokusera på framsteg. Dokumentation kan ske på en mängd olika sätt, t.ex. 

klassrumssamtal, respons med kvalitet, själv- och kamratbedömning, formativ användning av 

summativa prov, loggböcker, foton, film (Lindström, Lindberg, & Pettersson, 2011). 

 

Wiliam (2013) beskriver fem viktiga delar i den formativa bedömningen: klargöra lärandemål 

för eleven, kartlägga var eleven befinner sig i kunskapsutvecklingen just nu, ge feed-back till 

eleverna, aktivera eleverna i kamratbedömning och självbedömning samt få eleven medveten 

om sitt lärande för motivation och självaktning.   

 

En stor fördel med den formativa bedömningen är att den också kan och bör leda till att 

pedagoger får syn på elevernas kunskaper och förståelse för att kunna anpassa sin 

undervisning (Lindström, Lindberg & Pettersson, 2011).  

 

Då den formativa bedömningen ska ske tillsammans med eleven så handlar det också om 

elevens delaktighet. 

 

2.3 Delaktighet 

Om man ser på delaktighet i ett internationellt perspektiv så finns en del skrivet i 

Salamancadeklarationen (2006), som antogs år 1994. Det är en deklaration med regler 

gällande jämlikhet och delaktighet för människor med funktionshinder. Deklarationen är inte 
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juridiskt bindande. Ett stort antal representanter från olika regeringar och internationella 

organisationer kom på ett möte i Salamanca överens om att elever i behov av särskilt stöd ska 

få gå i skolan med andra barn i sin egen miljö. I deklarationen står skrivet om hur man bör 

anpassa undervisningen för elever i behov av särskilt stöd för att just öka delaktigheten och 

jämställdheten, exempelvis erfarenhetsutbyte, förbättra lärarutbildningen inom området, 

tekniskt stöd och integrering. Men det finns även starkare skrivelser, där de länder som 

skriver under också går med på att det är lagbindande. Ett sådant exempel som handlar om 

barns mänskliga rättigheter är FN:s Barnkonvention (UNICEF, 2009). Där står det att alla 

barn är lika mycket värda och har samma rättigheter, de har rätt att uttrycka sin mening och få 

den respekterad samt ha möjlighet att delta i samhället på lika villkor, med eller utan hjälp. 

I Salamancadeklarationen (2006) läggs stort fokus på att alla barn ska ha möjlighet att gå i en 

skola med andra barn i sin egen miljö. Detta är någonting som Nilholm och Göransson (2014) 

också beskriver för att öka delaktigheten. De har utgått från vad forskningen säger och har i 

sin rapport använt begreppet inkludering. Att elever i behov av särskilt stöd är fysiskt och 

socialt integrerade i skolan de tillhör istället för att gå i små grupper, specialgrupper eller egna 

skolor är av stor vikt för att öka delaktigheten, menar de.  

I nationella styrdokument står också en del skrivet om delaktighet. I Skollagen (SFS 

2010:800) står beskrivet att alla elever ska få möjlighet att uttrycka tankar och åsikter som på 

något sätt handlar om dem själva. Där står det också att barn och elever ska ha möjlighet att 

påverka utbildningen. De ska uppmuntras att vara delaktiga i att vidareutveckla utbildningen. 

Eleverna ska även få information som handlar om deras skolgång, men på vilket sätt det görs 

ska anpassas efter ålder och mognad. Elevernas inflytande ska underlättas och uppmuntras. 

I grundsärskolans läroplan (Skolverket, 2011a) står det att skolans mål är att alla elever ”tar 

ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö och successivt utövar ett allt större 

inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan” (Skolverket, 2011a, sid. 16). Där 

står det även att läraren ansvarar för att alla elever ”…får ett reellt inflytande på arbetssätt, 

arbetsformer och undervisningens innehåll…” (Skolverket, 2011a, sid. 16).  

Skolverket (2011a) poängterar dessutom vikten av att elever förbereds för delaktighet och 

medansvar i samhället samt förbereds på vilka rättigheter och skyldigheter vi har i samhället. 
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2.4 Utvecklingsstörning 

Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning. Jakobsson & Nilsson (2011) menar att 

begreppet funktionsnedsättning inte så sällan blandas ihop med funktionshinder. 

Världshälsoorganisationen menar genom ICF, en klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa, att funktionsnedsättning handlar om nedsättning hos en individ 

medan funktionshinder handlar om när svårigheter uppstår på grund av omgivningen/miljön 

(Pless & Granlund, 2011). Flerfunktionsnedsättning handlar således om individer som har en 

kombination av flera olika funktionsnedsättningar. Flerfunktionsnedsättning är ingen diagnos, 

men kan innebära att individen har en kombination av olika diagnoser (Wilder & Granlund, 

2011).  

 

Granlund (år okänt) beskriver att det finns många definitioner av begreppet 

utvecklingsstörning, vilket kan bero på att det finns många olika syften som ligger till grund 

för klassificeringen. De flesta är dock eniga om innebörden att individen som har en 

utvecklingsstörning har svårigheter att ta in och bearbeta information samt att bygga och 

tillämpa kunskap. Utvecklingsstörning innebär både nedsatt intelligens och förmåga att klara 

vardagslivet självständigt, adaptivt beteende (Granlund, år okänt). Personer med 

utvecklingsstörning har i varierad utsträckning begränsad förmåga vad gäller att hantera 

abstrakt information och komplexa tankestrukturer. Det adaptiva beteendet beskrivs vanligen 

utifrån praktiska färdigheter, sociala färdigheter och skolrelaterade färdigheter (Granlund & 

Göransson, 2011).  

 

Jakobsson & Nilsson (2011) beskriver tre huvudsakliga förklaringsmodeller till 

utvecklingsstörning: medicinsk/utvecklingspsykologisk-, social- och 

miljörelativ/interaktionistisk modell. Enligt den medicinska/utvecklingspsykologiska 

modellen handlar utvecklingsstörningen om intelligensnivån och mäts med IQ som är en 

enhet gällande förmågan till abstrakt tänkande. Ett testresultat som visar på ett lågt IQ-resultat 

är dock inte tillräckligt för att den medicinska bedömningen blir utvecklingsstörning. För det 

krävs att flera testresultat ligger på under 70 samt att personen uppvisar tydliga adaptiva 

svårigheter, det vill säga svårigheter att klara vardagslivet självständigt. Kriterierna för den 

medicinska diagnosen utvecklingsstörning går att finna i ICD, Världshälsoorganisationens 

diagnosmanual, samt i DSM, det amerikanska psykiatriförbundets diagnosmanual. 
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Jakobsson och Nilsson (2011) menar dock att de medicinska diagnoskriterierna inte är 

användbara för eventuella pedagogiska åtgärder eller insatser utan enbart för att ställa 

diagnos.  Den vanligast förekommande definitionen i Sverige, som är lämplig att använda i 

det praktiska arbetet, är Gunnar Kyléns (1979) definition som handlar om en helhetssyn på 

människan. Kylén använder begreppet begåvning och menar att begåvningen har tre 

funktioner: att bearbeta intryck från omvärlden, utföra tankeoperationer samt att symbolisera 

erfarenheter med hjälp av abstrakta symboler. Bearbetningen av intryck av omvärlden ordnas 

i fem kategorier: rums-, tids-, kvantitets- och kvalitetsuppfattning samt en uppfattning om 

orsak/verkan.  

 

Barn med svag begåvning har ett mer konkret tankesätt än barn med normal begåvning. De 

har också svårigheter att tolka mycket information, bearbeta informationen och att arbeta 

under tidspress (Jakobsson & Nilsson, 2011, Kylén, 1979).  

 

Kyléns tankar kring den kognitiva utvecklingen har resulterat i tre begåvningsnivåer: grav 

utvecklingsstörning, måttlig utvecklingsstörning och lindrig utvecklingsstörning, som 

beskrivs utifrån hur personen förstår verkligheten. Personer med grav utvecklingsstörning 

kommunicerar oftast med hjälp av kroppsspråk, ljud och handlingar. Ett annat uttryck för 

utvecklingsstörning är tidig utvecklingsnivå (Jakobsson & Nilsson, 2011, Kylén, 1979).  

 

Bronfenbrenner menar att man för att förstå elevens utveckling måste studera sammanhangen 

och försöka sätta sig in i hur de upplevs av eleverna (i Imsen, 2000). Barn tillhör olika miljöer 

som de agerar i och som påverkar dem. Miljöerna delas in i fyra nivåer, som alla samverkar: 

mikro-, meso-, exo- och makronivån. Skolan tillhör mikronivån, vilken handlar om miljöer 

där personen direkt ingår (i Imsen, 2000).  

 

2.5 Grundsärskolan 
 

I den obligatoriska svenska skolan finns två skolformer: grundskolan och grundsärskolan. I 

grundsärskolan finns även inriktningen träningsskolan. Alla elever som börjar skolan tillhör 

per automatik grundskolan. För att ha rätt att bli mottagen i grundsärskolan är en förutsättning 

att man har en utvecklingsstörning och att man på grund av den inte har möjlighet att uppnå 

kunskapskraven i grundskolan (Skollagen, 2010:800). Läraren har ansvar för att meddela 
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rektorn om hen anar att en elev i grundskolan inte når upp till kunskapskraven på grund av 

utvecklingsstörning. Rektorn ska se till att planera hur denna information ska nå 

vårdnadshavarna och eleven, samt ge information om hur en sådan utredning kan gå till 

(Skolverket, 2013). Vårdnadshavarna avgör sedan, förutom i undantagsfall, om en eventuell 

ansökan för mottagande i grundsärskolan ska göras (Skollagen, 2010:800).  

Beslut om ett eventuellt mottagande i grundsärskolan ska grundas på fyra utredningar: 

pedagogisk-, medicinsk-, psykologisk- och social utredning (Skollagen, 2010:800). Om 

eleven blir mottagen i grundsärskolan har hen möjlighet att läsa efter grundsärskolans 

och/eller träningsskolans kursplan. Om eleven inte har möjlighet att nå upp till 

grundsärskolans mål i kunskapskraven kan huvudmannen eller kommunen besluta att eleven 

ska läsa träningsskolans inriktning (Skolverket, 2013). Grundsärskolans kursplaner består av 

ämnen liksom grundskolans medan träningsskolans kursplaner är indelade i fem 

ämnesområden: kommunikation, verklighetsuppfattning, estetisk verksamhet, 

vardagsaktiviteter och motorik. Man kan även kombinera inriktningarna genom att en elev till 

exempel läser ämnen där eleven har sina styrkor och ämnesområden där eleven har större 

svårigheter, där hen inte har möjligheten att uppnå målen i kunskapskraven (Skollagen, 

2010:800). 

 

Grundsärskolans nya kursplaner (Skolverket, 2011a) fick år 2011 en ny struktur med syfte, 

centralt innehåll och kunskapskrav. I grundsärskolans kursplaner finns kunskapskrav för 

eleven att uppnå i år 6 och 9. Dessa finns beskrivna utifrån betygsstegen A-E. Betyg har man 

rätt till i grundsärskolan i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med 

höstterminen i årskurs 9 samt när ett ämne har avslutats, om eleven eller vårdnadshavaren 

begär det. Om eleven inte når upp till betyget E ska inget betyg sättas i det ämnet (Skolverket, 

2011a).  

 

I träningsskolans kursplaner finns mål att sträva mot i två olika nivåer till årskurs 9: 

grundläggande och fördjupade. Eleverna i träningsskolans inriktning har inte möjlighet att få 

betyg (Skolverket, 2011a). 

