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Sammanfattning 

Syftet med studien är att belysa speciallärares/specialpedagogers erfarenheter och 

uppfattningar av formativ bedömning i ämnet matematik i statlig Specialskola. Studien har en 

kvalitativ ansats i form av fenomenografi. Denna ligger till grund, för den kvalitativa metod 

som använts vid de analyser som genomförts. De sju speciallärare/specialpedagoger som 

deltagit i studien har sin tjänst förlagd på skolor inom Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Studiens resultat visar att speciallärarna/ specialpedagogerna delar erfarenheten av att 

formativ bedömning möjliggör likvärdiga bedömningar i kombination med specialpedagogik. 

Specialpedagogik och kartläggningar samt eventuella anpassningar är en kompletterande del 

som i form av metoder, teorier och tillvägagångssätt stärker lärandet. Hos de intervjuade 

förekom det en osäkerhet om hur de som speciallärare/ specialpedagoger bör arbeta med hela 

den formativa bedömningsprocessen. Det skiljer sig vid användandet av de olika formativa 

bedömningsformerna inom ämnet matematik. Problemlösning och laborativa arbetssätt i 

kombination med språkförståelse, ökar måluppfyllelsen i matematik. Grunden är att vara 

lyhörd samt ha kunskap om var eleven befinner sig i sitt lärande. Skapas forum för diskussion 

om lärandebedömningar finns goda förutsättningar att lyckas. uttryckte 

speciallärarna/specialpedagogerna. Samtliga saknade stöd från skolledningarna och delar 

erfarenheten att skolornas ledning behöver vara insatta i komplexiteten vid lärandebedömning 

för att skapa de förutsättningar som fodras. Speciallärarna/specialpedagogerna delade 

uppfattningen att utökad kunskap om formativ bedömning samt fortbildande insatser, behövs i 

syfte att stärka kvalitén vid bedömning. Det skiljer sig hos några av 

speciallärarna/specialpedagogerna som uppfattade att läroplanen (Skolverket, 2011a) Lgr 11 

är otydlig och ger för lite stöd i hur den formativa bedömningsprocessen skall genomföras. 

Samtliga speciallärare/specialpedagoger i studien reflekterande över delaktighetsaspekterna 

och delar uppfattningen att den formativa bedömningsformen kan vara ett verktyg för att öka 

elevernas delaktighet. En slutsats av denna studie är att skolornas ledning spelar en avgörande 

roll vid implementering av nya förhållningssätt vid bedömning inom statlig Specialskola. 
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Förord  

En före detta elev till mig ringde under påskhelgen och undrade vad jag gjorde nuförtiden. 

Jag berättade att jag intervjuat sju lärare, eleven blir tyst och funderar. Svaret jag får är: Men 

Maria, det är ju lika många som veckans dagar de är ju sju. Har du pratat med en lärare varje 

dag? När jag senare reflekterar över samtalet inser jag att denna elev trots stora svårigheter, 

skapat sig kunskap om matematik vilken är att identifiera likheter och skillnader. 

Uppsatsens titel tillägnas en fantastisk flicka som i sin strävan att utveckla sina matematiska 

färdigheter ställer så bra frågor. Tack Lisa. 

Tack alla ni som gav mig förtroendet att få intervjua er! Ni är sju fantastiska speciallärare/ 

specialpedagoger som jag har mycket att lära mig av. 

Tack ”smarta” Britt Guldmar för att du styrt upp och bollat idéer och gett mig ovärderliga 

goda råd ännu en gång! Tack Ann Öhman för att du handlett mig. Tack Carina Forsman och 

Anna Karlsson utan er hade det inte blivit någon ordning på textens placering i dokumentet. 

Framför allt tack Lisbeth Stedt för att du med ditt skarpa öga öppnade upp för ytterligare 

förståelse för de olika vetenskapsteoretiska ansatserna fenomenologi och fenomenografi. Jag 

kommer bära kunskapen om dessa två ansatser med mig genom resten av mitt liv. Som jag 

tolkar det är människors subjektiva uppfattningar och erfarenheter otroligt viktiga att 

reflektera över när man arbetar som lärare. Slutligen tack långe mannen och Karin Jonsson för 

att jag kunnat ”varva” gravlaxen, påskfirande, skolavslutning och studentfirande med 

uppsatsskrivande. 

Det var tredje gången gillt, jag lovar! 

Maria Jonsson 

Örebro juni 2015 
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Inledning 

Sverige införde år 2011 en ny skolreform och en ny läroplan för grundskolan (Skolverket, 

2011a). I läroplanen Lgr 11 betonas att skolan har som mål, att varje enskild elev ska utveckla 

ett ansvarstagande för sina studier. Genom ökad förmåga till ansvarstagande skall eleven 

utifrån sina förutsättningar kunna göra bedömningar av kamraters och egna arbetsprestationer. 

I Lgr 11 står även att läraren vid bedömning och betygsättning skall använda sig av all 

information som finns tillgänglig (Skolverket, 2011a). Lärare har idag som uppgift att vägleda 

eleverna i kunskapsbildningen, en ansvarsfull uppgift som behöver löpa som en röd tråd 

genom samtliga av skolans verksamheter för att eleverna skall nå målen i de utbildningar som 

erbjuds (ibid). I Skolverkets sektoransvar för handikappolitiken Skolverket (2009) skriver 

Skolverket att kunskapsbedömning är en pedagogisk kärnfunktion och en viktig del i lärares 

kompetens. Betydelsefulla metoder som inverkar på elevers resultat, menar Skolverket är 

likvärdig bedömning, kamratbedömning, lärarens och andra elevers förväntningar. 

Bedömning i olika former är verktyg som lärare och elever tillsammans kan ändvända sig av 

för att skapa den kreativa kunskapsinhämtningen som Skolverket förordar (ibid). Forskning 

visar att det är avgörande för elevers resultat i ämnet matematik, att omgivningen möjliggör 

en god undervisning i anslutning till en bedömning av det eleven presterat. Det formativa 

förhållningssättet leder till positiv utveckling och livslångt lärande (Hodgen & Marshall i 

Hodgen & Wiliam 2013). Min tjänst är sedan en längre tid tillbaka, på en av statens 

Specialskolor som ingår i Specialpedagogiska skolmyndigheten. Som nybliven behörig 

ämneslärare i matematik, svenska och specialpedagogik har jag uppmärksammat att 

bedömningsformer inom de olika ämnena kan skilja sig åt. I min C-uppsats (Jonsson, 2014) 

Entreprenörskap inom statliga Specialskolan, riktade jag fokus på hur det förhåller sig i 

statlig Specialskola gällande entreprenöriellt lärande. Delaktighet och medbedömning är 

centrala delar inom entreprenöriellt lärande. Resultat visade att flertalet av pedagogerna som 

intervjuades arbetade utifrån tankar och förhållningsätt kopplat till medbedömning. 

Bedömning är en komplicerad del i en pedagogs arbete och inte alltid så självklar att förhålla 

sig till om det skall ske tillsammans i samverkan, genom medbedömning med andra lärare och 

elever, samt mellan eleverna i den statliga Specialskolan. I denna studie har jag varit 

intresserad av att undersöka vilka erfarenheter och uppfattningar som förekommer hos 

speciallärare/specialpedagoger i statlig Specialskola rörande formativ bedömning i ämnet 

matematik. Förekommer det liknande tankar rörande delaktighet och medbedömning inom 

formativa bedömningen i ämnet matematik som inom entreprenöriellt lärande? 
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Bakgrund 

Detta kapitel presenterar framväxten av olika bedömningsformer samt förutsättning för 

bedömning vid undervisning och prov. Vidare beskrivs statliga Specialskolans uppdrag och 

de förordningar och perspektiv som är rådande inom Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Avslutningsvis presenteras resultatet av en granskning av Specialskolorna inom 

Specialpedagogiska skolmyndighetens arbete rörande bland annat bedömning, och 

delaktighet. 

Framväxten av olika bedömningsformer 

Helena Korp (2011) skriver att staten under en längre tid kvalitetsgranskat skolor, genom att 

använda sig av till exempel nationella kunskapsmätningar. Det har visat sig genom åren att 

det funnits stora skillnader i hur bedömningar genomförts. För den enskilde eleven har detta 

utgjort omfattande svårigheter eftersom de nationella kunskapsmätningarna inte har anpassats 

utifrån elevens förutsättningar till att medverkan. Sedan 2000- talets början har lärare börjat 

använda sig av ett nytt sätt som innebär bedömningar som sätter fokus på elevens prestationer 

genom utvärdering. (ibid). 

   Christian Lundahl (2011) beskriver framväxten av olika bedömningsformer där Lundahl 

menar att Edvard Thorndike
1
 och John Dewey

2
 kan ses som traditionsgrundare av diametralt 

motsatta sätt att se på bedömning och utförande av dessa. Deweys tankar utgår från att 

förbättra lärandet genom bedömningar av formativ karaktär där vägen fram till kunskapsmålet 

formar slutresultatet. Detta har visat sig ge bäst måluppfyllelse när det studerats över tid. 

Genom att producera läromedel kopplat till kursplaner där målen tydliggörs, möjliggörs även 

ett lärande som är synligt för eleverna att sträva mot. Edward Thorndikes tankar står för den 

linje som domineras av prov och betyg. Fördelen med resultatstyrd bedömning, menade 

Thorndike, var att det möjliggör för beslutsfattare att bedöma eleverna och det krav som 

samhället ställer, för att på så vis styra skolan. Denna bedömnimngsform benämn som 

summativ (ibid). 

                                                      
1
 Edward Lee Thorndike (1874-1949) Amerikansk psykolog och pionjär inom behaviorismen som förespråkar 

objektiva metoder som sker genom kunskapsprov, psykometri vilka analyseras genom statistisk analys (Lundahl, 

2011). 

2 John Dewey (1859-1952) Danskfödd filosof som förespråkar att utbildning utvecklas genom samspel i en 

lärandesituation, learning by doing. ”Vi lär oss genom delaktighet” (Lundahl, s. 20). 
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Olika bedömningsformer för lärande 

Det finns olika typer och definitioner av bedömningsformer. Summativa bedömningar 

definierar Lundahl (2011) som sammanfattningar av genomförda bedömningar i syfte att 

summera vilken kunskapsnivå eleven har i relation till ett kriterium eller rådande betygsskala, 

norm eller statistiskt värde. Summativ bedömning används idag oftast som en av kontroll av 

resultat på huvudmanna, skol eller på nationell nivå när man önskar beskriva ett resultat. 

Bedömning kan beskrivas som en handling, som ger information menar Lundahl. 

Bedömningar i skolan dokumenteras ofta på olika sätt. Formativ bedömning är en 

framåtsyftande bedömning som syftar till att utveckla elevers, kunskaper och lärarens 

undervisning under lärandeprocessen. Formativ bedömning ger lärandeprocessen underlag att 

vidareutvecklas. Bedömning som verktyg används vid bedömningar oberoende på om den är 

av, formativ eller summativ karaktär. Båda bedömningsformerna kompletterar varandra (ibid). 

   Björn Tolgfors (2014) skriver att formativ bedömning, även benämns som bedömning för 

lärande och har sin grund i en konstruktivistisk kunskapssyn med sociokulturellt inslag. ”Det 

innebär att eleverna lär sig i interaktion med varandra, läraren och den kontext de befinner sig 

i” (s 34). Dagens forskning om bedömning är besläktad med Deweys tankar om pedagogik, 

vilka sätter lärandet och dess processer i centrum. De som forskar om bedömning idag har ett 

övergripande intresse för det som sker i undervisningens olika skeden (Lundahl, 2011). 

   Margaret Heritage (2007) beskriver vid tillbakablick att skolan under lång tid, kombinerat 

med forskning om framåtsyftande pedagogik och bedömning manat elever till att uppvisa 

goda resultat. Trots detta har de som arbetar med undervisning och bedömning ännu inte 

lyckats komma till en gemensam plattform. Heritage menar att bedömning alltför ofta ses som 

en konkurrent till undervisningen, istället för att användas till att ge elever instruktion och 

information som ett verktyg till utökat lärande. Det finns tre grundläggande element skolan 

behöver utveckla, samt fördjupa sig i, förutom utökad kunskap om själva 

bedömningsprocessen. Kunskap om innehållet i de olika ämnena, kunskaper om undervisning 

och pedagogik samt kunskaper om elevernas lärande och utveckling (ibid). Det förekommer 

kritik rörande den formativa bedömningsformen. Randy Elliot Bennet (2011) och Tolgfors 

(2014) belyser vid kritiskt granskande av forskningsmaterial rörande formativ bedömning, 

vikten av att vara noga vid användande av denna form av bedömning. Grunden är att ha 

kunskap i ämnet för att implementera formativ bedömning (ibid). 
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Bristfällig implementering av formativ bedömning eller som Tolgfors valt att benämna det 

bedömning för lärande har i England visat sig ge misstolkningar av det formativa 

förhållningssättet vid lärande och bedömning. Konsekvenser som kan uppstå är att lärare har 

uppfattningen att elever måste visa resultat av lärande med kort varsel samt att läraren även 

måste korta av lektioner och genomgångar för att stämma av, att samtliga elever har förstått 

det som förmedlats. Lektionerna tenderar även att missgynnas av ständiga kontroller av de 

olika tekniker inom formativ bedömningsform som kan användas. Eleverna delar i de 

engelska studierna uppfattningen, att det kan vara svårt att delta i medbedömning och 

kamratbedömning om de saknar den fulla förmågan till språkförståelse (Tolgfors, 2014). 