 

Alla elever i grundsärskolans båda inriktningar får ett intyg om utbildningen de genomfört, 

men går man i grundsärskolans inriktning har man dessutom, utifrån begäran av elev eller 

vårdnadshavare, rätt till ett studieomdöme där elevens möjlighet till vidareutbildning ska 

beskrivas (Skollagen, 2010:800). 
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2.5.1 Verklighetsuppfattning 

Matematik är inget ämnesområde i träningsskolans kursplan. Men flera mål, framförallt i 

ämnesområdet verklighetsuppfattning beskriver förmågor att utveckla som relaterar till det 

matematiska tänkandet. I det centrala innehållet finns områdena tidsuppfattning, uttryck för 

tid och planering av händelser i tidsföljd och tidsåtgång, lägesord, avstånd, riktning, 

riktmärken och kännemärken, avbildningar av verkligheten och förhållandet mellan dessa. 

Där står det bland annat att eleverna ”ska ges förutsättningar att… utveckla sin förmåga att 

ordna händelser och upplevelser i tid och rum” (Skolverket, 2011a, s. 160). I mitt arbete 

kommer ett litet fokus ligga på verklighetsuppfattningens centrala innehåll: uttryck för tid 

som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag 

och årstid (Skolverket, 2011a). Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012) menar att 

eleverna genom erfarenheter inom detta område ges möjlighet att utveckla självständighet och 

kunskap om tillvaron. Vidare menar de att det är viktigt att utveckla elevens och pedagogens 

dialog för att stödja elevens lärande i det matematiska tänkandet. 

 

Malmer (2002) uttrycker vikten av att kommunicera matematik. Att matematiska begrepp till 

en början bör vara språkliga och inte symboler. Vidare menar Malmer att man bör utgå från 

elevernas tankar och funderingar istället för att undervisa om olika saker i en viss ordning. 

I en utvärdering av matematiksatsningen går att läsa om några framgångsrika 

undervisningsstrategier för att öka elevernas förutsättningar att utveckla matematisk 

kompetens. Exempelvis att knyta an matematiken till för eleverna vardagsnära situationer och 

intressen, att arbeta praktiskt med laborativt material och att arbeta inom samma matematiska 

område på många olika sätt (Skolverket, 2011b). Att arbeta mer konkret och vardagsnära 

stöds både av hur Kylén (1979) beskriver svårigheterna med det abstrakta tänkandet och 

verklighetsuppfattning för personer med utvecklingsstörning samt hur Jakobsson och Nilsson 

(2011) föreslår att vi i skolan ska arbeta och vad vi ska tänka på.  

 

2.6 Kunskap och lärande 

Gustavsson (2000) menar att kunskap är ett begrepp som har många olika betydelser och är ett 

av de mest centrala begreppen i pedagogik och utbildning. Mångtydigheten handlar dels om 

hur själva kunskapen förhåller sig till oss människor: som fakta vi kan ”hämta in” och som är 

skilt från människan, som en process i oss människor som pågår hela tiden eller som 
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någonting vi ger varandra och som sker mellan oss människor. Gustavsson delar upp 

begreppet kunskap i tre delar vilka härstammar från Aristoteles: episteme, techne och 

fronesis. Episteme är den vetenskapliga kunskapen, techne är den produktiva kunskapen och 

fronesis är den kunskap som handlar om etik och demokrati. I samtida diskussioner om 

kunskap är fronesis den form som används när det gäller bland annat tolkning och förståelse 

men också inom yrken och utbildningar som har med människor att göra, vilket är aktuellt i 

detta arbete. Aristoteles (i Gustavsson, 2000) menade att fronesis, även kallad praktisk 

klokhet, är en kunskap som alla människor har möjlighet att förvärva. Upprepade erfarenheter 

leder till en möjlighet att tillämpa det man erfarit. Man kan beskriva det som att kunskapen 

som fronesis sitter i kroppen och att det är något som inte försvinner. 

Vidare menar Gustavsson (2000) att kunskapssynen i skolan har två olika poler. I den ena ser 

man kunskap som en färdig vara, till exempel framställd genom vetenskap eller läroplaner, 

som förs över genom förmedlingspedagogik. I den andra är pedagogiken mer fokuserad på att 

ske genom erfarenheter, motivation och intresse genom att söka sig kunskap. 

 

Lärande kan beskrivas på många olika sätt. Säljö (2000) beskriver tre stora teorier inom 

lärandet: behaviorismen, konstruktivismen och den sociokulturella teorin. Inom 

behaviorismen beskrivs lärande som fysiska erfarenheter, observerbara beteenden. Skinners 

teori (i Säljö, 2000), som var behavioristisk och stor under 60-talet, handlar om att ge 

omedelbar förstärkning när eleven gör rätt, vilket ökar sannolikheten för upprepning. Därefter 

bör förstärkning ske mer sällan. Konstruktivismen beskriver istället lärandet som förståelse av 

världen genom fysisk aktivitet, kognitiv utveckling. Piagets teori (i Säljö, 2000), som var 

konstruktivistisk och en viktig byggsten till Lgr 67 och Lgr 80, handlar om att den kognitiva 

utvecklingen sker i stadier som följer en given ordning. I den sociokulturella teorin beskrivs 

lärande som att det sker genom social interaktion och kommunikation/språk. Vygotsky (i 

Säljö, 2000), som levde i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fick genomslagskraft 

många år senare genom den socialkulturella traditionen. Han menade att kunskaper förändras 

och förnyas hela tiden. Lärande kan ske både på individuell- och kollektiv nivå och fokus 

ligger på samspelet mellan dessa (Säljö, 2000). 

 

När det gäller kunskap och utvecklingen inom det abstrakta tänkandet för personer med 

utvecklingsstörning liknar den till stora delar utvecklingen som personer utan 

utvecklingsstörning har. Men utvecklingen kan ta längre tid, stanna upp och förbli mer 

konkret än för en normalbegåvad persons. Kyléns (1979) begåvningsnivåer handlar mycket 
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om personers verklighetsuppfattning. En person som har en grav utvecklingsstörning, 

befinner sig på en tidig utvecklingsnivå, har ett mycket konkret sätt att förstå verkligheten. 

Hen kan uppleva känslor och få sinnesintryck. De flesta kan känna igen saker och människor 

som finns i vardagen och i situationer hen är van vid. En person som har en måttlig 

utvecklingsstörning kan förstå verkligheten utifrån sina egna erfarenheter, och kan ha svårt att 

föreställa sig andra saker/händelser. Hen kan vidare i många fall ha tidsbegrepp för en vecka, 

till exempel idag och imorgon. Flertalet kan rabbelräkna men har en relativt låg 

antalsuppfattning, hittar i sin närmiljö och kan kategorisera. En person som har en lindrig 

utvecklingsstörning har en verklighetsuppfattning som är mer allmän och utgår inte enbart 

från egenupplevda händelser. Hen kan göra räkneoperationer men har svårare när flera 

faktorer spelar in. Hen kan eventuellt klockan men har svårt att planera sin egen tid. 

Svårigheter kan också visas genom att det tar längre tid att tänka samt att det kan vara svårt att 

se alternativ (Jakobsson & Nilsson, 2011).  
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3 TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISK FÖRANKRING 

När jag har sökt tidigare forskning inom området formativ bedömning i grundsärskolan har 

jag främst använt mig av ERIC, men även av Google scholar och DiVA. De sökord jag använt 

mig av är: bedömning, formativ bedömning, assessment, formative assessment, 

utvecklingsstörning, kognitiv funktionsnedsättning, cognitive disabilities, grundsärskola, 

träningsskola, delaktighet och participation. Jag lyckades finna mycket forskning om formativ 

bedömning för elever utan utvecklingsstörning men ingenting riktat mot elever i 

grundsärskolan. 

 

3.1 Bedömning 

Alm, Berthén, Bladini och Johansson (2001) har i sin studie undersökt hur pedagoger 

bedömer elever som har utvecklingsstörning. I studien kom de i kontakt med 114 pedagoger 

som undervisade elever med utvecklingsstörning i grundskolan, grundsärskolan och 

träningsskolan. De allra flesta av eleverna var mottagna i någon av grundsärskolans två 

inriktningar, endast några få läste efter grundskolans kursplaner. Drygt 70 procent av lärarna 

svarade att de bedömer eleverna mer än en gång per termin. Knappt 15 procent av lärarna 

svarade att de bedömer eleverna oftare än två gånger per termin. För att göra bedömningarna 

använde sig pedagogerna bland annat av: observationer, lärarens intuition, grupparbeten, 

utvecklingsschema, standardiserade tester, läxförhör, diagnosiska prov och nationella prov. 

Pedagogerna använder sig framförallt av observation för att bedöma eleverna, enligt studien. 

De pedagoger som använder samtal som underlag gör det på olika sätt: samtal med eleven, 

föräldrarna eller i arbetslaget. Knappt 40 procent av pedagogerna var bara i liten grad eller 

inte alls nöjda med redskapen de använde för bedömningsarbetet (Alm, Berthén, Bladini & 

Johansson, 2001).  

 

När det gäller svårigheten att summativt bedöma elever som har såväl utvecklingsstörning 

som fysiska funktionsnedsättningar och alternativ kommunikation beskriver Goldstein och 

Behuniak (2010) detta kopplat till användandet av check-listor, vilka kan liknas vid 

kunskapsmålen i kursplanerna eftersom det handlar om bedömning. De menar att det är 

komplext och att det krävs mycket mer anpassning för att kunna bedöma elever med grava 

funktionsnedsättningar, vilket myndigheterna i USA inte räknat med. Dessutom drar de 

slutsatsen att flera olika verktyg för att genomföra bedömningar behövs. Vidare menar 
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Goldstein och Behuniak att pedagogerna hade svårast att bedöma elever som hade stora 

kommunikativa begränsningar (Goldstein & Behuniak, 2010).  

 

3.2 Formativ bedömning 

Hattie (2014) har i sin forskning om elevers kunskapsutveckling landat i sex områden som har 

olika stora effekter för lärandet. Dessa är: eleven, hemmet, undervisningen, läraren, skolan 

samt läroplan och utbildningsprogram. I området undervisning menar han att den i särklass 

viktigaste biten finns, nämligen formativ bedömning. 

 

De rapporter och avhandlingar jag har hittat om formativ bedömning har antingen elever i 

grundskolan i fokus, eller pedagoger som arbetar i grundskolan. 

 

Black och Wiliam (1998) menar att formativ bedömning är positivt att använda sig av i 

skolan. De menar att då pedagoger bedömer formativt stärker det elever på ett bättre sätt än 

med summativ bedömning. De drar även slutsatsen att det gynnar framförallt de 

svagpresterande eleverna.  

 

Wiliam (2013) beskriver en mängd olika reformer som genomförts i USA och några 

europeiska länder för att politiker vill höja standarden och prestationerna i skolan. Reformerna 

har handlat om allt ifrån förändringar i skolors ledning till IT i klassrummen. Även 

läroplansförändringar har skett vid flera tillfällen i flera länder. Dock har det visat sig att 

planerna är av betydligt mindre vikt än undervisningen i sig och då framförallt hur pedagoger 

lär ut och inte vad de lär ut nödvändigtvis. Wiliam menar att lärarkvaliteten är den allra 

viktigaste variabeln i utbildningssystemet. Det viktigaste lärare kan göra för att öka kvaliteten 

på undervisningen är, enligt honom, att konstant använda sig av formativ bedömning (Wiliam, 

2013). 

 

Vingsle (2014) beskriver istället formativ bedömning från ett pedagogperspektiv. Hon menar 

att den formativa bedömningen är komplex, krävande och svår att genomföra. Vidare 

beskriver hon att för att lyckas med formativ bedömning måste pedagoger hitta vägar för att få 

syn på elevens kunskap och lärande. 
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3.3 Delaktighet 

Szönyi och Dunkers (2012) menar att begreppet delaktighet handlar om en människas 

involverande i livssituationer. Men det finns olika sätt att se på var fokus ska ligga: individen, 

miljön eller det relationella. De menar att begreppet delaktighet är en social process, där man 

bör lägga fokus på aktiviteterna som antingen leder till delaktighet och inkludering eller 

bristande delaktighet och exkludering. Szyöni och Dunkers (2012) anser att det vore bra att se 

på delaktigheten relationellt utifrån sex perspektiv som är inifrån upplevda och utifrån 

observerbara:  

 

Tillhörighet – till exempel i vilken klass/skola man är inskriven i  

Tillgänglighet – fysiskt, socio-kommunikativt och symboliskt 

Erkännande – att vara accepterad 

Samhandling – att vara med i sammanhangen, men man behöver inte göra på samma sätt 

Engagemang – att känna engagemang och motivation 

Autonomi – ett självbestämmande, liksom sina klasskamrater  

 

De sex perspektiven är sammanlänkade och påverkar varandra. Om någonting inte riktigt 

fungerar kan det medföra att någonting annat blir sämre än utgångsläget (Szönyi & Dunkers, 

2012). 

 

Vidare menar Szyöni och Dunkers (2012) att vi historiskt har sett på delaktighet med 

kompensatoriska ögon, då vi har haft individens svårigheter i fokus istället för att se mer på 

kontexten. De anser att vi istället bör se på delaktighet mer kritiskt: vad är normen vi utgår 

från, ska det vara samma för alla elever? Bedömer och värderar vi delaktigheten på för 

teorilösa och generella grunder? Ställer vi lägre krav på delaktighet än när det gäller elever 

med funktionsnedsättning än de som inte har någon funktionsnedsättning? (Szönyi & 

Dunkers, 2012). 

 

3.4 Utvecklingsstörning 

Kyléns (1979) begåvningsnivåer som jag tidigare har beskrivit är ett mycket tydligt exempel 

på kategorisering och det kompensatoriska perspektivet. För att fastställa om en elev har en 

utvecklingsstörning söker vi de individuella svårigheterna och eleven placeras in i en 
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begåvningsnivå. Dock bör tilläggas att Kylén i sin modell inte bara betonade personens 

begåvning utan även relationen till den omgivande miljön. Ett problem är att elever, genom 

att placeras i en nivå, riskerar att bli mindre utmanade och att gränser som egentligen bromsar 

utvecklingsmöjligheten sätts in (Östlund, 2012). 

 

Om man ser på definitionen utvecklingsstörning i ett internationellt perspektiv finns det ingen 

fullkomlig samstämmighet. I DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 

Fourth Edition, APA, 2000) finns tre delar med kriterier för utvecklingsstörning. Kriterierna 

stämmer överens med hur utvecklingsstörning beskrivits år 1992 i AAMR:s manual 

(American Association on Mental Retardation). Både AAMR och DSM-IV anser att en 

utvecklingsstörning innefattar både låg intelligenskvot och adaptiva svårigheter inom 

områdena: praktiska, sociala och intellektuella färdigheter. Men hur man mäter den adaptiva 

förmågan samt hur man ska bedöma balansen mellan intelligenskvoten och den adaptiva 

förmågan råder det oenigheter kring (Luttropp, 2011). 

 

 

3.5 Grundsärskolan 
 

3.5.1 Specialpedagogiska perspektiv 

Vad specialpedagogik är och vem som har rätt till det finns olika tankar om, men Eriksson-

Gustavsson, Göransson & Nilholm (2011) beskriver att det historiskt sett funnits två 

dominerande synsätt på specialpedagogik, det kompensatoriska och det kritiska. Under de 

senaste 20 åren har även ett tredje synsätt trätt fram allt mer, dilemmaperspektivet. I det 

kompensatoriska perspektivet söker man efter eventuella svårigheter hos individen. Det 

kritiska perspektivet grundar sig på en stark motsättning från det tidigare perspektivet. Istället 

för att söka eventuella svårigheter hos individen eftersöks orsaker till eventuella svårigheter i 

miljön. I det kritiska perspektivet finns ett motstånd riktat mot normalitetsbegreppet. 

Dilemmaperspektivet är ett förhållningssätt där man söker efter eventuella svårigheter helt 

förutsättningslöst, man vänder och vrider på tankar och lösningar och ser komplexiteten och 

motsägelsefullheten i utbildningssystemet (Eriksson-Gustavsson, Göransson & Nilholm, 

2011).  
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Den specialpedagogiska undervisningen har genom historien varit och är starkt påverkat av 

det kompensatoriska perspektivet i tankar, utformning och forskning. Men på senare tid har 

det kritiska perspektivet tagit allt mer plats och så även dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007).   

 

3.5.2 Tidigare forskning 

Det finns en del forskning riktad mot elever i grundsärskolan. Den forskningen handlar oftast 

inte om den pedagogiska verksamheten. Ett undantag är Diana Berthén (2007) som i sin 

avhandling ”Förberedelse för särskildhet” beskriver och jämför just det, grundsärskolans och 

träningsskolans pedagogiska verksamheter. Hon menar att förberedelse och fostran är 

dominant i arbetet i grundsärskolans båda inriktningar. Berthén lyfter också problematiken 

kring motiv, mål och medel i undervisningen.  

 

En annan avhandling som handlar om den pedagogiska verksamheten i grundsärskolan, med 

fokus på träningsskolans verksamhet är Östlund (2012). Han visar på att lärandet i 

träningsskolan är nära förknippat med omsorg samt att undervisningen till stor del sker i en-

till-en situationer, mellan vuxen och elev. Men den nära kopplingen mellan omsorg och 

lärande ser han inte på ett problematiskt sätt, utan snarare som en förutsättning.  

 

Skolinspektionen har en annan mening. Granskningen av undervisningen i svenska i 

grundsärskolan (2010) visar att eleverna inte ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 

samtala, läsa och skriva utifrån individuella förutsättningar. Kritiken handlar bland annat om 

att skolorna lägger undervisningen på för låg nivå. Skolinspektionen menar att en av 

anledningarna är att skolorna bedriver för mycket omsorg och ger färre utmaningar än de 

borde. 

 

3.6 Kunskap och lärande 

Detta arbete bygger på ett sociokulturellt perspektiv, där Säljö (2000) beskriver att man ser 

lärande och utveckling genom samspel och interaktion med andra människor. Vidare ser man 

att kunskaper förändras och utvecklas med tiden. Människors möten och samspel tas med som 

erfarenhet till kommande situationer. Individer utvecklas på två olika nivåer: samspelet med 

andra människor genom kommunikation och biologisk ålder. Utvecklingen som sker genom 

samspel och kommunikation med andra människor är starkt förknippat med den formativa 

bedömningen som handlar om att pedagogen och eleven genom interaktion ska se nuläge, mål 
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samt möjliga vägar dit. I det sociokulturella perspektivet beskriver Säljö, vidare, begreppet 

artefakt, vilket skulle kunna beskrivas som hjälpmedel, verktyg eller redskap som används för 

lärande. Artefakterna är fysiska eller intellektuella. Människor är unika i sitt utvecklande och 

användande av artefakter. Då artefakternas användning är väldigt nära kopplat till hur vi 

handlar så kallar man det för mediering. Ofta innebär medieringen att vi måste ha en inre 

kunskap men att vi genom att använda artefakten kan utöka våra möjligheter till att lösa 

mycket större tankeproblem än som annars var möjligt (Säljö, 2000). 

 

I den formativa bedömningen handlar det, som jag tidigare beskrivit, bland annat om att 

synliggöra lärandet och få eleverna delaktiga (Lindström, Lindberg, & Pettersson, 2011). I det 

avseendet kan artefakter komma att bli väldigt viktiga för eleverna som läser efter 

träningsskolans kursplan då de har ett mer konkret tankesätt (Kylén, 1979). 

 

Östlund (2012) ger i sin avhandling exempel på artefakter som används i träningsskolan, 

såsom: verbalt språk, motorik, dator och att pedagoger agerar som förebilder.  

 

Användning av artefakter kan medföra att elever når längre i sin utveckling än hen skulle ha 

möjlighet att göra själv och utan stöd. Zonen mellan den enskilde individens utveckling och 

utvecklingen som är möjlig med artefakter kallade Vygotsky för proximal utvecklingszon (i 

Säljö, 2000).  
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4 METOD 

4.1 Metodansats 
En vanlig uppdelning av samhällsvetenskapliga forskningar är kvantitativa och kvalitativa. 

Den kvantitativa forskningen handlar i grova drag om att förklara någonting medan den 

kvalitativa forskningen mer handlar om att förstå någonting. Det finns även de som i sin 

forskning använder båda ansatserna i en och samma studie (Fejes & Thornberg, 2009).  

 

Utifrån mitt syfte och mina forskningsfrågor har jag valt att göra ett kvalitativt arbete, då jag 

inte har för avsikt att kunna generalisera mitt resultat utan istället djupdyka i området.  

 Inom den kvalitativa forskningen finns flera olika metodansatser, vilka skiljer sig åt på flera 

sätt, till exempel vilken kunskap man letar efter, på vilket sätt man kan söka efter kunskapen 

eller på vilket sätt forskaren kommer att arbeta. Valet av metodansats ska grundas på 

forskningsfrågorna (Fejes & Thornberg, 2009).  

 

Den metodansats jag valt att använda mig av är tematisk analys. Den är kvalitativ och 

beskrivande. Den används för att identifiera och analysera mönster i empirisk data, vilket 

känns aktuellt för det syfte och de forskningsfrågor jag har. I den tematiska analysen granskar 

och strukturerar man det empiriska materialet med hjälp av koder och teman. Materialet ska 

sedan läsas om flera gånger för att man ska få en djupgående kunskap om det (Bryman, 2011; 

Braun & Clarke, 2006).  

 

Arbetet kommer att vara epistemologiskt genom att jag använder mig av empirism. Det 

betyder att jag kommer att samla in kunskapen och datan med hjälp av människor (Allwood & 

Erikson, 2012).  

 

Jag förväntar mig att det blir ett deduktivt tillvägagångssätt som drivs av forskningsfrågorna 

(Bryman, 2011; Braun & Clarke 2006). 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

I ett kvalitativt arbete finns flera alternativ till datainsamlingsmetod. Det finns också 

möjlighet att kombinera olika metoder. I mitt arbete kommer jag att använda mig av 

intervjuer, vilket är en av de vanligaste insamlingsmetoderna. Syftet är att jag vill ta reda på 
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hur pedagoger ser på formativ bedömning och då är intervjuer ett lämpligt tillvägagångssätt. 

Min tanke är att göra semistrukturerade intervjuer med specifika områden kopplade till 

forskningsfrågorna. För att förbereda mig inför intervjuerna har jag, som Bryman (2011) 

rekommenderar, gjort en intervjuguide med teman och några få grundfrågor, som kommer att 

vara samma till alla pedagogerna. Olika följdfrågor som är kopplade till området kommer att 

vara möjliga att ställa till informanterna utifrån deras svar. Frågorna behöver inte 

nödvändigtvis ställas i den ordning de står i intervjuguiden. Jag avslutar också med att 

summera svaren i korta drag samt fråga om informanten har något övrigt att tillägga. Utöver 

kärnfrågorna som jag ställer för att söka svar på mina forskningsfrågor ställer jag några 

inledande frågor för att bryta isen och mjuka upp samt för att kunna beskriva vilka 

informanterna i mitt arbete är. Jag informerar dessutom om de forskningsetiska principerna. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att senare samma dag transkriberas (Bryman, 2011, 

Dalen 2011).   

 

Fördelarna med intervjuer är att jag får möjlighet att förstå världen genom informanternas 

perspektiv samt att det är relativt flexibelt med tanke på tid och plats (Dalen, 2007).  