Förändringar som är varaktiga är ofta av utmanande karaktär. Att implementera och förändra 

arbetet med bedömning tar ofta längre tid än politiker vill erkänna. Ger man lärare för stora 

uppgifter vid införande av nya reformer kan det resultera i överbelastade lärare i arbetet med 

eleverna. Effekten blir den motsatta och kan istället försvåra implementeringen av nya 

arbetssätt (Carless, 2005). Bennet (2011) menar att de som arbetar med lärande måste räkna 

med att formativ bedömning finns i utbildningssystemen i framtiden.  

   formative assessment is both conceptually and practically still a work-in-

progress. That fact means we need to be more sensible in our claims about it, as 

well as in our expectations for it. That fact also means we must continue the hard 

work needed to realise its considerable promise (Bennet 2011, s. 21). 

 

John Hattie (2012) har i sin forskning grundlagt sina teorier genom att ta del av andra 

forskares material i ämnet samt genomfört omfattande metastudier, vilka ligger till grund för 

hur vi ser på och använder oss av, de olika delarna inom bedömning för lärande. Paul Black 

och Dylan Wiliam (2006) menar att det är viktigt att eleverna har kunskap om hur de själva 

lär, samt hur själva bedömningsprocessen sker. De beskriver att den forskning som startade i 

deras regi, inte var i en fördefinierad teoretisk utgångspunkt, utan var resultatet av ett brett 

spektrum av forskning, som framträtt inom formativ bedömning. Vidare har de i flertalet av 

sina kvalitativa studier och projekt använt sig av uppgifter som framträtt genom observationer 

i klassrum och intervjuer med lärare (ibid). 
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Jeremy Hodgen och Dylan Wiliam (2013) beskriver strategier för formativt lärande, 

undervisning och bedömning. 

 Grunden är att utgå ifrån var eleven befinner sig i sitt lärande. 

 Eleven måste ges möjlighet att vara aktiv i sitt lärande genom att denne själv 

är medskapare, delaktighet är grunden. 

 Genom att prata om matematik i större eller mindre grupp skapas en 

grundläggande förståelse genom att elevens egna idéer, leder till nya insikter 

och tankar om hur matematik kan användas. 

 Eleverna bör ha vetskap om syftet med undervisningen och det lärande som 

förväntas, för att kunna göra egen bedömning av sina prestationer. Det bygger 

på att eleven har kunskap om var denne befinner sig kunskapsmässigt i 

förhållande till de kunskapsmål som finns i den undervisning som sker. 

 För att detta skall fungera måste eleven får tillfälle att träna sin metakognition 

i den process som sker samt att kriterierna eleverna skall uppnå är noggrant 

beskrivna. 

 Den sista strategin lyfter fram betydelsen av feedback. Feedback hjälper 

eleven att utveckla sitt lärande (ibid s. 12, 13). 

Skolverkets riktlinjer för bedömning och undervisning 

Undervisning och bedömning är beroende av varandra och svåra att särskilja menar 

Skolverket (2011b). Formativ bedömning bör ske kontinuerligt och utvärdera den 

undervisning som bedrivs. Vid bedömning summativt sker detta vid till exempel 

betygssättning vid prov. Utvärdering av undervisning bör ske fortlöpande under hela elevens 

skolgång, där fokus läggs på vad eleven kan samt vilka steg, eleven skall ta för att nå målet 

med sin kunskapsbildning. Skolverket poängterar att den undervisande läraren har ansvar för, 

att bedöma om undervisning bedrivs, så att eleven kan tillgodogöra sig kunskapen som 

förmedlas. Skolan har ett övergripande ansvar att fortlöpande bedöma samtliga elever, för att 

skatta vilka kunskaper dessa får genom undervisningen som bedrivs. Syftet med dessa 

återkommande granskningar är bland annat att skatta resultaten av undervisningen (ibid). 

   Lärare som ansvarar för betygsättningen, skall utnyttja all information som är tillgänglig om 

vilka kunskaper eleven har samt ställa dessa i förhållande till de nationella kunskapskraven, 

för att sammantaget kunna genomföra en allsidig likvärdig bedömning av elevens kunskaper 

(Skolverket, 2011a). 
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Genom att använda det formativa förhållningssätt kan läraren utvärdera, var och hur eleven 

har sin kunskapsutveckling och samlade kunskap. Den faktor som har visat sig ha störst 

påverkan på den enskilda lärarens sätt att se på bedömning, är kopplat till den kultur och till 

det gängse arbetssättet på dennes skola. De rådande bedömningsformerna bygger ofta på det 

man tar för givet, och är då svårt att synliggöra. Det är viktigt att göra detta förgivettagande 

synligt, genom att studera och problematisera detta. Genom att anta detta förhållningssätt, 

ökar arbetet med de olika bedömningsformerna. Vinsten blir att läraren kan individanpassa 

undervisningen (Korp, 2011) 

   Elevens resultat påverkas av de anpassningar vi möjliggör samt tillåter skriver Skolverket 

(2011b). Det är tydligt beskrivet vilka möjligheter till anpassningar det finns, för den elev som 

är i behov av detta. Grunden är att utgå från det behov av stöd, eleven har i sin 

vardag/undervisning när man planerar för olika prov och tester. Lärarens uppgift är att ta 

ansvar för att de kompensatoriska verktyg eleven behöver finns tillgängliga. Det är i dessa 

situationer av yttersta vikt att kontrollera att eleven har förståelse för informationen, frågorna, 

samt förmågan att tolkat dessa korrekt. Vid till exempel muntliga redovisningar bör principen, 

om en fråga i taget gälla som regel. Läraren har en viktig uppgift att arbeta med förberedande 

prov, samt möjligheten att eleven kan ställa frågor, i de olika provsituationerna samt att ges 

hjälp vid igångsättning, och att hitta minnesfunktionen. Som lärare är det viktigt att inneha 

kunskap om hur funktionsnedsättningar kan framträda samt att kunna tolka kunskapskraven 

med utgångspunkt i den aktuella elevens funktionsnedsättning/ funktionsnedsättningar. För de 

elever som har svårigheter att visa sina kunskaper vid ett provtillfälle, bör denne ges möjlighet 

att visa sin kunskapsinhämtning, i de forum eleven har bäst möjlighet att lyckas med detta. 

Grunden är att tiden är väl anpassad till ändamålet. Vidare beskriver Skolverket att de 

nationella proven i till exempel matematik endast skall ses som ett stöd vid bedömning och 

betygsättning. Den bedömning som slutligen sker har sin grund i lärarens samlade bedömning 

om elevens kunskaper i ämnet (ibid). 
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Statliga specialskolas uppdrag, riktlinjer och perspektiv 

Den Statliga Specialskolans uppgift är att ge de elever som behöver, en anpassad utbildning 

utifrån elevens förutsättningar. Skollagen (SOU 2010:800), Skolverket (2011a) och olika 

förordningar ligger till grund för den verksamhet som bedrivs. Utbildningen som bedrivs 

inom statlig Specialskola skall så långt, det är möjligt motsvara den utbildning som bedrivs 

inom grundskolan. De elever som tas emot i Specialskolan är döva, hörselskadade, de som har 

en språkstörning samt de som är dövblinda eller de som har en synnedsättning i kombination 

med ytterligare funktionsnedsättningar. Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar, efter 

ansökan från föräldrar, om en elev tas emot i denna skolform. Sverige har idag fem regionala 

och tre nationella statliga Specialskolor. Skolverket (2014) beskriver att Specialskolan 

omfattas av läroplan för Specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. I statlig 

Specialskola är det grundläggande att skapa en god kommunikation samt helhetssyn, för att 

samtliga elever skall lyckas nå målen i sina utbildningar (Skolverket, 2009). Enligt Skolverket 

(2009) gör man detta bäst genom att arbeta för en ”helhetssyn där allas rätt till likvärdig 

utbildning är målet” (s 39). Specialpedagogiska skolmyndighetens styrdokument definierar 

helhetssyn som respekt för individen, delaktighet - tillgänglighet, där specialpedagogiskt 

förhållningssätt och relationell
3
 kunskapssyn skapar en helhetssyn. (ibid). 

   Specialpedagogiken som används i skolan har som uppgift att vara ett stöd när den vanliga 

pedagogiken inte är tillräcklig. Syftet med specialpedagogik i skolan är att kompensera eleven 

när det finns brister i den undervisning som sker (Nilholm, 2007). 

Vid granskning av statlig Specialskola 

Skolinspektionen (2009) beskriver i kvalitetsgransknings rapporten Skolsituationen för elever 

med funktionsnedsättning grundskolan vikten av att ingå i en bra ”social situation” (s. 103) för 

att skapa motivation att studera. Grunden är att arbeta för likvärdiga förutsättningar, genom att 

stärka elevers självkänsla och låta denne känna gemenskap och delaktighet med andra i sin 

omgivning. Enligt Skolinspektionen (2009) är ett av syftena med kompetensutvecklingen att 

öka pedagogernas förmåga att bedöma elevers prestationer för att öka måluppfyllelsen. 

Genom ökad förståelse för formativ bedömning som verktyg möter det de rådande 

styrdokumentens mål med kunskapsbildningen i statlig Specialskola (ibid). 

                                                      
3
Relationell kunskapssyn, orsaker till uppkomsten av svårigheter ses inte enbart som den enskilda elevens 

egenskaper. Det kan lika gärna vara miljön, i form av förhållanden, normer, värderingar och förväntningar, 

bemötande, som skapar och bidrar till svårigheterna (Skolverket, 2009). 
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Vid Skolinspektionens (2011) Riktad tillsyn av Specialskolan framkommer det områden som 

behöver åtgärdas. Tillsynsrapporten lyfter bland annat fram, att det finns brister i 

måluppfyllelsen inom de olika ämnena, samt inom delaktighetsaspekterna på samtliga skolor 

inom Specialpedagogiska skolmyndigheten. ”Kunskapsresultaten behöver förbättras […] 

brister i den individuella uppföljningen av varje elevs kunskapsutveckling” (ibid, s 3). Vidare 

skriver Skolinspektionen att samtliga skolor som granskades behöver genom en samlad insats, 

kvalitativt utveckla den individuella utvecklingsplanen och de skriftliga omdömena i formativ 

riktning. Syftet är att förbättra elevens resultat. Skolornas värdegrundsarbete behöver ses över 

och åtgärdas. Personal som är verksamma inom Specialskolan har behov av 

kompetensutveckling för att professionellt kunna utföra sitt arbete (ibid). 
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Tidigare forskning 

Detta kapitel grundar sig på litteratur med anknytning till forskning, avhandlingar och artiklar, 

vilka skapar en förbindelse till studiens syfte. Vid sökande efter material har jag besökt olika 

universitetsbibliotek för att få tillgång till litteratur. Jag har även sökt i olika databaser och 

sökningar över Internet. Vid sökningar över Internet har jag bland annat använt mig av 

sökorden: Formativ bedömning, matematik, statlig Specialskola och specialpedagogik. I 

sökandet efter material har jag även varit i kontakt med Specialpedagogiska 

skolmyndighetens bibliotek på Campus i Stockholm. Avsikten med denna kontakt var att 

försöka hitta material i studiens ämne kopplat till statliga Specialskolans målgrupper. 

Skolan en mötesplats för olika former av bedömningar 

Korp (2011) och Lundahl (2011) skriver att de elever och lärare som möts i dagens skola, har 

erfarenhet av att bedömning kan användas som verktyg, för att främja lärande. Lundahl 

beskriver att boken Bedömning för lärande intar ett läroplansteoretiskt perspektiv där skolan 

är en institution som utgångspunkt och bedömning av kunskap utgör en aktiv del i den 

undervisning som bedrivs. ”Bedömning för lärande handlar om att anpassa bedömningen i 

skolan till läroplanens mer komplexa mål att främja elevernas kommunikativa utveckling, 

deras kreativitet, ansvar och inflytande” (ibid, s. 9). För att kunna bedöma vad elever 

presterar, måste de som arbetar som lärare vara uppmärksamma och kunna särskilja delarna i 

en bedömning. Det är grundläggande att inneha kunskap om bedömningens betydelse, syfte, 

bedömningsmetoder, objekt och bedömningsprinciper. Det är viktigt att förtydliga för vem, 

och hur resultatet av bedömningen kan användas, när eleven går vidare i skolsystemet och ut i 

samhället. Lärare har idag som uppgift att använda sig av bland annat formativ bedömning 

som verktyg, för att bedöma både produkten men framför allt processen dit. Bedömningen i 

klassrummet är en integrerad del av undervisningen där lärarens uppdrag är att främja elevens 

medskapande och delaktighet, i sitt och sina klasskamraters lärande. De uppfattningar och 

föreställningar som råder på organisationsnivå bland lärare, är att det finns komplicerade delar 

inom bedömning. Dessa har sin utgångspunkt i personliga erfarenheter av bedömning, samt i 

allmänna kulturella synsätt och forskning (Lundahl, 2011). 
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Specialpedagogik ett komplement vid lärande 

Jerry Rosenqvist (2007) beskriver det pedagogiska och specialpedagogiska fältens framväxt, 

och han menar att forskning är grundläggande för utveckling inom dessa fält. 