Nackdelar med intervjuer är att jag inte har möjlighet att få syn på pedagogernas omedvetna 

processer samt att jag är beroende av informanternas förmåga att delge information. De 

omedvetna processerna skulle jag däremot kunna få syn på genom att göra observationer 

(Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Av tidsmässiga skäl kommer jag inte att använda mig 

av den datainsamlingsmetoden denna gång. 

 

4.3 Urval 

I mitt arbete har jag valt att utgå från en informantgrupp: pedagoger. Jag har gjort ett målstyrt 

urval av informanter som grundas på att jag önskade intervjua pedagoger som är verksamma i 

grundsärskolans inriktning träningsskolan och som undervisar i ämnesområdet 

verklighetsuppfattning. För mig var det inte av så stor vikt vilken utbildning pedagogerna 

hade utan snarare vilket uppdrag de hade (Bryman, 2011).  

 

För att försöka nå ut till en stor grupp möjliga informanter använde jag mig av både facebook 

och att höra av mig till tre skolor. På facebook skrev jag inlägg i ”AKK gruppen”, där vem 

som helst kan ansöka om att få vara med. I gruppen diskuteras alternativ kompletterande 

kommunikation flitigt, dels i ett föräldraperspektiv och dels i pedagogperspektiv. Där anade 
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jag att det skulle kunna finnas gruppmedlemmar som arbetar i träningsskolan. Fördelen var 

också att jag hade möjlighet att nå ut till ett större geografiskt område än att bara skicka mitt 

missivbrev till skolor i min geografiska närhet. I mitt inlägg uppmanade jag pedagoger som 

var verksamma i träningsskolan och som skulle kunna tänka sig att bli intervjuade att höra av 

sig till mig för mer information. En pedagog från ”AKK gruppen” hörde av sig och sa att hen 

kunde tänka sig att bli intervjuad. Genom hen fick jag kontakt med ytterligare en pedagog 

som ställde upp. Övriga tre pedagoger hörde av sig och tackade ja till att bli intervjuade efter 

att de fått information om mitt examensarbete. Samtliga informanter fick mitt missivbrev och 

intervjuguide i god tid innan intervjun. 

 

Mina informanter har inneburit en variation i mitt arbete, då de har olika åldrar, utbildning 

och arbetslivserfarenhet. Informanterna arbetar på tre olika skolor. Två av skolorna är 

friskolor, den tredje skolan är en specialskola. Enligt Skolverket kan man bli mottagen i en 

specialskola om man inte har möjlighet att gå i grundskolan eller grundsärskolan på grund av 

till exempel en funktionsnedsättning: döv eller hörselskada, grav språkstörning, dövblind eller 

synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning. Det finns fem regionala och tre 

nationella specialskolor (Skolverket). Två av pedagogerna arbetar i grundsärskoleklasser med 

elever som läser enligt båda inriktningarna i grundsärskolan i äldre årskurser, åk 4-9 och 

extraår.  En pedagog arbetar i en klass med elever som läser efter träningsskolans kursplan 

och tillhör åk 5-10. Två pedagoger arbetar i klasser med enbart elever som läser efter 

träningsskolans kursplan i åldrarna förskolan till gymnasiet. Elevantalet i informanternas 

klasser har varierat mellan 4-13 elever. 

 

Alla informanter är klasslärare och undervisar i alla ämnesområden. Informanterna är 27 till 

49 år och deras utbildning varierar: förskollärare med specialpedagog- och 

speciallärarkompetens, förskollärare och lärare mot yngre åldrar, förskollärare med en 

lärarutbildning i ett annat europeiskt land, högstadie- och gymnasielärare i svenska och 

religion samt grundskollärare med specialpedagog- och blivande speciallärarutbildning. De 

har arbetat i grundsärskolan med inriktningen träningsskolan mellan 1 till 27 år.  
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4.4 Provintervju 

Jag började med att genomföra en provintervju, vilket (Dalen, 2011) förespråkar. Jag spelade 

in intervjun med en diktafon och utgick från min intervjuguide. Intervjun tog ca. 20 minuter 

exklusive all information om etik, studiens syfte och vilken typ av skola informanten arbetade 

på. Efter provintervjun bestämde jag mig för ett stort antal följdfrågor som skulle kunna vara 

aktuella att ställa om följande intervjuer skulle bli för korta och ytliga. Följdfrågorna tog jag 

sedan med mig till resterande intervjuer, och jag använde mig av dessa vid ett par av 

tillfällena senare. När jag lyssnade på provintervjun drog jag slutsatsen att jag, efter att jag har 

ställt en fråga, upprepar eller förklarar på olika sätt utan att informanten bett om det. Detta 

insåg jag var mindre bra. Och jag lyckades ändra på det till resterande intervjuer. 

 

Provintervjun ingår inte i mitt resultat, då det enbart skedde i syfte att utvärdera och utveckla 

mig själv som intervjuare och min intervjuguide. 

 

4.5 Genomförande 

Dalen (2011) framhäver vikten av att informanten ska känna sig trygg och bekväm. Av den 

anledningen gav jag mina informanter möjlighet att bestämma vilken tid och plats de önskade 

genomföra intervjuerna. Dock var geografiskt avstånd och informanternas hälsa vid två 

tillfällen avgörande för hur intervjuerna genomfördes. 

 

Två intervjuer skedde på informanternas arbetsplatser. På arbetsplatserna höll vi till i små rum 

där vi kunde sitta ostört. Vi blev aldrig störda under intervjuerna. En av intervjuerna som 

genomfördes utanför skolmiljö skedde på ett café, utifrån informantens önskemål. Denna 

intervju stördes ett antal gånger av bland annat prat runt omkring och polisbilar som kom med 

sirener. Störningsmomenten var dock försumbara. Jag upplevde att det gick bra att hålla fokus 

på intervjun både från hens och min sida. Två intervjuer skedde via Skype, då intervjuerna 

kunde genomföras helt ostörda. En av dessa intervjuer hackade en aning i ljudet. Det uppstod 

aldrig några problem för mig att höra, varken direkt under pågående intervju eller i 

inspelningen, men jag fick upprepa mina frågor vid några tillfällen. 

Diktafonen som användes krånglade en aning vid starten av en intervju, annars gick det 

friktionsfritt. Intervjuerna tog 30-60 minuter att genomföra exklusive information om mig, 

examensarbetet och de forskningsetiska principerna.  
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Alla intervjuer transkriberades. Men all information innan själva intervjun satte igång, om de 

forskningsetiska principerna, presentation av mig samt hur genomförandet skulle gå till, 

transkriberades inte.  

 

4.6 Forskningsetik 

All datainsamling skedde enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning: vilka är fyra principer: informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Codex, 2011). Dessutom finns några 

rekommendationer. Jag har förklarat syftet med intervjuerna för informanterna. Deltagandet 

har varit frivilligt och informanterna har getts möjlighet att avsluta deltagandet när som helst, 

om de skulle ändra sig. All medverkan har anonymiserats och ingen utomstående kommer att 

få möjlighet att ta del av arbetsmaterialet. Vidare kommer informanterna att få möjlighet att ta 

del av resultatet när det är färdigställt (Codex, 2011). Informationen om de etiska principerna 

fick informanterna såväl i skriftligt format i missivbrevet som muntligt under min inledning 

av intervjun. Då gav jag dem också möjligheten att ställa eventuella frågor om detta. 

Då ingen av informanterna i mitt arbete är barn och innehållet inte är känsligt så uppstår inga 

egentliga etiska dilemman. 

 

4.7 Trovärdighet 

Kvaliteten i mitt arbete kommer att bedömas på en mängd olika plan. Det är av stor vikt att 

mitt arbete är trovärdigt, vilket bland annat utgår från om jag som forskare varit tillräckligt 

noggrann, systematisk och haft ett kritiskt förhållningssätt. Resultatet och slutsatserna ska 

vara tydliga och ha en stark koppling till det informanterna delgivit mig i intervjuerna. Inte 

bara det som blivit sagt utan också i min analys av intervjuerna. Det gäller att vara såväl 

kritisk som kreativ (Fejes & Thornberg, 2009). Huruvida jag har lyckats med trovärdigheten i 

arbetet behandlas i metoddiskussionen. 
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4.8 Systematisering och analys av data 

Att analysera ett arbete handlar om att reflektera över de data man samlar in under arbetets 

gång. Vad betyder eller illustrerar min data?  

 

I tematisk analys, som jag har valt att använda mig av, handlar det om att analysera empirisk 

data och söka efter likheter. Analysarbetet ska, enligt Braun & Clarke (2006), ske i sex steg. 

De sex stegen har jag skrivit som rubriker. Inunder var och ett av stegen kommer jag att 

beskriva hur jag har arbetat:  

 

4.8.1 Läsa 

I det första steget ska materialet läsas igenom flera gånger.  

 

Jag transkriberade alla intervjuer, för att omvandla det verbala till text.  Jag läste 

transkriberingarna flera gånger, såväl på datorn som utskrivna på papper. Jag använde olika 

färger på texterna för att i ett senare skede kunna identifiera vem som sagt vad. Informanterna 

fick även olika bokstäver, A-E, för att minska risken för att de skulle blandas ihop. 

Under detta stadie hade jag ett levande dokument där jag samlade alla tankar som dök upp i 

mitt huvud, inför kodningen och tematiseringen. Dokumentet kom att bli väldigt givande i det 

fortsatta arbetet. 

 

4.8.2 Kodning 

Efter att jag läst materialet flera gånger ska det, i det andra steget, kodas. Kodningen 

underlättar för mig att abstrahera från datan. Detta kan man göra antingen rad för rad eller 

utifrån händelser.  

 

Jag kodade min data genom att skriva kommentarer och ringa in ord/meningar på de utskrivna 

papperen utifrån händelser. Kodningen gjorde mig medveten om att vissa saker upprepades 

många gånger eller att flera av informanterna hade liknande tankar och åsikter. Jag kunde 

även se vad som skilde informanternas svar åt.  

Koderna samlade jag på ett papper som en tankekarta, där jag försökte greppa såväl helheten 

som detaljerna.  
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4.8.3 Tematisering 

I steg tre ska man skapa teman, vilka kan vara antingen latenta eller semantiska. Latenta 

teman är de som visar dolda företeelser medan semantiska teman istället visar betydelse eller 

mening och inte tittar på bakomliggande orsaker.  

 

När jag hade kodat materialet så klippte jag ut ord, meningar och stycken. Då var det 

nödvändigt med de olika färgerna för att komma ihåg vem som hade sagt vad och hur många 

av informanterna som var inne på samma spår eller tyckte olika. De utklippta papperslapparna 

sorterade jag och fäste på stora papper för att kunna se vilka teman som trädde fram.  

Jag funderade även på om det fanns saker jag hade förväntat mig skulle nämnas men som inte 

gjorde det. Temana blev semantiska, då de handlade om betydelse och mening istället för 

bakomliggande orsaker. 

 

4.8.4 Homogent innehåll 

I steg fyra ska man skapa ett homogent innehåll i varje tema.  

 

Jag kontrollerade att allt inom temat hade samma typ av innehåll, att de hängde ihop. Vissa 

kommentarer och koder passade in under flera teman så jag testade många olika versioner 

innan det kändes komplett. 

 

4.8.5 Definiera och namnge teman 

Jag gav mina teman olika namn som jag under arbetets gång bytte flera gånger. Definitionerna 

var svåra att komma fram till. Men när jag väl hade landat i mitt resultat kände jag mig nöjd. 

Dock var jag hela tiden medveten om att en annan person förmodligen hade kunnat 

strukturera koder och teman på ett annat sätt än jag. 

 

4.8.6 Skriva rapport 

Jag hade redan påbörjat skrivandet av rapporten innan jag var redo för att analysera 

intervjuerna. Jag hade hunnit skriva delar av bakgrunden och metoddelen. Men när detta var 

klart kunde jag ta tag i resultat-, analys- och diskussionsdelen. 
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5 RESULTAT 

Analysen av intervjuerna har resulterat i att jag funnit tre teman som jag kommer att redovisa 

mitt resultat utifrån. Temana är: kunskap och lärande, formativ bedömning - möjligheter och 

hinder samt artefakter. 

 

5.1 Kunskap och lärande 

Pedagogerna menar att kunskap i träningsskolan handlar om elevernas förmågor. De anser att 

kunskap är individuellt och på olika nivåer. De menar också att det både handlar om att förstå 

saker men även att kunna förmedla vad man kan och eller förstår genom handling eller svar. 

Pedagogerna ger flera exempel på vad kunskap kan innebära: att förstå omvärlden, kunna 

tolka situationer, kunna uttrycka sig, känna till rutiner i vardagen och personer, känna sin egen 

kropp, att bli så självständig som möjligt.  

 

När det gäller vilken kunskap som är viktigast för elever generellt lyftes förmågor till tre av 

ämnesområdena: vardagsaktiviteter, kommunikation och motorik. Men de ämnesområden 

som nämndes flest gånger när pedagogerna intervjuades var i särklass kommunikation och 

motorik, vilka också nämndes flera gånger som de mest grundläggande områden att utveckla: 

 

”Och jag tycker att kunskap har väldigt mycket att göra med att eleverna har någon form av 

AKK (alternativ kompletterande kommunikation)som de kan uttrycka sig med. För annars blir 

det ju svårt att visa, i alla fall en stor del av kunskapen är det ju svårt att visa annars”. 

 

”Det mest basala när det gäller kunskap är att känna sin egen kropp. Var är jag? Hur mår 

jag? Hur lång är jag? Var är mina armar och ben? Vad ska jag göra med dem? Innan man 

lär känna sin egen kropp, att man identifierar sig så kan man inte gå vidare. Det är det första, 

tycker jag.” 

 

Pedagogerna menar också att det är viktigt att ge eleverna många erfarenheter och möjlighet 

att uppleva olika situationer och övningar. De återkommer flera gånger till att det kan vara 

svårt att se hur mycket kunskap en elev besitter, om hen har stora kommunikativa svårigheter. 

Men de återkommer flera gånger till att det också många gånger är lätt, när man känner 

eleven. Kunskaperna förmedlas framförallt genom kroppsspråk, verbalt, mimik och signaler. 
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Lärande, menar pedagogerna, bör utgå från praktik eller praktisk träning, men de anser det 

också viktigt att sträva mot att det ska landa i något mer abstrakt. Att se lärandet upplever 

pedagogerna kan vara svårare än att se vilka kunskaper eleven har förmåga att förmedla för 

tillfället, själva nuläget.  

 

Pedagogerna ger flera exempel på hur de kunnat se lärande. Här är två av exemplen som 

handlar om verklighetsuppfattning: 

 

”När eleverna var yngre hade de olika färger för dagarna och så hade de personliga 

scheman. Men nu i äldreklassen så har vi bara en tavla och där kan de alla se vad som ska 

hända under dagen. Och när de har fått allt på tavlan läst på morgonen så känner jag att de 

verkligen har koll på det under dagen. Så om jag frågar efter den första lektionen när de har 

lekt affär, vad vi ska göra efter rasten, så vet de oftast. Det funkade inte när de var yngre.” 

 

”Målet var att hon skulle kunna sortera sina schemabilder själv. Att man skulle kunna lägga 

bilderna i en hög och att hon då skulle ta upp dem själv och sätta dem i rätt ordning. Och 

från början kunde hon inte det…men nu har hon nått dit att hon kan sortera sina bilder. Men 

det har tagit ett år.” 

 

En pedagog nämner att det är viktigt att utmana eleverna. Risken är annars att eleven skärmar 

av sig och inte utvecklas. Utvecklingen sker många gånger i små, små steg och det är viktigt 

att pedagoger är observanta och lyhörda. Vidare anser hen att det är viktigt att variera och 

prova att göra saker på olika sätt. 

 

De flesta pedagogerna nämner vikten av att arbeta både individuellt och i grupp. Individuellt 

arbete anser de är bra för att kunna anpassa nivån och metoden på bästa sätt medan det är bra 

för utvecklingen att lära av varandra, att ha förebilder. 

 

Under intervjuerna framkom svårigheterna som ibland infinner sig när det gäller för eleverna 

att se sitt eget lärande. Lärande inom motorik och kommunikation kan nog ändå vara det 

lättaste för eleverna att se, då det många gånger innebär att de rent fysiskt kan göra någonting 

de inte kunnat tidigare eller att de kan förmedla sig som de kanske har velat kunna göra. Då 

eleven inte uppfattar lärandet i sig så kan hen ändå uppleva att det är något bra som händer, 

beroende av responsen och glädjen som uttrycks från omgivningen. 
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Kunskaperna, förmågorna och lärandet dokumenteras på olika sätt av pedagogerna. 

Framförallt sker det genom utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner, målbok, 

omdömesblanketter, filmande, fotograferande, planeringsböcker, kontaktböcker och 

loggböcker. Det förmedlas via möten, blanketter, telefonsamtal, mail, spontana samtal,  

När det gäller kunskap nämner pedagogerna styrdokumenten som en viktig grund. De anser 

att kursplanerna för träningsskolan är relevanta och väl formulerade. De upplever att det är en 

fördel att alla elever har möjlighet att uppnå målen i den grundläggande nivån genom att visa 

igenkännande och delta i undervisningen. 

 

Vem, vilka eller vad som påverkar den kunskap vi försöker få eleverna att uppnå i 

skolverksamheten anser alla pedagoger innefattar: styrdokumenten, de själva som pedagoger, 

eleverna och vårdnadshavarna (i olika stor grad). Dessutom nämner ett par av pedagogerna 

habiliteringen. Vårdnadshavarnas roll och möjlighet att påverka skolverksamheten ser olika ut 

för pedagogerna: 

 

”Vårdnadshavarna blir ju som barnens röst för hur de har det hemma, eftersom mina elever 

inte har ett verbalt språk och svårt att kommunicera”. 

 

”När jag har jobbat med någon elev mot något mål så brukar jag skriva om det i 

kontaktboken. Då får föräldrarna lite koll på vad vi gör. På det sättet är de ju involverade. 

Sen är de ju mer involverade i vissa mål än andra, till exempel om en elev toalettränar, så är 

föräldrarna mer involverade i det”. 

 

”Ja, de får ha önskemål. Det tar vi upp under utvecklingssamtalet. Men sen är vi väldigt 

hårda med att de inte får bestämma vad vi ska göra i skolan. Det är vår professionella 

bedömning vad vi ska jobba med. Det kommer från vår rektor. Hon håller benhårt på det. 

Föräldrarna får inte styra över vad vi gör. Vi jobbar utifrån våra styrdokument. Men de får 

tycka till. Sen försöker vi att lyssna på det.” 

 

5.2 Formativ bedömning 

Alla pedagoger säger att de vet vad begreppet formativ bedömning står för. De förklarar det 

på ungefär samma sätt, att man kartlägger elevens nuläge för att sedan tillsammans med 
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eleven blicka framåt mot ett mål samt hur eleven ska kunna nå det målet. Alla poängterar att 

det handlar om elevens delaktighet i sitt lärande. De jämför också formativ bedömning med 

summativ bedömning.  

 

En pedagog uttrycker att formativ bedömning är bedömning för ett framtida lärande samt att 

det man egentligen gör är att coacha. Pedagogerna är relativt samsynta kring nyttan med 

formativ bedömning. De anser att det gör lärandet tydligare för eleven: 

 

”Jag tycker att formativ bedömning är jättebra. Utan det tror jag inte riktigt att eleverna i 

träningsskolan skulle se sin utveckling alls.” 

 

”Det kan innebära att… jag hade en elev som hade ett mål i sin IUP att hon skulle…hon åt 

självständigt, men hennes sked snurrade runt och hon klarade inte av att snurra tillbaka den. 

Så hon satt och drog skeden på tallriken men fick inte upp någon mat för den var upp och 

ned. Och där upplevde jag att jag instruerade henne hur hon kunde göra för att klara av det 

här. Så jag sa det vid varje måltid, lägg ner skeden, vrid om den och försök igen. Också 

visade jag med PODD-bilder. Och när vi hade gjort det där i, alltså det tog bara en 

vecka…jag trodde att det kanske skulle ta hela läsåret. Så gjorde hon det själv. Och det hade 

ju inte funkat med bara summativ bedömning. Då hade jag ju bara – Okej, hon klarar inte av 

att vrida om skeden. Också hade det inte varit så mycket mer liksom. Så det är väl såna små 

saker som jag ser i vardagen där man kan stötta och så.”  

 

Men i intervjuerna lyfts även exempel då pedagogen anser att hen använt sig av formativ 

bedömning trots att hen inte nämner elevens delaktighet på något sätt annat än att eleven står 

för genomförandet: 

 

”T.ex. om jag ber eleven att sträcka upp foten för att sätta på skon så kanske man ger feed-

back att det gick ju bra. Men den här gången tog du upp båda fötterna, nästa gång kan du få 

öva på att bara ta upp den ena foten”. 

 

5.2.1 Möjligheter 

Alla utom en pedagog säger att de använder sig av formativ bedömning. Alla menar att de 

känner till begreppet formativ bedömning och har en del teoretisk kunskap kring det, men i 

första hand när det gäller formativ bedömning i grundskolan:  
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”Man måste vara kreativ och tänka till ganska mycket när man ska använda sig av formativ 

bedömning i den här skolan, och i den här verksamheten. Men ger man det bara tid och 

försöker tänka kreativt så kan det funka”. 

 

”För ofta är det så, i den här elevgruppen kan det ju bli så  att man går lite över huvudet på 

eleverna: Nu ska du göra det här, sen det och sen det… Jag tror att det är viktigt för dem att 

få en känsla av att de kan vara med och påverka själva”. 

 

En pedagog uttrycker att det, till skillnad från i grundskolan, oftast inte går att ha ett teoretiskt 

samtal kring lärandet när man arbetar med elever på tidig utvecklingsnivå, då handlar det mer 

om ett samspel: 

 

”Dina signaler, ditt sätt att agera, tydliggöra, bekräftande, fånga intresse och flödet gör att 

du tar hänsyn”.  

 

”När eleven får svar på sina signaler så är han med och påverkar undervisningen. Det här 

bekräftandet och samspelet känner eleven och jag tycker att det är en typ av formativ 

bedömning”. 

 

På en skola har eleverna en egen målpärm. Pedagogerna sitter enskilt med eleven en 

gång/månad för att titta på vilket mål eleven vill fokusera på under nästkommande månad, hur 

eleven kan nå dit samt utvärdera det senaste målet eleven arbetat mot. På en annan skola sker 

det på liknande sätt vid terminsstarten men utan en specifik pärm. 

 

Flera pedagoger menar att formativ bedömning även är bra för att kunna förbättra, förändra, 

och anpassa undervisningen: 

 

”Det är skoj att se hur tydlig ett barn kan vara när den får en riktigt bra och anpassad 

inlärningssituation. Och det handlar ju om att man fångar flödet, bekräftande och intresset. 

Att man fångar upp det på ett sätt som maximerar elevens förutsättningar”. 

 

”Det är viktigt att eleverna är med och berättar för oss pedagoger hur de lär sig bäst. Då 

kommer det fram att vissa tycker bäst om att arbeta själva, andra i par och så vidare. Det de 
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har berättat har de satt upp på väggen vid sin arbetsplats och vi har det framför oss hela 

tiden. Så tar vi hänsyn till det så ofta det finns möjlighet. Jag har också tagit det vidare till att 

koppla ihop det med en fysisk aktivitet, t.ex. en elev som lär sig bäst när han är fysiskt aktiv 

genom att gå i sin gåstol. Och en annan elev lär sig bäst när han ligger på mage.” 