Specialpedagogisk forskning och utveckling har gått från att inta ett kategoriskt perspektiv till 

att i dag arbeta för nya perspektiv som deltagarperspektivet. Specialpedagogik är ett 

kunskapsområde som är svårt att samla i en gemensam nämnare. Detta område är komplext, 

tvärvetenskapligt och inrymmer flertalet olika perspektiv och sätt att åskådliggöra dessa på. 

Det är viktigt att studera samspelet mellan eventuella diagnoser, pedagogik och de 

psykologika förlopp som sker för att kunna sätta in de rätta insatserna i skolan (Nilholm, 

2007). Det finns brister i dagens skola inom delaktighetsaspekterna
4
 för de elever som har 

funktionsnedsättningar. Kristina Szönyi och Tove Söderqvist Dunkers (2012) har i en studie, 

ställt sig frågan vilka konsekvenser detta ger, för denna grupp av elever, inte bara idag, utan 

också i ett vidare livsperspektiv. Ett flertal forskare belyser olika förutsättningar för att kunna 

tala om delaktighet. Det krävs ”tillgång, tillgänglighet och tillfälle” (Lewin, 2011, s. 95).  

   Det är extra viktigt att vara extra lyhörd för de barn som bor övervägande del ”av sina vakna 

timmar på offentliga institutioner. Forskning inom har visat att för de barn som befinner sig i 

miljöer, som präglas av värme, omsorg och inlevelse, sker en utveckling i gynnsam riktning. 

Kvaliteten i samspelet har stor betydelse för relationen. Genom relationsbyggande motiveras 

samspel. Lärandet ökar, om relationens kvalitet är i centrum. Sker detta skapas 

utvecklingsfrämjande element, som ibland är så självklara att vi bortser från dessa i mötet 

med barnen (ibid). Kunskap om samspelet och de ”pedagogiska självklarheterna” (s. 22) i 

mötet med barn är grundläggande för god utveckling belyser forskning (Linder & Breinhild 

Mortensen, 2008) 

 

 

 

                                                      
4
 Delaktivitetsaspekter: Tillhörighet, Tillgänglighet, Samhandling, Erkännande, Engagemang, Autonomi.  

Delaktighet menar redaktörerna Szönyi och Söderqvist Dunkers (2012) medför att man bör ta hänsyn till 

delaktighetsaspekter för att skapa tillgänglighet. 

Tillgänglighet menar Szönyi och Söderkvist Dunkers” handlar om att ha tillgång till aktivitetens fysiska, 

symboliska och socio – kommunikativa sammanhang” (s. 19) vidare belyser de den starka kopplingen mellan 

tillgänglighet och övriga delaktighets aspekter, är graden av tillgänglighet tydlig finns en god grund för hög 

delaktighet inom de övriga aspekterna.  
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Roger Säljö (2000) belyser att språket som vårt viktigaste kulturella redskap som vi använder 

vid kommunikation och för att samordna oss. Någon klar definition av begreppet redskap 

framkommer inte i Säljös text, men tydligt är att det inbegriper en bred och omfattande 

kategori. Exempel kan vara att redskap, innefattar samtliga språkliga föremål vi människor 

använder oss av, i syfte att skapa förståelse och kommunikation (Säljö, 2000). Språk och 

kommunikationens betydelse är centrala delar i dagens läroplan Skolverket (2011a), vilken 

har sin grund i Lev Vygotskijs
5
 teorier om ett sociokulturellt perspektiv på lärande. De lärare 

som har relationen, medskapandet samt språket och kommunikationen i fokus kommer att ha 

goda chanser, trots komplexiteten i lärandebedömningar att lyckas med dessa (Partanen, 

2008). Erfarenheter av samspel mellan oss människor, har en avgörande betydelse, för vår 

begreppsbildning samt för språkets betydelse vid lärande. Detta kan möjliggöras i 

undervisningen, ”genom att eleverna får tillfällen att tala om sina problemlösningsförsök samt 

genom att ta del av sina kamraters lösningsmetoder” (ibid, s. 43). Denna verbala 

kommunikation öppnar upp för att det finns ett antal metoder man kan använda för att komma 

fram till svaret på det matematiska problemet som framställts genom att förståelsen succesivt 

har byggds upp (Ahlberg, 1995). Skolforskning har granskat meningsskapande och inre 

motivation under stor del av 2000-talet. Grunden är att skapa ett meningsfullt lärande i skolan 

som elever kan använda i vardagslivet när skolgången är avslutad (Partanen, 2008). Om man 

som lärare inte kan övervinna effekterna av bedömning, som är styrd så bör man istället 

utnyttja den. Elever kommer alltid att fundera på hur de skall bli granskade, för att därefter 

lära sig vad som krävs av denne. Lärarens uppgifter är att bedöma vad elever presterar. 

Jönsson ställer en viktig fråga: Vad är en god bedömning och hur går dessa till? Det som 

framkommit i forskning är att engageras elever i lärande och bedömningsprocessen kan 

lärandet bli lustfyllt och motiverande för eleven (Jönsson, 2013). 

 

 

 

 

 

                                                      
5
 Lev Vygotskij (1896-1934) rysk teoretiker, pedagog, psykolog samt filosof. Vygotskijs infallsvinkel 

kulturhistoriskt intar ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Utveckling sker i relation där omgivning, språk 

och kommunikation har avgörande betydelse för barnets/individens utveckling (Säljö, 2000). 
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Klassrummet en arena för bedömning 

Barn har utvecklat fantastiska förmågor redan innan de börjar skolan, skriver John Mason 

(2003). En av dessa förmågor är att föreställa sig saker i tanken och att även kunna 

manipulera denna. En fråga som är intressant att ställa sig menar Mason är: Hur kan jag få 

eleverna att använda sina egna förmågor? Mycket av det vi lär oss, är kunskap vi inhämtar 

utanför skolan. Som barn har vi lärt oss saker utan att undervisas av lärare. Det finns dock 

områden som kräver mer av oss för att lära som vi måste öva på. Några av dessa områden är 

när vi lär oss att räkna, skriva och läsa. Vid undervisning som är formellt utformad är det av 

stor betydelse, hur läraren har utformat sina lektioner. På rasterna är lärandet informellt, den 

sociala interaktionen ökar och står i centrum. Båda formerna av lärande är viktiga för elevens 

välbefinnande och utveckling (Gärdenfors, 2010). Gärdenfors tankar knyter an till Paul Black 

och Dylan William (2009) som lyfter vikten av att ”The teacher is responsible for designing 

and implementing an effective learning environment” (s. 7) och definierar formativt samspel 

enligt följande: 

A formative interaction is one in which an interactive situation influences 

cognition, i.e., it is an interaction between external stimulus and feedback, and 

internal production by the individual learner. This involves looking at the three 

aspects, the external, the internal and their interactions (Black & Wiliam, 2009, 

s. 11). 

   Olav Lunde (2010) beskriver matematik ur en specialpedagogisk synvinkel och menar att 

flertalet barn inte alltid uppvisar svårigheter i matematik trots att resultaten uteblivit. 

Matematiksvårigheter menar Lunde är ett eftersatt forskningsområde som först på senare år 

har belysts. För denna grupp av elever är det viktigt att kartlägga bakgrund till eventuella 

svårigheter för att därefter kunna utforma individuella pedagogiska insatser. Elever med 

svårigheter, i matematik kan ha sociala och emotionella problem, till exempel dålig självbild, 

ängslan, ångest eller depression. Svårigheter i matematik kan bero på avgränsade, störningar i 

arbetsminnet eller generella svårigheter med de kognitiva förmågorna. Risken att hamna i 

matematiska svårigheter, när man påvisar uppmärksamhet- och koncentrationssvårigheter är 

betydande. Lärare till dessa elever, bör ägna tid till observation av eleverna samt 

uppmärksamma utfallet, av de olika strategier i lärandeprocessen som framträder. Det är 

viktigt att notera spontana frågor, för att på så sätt inhämta kunskap om hur, eleven tänker och 

vilka funderingar som förekommer (ibid). 
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Charlotta Vingsle (2014) redovisar i licentiatavhandlingen Formative assessment: Teacher 

knowledge and skills to make it happen hur en lärare i årskurs fem, använder sig av formativ 

bedömning, under flertalet lektioner i matematik. Resultatet som blev synligt, var att läraren 

upplever att formativ bedömning, är mångfacetterat och många gånger svår och krävande för 

läraren att utföra. 

Till exempel, under en formativ bedömningspraktik som sker minut för minut så 

använder läraren kunskaper och förmågor för att framkalla, tolka och använda 

den informationen för att bättre kunna möta elevens behov. Läraren hjälper också 

eleverna att engagera sig i och ta ansvar för sitt lärande under lärande aktiviteter. 

(Vingsle, 2014, s. II). 

Vingsle reflekterar över den komplexitet bedömning innebär i klassrummet, samt att den 

formativa bedömningspraktiken ställer stora krav på läraren som undervisar. Läraren behöver 

ha kunskap, om hur man förstärker elevernas engagemang i sitt lärande för att därefter ta eget 

ansvar över det. Grunden är att kartlägga elevens lärande och utifrån det, ha förmågan att 

anpassaundervisningen till varje enskild individ eller grupp. Det är viktigt att läraren skapar 

strategier samt förtydligar vad de olika begreppen inom ämnet betyder. Formativ bedömning, 

kunskap om begrepp och teorier om självreglerat lärande samt motivation, hjälper läraren att 

sätta ord på sin tysta lärarkunskap. Den studerade läraren har använt sig av tre faser i den 

formativa bedömningspraktiken genom att samla in, tolka samt använda informationen som 

framträtt för att förstå hur eleverna har uppfattat det som denne presenterats under lektionen. 

Läraren i klassrummet beskriver att det är lätt att dra för snabba slutsatser som sedan visar sig 

vara tagna på fel grunder. En lärare måste man vara kompetent inom sitt område samt ha 

förmåga att fatta snabba beslut när undervisningen pågår i kombination, med att kunna 

hantera ny matematik i olika former och undervisningstekniker. Vingsle menar att en 

lyssnande lärare utmanas i sina ämneskunskaper, pedagogiska ämneskunskaper samt i 

generella pedagogiska kunskaper. Den lärare som aktivt engagerar sig och ställer frågor till 

eleverna kommer mötas av elever som för frågor vidare till sina kamrater i dialog, innan den 

slutligen besvaras inför hela klassen. Formativ bedömningspraktik i klassrummet är en viktig 

ingrediens vid måluppfyllelse, dock av komplex natur. Skolans ledning spelar en viktig roll 

för måluppfyllelse deras uppgift är att skapa forum och tid till kontinuerliga diskussioner samt 

erbjuda kompetensutvecklande insatser (ibid). 
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Det förekommer likheter i Vingsle (2014) resultat vilket knyter an till det resultat Sanna 

Wettergren (2013) på Stockholms Universitet presenterat. Wettergren belyser vikten av att 

lärare samtalar, om bedömning och matematikkunnighet. Komplexiteten i 

bedömningsprocessen har analyserats med hjälp av fokusgruppsintervjuer i två skilda 

lärargrupper. Resultatet som framkom var att det skiljer sig, mellan de olika ämneslärarnas 

tankar kopplat till ämnena svenska och matematik. Syftet med studien var att synliggöra vilka 

tankestilar, som förekommer i bedömning tillsammans med matematikkunnighet. 

Skolledningen har en viktig roll i att möjliggöra lärarens arbete och dess utveckling. 

Bedömningen är komplex och behöver få utrymme rent tidsmässigt, då den är förknippad med 

stort ansvar (ibid). 

Problemlösning gynnas av formativ bedömning  

Andreia Balan (2012) har i en effektstudie belyst undervisning i matematik på gymnasienivå. 

I en av de undersökta grupperna Grupp ett användes matriser tillsammans med tydligt 

uppsatta mål och återkoppling gällande de prestationer eleverna visade. Kamratbedömning 

var även representerad i denna grupp, samt att det rådde en god kommunikation kring lärande 

bedömning mellan elever och lärare. I kontrollgruppen benämnd som nummer två, bedrevs en 

undervisning där återkoppling inte var en strategi, som läraren medvetet använde sig utav. 

I kontrollgrupp ett där formativ bedömning systematiskt användes, ökade eleverna sin 

förmåga i matematiska resonemang och problemlösningsförmåga. Eleverna fick i denna grupp 

en djupare förståelse, för olika tekniker till lösningen av uppgifter inom matematik, samt i 

vardagsmatematiken. Balan för fram vikten av att sätta tydliga mål, samt förordar 

användningen av bedömningsmatriser i bedömningsarbetet samt att synliggöra elevers 

lärande, genom att använda problemlösningsuppgifter enskilt och i gruppdiskussioner. Balan 

beskriver att resultatet som framträtt under intervjuerna är hur delar i den formativa 

bedömningsformen samverkar och påverkar varandra i klassrumsundervisningen i matematik.  