”För några veckor sen skulle jag arbeta med en elev med orsak och verkan på datorn. Det 

var min tanke. Men jag märkte att den här eleven försökte söka kontakt med mig sådär. Dels 

så närmade hon sig mig och sen kunde jag se på hennes kroppsspråk att hon lyssnade lite på 

vart jag var någonstans. Och började knacka på bordet, eller på hennes arbetsbänk så. Så då 

knackade jag tillbaka och sen knackade hon också tillbaka. Då hade vi ju turtagning och 

samspel. Det var egentligen inte min tanke med lektionen.” 

 

Ett annat exempel är att elever får utvärdera en lektionsserie utifrån frågor som vad de tyckte 

om eller inte tyckte om, vad de vill ha mer eller mindre av samt vad de skulle vilja göra 

istället. Utvärderingarna används sedan i planeringen av nästa lektionsserie. 

Pedagogerna anser även att motivation är viktigt för lärandet. I och med att de använder sig av 

formativ bedömning så får pedagogerna större möjlighet att se elevernas intressen och viljor, 

vilket är motivationshöjande.  

En pedagog ger exempel på hur en elev som tidigare varit ointresserad av motorik plötsligt 

fick större motivation när det kombinerades med ämnesområdet verklighetsuppfattning: 

 

”En gång så arbetade vi med hur lång en minut är. Hur mycket vi hinner göra på en minut. 

Testa att göra olika aktiviteter under en minut. Att vara tyst en minut, att gå en minut…Innan 

var en elev ointresserad av motoriken, men när vi började mäta tiden, hur snabbt de kan 

springa i en korridor och så, så kunde jag locka honom genom att han ville pressa ner tiden 

så han  sprang snabbare. Hans mål var att springa en korridor under en minut. När han 

började sprang han en korridor på ungefär tre minuter, men sen lyckades han förbättras så 

mycket att han sprang på under en minut.” 

 

När det gäller just ämnesområdet verklighetsuppfattning nämner flera av pedagogerna att det 

eleverna brukar hitta motivation i och där elever på olika sätt brukar kunna visa att de har 

kunskaper handlar om deras scheman i skolan. Allt från att sortera bilder eller symboler för 

lektionerna till att veta eller ta reda på vad de ska göra härnäst eller vad de har gjort. 
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5.2.2 Hinder 

En pedagog säger att hen inte använder sig av formativ bedömning och ett par av de som 

säger att de använder sig av formativ bedömning uppger även att de kanske inte gör det 

tillräckligt mycket, men att de försöker. Flera pedagoger uttrycker också att det kan vara svårt 

med formativ bedömning i träningsskolan.  

Anledningarna till att pedagoger inte använder sig av eller känner begränsningar i den 

formativa bedömningen handlar framförallt om kommunikation. Det är tydligt att alla 

pedagogerna framförallt lägger fokus på att det är de själva som har svårt att tolka signaler 

och att det inte är eleverna som har svårt att kommunicera: 

 

”Det gäller att jag kan tolka elevens kommunikativa uttryck, vilket inte alltid är så lätt.” 

 

”Kommunikationen och språket begränsar elevens möjlighet att själv visa sitt synsätt och sin 

vy av det hela”. 

 

”Hur vet jag att jag tolkar henne rätt?” 

 

Även tid lyfts fram som en begränsning. Dels tiden det tar att ge formativ bedömning, då det 

många gånger inte räcker med ”några ord på vägen” utan också kräver ett tydliggörande, i 

form av till exempel fysisk beröring, konkreta föremål, tecken och bilder: 

 

”Våra elever har inte ett talat språk och vissa förstår nog inte riktigt det verbala språket, 

utan måste också känna vilken kroppsdel jag menar och se det på bild. Det går ju absolut 

ändå, men det tar ju längre tid.” 

 

Vidare anser flera av pedagogerna att formativ bedömning är olika svårt att använda sig av i 

ämnesområdena. De flesta exemplen jag får kring formativ bedömning handlar om motorik. 

När det gäller exempel från ämnesområdet verklighetsuppfattning uttrycker några av 

pedagogerna att det är svårare med formativ bedömning då det handlar om ett mer abstrakt 

tänkande. 

 

”Det är ju väldigt, väldigt svårt, tycker jag. Jag tar upp det varje morgon när vi har samling, 

vilken dag det är. Och jag försöker också få dem att vara med och peka på vilken dag det är 

idag, vilken dag det var igår och imorgon. Jag har dagarna med de olika färgerna uppsatta i 
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klassrummet. Jag upplever att det är jättesvårt. Men jag försöker ge dem små stöttningar, vad 

gjorde vi igår? Vi hade ju musik, ja men då var det ju torsdag. Jag upplever inte att jag har 

fått någon jättebra respons på det.” 

 

Flera pedagoger önskar även fler och djupare diskussioner kring begrepp som till exempel 

formativ bedömning med arbetslaget för att få en gemensam referensram samt för att kunna 

tipsa varandra om hur man kan tänka. 

 

5.3 Artefakter 

Vygotsky (i Säljö, 2000) beskriver begreppet artefakt som redskap eller verktyg. Artefakter 

kan delas upp i två grupper: intellektuella och fysiska. Artefakterna används dels för att 

konkretisera och underlätta inlärningen men också för att synliggöra lärandet för eleverna. 

 

5.3.1 Intellektuella artefakter 

Pedagogerna använder sig av verbalt tal nästan hela tiden för att synliggöra lärandet, men 

säger att de väldigt sällan använder sig enbart av det. Informanterna har ytterst få elever med 

verbalt språk. Istället använder flera av dem tecken som stöd, taktila tecken eller bilder och 

symboler i en kommunikationspärm.  

 

Den verbala bekräftelsen ser pedagogerna som mycket viktig: 

 

”Jag bekräftar allt som jag ser. Sätter ord på det. När det gäller fysiskt, mentalt, 

kommunikativt, socialt eller vad som helst. Det förenklar så både jag och eleven har möjlighet 

att veta hur utgångspunkten är.” 

 

”Om man tittar på elever med tidig utvecklingsnivå så tycker jag att det är i samspelet, i 

responsen som synliggörandet sker. Att man i bekräftandet, i själva inlärningsmiljön 

synliggör jag och underlättar utvecklingen”. 

 

”Jag försöker ge eleverna ledtrådar, försöker stötta dem genom att flika in små tips hur de 

kan klara av hinder som de stöter på och sådär”. 
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Pedagogerna använder ofta sig själva eller elevens klasskompisar som modeller, då de vill 

försöka få eleven att härma, ta efter, för att utvecklas. Oftast sker användandet av de 

intellektuella artefakterna i kombination med olika fysiska artefakter, då många elever i 

träningsskolan inte själva primärt har det verbala språket samt att det kan vara svårt att förstå. 

 

5.3.2 Fysiska artefakter 

Pedagogerna använder sig av många olika fysiska artefakter. De vanligaste för att synliggöra 

lärandet är att de filmar och fotar eleverna. Hur de använder filmerna och fotona i 

verksamheten skiljer sig dock åt. En del tittar på filmer och foton direkt efter att de är tagna 

medan andra samlar foton och filmer på datorn, i elevmappar eller i loggböcker. Flera 

pedagoger använder även filmer och foton på utvecklingssamtalen: 

 

”Jag filmar väldigt mycket när vi jobbar med eleverna. Det brukar jag försöka sitta och titta 

på efter, med vissa elever, och på utvecklingssamtalen. Och visa. – Titta där, där la du dig på 

rygg och du flyter faktiskt några sekunder här och så.” 

 

Fysiska artefakter som pedagogerna nämner i konkretiserandet av undervisningen och 

lärandet är dockor, timstock, klockor, förstärkning av elevens motorik genom fysiskt stöd, 

konkret arbetsmaterial, konkreta föremål, bilder, datorer, flexiboard, talsyntes och i-Pad: 

 

”Vi har en elev som, när vi äter mellanmål så är det en halvtimme kvar till dess att hon åker 

hem och då blir hon jättefrustrerad och rör sig väldigt fritt, hon rör sig runt, runt väldigt 

mycket. Och då har vi börjat med ett tidsur på i-Paden som hon får titta på när hon vill veta 

hur lång tid det är kvar. Jag upplever att det lugnar henne, men jag vet inte riktigt. Vi 

försöker ju visa henne att – Titta där, lite sand uppe och mycket nere, nu är det inte mycket 

sand kvar som ska rinna ner.” 
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6 ANALYS OCH TEORETISK KOPPLING 

6.1 Kunskap och lärande 

Pedagogerna anser att kunskapen de vill ge eleverna ska formas utifrån styrdokumenten, 

pedagogerna, eleverna och vårdnadshavarna. Alla pedagoger anser att läroplanen och 

kursplanerna för träningsskolan är relevanta och tydliga. Vidare anser de att det är positivt att 

alla elever har möjlighet att uppnå kunskapskraven på grundläggande nivå genom att delta 

(Skolverket, 2011a). Pedagogerna tycker att såväl praktik som teori är viktigt, men att det 

mest grundläggande är den praktiska träningen. De anser också att det är viktigt att utmana 

och försöka stötta eleverna i det abstrakta tänkandet. Vad gäller det abstrakta tänkandet ger 

Jakobsson och Nilsson (2011) förslag på hur man som pedagog kan tänka när man planerar 

det pedagogiska arbetet, t.ex. hjälpa eleverna att få en överblick av arbetsuppgifter samt hur 

genomförandet ska gå till, sänka abstraktionsnivån och konkretisera, utgå från 

verklighetsupplevelser och stötta eleverna i bearbetningen av dessa, konkretisera språket och 

ge visuellt stöd. Ett av de mest teoretiska ämnesområdena i träningsskolans kursplan är, enligt 

pedagogerna, verklighetsuppfattning, då det till stora delar handlar om omvärlden. 

För att kunna se lärande måste man först veta var eleven befinner sig. Att kartlägga nuläget 

anser alla pedagoger vara relativt lätt, när man känner eleven. Förutsatt att man tolkar eleven 

på rätt sätt. Men att se lärande kan vara svårt, i vissa lägen. Pedagogerna upplever att det finns 

elever som vid vissa tillfällen kan se sitt lärande självständigt eller med någon utomståendes 

tydliggörande men att andra har mycket svårt för det. Ibland förstår eller ser inte eleven sitt 

lärande, men med hjälp av pedagogernas och omgivningens respons reagerar de på att 

någonting positivt sker. Pedagogernas respons är mycket viktig enligt Hattie (214), som också 

anser att det handlar om undervisningskvalitet. Att ge feed-back till eleverna genom 

uppmuntran och beröm ökar effekten av lärandet. 

 

I mina intervjuer betonade flera pedagoger vikten av det sociala samspelet och möjligheten att 

lära av varandra. Lärandet i skolverksamheterna sker både individuellt och i grupp, men olika 

mycket beroende på individ och organisation. I det sociokulturella perspektivet ser man 

lärande och utveckling genom samspel och interaktion med andra människor (Säljö, 2000).  
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Hattie (2014) menar att elevers samspel är av stor betydelse för elevernas utveckling och 

lärande. Tidigare forskning visar dock på just avsaknaden av undervisning där elever 

interagerar med varandra i träningsskolan (Östlund, 2012).   

 

6.2 Formativ bedömning – möjligheter och hinder 

Pedagogerna anser, liksom Black & Wiliam (1998), att formativ bedömning är viktigt och 

nödvändigt för eleverna. Pedagogerna anser dessutom att det möjligtvis är ännu viktigare i 

träningsskolan än i grund- och grundsärskolan. Det ger eleverna en möjlighet att få syn på 

lärandet och utvecklas än mer. De anser också att det är viktigt att ge eleverna möjlighet att 

påverka sin skolgång, vilket de enligt styrdokumenten har rätt till (Skolverket, 2011, 

Skollagen, 2010:800). Att kunna påverka sin skolgång kan i sin tur leda till ökad motivation 

och ökat intresse, vilket i sin tur underlättar den formativa bedömningen, enligt såväl 

pedagogerna som Wiliam (2013). 