Balan lyfter vikten av att se möjlighet till förändring i perspektiv och praktik när det gäller 

hur bedömning och undervisning samordnas och samverkar med varandra. Balan skriver att 

problemlösning gynnas av formativ bedömning. Lärarens roll är viktig, dennes uppgift blir att 

ge nyanserad återkoppling på elevens presentationer, samt instruktion om hur eleven kan gå 

vidare i sitt resonemang. Eleverna kommer med fördjupad kunskap, fungera som resurser för 

varandra genom kamratåterkoppling/bedömning. Grunden är att skapa forum för bedömning 

genom kommunikation, som omfattar samtliga lärare och elever som samarbetar (ibid). 
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Det finns dock en reservation angående studiens resultat då det verkar som de lågpresterande 

eleverna framförallt gynnades av undervisning formad utifrån en formativ ansats (Balan, 

2012). Hodgen och Wiliam (2013) belyser frågor om hur en lärare bedömer elevers 

kunskaper, samt vikten av anpassning i undervisningen till den enskilda elevens, 

förutsättningar och förmåga. Forskning visar betydelsen, av konstruktiv och korrekt 

återkoppling i det dagliga arbetet i ämnet matematik, för att skapa en djup och grundläggande 

förståelse hos eleven. “Feedback, kamrat- och självbedömning är viktiga redskap I denna 

process och rätt använt kan formativ bedömning ge stor framgång i lärandet” (ibid s. 11). Det 

är centralt för en lärare att undersöka hur elever förstår information, den får om sig själva och 

de insatser som utförs i skolan. Genom att öka självkänslan skapar det förbättringar på flera 

områden. Stärks eleven kan denne hantera uppgifter som utmanar lärandet. En trygg elev tål 

att misslyckas och stimuleras av att delta i gruppaktiviteter. En framgångsrik lärare gör 

undervisningen synlig för eleverna vilken resulterar att denne även synliggjort undervisningen 

för sig själv (Hattie, 2012). 

Ämneskunskaper i matematik är grunden 

Elever som når goda resultat har med stor sannolikhet en lärare, som har en god förmåga att 

överföra sina ämneskunskaper, till den undervisning som bedrivs. Goda ämnesdidaktiska 

kunskaper är en av faktorerna som kan ge förklaring på god måluppfyllelse. Nyckeln är att ha 

möjlighet att ge elever förklaring på de uppgifter, de möter och exempel på problem som 

eleven tillsammans med lämpliga strategier har möjlighet att lösa. Grunden är att kunna växla 

och att ge förklaringar på ett varierat sätt. Genom att läraren själv har goda förankrade 

kunskaper i ämnet matematik, kan den centrala förmågan till att variera förklaringsmodeller 

befästas. Lärarens repertoar som förankrats i ämneskunskaper lyfter fram elevens förmågor, 

resultat vid bedömning vilket i sin tur påverkar måluppfyllelsen. Det är betydelsefullt att 

eleven möter flertalet praktiska uppgifter, som lägger grunden för diagnoser som utvärderar 

lärandet, och kunskaperna som skall bedömas. Det räcker inte att endast utvärdera det eleven 

lärt sig. Lärarens uppgift är att ge eleven kunskap, om de strategier som behövs, för att eleven 

skall kunna förbättra sina resultat. Denna process är av formativ natur. De lärare och elever 

som arbetar med tydliga mål med återkoppling, har goda chanser att även nå dessa, genom en 

framåtsyftande bedömningspraktik som redskap. Det är intressant att beakta att studiens 

empiri bestod av etthundraåttio tyska lärares samt fyratusen studenters erfarenheter av 

bedömning av dennes kunskaper i ämnet matematik (Baumert et. al, 2010). 
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Studien som är kvantitativ visar att variationen i hög grad kan ställas mot lärarens 

ämnesdidaktiska kunskaper vilka i slutänden visade sig vara viktigare än rena 

ämneskunskaper (Baumert et. al, 2010). 

Bedömning och lärande viktigt att synliggöra i klassrummet 

Det är viktigt att lägga fokus på formativ bedömning vilken kan vara nyckeln till lärande. 

Grunden är att lyfta fram framgångsfaktorer om hur lärare bör arbeta i klassrummet för att 

främja lärandet (Black, Harrisson, Lee, Marshall & Wiliam, 2004). 

   Lisa Björklund Boistrup (2010) har i sin doktorsavhandling tagit utgångspunkt i två teorier, 

socialsemiotik samt ett diskursivt och institutionellt perspektiv. Syftet var att genom 

kvalitativt angreppsätt analysera samt förstå mindre och ibland otydliga 

bedömningshandlingar i diskursiva praktiker rörande matematik. Björklund Boistrup 

studerade fyra mellanstadieklasser i en vecka, under deras lektioner i matematik. Resultatet 

visar att en lärare, som använder sig av kontinuerliga klassrumsbedömningar, ger eleverna 

goda förutsättningar att öka sina möjligheter till god kunskapsinhämtning i ämnet matematik. 

Bedömning bör, menar Björklund Boistrup vara en flerpartsaktivitet där eleven intar en aktiv 

roll i medskapandet. Klassrummsbedömning hör till den formativa forskningstraditionen och 

är ett stöd i lärande bedömning. Olika former av bedömningsinnehåll och form påverkar starkt 

elevens lärande, vilken bör ses som en social process där grunden är att eleven har kunskap 

om läroplanen och dess kunskapsmål. Eleven bör ha en god omvärldsuppfattning, för att i 

samspel med läraren, kunna göra olika former av bedömningar som gynnar lärandet. 

Historiskt sett har skolan intagit ett behavioristiskt perspektiv på lärande där läraren ensam 

stått för bedömningen eleven tilldelats. Dagens elever ingår i kommunikativa sammanhang 

som nu granskas där elevens egen aktivitet är central för måluppfyllelsen. Björklund Boistrup 

belyser att dialogen främjar lärandet samt att klassrummsbedömning, sker i olika kontexter 

där förutsättningarna skiftar till förmån, för elevens lärande. Det är viktigt att vara vaksam på 

hur samspelet och återkopplingen sker. Den återkoppling eller beröm som för fram kritik utan 

syfte, stärker inte det fortsatta lärandet eller elevens aktiva deltagande i processen. 

Återkoppling iform av beröm skall vara kopplat, till elevens arbetsprocess. Grunden är att 

läraren visar ett intresse och uppmuntrar till dialog, för att senare beskriva lämpliga metoder 

och begrepp eleven, kan använda sig av för att lyckas. Det är viktigt att eleverna får delta i 

kritiska reflektioner, öppna samtal och diskussioner om hur man tillämpar matematik (ibid). 
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I klassrummet som studerat fanns alla bedömningsdiskurser samlade. Dessa sammanfattar 

Björklund Boistrup (2010) i fyra olika förhållningssätt, i hur det förhåller sig runt 

klassrummsbedömning i ämnet matematik. 

 Gör det rätt och gör det fort. I detta förhållningssätt ställer läraren frågor som 

eleven besvarar rätt/fel. Läraren och eleverna för här ingen dialog, aktiviteten 

är låg samt möjligheterna att utveckla lärandet i matematik begränsad. 

 Vad som helst duger. Det andra förhållningssätt lyfter fram att återkoppling 

sällan förekommer, om något sker så är det via ett beröm som ofta saknar 

betydelse samt att diskussionerna uteblir trots att eleven kanske missuppfattat 

de matematiska lösningarna. Eleven intar en passiv roll och förlorar då 

möjlighet till sin utveckling inom matematik. 

 Diskussionen kan starta varsomhelst. När så är fallet för eleven och läraren en 

aktiv dialog om de olika matematiska lösningarna som går att finna och 

utveckla. Grunden i klassrummsbedömning är att fokus ligger på den aktiva 

processen som skapar förutsättning för elevernas lärande. 

 Förhållningssättet lyfter att det tar tid att resonera om elevens kunskaper skall 

relateras till mål som uppnåtts och de nya mål som skall formas (s.157 - 160). 

Vidare belyser Björklund Boistrup att bedömningshandlingarna bör koncentrera sig, på de 

olika matematiska processerna, samt till problemlösning. Det är viktigt att få tid att tyst 

reflektera och fundera över de olika matematiska frågeställningar eleven mött samt att förstå 

att elevens agerande behöver stort eget utrymme, Sker detta finns det goda förutsättningar att 

lyckas i klassrummet. Eleven har en betydelsefull roll att fylla (ibid). 
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När det uppstår svårigheter i matematik  

Gudrun Malmer (2002) beskriver att ”Lärandet är en process där produkten kallas kunskap, 

saknas förståelsen kan man inte tala om verklig kunskap och då kan den heller inte tillämpas i 

nya och delvis förändrade moment”(s 40). Det finns flertal elever som har svårigheter vid 

övergångarna inom de olika områdena i matematik beroende på att språket vi använder i 

matematik ändrar karaktär. Matematik som ämne innefattas av en blandning av den 

matematik som skall samverka med individens möjlighet och förmågor. Det är avgörande för 

resultatet att omgivningen möjliggör en undervisning som leder till positiv utveckling och 

livslångt lärande (Ljungblad, 2001). Räknesvårigheter förknippas idag ofta med dyskalkyli 

och menar att begreppet används i huvudsak för att öka förståelsen för de problem som 

uppstår främst inom grundläggande aritmetik (Butterworth, 1999).  

   Ann – Louise Ljungblad (2003) beskriver att svårigheter i matematik, som benämns som 

Matematiksvårigheter ofta används som ett generellt begrepp. Anledningarna till svårigheter, 

i att lära sig matematik är mycket nyanserat. Ljungblad menar att inom det 

specialpedagogiska fältet, kan matematiksvårigheter av specifik karaktär vara en av många 

förklaringar. Det krävs god pedagogisk och didaktisk insikt om vad dessa problem, kan 

innebära för eleven. Det är grundläggande för läraren att analysera, vad som kan vara den 

primära orsaken till de svårigheter som uppstår hos eleven. Gemensamt för barn med primära 

räknesvårigheter är att de har svårt att snabbt tillgodogöra sig och tolka siffror, tal och antal i 

olika situationer (ibid). Vid utvecklande av förståelse rent generellt samt vid språkförståelsen 

inom olika områden att ”Ibland är det enkla förändringar i miljön som ger goda resultat, 

exempelvis anpassningar i miljön och undervisningen” (Tufvesson, 2014, s. 34).  

   God undervisning som inbegriper ett rikt register krävs om eleven skall tillgodogöra sig, 

matematisk kunskap om talfakta för att kunna automatisera symbolspråket. Grundläggande är 

att förstå för att lära sig identifiera matematiska problem. Övning ger färdigheter, men 

övningen bör utgå från att barnet/eleven förstår (Löwing & Kilborn, 2002). Genom att 

vägleda från det konkreta till det abstrakta, samt att arbeta tillsammans med en flexibel och 

lyhörd pedagog, på för barnet/eleven rätt nivå skapas gynnsamma möjligheter till förståelse i 

matematik. Ett mekaniskt övande är inte att föredra. Undervisningen bör däremot vara 

varierande samt väl strukturerad för att skapa en positiv erfarenhet av att lära sig matematik 

(Ahlberg, 2001). 

 



19 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Formativ bedömning har fått stor uppmärksamhet i det svenska skolsystemet de senaste åren. 

Trots det kan det i mycket liten grad sammanbindas med forskning inom specialpedagogik 

och statlig Specialskola både vad gäller nationella samt internationella studier kopplat till 

undervisning i och om matematik. Forskningsresultat visar att formativ bedömning kan vara 

en nyckel till lärande men är i behov av kunskap och kräver tid. Forskning rörande 

bedömning lyfter fram att formativ bedömning har positiv effekt på lärande. Tillsammans 

med bland annat problemlösning hjälper denna bedömningsform, lärare och elever att 

tillsammans arbeta i matematikklassrummet. Det förekommer kritik rörande formativ 

bedömning, vilken uppmanar lärare att vara lyhörda vid användande, då den befinner sig i 

implementeringsfasen och kräver kunskap. En flexibel samt lyssnande lärare skapar 

möjligheter till förståelse genom att arbeta praktiskt och konkret med laborativa övningar. 

Specialpedagogiken i skolan har som uppgift att verka som stöd när den vanliga pedagogiken 

inte räcker till. Specialpedagogisk forskning har historiskt sett i stor utsträckning intagit ett 

kategoriskt perspektiv. Idag verkar istället deltagarperspektivet vara det dominerande 

perspektivet. Trots detta visar studier att det förekommer brister i skolan inom 

delaktighetsaspekterna för elever med funktionsnedsättning. Skolforskning visar att när 

eleven ges möjlighet att vara delaktig i sitt eget lärande, ökar möjligheten att nå de uppsatta 

kunskapsmålen i utbildningarna. Kartläggning av elever som har någon form av svårigheter i 

matematik, kräver pedagogisk och didaktisk kunskap för att därefter kunna anpassa 

undervisningen. Samarbete, samspel och språkförståelse har avgörande betydelse vid 

begreppsbildning i ämnet matematik. Forskning beskriver att det är viktigt att tala om 

matematik samt att läraren har den ämneskompetens som krävs. Grunden är att arbeta med att 

identifiera, likheter och skillnader när eleverna utvecklar matematiska strukturer och 

resonemang. Elever i behov av särskilt stöd är beroende av att omgivningen, tillsammans med 

skolans ledning, möjliggör en undervisning och diskussioner som leder fram till positiv 

utveckling och ett livslångt lärande med kvalitet. 
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Egna tankar 

När jag summerar den tidigare forskningen rörande bedömning i skilda former kan jag 

sammanfatta att förändringar av bedömningskulturer inom skolans värld sker över tid. Dagens 

lärare har mycket att förhålla sig till i de rådande styrdokumenten. Vid efterforskning i nära 

anslutning till formativ bedömning i ämnet matematik kopplat till målgruppen, inom statlig 

Specialskola har jag inte funnit något, enhetligt material. Materialet jag funnit har behandlat 

formativ bedömning som en av bedömningsformerna som finns att tillgå, samt de svårigheter 

i matematik, som kan uppstå. En avslutande reflektion är att dagens läroplan Lgr 11 

introducerades år 2011 och snart är föremål för utvärdering. Vid sökande efter forskning 

rörande kritik till den formativa bedömningsformen har jag inte funnit något enhetligt 

material. Jag har studerat kritik rörande formativ bedömning och uppmärksammat att formativ 

bedömning precis som det entreprenöriella lärandet är i framåtskridande process. Den kritiska 

forskningen menar att benämningarna inom dessa två förhållningssätt över tid kanske kommer 

att få nya samlade benämningar och uttryck.  
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Syfte och frågeställning 

Forskning visar att det är viktigt att uppmärksamma att kompetensutveckling utgör en 

betydande faktor vid implementering av en ny bedömningsform oavsett karaktär. Utifrån 

dessa tankar har jag format syftet i denna uppsats. Den formativa bedömningsformen har fått 

en framträdande roll vid bedömning av elevers kunskaper i dagens skola. Inledningsvis 

beskrevs att jag är intresserad av att undersöka vilka erfarenheter och uppfattningar som 

förekommer hos speciallärare/specialpedagoger inom statlig Specialskola rörande formativ 

bedömning i ämnet matematik. En fråga jag ställt mig, är om speciallärare/specialpedagoger 

inom statlig Specialskola har olika erfarenheter och uppfattningar rörande, till exempel 

delaktiget och medbedömning, inom den formativa bedömningsformen i ämnet matematik. 

Förekommer det även här variationer, som inom det entreprenöriella lärandet jag tidigare 

studerat? 

Syfte med studien är att belysa speciallärare/ specialpedagogers erfarenheter och 

uppfattningar av formativ bedömning i ämnet matematik  

Med utgångspunkt från ovanstående syftet har följande frågeställningar formulerats. 

 Vilka erfarenheter och uppfattningar av den formativa bedömningsformen i ämnet 

matematik har speciallärarna/ specialpedagogerna? 

 Vilka möjligheter och hinder uppfattar speciallärare/ specialpedagoger att det finns i 

arbete med formativ bedömning i ämnet matematik? 

Metodologi 

Detta kapitel presenterar valet av metodansats och metod för datainsamling samt hur jag gått 

tillväga när jag genomfört intervjuerna. Vidare beskrivs undersökningens upplägg, urval, 

genomförande, transkribering och analysförfarande. I kapitlets avslutande del redogörs för 

etiska överväganden, metodreflektion samt undersökningens trovärdighet och tillförlitlighet. 

Fenomenografi 

Utifrån mitt intresse av att ta del av speciallärare/specialpedagogers egna erfarenheter och 

uppfattningar av formativ bedömning i ämnet matematik inom statlig Specialskola, har jag 

valt att i analysarbetet använda mig av fenomenografi som metodansats. Fenomenografi är 

formad utifrån att kunna beskriva och förstå hur vi människor uppfattar fenomen i vår 

omvärld (Dahlgren & Johansson, 2015). 
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Ference Marton och Shirley Booth (1997) utvecklade fenomenografin på Göteborgs 

Universitet under 1980-talet. Själva namnet fenomenografi går att härleda till grekiskan där – 

grafi betyder beskriva. Fenomenografi har sin ursprungspunkt inom pedagogiken och gör inte 

anspråk på att vara vetenskap då den har som utgångspunkt att verka som en variationsanalys 

vilken i sin tur har som uppgift att lyfta fram vilka uppfattningar som förekommer i den 

studerades livsvärld (Marton & Booth, 1997). Steinar Kvale (1997) beskriver att 

fenomenografi inspirerats av fenomenologin, men att fenomenografi riktar sig till 

uppfattningar. ”En uppfattning är således ett sätt att förstå något eller ett sätt att erfara 

något” (Dahlgren & Johansson, 2015 s. 162 - 163) Filosofen och tyske matematikern Edmund 

Husserl utvecklade i 1900-talets början filosofin fenomenologi Termen fenomenologi hade 

uppträtt tidigare men först genom Husserls fördjupning och insatser har den sin nuvarande 

form (Bengtsson, 2001). Inom fenomenologin skall man fråga efter utgångspunkten, det 

grundläggande inom vetenskapen för att därefter ifrågasätta det man tar för självklart i 

vardagslivet, för att på så vis sätta de redan fastslagna meningarna inom parentes och studera 

det som framträtt i sig (Husserl, 1995). Utifrån människans perspektiv på sin värld, söker man 

inom fenomenologisk forskning i detalj redogöra för struktur och innehåll hos människors 

medvetenhet. Grunden är att kunna förstå att människors uppfattningar hänger samman, med 

den kvalitativa mångfalden. På så vis kan människors uppfattningar bli unika för den 

upplevande (Stensmo, 1994).  

   Denna studies syfte är dock inte att beskriva essensen, utan har som syfte att lyfta fram 

speciallärarnas/specialpedagogernas subjektiva uppfattningar rörande formativ bedömning i 

ämnet matematik. Det finns kritik mot användande av fenomenografi som ansats. Michael 

Uljens (1989) belyser att metodik och forskningsstruktur saknar tydlighet beroende på att 

beskrivningar och det man tolkar inte är djupgående. Jag har i texten ovan tidigare nämnt att 

fenomenografi inte gör anspråk på att vara vetenskaplig utan har som uppgift att verka som en 

variationsanalys något som lämpar sig väl i denna studie. Det kan vara svårt att generalisera 

när det förekommer människor inom samma arbetslag som delar likartade uppfattningar. 

Detta beror på att de kan delge varandra och dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. På 

detta vis kan det därefter tolkas olika beroende på vad som framkommit (Stensmo, 1994). Vid 

ett mindre antal utsagor finns det problem med att generalisera resultaten som framträder, 

detta är inte mitt mål med studien. Inom kvalitativ forskning måste tillvägagångssätt och 

analys av material tydligt redovisas. Det är viktigt att klargöra att det inte bör ske, några 

analyser på förhand eller någon teoretisering om fenomenet som undersöks (Denscombe, 

2009). 
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Metod för datainsamling  

Vid valet av metod för datainsamling har jag studerat Kvale (1997) som skriver att intervju är 

ett oersättligt verktyg att använda vid insamling av information. Jag anser att intervju som 

metod lämpar sig väl i denna studie. Genom intervju erbjuds möjlighet till att få svar på de 

frågor jag ställer samt till följdfrågor om jag behöver förtydligande 

Den kvalitativa metoden syftar till att fånga egenarten hos den enskilda enheten och 

dess speciella livssituation, de påvisar även vilka möjligheter och begränsningar vi har 

i valet av en kvalitativmetod vid tolkning av informationen. Med ett kvalitativt 

angreppssätt har den som ”forskar” flexibel planering och nära förhållande till 

informationskällan, detta borde ge goda möjligheter till relevanta tolkningar (Idar 

Magne Holme & Bernt Krohn Solvang, s. 82, 83). 

Runa Patel och Bo Davidson (2003), Kvale (1997) samt Holme och Solvang (1997) beskriver 

att man genom detta metodval får en god föreställning om ett fenomen, händelse och den 

enskilde individens livsvärld som de intervjuade befinner sig i, vilket är lämpligt vid 

användande som verktyg i kombination med fenomenografi.  

Kvalitativ intervju 

Holme och Solvang (1997) beskriver att under de samtal som framträder vid en intervju, 

skapas material som senare skall tolkas och därefter bearbetas till text för vidare tolkning. Jan 

Hartman (1998) och Kvale (1997) lyfter att intervjuer är mycket lämpliga att använda 

eftersom den person som intervjuas berättar om det som är intressant, för just denne. Patel och 

Davidsson (2003) menar att man genom användande av verbala utsagor enklare kan utforska, 

och ta del av personens föreställningar och livsvärld eller om någon företeelse som framträtt 

varit begränsad. 
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Urval 

Studiens urvalsgrupp består av sju speciallärare/specialpedagoger som har sin anställning 

inom Specialpedagogiska skolmyndighetens Specialskolor. Vid studiens planering tillfrågades 

verksamma lärare med behörighet att undervisa i ämnet matematik inom statlig Specialskola, 

om intresse fanns att bidra med sina uppfattningar och erfarenheter kopplat till studiens ämne.  

Dessa speciallärare/specialpedagoger tillfrågades av mig och av andra anställda inom 

Specialpedagogiska skolmyndigheten och är i sig ett urval grundat på att jag önskat svara på 

studiens syfte och frågeställningar. Samtliga speciallärare/specialpedagoger som tackade ja 

till att delta har behörighet att undervisa i ämnet matematik. Speciallärarna/ 

specialpedagogerna undervisar i olika skolformer grundskola, grundsärskola och 

träningsskolan. Det förekommer olika skolformer i de skilda grupperna på de aktuella 

skolorna på grund av att elevantalet är begränsat. Som Speciallärare/specialpedagog kan man 

undervisa i samtliga skolformer. Antalet elever i varje grupp är beroende av skolform och 

även skola kopplat till de olika funktionsnedsättningarna. Generellt är det ett större antal 

elever i klasserna på de skolor, som tillhandahåller skolgång för elever med hörselnedsättning 

och dövhet. De statliga Specialskolorna har stor spridning geografiskt och det arbetar endast 

ett begränsat antal lärare som undervisar i ämnet matematik inom Specialpedagogiska 

skolmyndighetens Specialskolor detta begränsar anser jag tillgången till tillgängliga 

respondenter. Jag är medveten om att inom fenomenografin är det rekommenderat att inneha 

ett brett urval (Alexandersson, 1994). Jag har försökt att genom ett strategiskt urval söka efter 

den bredd som innebär största möjliga variation av uppfattningar av formativ bedömning i 

ämnet matematik inom statlig Specialskola. 

Presentation av respondenterna 

Studiens speciallärare/specialpedagoger är i detta arbete uppkallade efter fiktiva namn 

påhittade av mig av konfidentiella skäl. 

Anna: Svenska/ Matematik. Verksam inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

Specialskolan i snart 20 år. 

Björn: Matematik/ Gymnastik. Påbyggnad inom specialpedagogik. Verksam inom skolan i 

över trettio år. Sedan snart 20 år verksam inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

Specialskola. 

Carin: Förskollärare, specialpedagogexamen. Verksam inom Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, Specialskolan i över trettio år. 
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David: Svenska/ Matematik Specialpedagogexamen samt speciallärare Verksam inom 

Specialpedagogiska skolmyndigheten Specialskolan i över trettio år. 

Erika: Svenska, Matematik, Bild och påbyggnads utbildning inom Specialpedagogik. Inom 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Specialskolan i över tjugo år. 

Frida: Svenska/ Matematik Specialpedagogexamen. Verksam inom skolan i över fyrtio år. 

Verksam inom Specialpedagogiska skolmyndigheten över tio år. 

Gunn: Matematik/ Svenska. Verksam inom skolan i tio år. Inom Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, specialskolan cirka ett år. 

Studiens uppläggning samt genomförande 

Genom egna kontakter samt kollegors kontakter inom Specialpedagogiska skolmyndigheten 

har möjlighet skapats att genomföra dessa intervjuer. Inför intervjuerna med berörda lärare 

har jag saknat förkunskap om hur deras erfarenheter och uppfattningar befunnit sig i ämnet 

för denna studie. Det har skett muntlig överenskommelse om tid och plats kontinuerligt i mån 

av möjlighet att frigöra sig i arbetet. Jag har i förarbetet till denna uppsats utformat ett brev i 

form av Medgivande till intervju där jag redogjort för hur jag kommer gå tillväga. 

Medgivande till intervju presenteras i Bilaga 1. Inför intervjuerna utformas en Intervjuguide 

som presenteras i Bilaga 2 i denna uppsats. Vid studier av det som blivit synligt genom 

intervjuerna, har värdet av intervjuerna satts i relation till litteraturgenomgången i kapitlen 

Bakgrund samt Tidigare forskning som föregått intervjuerna i studien. I samtliga intervjuerna 

har jag ställt frågor utifrån följande fyra teman i intervjuguiden Bilaga 2. 

 Kunskaper 

 Uppfattning av att använda formativ bedömning i undervisningen. 