 

Det finns många exempel på hur eleverna görs delaktiga. Eleverna får vara med och 

bestämma vilket mål som ska vara i fokus under den närmsta tiden och välja arbetssätt och 

metoder. Vidare får de utvärdera och påverka innehåll i undervisningen. Oftast sker det 

genom signaler, pekande, blickpekande, kroppsspråk och ljud. En pedagog menade att 

delaktigheten också kan ses som ett samspel, att pedagogen ser och lyssnar på elevens 

signaler. Allt detta tyder på det processinriktade arbetet som Wiliam (2013) menar att 

formativ bedömning handlar om. En process för att dels optimera lärandet men även 

undervisningen.  

 

Dock finns det hinder, som gör att den formativa bedömningen kan vara svår att genomföra. 

Främst handlar det om kommunikation och tid. När det gäller kommunikationen mynnar, de 

eventuella svårigheterna för pedagogerna att tolka elever, ut i en känsla av att det då brister i 

elevens delaktighet. Szyöni och Dunkers (2012) lyfter problemet med att vi tidigare sett på 

delaktighet ur ett kompensatoriskt perspektiv och haft individens svårigheter i fokus. De 

menar att det är önskvärt att vi ser på delaktighet mer kritiskt, vilket pedagogerna i denna 

studie också gör. Pedagogerna pekar på svårigheter med att få eleverna delaktiga och hur de 

skulle kunna göra för att öka delaktigheten. I intervjuerna nämner pedagogerna då inte främst 

elevens eventuella svårigheter utan snarare hur de själva skulle kunna förändra sitt arbete för 

att förbättra möjligheterna. 
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Huruvida pedagogerna anser att de är säkra i tolkningen av elevens signaler och 

kommunikation avgör om de själva anser att de använder sig av formativ bedömning och hur 

mycket de anser sig göra det. När det gäller tid så handlar det främst om att som pedagog ge 

eleverna tillräckligt med tid för att öka möjligheterna för delaktighet. Detta kan kopplas till 

Vingsles (2014) studie, där hon kommit fram till att formativ bedömning är komplext och 

svårt, ur ett pedagogperspektiv. 

 

Andra hinder som lyftes i undersökningen handlade bland annat om formativ bedömning som 

begrepp. Wiliam (2013) menar att det finns en mängd versioner av begreppets betydelse. 

Detta nämnde ett par av pedagogerna genom att till exempel säga att de anser att det är brist 

på tid för diskussion med kollegorna. Om mer tid skulle kunna ges till samtal kring formativ 

bedömning skulle det kunna leda till bättre samsyn kring vad begreppet innebär samt utbyte 

av kunskap.  

 

Pedagogerna visar genom sina exempel att de oftare använder sig av formativ bedömning i de 

mer praktiska ämnesområdena, som till exempel motorik, än i de mer abstrakta 

ämnesområdena, som till exempel verklighetsuppfattning. En anledning till det kan vara att 

personer med utvecklingsstörning har en begränsad förmåga vad gäller att hantera abstrakt 

information och komplexa tankestrukturer (Granlund & Göransson, 2011).  

 

6.3 Artefakter – intellektuella och fysiska 

Pedagogerna nämner många olika artefakter som synliggör och konkretiserar lärandet. 

Artefakterna är oftast en kombination av intellektuella och fysiska. Informanterna nämner det 

verbala språket som en självklar artefakt, men som sagt, oftast inte utan en kombination av 

andra artefakter.  

 

Artefakterna kan hjälpa eleverna att öka utvecklingsmöjligheterna, vilket Vygotsky (i Säljö, 

2000) beskriver genom det sociokulturella perspektivet som den proximala utvecklingszonen. 

Den proximala utvecklingszonen kan beskrivas som skillnaden mellan vad en individ kan 

klara helt själv i förhållande till hur mycket hen kan klara med stöd. De artefakter, som alla 

pedagogerna nämner i intervjuerna, är de som används som kompletterande kommunikation: 

tecken som stöd, bilder och taktila tecken. Dessutom använder sig pedagogerna av 
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modellering, vilket också kan kallas modellinlärning (Imsen, 2000), då de själva eller andra 

personer verkar som förebilder. Där utöver används datorer och olika datorprogram, talsyntes, 

dockor, klockor, timstock, konkret arbetsmaterial med mera för att möjliggöra och underlätta 

lärande.  

 

För att synliggöra lärandet använde sig alla pedagoger av foto och film, vilket också Hattie 

(2014) förespråkar.  

 

Fysiska artefakter såsom bilder och symboler används av elever och pedagoger för att 

kommunicera, då flertalet elever saknar verbalt språk. Användandet av de fysiska artefakterna 

kan då beskrivas som mediering. Enligt Vygotsky (i Säljö, 2000) innebär mediering just att 

fysiska föremål i kombination med en tänkande människa kan användas för att kommunicera 

med omvärlden. 
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7 DISKUSSION 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med mitt arbete var att undersöka hur pedagoger i grundsärskolans inriktning 

träningsskolan ser på formativ bedömning. Jag ville ta reda på om pedagoger använder sig av 

formativ bedömning för att möjliggöra eller underlätta för lärande i träningsskolan. Om inte, 

varför? Jag ville också ta reda på hur de synliggör den eventuella formativa bedömningen för 

eleverna och gör eleverna delaktiga. Jag anser att syftet har uppnåtts och att jag har fått svar 

på forskningsfrågorna.  

 

Resultatet visar på att alla pedagoger har hört talas om begreppet formativ bedömning. 

Pedagogerna har en positiv bild av formativ bedömning och säger att de försöker använda sig 

av det i så stor grad som möjligt. Hur mycket de anser att de använder sig av det skiljer sig 

dock en del åt. Under intervjuerna kom exempel allt från att en pedagog tycker att hen 

använder sig av formativ bedömning hela tiden till en pedagog som inte anser att hen kan 

använda sig av det alls, trots att hen vill och försöker, på grund av stora kommunikativa 

svårigheter. Men när jag ställde frågor kring hur pedagogerna arbetar i lärandesituationer så 

påminner de väldigt mycket om varandra.  

Skillnaden mellan de pedagoger som anser att de använder sig av formativ bedömning och de 

pedagoger som inte anser sig göra det alternativt anser att de inte använder sig av det så ofta 

verkar snarare handla om hur de ser på begreppet delaktighet. När jag granskade vem som 

hade uttryckt vad i intervjuerna fann jag en skillnad mellan pedagoger med lång 

arbetslivserfarenhet i träningsskolan och de som arbetat en kortare tid. Pedagogerna som har 

arbetat fler än tio år i grundsärskolan uttryckte vid flera tillfällen att de använder sig mycket 

av formativ bedömning, att formativ bedömning inte är så svårt att använda sig av samt att 

delaktigheten kan handla om samspel och att tyda elevens signaler. De pedagoger som har 

arbetat färre än tre år i grundsärskolan nämnde, mer frekvent svårigheterna med formativ 

bedömning i träningsskolan. Svårigheterna handlade till exempel om att tolka eleverna eller få 

eleverna att bli delaktiga.  

 

Pedagogerna ser många fördelar men även svårigheter med att använda sig av formativ 

bedömning i träningsskolan. Fördelarna handlar framförallt om synliggörande och 

konkretisering av såväl inlärning som lärandet. Pedagogerna kunde i intervjuerna ge flera 
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exempel på när användandet av formativ bedömning varit givande. Jag tror att vi pedagoger i 

grundsärskolan och framförallt träningsskolan är vana vid att synliggöra inlärning och lärande 

för elever. Dels på grund av att många av eleverna använder alternativ kompletterande 

kommunikation men också för att vi är vana vid att underlätta och konkretisera lärandet för 

elever med utvecklingsstörning då de har en begränsad förmåga att hantera abstrakt 

information och komplexa tankestrukturer (Granlund och Göransson, 2011). Svårigheterna 

handlar, enligt pedagogerna, framförallt om elevernas delaktighet, eller snarare osäkerheten 

kring om eleverna är ”tillräckligt” delaktiga för att kunna kalla det formativ bedömning samt 

att ge eleverna tillräckligt mycket tid. Pedagogerna önskar också mer tid tillsammans med 

kollegor för att diskutera formativ bedömning. Jag tror att djupare diskussioner skulle kunna 

mynna ut i större samsyn och kollegialt lärande, vilket skulle gynna såväl elever som 

pedagoger. Att diskutera både begreppens betydelse samt tipsa varandra om hur vi till 

exempel kan öka elevernas delaktighet. Detta stöds även av det sociokulturella perspektivet: 

det är så vi lär oss och utvecklas, genom att samspela, interagera och kommunicera (Säljö, 

2000). 

 

Synliggörandet sker genom fysiska och intellektuella artefakter. Framförallt genom verbalt tal 

i kombination med bilder eller konkreta föremål. Artefakterna används för att utöka 

möjligheterna för eleven att utvecklas. Pedagogerna använder sig även mycket av 

modellering, kroppsspråk samt att förstärka elevernas egna eventuella svaga rörelser i 

undervisningen och den formativa bedömningen. Vilka artefakter som används är dels 

beroende av grupp men också individ. Genom att använda rätt artefakter tror jag att man har 

möjlighet att flytta fram den proximala utvecklingszonen som Vygotsky beskrivit (i Säljö, 

2000).  

 

Det är tydligt att pedagogerna i högre grad använder synliggörande och formativ bedömning i 

de mer praktiska ämnesområdena, kommunikation och motorik, än de mer teoretiska. För att 

få exempel på hur den formativa bedömningen ser ut i till exempel verklighetsuppfattning fick 

jag ställa direkta frågor om det. När jag påbörjade detta examensarbete hade jag för avsikt att 

fokusera på formativ bedömning i just ämnesområdet verklighetsuppfattning. Jag pendlade 

sedan mellan tankarna att enbart ställa frågor kopplade till verklighetsuppfattning till att inte 

ha med det över huvud taget. Jag landade i att beröra ämnesområdet verklighetsuppfattning i 

alla intervjuer men att det inte var fokus. Jag hade istället för avsikt att beröra alla 

ämnesområden. Jag är glad att jag tog detta beslut då det blev så tydligt att det är stora 
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skillnader i användandet av formativ bedömning beroende av vilket ämnesområde det gäller. 

Dock har jag funderat på om informanternas utbildning kan ha med deras fokus på 

kommunikation och motorik att göra. Ingen av informanterna hade läst matematik, NO eller 

verklighetsuppfattning som inriktning i sin utbildning. Hade det kunna blivit ett annat resultat 

om jag haft med någon pedagog med den inriktningen i min studie? Eller kan det snarare 

handla om att kommunikation och motorik är så grundläggande för elever i träningsskolan? 

Kommunikation och motorik är på många sätt grundläggande för att eleverna i träningsskolan 

ska kunna lära sig till exempel matematiska tankestrukturer som är en del av 

verklighetsuppfattningen.  

 

Jag kan tänka mig att komplexiteten, som Vingsle (2014) beskriver att formativ bedömning 

innebär för pedagoger, ökar i kombination med andra svårigheter såsom bristande 

kommunikationsmöjligheter och funktionsnedsättningar. Pedagogerna gav i intervjuerna flera 

exempel på hur de gör eleverna delaktiga, bland annat genom målböcker, samspel och samtal. 