 Samarbete och samspel och Övrigt. 

Inför de planerade intervjuerna har jag noga undersökt Annika Lantz (2003) råd, vid 

utformande och genomförande av kvalitativa intervjuer. Lantz beskriver att innan man startar 

intervjuer bör man skapa en god kontakt, och en förkunskap om det ämne eller situation den 

intervjuade befinner sig i. Detta angreppssätt skapar goda förutsättningar som möjliggör en 

intervju som är väl genomförd. Under intervjuerna har jag använt mig av anteckningar, 

bandspelare i form av en Iphone för insamlande av material. Det material som insamlats har 

därefter nedtecknats i sin helhet i enskilda dokument. Grundläggande för intervjuerna har 

varit att följa de råd som Lantz beskrivit för en väl genomförd intervju vilket bygger på god 

stämning innan intervjuerna startar samt om intresse finns berätta kort om mig själv. 



26 

 

Vid skapandet av frågorna till intervjuerna har jag tagit stöd i Hartmans (1998) fyra 

frågeinriktningar och kunskapsintressen vilka jag använt vid intervjuerna, som underlag samt 

struktur att arbeta utifrån. De fyra kunskapsmålen som Hartman belyser är beteende: Attityd – 

uppfattning och kunskap (ibid). 

Transkribering och analysförfarande 

Intervjuerna genomfördes enskilt. Utrustningen i form av en Iphone och medföljande 

anteckningsunderlag har fungerat väl vid intervjuerna. Under genomförandet av intervjuerna 

har jag som Lantz (1993) och Jan Trost (1994) beskriver varit lyhörd, lyssnat. Om det krävts 

förtydligande eller uppföljningsfrågor för att senare kunna analysera och tolka det samtal som 

föregåtts har jag ställt dessa. I direkt anslutning till intervjuerna när jag haft dessa i minnet har 

jag transkriberat det insamlade materialet till textformat. Då jag arbetat intensivt med 

materialet av tidsbrist, har jag vid upprepade tillfällen gått igenom det inspelade materialet, 

för att som Amadeo Giorgis i Fredrik Wertz (2005) rekommenderar skapa mig en 

helhetskänsla. Med Giorgis i Wertz tankekarta som hjälp och modell har jag transkriberat och 

analyserat det insamlade materialet. Varje intervju har bearbetats separat. Modellen för fram 

fem steg som tydligt beskriver hur jag skall behandla det transkriberade materialet. De 

enskilda dokumenten har numrerats ett till sju. Vid utskrift har jag använt mig av färgpennor 

med olika kulörer för att tydligt markera, vad som framträtt i intervjuerna som kan delas in i 

de olika områdena jag valt att belysa.  

   Detta steg är det första i Giorgis i Wertz (2005) modell. Det andra steget i modellen för fram 

att när jag framkallat en helhetsbild av materialet, ställer mig frågan: Vad är det dessa lärare 

berättat för mig? Med insikt och kunskap om materialet, har jag sorterat in de olika citaten jag 

lyft ut från intervjuerna, vilka belyser intervjuguidens frågor. Jag har nu ställt mig frågan: Är 

informationen rätt tolkad utifrån det som framkommit i texten? Det tredje steget i modellen 

för fram vikten av att jag reflekterar över om jag förbisett någon outsagd mening i det 

insamlade materialet. I detta steg har jag några gånger gått tillbaka och kontrollerat frågor i 

det inspelade materialet, för att lyssna på eventuellt tonläge eller betoning. Det är i detta läge 

mycket viktigt att ställa de olika svaren i förhållande till det jag valt att belysa för att kunna 

särskilja det som skiljer sig åt, mellan de intervjuades uppfattningar och erfarenheter. I det 

fjärde steget i modellen har jag samlat det material som hör samman med varje enskild fråga i 

intervjuguiden. Jag har sedan skrivit det som hör samman på post it lappar och lagt i 

kategorier. 
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I det sista steget i modellen samlas samtliga fem analyssteg i en gemensam sammanställning, 

som innefattar vad de olika speciallärarna/ specialpedagogerna berättat för mig under 

intervjuerna. Modellen i Giorgis i Wertz (2005) rekommenderar mig att översätta 

respondenternas språk, till ett akademiskt språk. Jag har valt att avstå ifrån detta och istället 

transkriberat med talspråk, för att ordagrant återge vad de berättat för mig i syfte att göra 

deras subjektiva uppfattningar och erfarenheter synliga. Då jag i denna del av uppsatsen var 

förvissad om att jag genomförde en studie som inspirerats av en fenomenologisk ansats har 

jag vid revidering fått tänka om. Jag har nu gått igenom de analyssteg som rekommenderas 

vid en fenomenografisk analys för att kontrollera att jag kan använda mig av det material jag 

arbetat med i den fenomenologiska analysen. Det val jag genomfört angående att översätta till 

talspråk lämpar sig väl i en fenomenografisk analys. Jag har valt att vid transkribering skriva 

ut det respondenterna ordagrant berättat vilket rekommenderas av Mikael Alexandersson 

(1994). För att kontrollera att jag tolkat materialet korrekt utifrån ett fenomenografiskt 

analysförfarande, och att jag valt ut rätt kategorier att forma rubrikerna efter i resultatdelen 

har jag studerat Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson (2015)  vilka beskriver att den 

fenomenografiska analysen de beskriver innefattar sju steg.  

 Steg 1. Att bekanta sig med materialet 

I detta steg har jag läst igenom de material som transkriberats från mina genomförda 

intervjuer. Jag har god insikt i det jag tagit del av när jag går vidare i modellen. 

 Steg 2. Kondensation 

Nu startar analysen av materialet som skall tolkas. I detta steg har jag sorterat det som 

framträtt och lyft fram det som är signifikant av det respondenterna delgett mig. Till 

hjälp har jag haft Post-it lappar efter att jag klippt ut det material som varit 

transkriberat i pappersformat. Detta material skall jag använda senare vid jämförelser 

av det som beskrivits av speciallärarna/specialpedagogerna. 

 Steg 3. Jämförelse 

Detta sker i tre steg där jag försökt finna det som är lika och det som skiljer sig i 

materialet jag samlat in. Dahlgren och Johansson beskriver att ”Fenomenografins 

primära mål är att urskilja variation eller skillnader mellan uppfattningar, och för att 

kunna detta bör forskaren också leta efter likheter ”( ibid s. 169). 

 Steg 4. Gruppering 

I detta steg grupperar jag de likheter och skillnader jag funnit och försöker relatera 

dessa till varandra. 
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 Steg 5. Artikulera kategorierna 

I detta steg står likheterna i fokus. Jag har här sökt precis som i fenomenologins analys 

efter essensen, det som är kärnan av likheterna. 

 Steg 6. Namnge Kategorierna 

I detta steg har jag namngivit de olika kategorierna. Genom detta steg har det mest 

signifikanta i materialet framträtt. I detta skede har jag som rekommenderats försökt 

att hitta känslan för det speciallärarna/specialpedagogerna lyft fram. 

 Steg 7 Kontrastiv fas 

I denna avslutande fas har jag kontrollerat om materialet får plats i fler än en kategori. 

Meningen med detta moment är att granska att en kategori skall beskriva det material 

som är i denna ”exklusivt, det vill säga utömmande” (Dahlgren & Johansson 2015, s. 

170). 

Etiska överväganden 

I studien har jag noga följt Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska principer som 

innefattar fyra allmänna etiska huvudkrav. 

 Informationskravet: Informera om den aktuella studien/forskningens syfte. Samtliga 

gavs i anslutning till intervjun möjlighet att ställa följdfrågor om något var oklart. 

 Samtyckeskravet: Informera att deltagarna i studien har rätt att själv bestämma över 

sin medverkan. Det är frivilligt att delta. 

 Konfidentialitetskravet: Har som syfte att skydda den intervjuade. Personuppgifter 

skall vara anonyma, det skall inte vara tänkbart för utomstående att komma åt 

uppgifterna. 

 Nyttjandekravets uppgift är att skydda alla uppgift som samlats in, Dessa får inte 

användas till något annat än i syfte för denna studie. I anslutning till intervjuerna gav 

jag information om studiens syfte och metod vilket var en genomgång av 

informationen i det brev, som tidigare bifogats för Medgivande av intervju bilaga1 

Konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet är i denna studie viktiga för de 

medverkande då de är verksamma i miljöer som representerar svaga grupper.  
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För att försäkra mig om Konfidentialitetskravet har jag så långt det är möjligt utifrån den 

handledning jag tilldelats på Universitetet avkodat namn, och kön på de respondenter som 

deltagit i studien. Materialet som spelats in och transkriberats finns idag överfört på ett USB 

minne förvarat på ett för mig säkert ställe. Studiens deltagare har tilldelats information om att 

materialet efter uppsatsens godkännande vid examinationen skall raderas enligt föreskrift i 

kurshandledningen från Örebro Universitet.  

Metodreflektion 

Jag har i det avslutande analysarbetet använda mig av fenomenografi som metodansats 

Dahlgren & Johansson (2015) beskriver att ”Fenomenografi som metodansats är utvecklad för 

att analysera data från enskilda individer [...] Det är en metodansats som är väl lämpad för att 

beskriva och analysera människors tankar om olika fenomen i omvärlden” (s. 162). Intervju i 

kombination med fenomenografi har fungerat väl. Jag har i analys och resultatredovisningen 

lyft fram Speciallärarna/specialpedagogernas erfarenheter och uppfattningar samt det som 

skiljer sig i de olika berättelserna jag tagit del av. Inom fenomenografin söker man efter det 

som varierar beskriver Marton och Boot (1997) och menar att variationsanalys har som 

uppgift är att lyfta fram vilka uppfattningar som finns i den studerades livsvärld. Jag har inget 

att invända mot detta. Min reflektion är att samtliga delar i metod och analysförfarandet 

fungerat väl. Det skulle om tid/ möjlighet funnits, varit intressant att genomföra en kvantitativ 

studie med enkäter och som komplement använda sig av kvalitativ metod i form av intervju 

och observation för att beskriva och förstärka speciallärarna/specialpedagogernas 

uppfattningar och erfarenheter av formativ bedömning i ämnet matematik inom statlig 

Specialskola. Michael Quinn Patton (2002) och Clark Moustakas (1994) lyfter fram att vid en 

empirisk variation möjliggörs en djupare kunskap av vad det man studerat innefattar. 
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Tillförlitlighet och trovärdighet 

Den insamlade materialet i kapitel Tidigare forskning överensstämmer till övervägande del, 

med det speciallärarna/specialpedagogerna berättat för mig. Studien vilar dock endast på sju 

berättelser och kan därför endast ses som en indikation på vilka erfarenheter och uppfattningar 

av formativ bedömning i ämnet matematik speciallärare/specialpedagoger i statlig 

Specialskola har. Alexandersson (1994) skriver att inom fenomenografiska är det vanligt 

förekommande att någon utomstående granskar det material som samlats in, för att ställa 

dessa i relation till de kategorier som forskaren valt att presentera detta under. Detta har jag 

gjort: Jag har bett en för mig pålitlig person att granska texten. De citat som precenteras är 

nödvändiga, för att skapa möjlighet för utomstående personer att granska om det jag 

presenterat är rimligt. Detta sätt att arbeta höjer studiens reliabilitet, och förtydligar om 

studien genomfört en analys som överensstämmer, med det som var syftet med studien 

(Alexandersson, 1994). 
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Resultat och analys 

I denna del av uppsatsen presenteras resultatet av min analys. I kategorierna nedan beskrivs 

speciallärarna/specialpedagogernas erfarenheter och uppfattningar av den formativa 

bedömningsformen i ämnet matematik. Avslutningsvis följer en resultatsammanfattning där 

jag valt att benämna studiens deltagande Speciallärare/Specialpedagoger som respondenter av 

den praktiska orsaken att denna formulering är kortare. 

Uppfattningar av formativ bedömning 

Vid sammanställning av intervjumaterialet framträder det att respondenterna har skilda 

uppfattningar av formativ bedömning som bedömningsform. 

Formativ bedömning är en öppen bedömningsform där vägen dit är mycket viktig. 

Diskussionen är viktig. Det är även viktigt att inte villa bort sig i de olika 

bedömningsformerna (David). 

Det framträdde en viss osäkerhet hos några av respondenterna när de reflekterade över 

formativ bedömning och vad formativ bedömning innebär som helhet samt hur man arbetar 

med hela bedömningsprocessen. 

Man ser eleven. Ibland kan det vara svårt att ha koll på hur det skiljer sig åt och 

hör ihop. För att eleven skall komma vidare är ju feedback viktigt om jag tänker 

på formativ bedömning vad den innebär för mig som lärare (Gunn). 

Övervägande antalet respondenter uppfattade att formativ bedömning är en kreativ process 

som ofta innebär, att eleverna visar sina kunskaper i grupp, genom att lösa till exempel, 

problemformuleringar i matematik tillsammans. Motivation och förväntningar är viktigt. 

Om jag som lärare skall använda mig av formativ bedömning måste jag väcka 

förväntningar och skapa motivation. Jag måste väcka frågor, nyfikenhet. Ge 

frågor, ta ett steg tillbaka och låta eleverna skapa dialogen. Det är formativ 

bedömning när den är som bäst (Erika). 

Respondenterna delade erfarenheten att formativ bedömning är en undervisningsform som 

möjliggör bedömning i lärandesituationer. Formativ bedömning stöttar den verksamma 

läraren att se eleven i hela arbetsprocessen och lärandet. Elever i statlig Specialskola behöver 

oftast mer tid i sin kunskapsbildning. Respondenterna delar även erfarenheten att den 

formativa bedömningsprocessen är att föredra, samt att formativ bedömning gynnar svaga 

elever.  
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Samtliga respondenter är av uppfattningen, att om det skall skapas en helhet och djupare 

förståelse om vad formativ bedömning innebär, måste skolornas ledning agera. Det tar tid att 

implementera en ny bedömningsform var Carinas erfarenhet. 

Erfarenhet av kompetens inom formativ bedömning 

Övervägande antal av respondenterna beskriver att de hade äldre utbildningar där man inte 

benämnt denna form av bedömning. David kände att hans skola inte valt att belysa ämnet 

bedömning djupare, det har varit arbetslagets uppgift, att arbeta med dessa frågor när de 

önskat fortbildning. 

Nja. Någon fortbildning har vi inte fått direkt. Vi arbetar med det i arbetslaget. 

Ingen praktisk handledning från skolledningen precis (David). 

Några av respondenterna beskriver i intervjuerna att de fått utbildning eller vidareutbildning 

om bedömning. 

Kanske inte från skolan, men ett förstadie eftersom jag gått specialpedagog 

utbildningen, där fick jag möta det i diskussioner och litteratur (Anna). 

Två respondenter delar erfarenheten att skolan de arbetar på har genomfört en 

utbildningssatsning vid införandet av nya läroplanen Skolverket (2011a). 

Kompetensutvecklingen innefattade föreläsningar och diskussioner om de olika 

bedömningsformerna. Respondenterna är noga med att poängtera att kunskap om bedömning 

är en färskvara samt att formativ bedömning möjliggör likvärdiga bedömningar. 

Ja vi hade sån tur att vi fick en ny rektor precis när Lgr 11 kom. Jag tror hon var 

sugen på att förändra. Hon lyfte entreprenöriellt lärande och vi fick 

återkommande utbildning från Vern Palmius och Lennart Rådbrink, tror dom 

heter så och jobbar inom vår myndighet, eller på Skolverket. Det var bra, super 

bra för mig som har en äldre lärarutbildning. Vi fick även fortbildning nu på 

sportlovet, det känns bra. Man måste arbeta med sina egna kunskaper hela tiden, 

det är lätt att glömma eller hur jag nu skall uttrycka mig. Det är viktigt att 

reflektera över hur vi utför likvärdiga bedömningar vi har ju specialpedagogik att 

tillgå. Att tänka i nya banor tar tid. Vi är inte riktigt där ännu och vi behöver stöd 

(Carina). 

Respondenterna upplevde att de saknade fortbildning om de olika bedömningsformerna, 

summativ och formativ bedömning.  
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Det framstår som att respondenterna uppfattar att kunskap om de olika bedömningsformerna 

är grunden, för att kunna göra bedömningar oavsett form.  

Erfarenhet av att använda formativ bedömning i undervisningen  

Respondenterna har skilda uppfattningar av, om det är tydligt beskrivet i läroplanen 

(Skolverket, 2011a) Lgr 11, om hur man kan använda sig av formativ bedömning i ämnet 

matematik, vid utformandet av undervisningen. Respondenterna är även tveksamma ifråga om 

formativbedömning har en framträdande roll på deras skolor. 

Stödet från Skolverket är diffust, det är svårt att tolka, jag tänker främst på 

läroplanen. Det är mycket beroende på vilken förkunskap man har själv och vem 

man pratar med (Erika). 

Två av respondenterna delar emellertid erfarenhet av att se en tydlig beskrivning, om hur de 

kan gå tillväga när de bedömer elevers prestationer. Dessa två respondenter beskriver att de 

har nya lärarutbildningar, fortbildningar att söka stöd i. 

Ja som jag tolkar det är det tydligt beskrivet i Lgr 11 om hur jag kan använda 

mig av de olika bedömningsformerna i min undervisning och planering i och om 

matematik jag har nyligen mött det i min fortbildning. Bedömningen i vår 

skolform skall ju vara likvärdig den i vanliga skolan. Jag tror det finns ett 

bedömningsmaterial, en översikt kommer inte ihåg riktigt, men den är jätte bra 

om jag minns rätt (Anna). 

Samtliga respondenter delar erfarenheten av att de är tveksamma till om den formativa 

bedömningsformen, har en framträdande roll på deras skola, de uttrycker att det är en 

tolkningsfråga som är svår att besvara. 

Nej inte tycker jag att det är så tydligt. Det är en ständig tolkningsfråga jag 

möter. Beroende på skolform uttrycker sig olika lärare på olika sätt när dom 

planerar och bedömer sin undervisning i relation till elevens resultat. Det är svårt 

det här med hur man tolkar. Vår skolledning spelar en viktig roll om vi skall få 

tid att diskutera (Frida). 

Några respondenter delar erfarenheten, att i arbetslagen är den formativa bedömningsformen 

framträdande när läromedels användande minskat. 
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Genom att arbeta med ett laborativt arbetssätt inom ämnet matematik har flertalet av 

respondenterna erfarenheter av att de använder sig av formativ bedömning som redskap, i 

större omfattning när de bedömer elevers kunskaper och vägen dit. 

Jag måste tydliggöra syfte med uppgiften och målet med uppgiften om vi skall 

kunna utvärdera, det är formativt i min undervisning. Genom att arbeta praktiskt 

konkret ökar förståelsen för uppgiften. Det är viktigt att jag inte fastnar i det 

konkreta utan är noga med övergången och förståelsen till det abstrakta i 

matematiken då blir det svårt att bedöma likvärdigt ett mål Specialskolan har 

(Erika). 

En väg upplever några respondenter, är att arbeta med språket. Med språket i fokus når 

eleverna målen bättre. 

Vi arbetar mer laborativt, sätter ord på saker så att eleverna kan förstå. Vi arbetar 

med alla sinnen eleven har att tillgå. Språket har varit i centrum några år nu. Det 

blir formativt. Ämnet matematik har varit lättare att tydliggöra det är ju så 

abstrakt. Genom att arbeta formativt har matematik fått en mer framträdande roll. 

Det är kul (David). 

Samtliga respondenter har erfarenheten av att de använder sig av den formativa 

bedömningsformen i sin undervisning i ämnet matematik. Beroende på skolform, grundskola, 

grundsärskola och träningsskolan ser det lite olika ut beskriver respondenterna. 

Vinsten i undervisningen blir bara positiv när man kan utgå från var eleven 

befinner sig, ja då kan eleven vara med och påverka innehållet vi planerar 

tillsammans (Anna). 

Det var ingen av respondenterna som beskrev att de har provat att arbeta, utifrån någon form 

av bedömningsmatriser. En av respondenterna ställde frågan till mig om jag hade det, och 

reflekterade över var de kan finnas för matrismaterial att tillgå. 

Nej, inte har jag sett några matriser, har du får du gärna visa mig. Är de som 

finns i de nationella proven matriser. Jag det är de nog. Jag skall kolla på 

Skolverket efter det. Det låter användbart (Gunn). 

Några av respondenterna upplever att arbetsformer som processerna i feedback och 

återkoppling gynnar undervisningen i och om matematik, framför allt problemlösning.  
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Flertalet av respondenterna uppfattar att de arbetar tematisk och att de elever de möter 

behöver uppleva matematik för att befästa grundkunskaperna inom aritmetik och geometri. 

Samtliga respondenters erfarenhet är att det är viktigt att grundlägga förståelse för geometri 

genom att erbjuda händelser kopplat till de geometriska figurerna och begreppen. 

De elever jag möter behöver uppleva matematik, talföljder, de fyra olika 

räknesätten. Att arbeta med musik i matematik är jätte bra, man kan sjunga och 

spela det skapar lust till att veta mer. Det är lätt att det bara blir rabbel och ingen 

förståelse, till exempel geometri bör upplevas. Man kan forma geometri med 

våra kroppar. Eller ta en cirkel, diameter och radie, det kan vi lätt gestalta 

tillsammans med ett snöre och några hockeypuckar. Det är viktigt att man får 

uppleva saker (Björn). 

Majoriteten av respondenterna upplever att det finns tid avsatt till att arbeta, med de olika 

formativa bedömningsformerna i matematik. Tiden kan dock snabbt ”ätas upp av annat”, 

vilket innebär att man hela tiden måste prioritera. Några respondenter för fram att tid, det tar 

man sig oavsett. Respondenterna berättar att de mindre klasserna inom statliga Specialskolan 

möjliggör detta. Två av respondenterna har erfarenheter av att det är svårt att få till de olika 

delarna inom formativ bedömning mycket på grund av att grupperna inte är homogena när de 

undervisar och att det inte finns en levande diskussion om just bedömning. 

Problemet är att det saknas diskussion och levande forum om just bedömning. 

Bedömning i ämnet matematik är hur skall jag säga knivig, komplex i vår 

målgrupp av elever och tar tid. Man kan ställa sig frågan varför(Carina) 

För samtliga respondenter innebär det formativa bedömningssättet att kunna skapa en helhet, 

samsyn kring de lärandebedömningar som genomförs oavsett ämne. Vinsterna med att arbeta 

formativt är en mycket viktig del som bör tas tillvara för att lyckas nå målen med 

kunskapsbildningen för de elever som går i denna skolform. Det är viktigt att vi verkar för en 

likvärdig utbildning vilket är en av statlig Specialskolas huvuduppgifter som även innefattar 

en bedömning som harmoniserar. Skolornas ledning spelar en viktig roll om det skall finnas 

forum för levande diskussioner om bedömning. Många av eleverna inom statliga 

Specialskolan har ofta misslyckats, i sin kunskapsbildning tidigt i livet. Det stärker ingen 

berättar respondenterna. Vidare är respondenterna av uppfattningen att för de elever som har 

sin skolgång förlagd till statlig Specialskolan skall det vara kvalitet på lärandet och 

undervisningen.  
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Specialpedagogiken och eventuella anpassningar skall vara en kompletterande del, som 

stärker lärandet om eleven har behov av det, är den samlade uppfattningen. Erika påtalade 

vikten av att diskutera tolkningen och användandet av Undantagsbestämmelsen
6
 för eleverna 

vid betygsättning. 

Ibland kan det vara lurigt att hitta rätt när man undervisar i matte. Jag måste själv 

vara kompetent och kunna fatta snabba beslut om eleven inte knäcker koden när 

jag haft genomgång. Det är viktigt att jag vet vad som står i 

Undantagsbestämmelserna. Ibland kan det vara så, inte ofta att jag måste 

undanta vissa saker (Erika). 

Erfarenheter av medskapande 

Samtliga respondenter delar erfarenheten att kvalitén i samspelet med eleverna är 

grundläggande, om statliga Specialskolan skall lyckas med sitt uppdrag, att skapa helhet 

förväntningar och motivation. Medbedömning och kamratbedömning är verktyg man kan 

använda sig av inom formativ bedömning. Det är grundläggande upplevde några av 

respondenterna, att dialogen är central om man skall lyckas i den formativa 

bedömningspraktiken när man skapar saker tillsammans. Det kräver kommunikation och att 

samverkan är den gemensamma uppfattningen. Två av respondenterna delar erfarenheten att 

det är viktigt att vi förstår varandra om vi skall nå målen i Specialskolan, vi kommunicerar på 

så många olika sätt. Det är viktigt att vara lyhörd för de elever som är kravkänsliga. 

Ja, stora vinster om vi skapar tillsammans. Jag försöker få med det i min löpande 

undervisning oavsett ämne men framförallt i matematik. Om jag väver in det 

formativa arbetssättet i mina samlingar, lektioner innebär det en helhet, ett 

helhetsbegrepp som bara kan gynna mina elevers samlade kunskap om 

matematik. Samspel och medskapande är viktigt det gäller att vara lyhörd för 

elever som är känsliga för kravfulla situationer (Gunn). 

Medskapande är viktigt är majoriteten av respondenternas uppfattning, men menar att det 

inom statlig Specialskola skiljer sig åt hur man skapar detta. Eleverna är olika och för de 

flesta av eleverna finns det stora nedsättningar inom den språkliga förmågan, ofta i 

kombination med ytterligare funktionsnedsättningar. 

 

                                                      
6
 Undantagsbestämmelsen se Skolverket.se 
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Medbedömande är ett sätt att arbeta inom den formativ bedömningspraxis. Det 

gäller att vara försiktig man kan dra förhastade slutsatser. Det gäller att vara 

lyhörd för vad eleven berättar. Intresse och motivation är grunden om vi skall 

arbeta tillsammans med matematik. Många elever har dåliga erfarenheter av att 

bli bedömda framförallt i grupp. Flertalet har mött kravfulla situationer vid till 

exempel redovisningar. Ett mål hos oss i Specialskolan är ju att utföra likvärdiga 

bedömningar, det kan ibland vara svårt (David). 