Men vid några tillfällen framkom även exempel då en pedagog anser att hen använt sig av 

formativ bedömning då elevens delaktighet inte kan beskrivas på annat sätt än att eleven stod 

för själva genomförandet. Och frågan blir då om det verkligen är formativ bedömning när 

eleven inte är delaktig utan ”bara” deltagande.  Det skulle ha varit spännande att i dessa fall 

ha genomfört observationer för att se om jag hade upplevt att eleverna var delaktiga eller inte.  

Det är möjligt att delaktigheten sker genom signaler som pedagogen uppfattar och som kan 

vara svårt att beskriva. Men det skulle också kunna vara så att det faktiskt snarare handlar om 

just deltagande än delaktighet. Jag funderar på om det kan ha med Szyöni och Dunkers (2012) 

tankar kring delaktighet att göra. De menar att det kan vara så att vi ställer lägre krav på 

delaktighet när det gäller elever med funktionsnedsättning än de som inte har någon 

funktionsnedsättning. Jag tror att det i vissa fall kan vara så men att det ibland inte finns något 

alternativ. Som pedagog i träningsskolan har jag erfarenhet av att arbeta med elever där jag 

haft mycket svårt att kommunicera. Jag har många gånger ställt mig frågan om jag tolkar 

elever rätt. För att få eleven delaktig måste jag låta eleven göra sig hörd eller förstådd. Jag 

behöver inte alltid göra som eleven vill men hen ska ha möjlighet att påverka. Trots att jag vill 

få eleven delaktig och verkligen försöker är det inte alltid det går. Men, om man i det läget 

kan säga att eleven faktiskt är delaktig tvivlar jag på.  Jag anser inte att delaktighet är samma 

sak som att stå för ett genomförande, deltagande. Men jag anser att det måste få finnas 

skillnader i delaktighetsgrad, utifrån förutsättningar. Jag tycker att de stora problemen snarare 

uppstår då pedagoger inte ger elever möjlighet till delaktighet. 
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Att det kan vara svårt att använda sig av formativ bedömning i träningsskolan är tydligt. Men 

informanterna i min studie var alla noga med att poängtera att det är de själva som pedagoger 

som till exempel har svårt att tolka en elevs kommunikation, snarare än att eleven har svårt att 

kommunicera. Detta tyder på att det kompensatoriska synsättet, vilket enligt Nilholm (2007) 

varit det starkaste perspektivet historiskt sett inom specialpedagogiken, inte är rådande på 

skolorna. Snarare tycker jag mig i intervjuerna se en stark koppling till dilemmaperspektivet. 

Pedagogerna lyfte konsekvent svårigheter genom att se på dem från olika vinklar och med 

olika förslag på lösningar.   

 

Jag tror ungefär som en av mina informanter uttryckte det, att ”ger man det bara tid och tänker 

kreativt så kan det funka”.  Men jag skulle ännu hellre avsluta meningen med ”…så funkar 

det”. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Jag valde att använda mig av intervjuer som datainsamlingsmetod i mitt kvalitativa arbete. Jag 

anser att det var lyckat, då jag fick ett djup i studien, vilket jag önskade. Ett alternativ till 

intervjuer skulle kunnat ha varit observationer och ännu hellre en kombination av dessa. Men 

då jag inte hade möjlighet att genomföra dessa inom den givna tidsramen så valde jag bort 

det. Med hjälp av observationer hade jag kunnat få syn på hur pedagogerna använder sig av 

formativ bedömning utifrån mina referensramar och inte utifrån hur pedagogen ser på 

formativ bedömning. Kombinationen av intervjuer och observationer hade kunnat ge en större 

tillförlitlighet. 

 

Antalet intervjuer som var planerade att genomföras var 4-6 stycken. Det blev 5 intervjuer, 

vilket skulle kunna ses som aningen för litet antal. Men det är svårt att hitta informanter inom 

det snäva urvalet. Dessutom var intervjuerna som genomfördes lyckade och innehöll 

tillräckligt mycket information och djup för att kunna analyseras. Att informanterna var i 

olika åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter samt att de arbetar på tre olika skolor ser 

jag som mycket positivt. När det gäller urvalet funderar jag däremot på om resultatet hade 

blivit annorlunda om jag hade intervjuat en pedagog med utbildning inom matematik eller 

verklighetsuppfattning som arbetar i träningsskolan. 
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Genomförandet av intervjuerna var lyckade. Tekniken fungerade och intervjuguiden 

tillsammans med de eventuella extrafrågorna gjorde att informationen jag fick ringade in det 

tänkta området. Intervjuerna som skedde på arbetsplatserna och på Skype var helt ostörda, 

vilket kändes optimalt. Intervjun som genomfördes på ett café gick bra, men förhållandena var 

inte optimala. Alla intervjuer spelades in med diktafon, vilket medförde att jag hade möjlighet 

att i efterhand kunna höra dels vad informanterna sagt men även hur de sa det, vilket kan 

spela stor roll (Bryman, 2011). Informanterna var positiva till att bli intervjuade, vilket kändes 

tydligt. Jag hade fokus på kärnfrågorna och svävade inte ut så mycket, vilket ledde till ett djup 

istället för bredd. 

 

Transkriberingen och analysen gick över förväntan. Det var ett tidskrävande men kreativt 

arbete. Transkriberingen medförde att jag upplevde intervjuerna flera gånger. Jag lärde känna 

materialet på ett plan jag inte hade väntat mig. Det ledde även till att analysen blev mer 

effektiv. Tankarna jag fick under transkriberingen och som jag antecknat var mycket värda. 

Såväl transkriberingarna som ljudupptagningarna kommer att raderas så fort arbetet är 

färdigställt. Tematiseringsprocessen var den mest kreativa och spännande delen. Jag tvekade 

fram och tillbaka mellan olika alternativ och tog tid på mig så att jag verkligen kände att 

processen var klar och att jag var redo att gå vidare.  

 

7.3 Avslutande reflektioner och vidare forskning 

Arbetet med utbildningsrapporten har varit en mycket lärorik och intressant process. Jag har, 

sedan utbildningens start, fasat för denna sista termin. Men det har varit en långt mer positiv 

upplevelse än jag någonsin trodde. Att jag valt ett område som jag känt mig engagerad i var 

nog den viktigaste pusselbiten. 

 

Intervjuerna och besök på andra skolor gav mig både inspiration och insikt. Det gav mer 

energi än jag gjort av med. Att processen stundtals varit kreativ är jag också mycket glad för.  

Jag har reflekterat en hel del över mitt vardagliga arbete och kunnat koppla mina erfarenheter 

till den forskning och litteratur jag tagit del av. På mitt arbete har jag nu också fått 

möjligheten att arbeta med formativ bedömning i träningsskolan kopplat till kollegialt 

lärande, vilket är otroligt givande men svårt. Jag hoppas på att få fortsätta det arbetet även 

nästa år för att sträva mot en mer stabil grund och högre nivå inom området, tillsammans med 
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alla fantastiska kollegor på skolan. Att utbyta kunskap och erfarenheter med varandra på en 

arbetsplats är utvecklande och gynnar såväl pedagogerna som eleverna. 

 

Över lag önskar jag att mer forskning kring pedagogik inom träningsskolan utförs. 

Att det inte har forskats lika mycket kring pedagogik, när det gäller elever med 

utvecklingsstörning, har varit oerhört tydligt under denna utbildning. Ett exempel är just 

formativ bedömning. Det finns väldigt mycket skrivet om formativ bedömning i grundskolan. 

Men jag kunde inte hitta någonting om formativ bedömning i träningskolan. Det vore 

intressant att få ta del av det i framtiden. Jag skulle gärna se att det forskades vidare på hur 

pedagoger ser på formativ bedömning i träningsskolan beroende på hur lång 

arbetslivserfarenhet de har i verksamheten, då jag i min studie kunde skönja sådana skillnader. 

 

Till sist vill jag även tacka några personer som varit extra viktiga det senaste halvåret. Ett stort 

tack till mina informanter som bidragit med tankar och erfarenheter. Det är era ord som 

bygger hela emperidelen. Ord som varit guld värda dels för att över huvud taget kunna 

möjliggöra detta arbete men också för att det gett mig, som pedagog, så mycket. Tack för 

tiden och engagemanget! Tack även till min handledare Barbro Svensson. Din tro på mig och 

mitt skrivande har stärkt mig mycket. Du har väckt många tankar genom att lusläsa och 

kommentera mina utkast. Jag vill också tacka familjen, vänner, studiekamrater och mina 

arbetskollegor som har lyssnat och stöttat mig i arbetet. 
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MISSIVBREV VT-15    Bilaga 1 

 

Hej!       

Mitt namn är Kim Perneberg. Jag studerar speciallärarprogrammet med inriktning 

utvecklingsstörning på Linköpings universitet. Jag är nu inne på mitt sista år och denna termin 

skriver vi examensarbete på avancerad nivå. 

 

Jag har för avsikt att undersöka pedagogers syn på bedömning, med fokus på formativ 

bedömning, i träningsskolan och skulle gärna vilja intervjua dig som undervisar i 

ämnesområdet verklighetsuppfattning. Vilken årskurs du undervisar i spelar ingen roll. Det 

spelar heller ingen roll om du använder dig av formativ bedömning eller inte, dina 

erfarenheter och tankar är viktiga oavsett. 

 

Tanken är att jag ställer några frågor som kommer att vara samma i alla mina intervjuer, dessa 

finns sammanställda i en intervjuguide som jag också bifogar här. Du väljer själv om du vill 

fundera på frågorna innan vi ses. 

 

Medverkan är frivillig. Intervjuerna kommer att avidentifieras och kommer inte att vara 

tillgänglig för någon annan att ta del av. Så fort mitt arbete är klart kommer intervjuerna 

raderas. Du kommer också att få möjlighet att ta del av mitt resultat, när arbetet är färdigställt. 

Jag kommer att ta kontakt med dig för att fråga om du vill medverka. Var vi ses bestämmer 

du, likaså vilken tid som passar bäst. Räkna med att intervjun tar upp till en timme. Helst vill 

jag att vi ses, men annars fungerar det också på Skype eller telefon. 

 

Det finns en hel del forskning kring formativ bedömning, men inte riktad mot träningsskolan. 

Det känns mycket relevant att göra denna studie och Du med Dina erfarenheter är viktig!  

 Hör gärna av dig! 

Med vänliga hälsningar! 

Kim  

 

kim.perneberg@gmail.com eller 0739-845474 

Min handledare från Linköpings universitet är Barbro Svensson.   

barbro.svensson@liu.se 
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INTERVJUGUIDE          Bilaga 2 
 

Information om forskningsetiska regler. 

Allmänna frågor: Ålder, typ av utbildning och tjänst, arbetserfarenhet i grundsärskolan (antal 

år). 

 Berätta om dina tankar kring kunskap i träningsskolan. 

 Använder du dig av formativ bedömning? 

Ja – följ stig 1   Nej – följ stig 2 

 

 Stig 1: 

Vad innebär formativ bedömning för dig? 

Vad tycker du om formativ bedömning? 

Hur synliggör du den formativa bedömningen för eleverna? 

Hur gör du för att få eleverna delaktiga i den formativa bedömningen? 

Är vårdnadshavarna på något sätt involverade/delaktiga i din bedömning? På vilket sätt i så 

fall? 

Ge exempel på hur du använder formativ bedömning inom verklighetsuppfattningens centrala 

innehåll: uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till 

exempel morgon, veckodag och årstid. 

Är det något mer du vill tillägga? 

 

 Stig 2: 

Hur bedömer du dina elevers lärande? 

Varför använder du inte formativ bedömning? 

Vad skulle krävas för att du skulle kunna använda dig av formativ bedömning? 

Är vårdnadshavarna på något sätt involverade/delaktiga i din bedömning? På vilket sätt i så 

fall? 

Är det något mer du vill tillägga? 

 

 