Två av respondenterna delade uppfattningen att det sociala samspelet och sammanhanget 

eleverna befinner sig i, är vägledande för allt lärande samt att kamratbedömningar stärker 

samspelet. Dock behöver det finnas tydliga ramar för hur denna bedömning skall vara 

utformad i syfte att eleverna lyfter varandra. Är eleverna med i planering och utförande ”hela 

vägen” kan de också skatta vinsterna och även ge framåtsyftande god kritik. 

Om eleverna är delaktiga i planering av lektionerna i matematik, framförallt de 

laborativa skapas möjlighet att ge varandra kamratbedömningar och föra 

diskussioner om vad som var bra och vad som behöver förbättras. Lyhördhet för 

varandras förmågor är viktigt att ta vara på (Frida). 

Majoriteten av respondenterna delar tankar om att det är viktigt att kartlägga elevens förmågor 

då tydliggörs, nivån i matematik och kan anpassas till eleven. Det är svårt uppfattar två av 

lärarna att skapa tillsammans om eleverna saknar språkförståelsen i matematik. Flertalet av 

respondenterna har erfarenheter av att medskapandet stärks av den kollegiala dokumentation 

som genomförs. Det är viktigt att skapa en samsyn för att kunna samarbeta. För elever i denna 

målgrupp tar det tid att ta del av de olika språkliga begreppsförklaringarna för att därefter vara 

delaktig är den delade uppfattningen. Samtliga respondenter delar erfarenheten att 

ämneskunskaper i matematik är grundläggande för att utveckla goda bedömningshandlingar 

oavsett form om eleverna skall nå målen med sina utbildningar. 

Det gäller att skapa en röd tråd i matematik, mycket hänger ihop. Jag måste ha 

mycket goda ämneskunskaper i matematik för att se sambanden som uppstår. 

Det är viktigt att jag ger eleven utmaningar, de måste själv få reflektera över vad 

som är rimligt. Ibland presenterar jag uppgifter som är svåra för stunden men ett 

strävansmål att klara av. Det utmanar till lust att veta mer. Arbetar vi tematiskt 

med till exempel hemkunskap kan begreppen tydliggöras och tolkas både 

konkret och språkligt. Det är viktigt att sätta ord på matematik och de tillhörande 

matematiska begreppen. I matematik letar man ju efter likheter och skillnader. 

Problemlösning är grunden. Hur bakar Kalle och Lisa en kaka tillsammans? 

(Björn). 
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Erfarenheter av delaktighet 

Samtliga respondenter delar erfarenheten att delaktighet är grunden, och en viktig del att 

arbeta med. Specialskolan har delaktighet och tillgänglighet i fokus, det är centralt och ett av 

skolans mål. Flertalet respondenter upplevde att eleverna inte var delaktiga i utformandet av 

undervisningen i matematik. I utförandet ges eleverna ett större utrymme utifrån de 

instruktioner de får.  

Eleverna kan lära av varandra, men, det är för stort ansvar för min målgrupp av 

elever. Ser jag till ett praktiskt exempel att vi skall arbeta med till exempel 

multiplikation kan eleven styra metoden samt i vilken ordning detta sker och vid 

repetition av de olika räknesätten (Gunn). 

En begränsning kan vara att eleven inte har den kognitiva förmågan att vara delaktig i 

planeringsfasen var förklaringen berättade respondenterna. 

Om vi skall arbeta med statistik lägger jag upp uppgiften till eleverna. Sedan är 

det upp till eleverna hur de utformar uppgiften. Grunden är att jag har tydliga 

genomgångar om det vi skall jobba med så att eleverna har kunskap om de olika 

formerna av diagram som de kan välja att redovisa vad de kommit fram till. 

Ibland kan det krävas att jag har kartlagt var eleverna behöver stöd eller 

anpassning. Då talar vi om det tillsammans. Det är viktigt att hjälpa eleven om 

den kognitiva förmågan är i behov av det. Eleverna har brister i den förmågan i 

målgruppen jag undervisar (Anna). 

Samtliga respondenter tar tid på sig att reflektera vid frågan om de tror att eleverna kan 

påverka sitt lärande i hans/hennes undervisning och hoppas innerligt att de kan det. Några 

respondenter har erfarenheter av att det finns svårigheter att vara flexibel. Det är delar inom 

ämnet matematik som skall gås igenom i till exempel kursplaner, det är svårt att ändra menar 

flera av respondenterna som delar erfarenheten av, att det finns åtskilliga områden i 

matematik som är av summativ karaktär när de skall utföra bedömningar. Flera av 

respondenterna upplever att de tänkt om när nya läroplanen (Skolverket, 2011a) kom, och att 

de idag gör annorlunda mot hur de arbetat förr i lärandebedömningar i ämnet matematik. 

Dagens läroplan har ett helt annat upplägg och det i sig kräver ett helt annat upplägg var 

respondenternas samlade erfarenhet. Frida berättade att för henne har det inneburit att hon 

ofta får ”läsa på” i styrdokumenten. Målet är att läroplanen (Skolverket, 2011a) skall vara ett 

levande dokument om jag inte minns fel berättar Frida. Erika hoppas att det även i hennes 

undervisning skett förändringar när hon anammat läroplanen (Skolverket, 2011a). 
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Idag kan eleverna hoppas jag, påverka min undervisning i matematik. Det var 

annorlunda förr. Vi utvärderar och pratar om hur saker kan förändras och 

utvecklas. Medbedömning, utvärdering stärker min undervisning när vi jobbar 

interaktivt. Genom att eleven får tycka till skapas självinsikt och vi kan sätta ord 

på matematiken tillsammans. Jag ger ofta feedback på det eleverna presterar, det 

skapar motivation. Det är viktigt att man går från det konkreta till det abstrakta 

och inte fastnar i första fasen. Matematik är mycket abstrakt för specialskolans 

målgrupp. Det syns ofta på resultaten i matematik (Erika). 

Delaktighet är en viktig fråga. Det förekommer svårigheter inom delaktighetsaspekterna och 

orsakerna kan vara många. Respondenterna delar uppfattningen att Statlig Specialskola har 

som strävansmål att öka tillgängligheten och delaktigheten inom målgruppen. Samtliga 

respondenter är medvetna om detta strävansmål och har förhoppning att de elever de 

undervisar kan påverka undervisningen i matematik. En försvårande orsak som några 

respondenter upplevt är, att det finns delar inom matematik, som är av summativ karaktär som 

skall genomföras för att kunna utföra lärandebedömningar.  

Erfarenheter och uppfattningar av samarbete och samspel 

Flertalet av respondenterna delar erfarenheten att dagens statliga Specialskola har mycket att 

vinna på att arbeta med de olika delarna i den formativa bedömningsformen. Den elevgrupp 

som finns i Specialskolan är ofta föremål för olika insatser, logopeden är en inom till exempel 

habiliteringen. Grunden upplever samtliga respondenter är att samarbete och samverkan på 

samtliga nivåer fungerar. Några respondenter berättar att de möter elever i 

matematiksvårigheter och att det är extra viktigt att arbeta för en helhetssyn om eleven skall 

lyckas i sitt lärande. 

För elever med svårigheter i matematik är det viktigt med öppen samverkan på 

samtliga nivåer. Det är viktigt att vi samarbetar och är medvetna om att det tar 

tid. I Specialskolan har vi tid. Det är att viktigt börja arbeta tidigt, fortbildande 

forum, grupper det skall byggas för livslångt lärande i ämnet matematik anser 

jag. Vi måste tydliggöra antaluppfattning i samtliga moment (David). 

Majoriteten av respondenterna delar uppfattningen att inom statlig Specialskola finns 

specialkunskaperna och den specialpedagogiska kompetensen kopplat till målgruppen av 

eleverna som går där. Denna kunskap genererar i ett förhållningssätt där det är avgörande att 

vara lyhörd för elevernas behov. En trygg elev har förutsättningar att lyckas är samtliga 

respondenters erfarenhet. 
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Några respondenter berättade och gav exempel på hur det kan se ut i deras undervisning när 

de kopplar lärandet och den formativa bedömningsprocessen till det som sker. En respondent 

var av uppfattningen att det är viktigt att ha genomgångar, samt vara lyhörd för de frågor som 

ställs innan de börjar arbeta. För att skapa en tydlighet och struktur finns det olika uppgifter 

på elevernas datorer. Allt är individ och nivå anpassat. Respondenten beskriver att om det inte 

fungerar förklarar hon/han med konkret material. Majoriteten av respondenterna delar 

erfarenheten att genomgångar och lektioner bör ske i ett gott samspel där relationen är viktig. 

Samarbetet är grunden om man skall arbeta med de olika delarna inom formativ bedömning, 

elevens roll är central berättar respondenterna. 

Det är ett bra sätt att skapa relation och samspel när jag arbetar från det abstrakta 

och ibland i kombination med det konkreta. Jag kan bedöma steg för steg. 

Formativ bedömning tar lite mer tid. Det summativa går fortare. Som jag ser det 

är jag beroende av båda. Grunden är att samarbeta med eleven om vi arbetar 

formativt uppfattning (Björn). 

Majoriteten av respondenterna delar erfarenheten av att eleverna i statlig Specialskola har 

tillgång till samlade resurser inom, specialpedagogik kopplat till matematik, och belyser 

vikten av god undervisning, som är knuten till kunskap om hur till exempel talfakta utvecklas. 

Den största vinsten är att vi i Specialskolan kan använda oss av formativ 

bedömning när vi reflekterar över det ämnesövergripande arbetet. Det gynnar 

den enskilde eleven. Min undervisning måste vara varierande, strukturerad för att 

framkalla en positiv erfarenhet av att lära sig matematik. Vi måste samarbeta. I 

denna skolform har vi de specialpedagogiska kunskaper som behövs för att 

lyckas. Vi är lyhörda för var eleven befinner sig i sitt lärande. Eleven måste 

känna sig trygg om det skall bli bra och fungera (Carina). 

Samtliga respondenter delar uppfattningen att det är först när eleverna har en språklig 

förståelse som eleven kan förstå och identifiera de olika matematiska problem som hon/han 

möter. Skall eleven lyckas med det krävs samarbete och samspel på samtliga nivåer i skolan. 

Samverkan på samtliga nivåer skapar en helhetssyn för samtliga elever samt hjälper de elever 

som har svårigheter i matematik att lyckas i sitt lärande. Respondenterna delar uppfattning av 

att statlig Specialskola, innehar den specialpedagogiska kompetensen som krävs. Denna 

kompetens innefattar bland annat ett ansvar i att vara lyhörd för elevernas behov. Samarbetet 

mellan lärare och elev, elev till elev är grunden för arbeta med de olika delarna inom formativ 

bedömning. När eleven är trygg i sin kunskapsutveckling finns förutsättningar att lyckas. 
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Att vilja veta mer 

Respondenterna delar uppfattningen att de har behov av fortbildning rörande formativ 

bedömning kopplat till matematik samt bedömning rent generellt. Ökar kunskaperna höjs 

kvaliteten på undervisningen. Majoriteten av respondenterna har erfarenheten att det är viktigt 

att ta del av ny forskning om matematik i kombination med bedömning. Anna berättade att 

hon sökt efter information om matematik kopplat till formativ bedömning på Nationellt 

centrum för matematik (NCM). 

Det är väl klart att man vill veta mer. Grunden är att ta del av ny forskning för att 

utvecklas. NCM i Göteborg presenterat ständigt nya saker i sin Nämnaren. Det 

är viktigt att fundera på problemlösningsstrategier och att man kan lösa saker på 

olika sätt. Då krävs det ämneskunskaper som jag kan använda i mina 

bedömningar oavsett form (Anna). 

Flertalet av respondenterna delar uppfattningen att trots att de arbetat länge i yrket, och 

kanske snart kommer att sluta är det viktigt att ständigt verka för kreativa utvecklande 

processer, i klassrummet. Det behöver föras diskussioner om hur man bäst arbetar formativ 

med målgruppen i Specialskolan. Kunskap kopplat till det specialpedagogiska fältet måste 

ständigt förnyas och föras vidare, det handlar om delaktighet och livslångt lärande med 

kvalitet för oss alla är dessa respondenters samlade erfarenhet. Finns kunskapen förtydligar 

Björn om överskådlig vardagsmatematik, kopplat till den formativa bedömningsprocessen 

kommer många fler elever lyckas i sin kunskapsbildning i ämnet matematik. David berättade 

att har han möjlighet att ta del av fortbildning om de olika bedömningsformerna skulle det 

visa sig i elevarbetet. 

Tänk vad som skulle kunna hända om jag ökade mina kunskaper inom 

bedömning. Bedömning i ämnet matematik är komplicerat om det skall vara en 

likvärdig sådan, delaktighet måste vara grunden. Tänk om jag fick gehör för det 

hos skolans ledning (David). 

Erika uppfattar att hon idag har de datakunskaper som krävs för att ge feedback på elevens 

prestationer på datorn. Förr saknades ibland den tekniska kunskapen. Erika reflekterar över att 

hon inte skulle få eleven att arbeta intresserat och engagerat om delaktigheten inte ständigt var 

i fokus. Det är viktigt att ha kunskap om att eleven gynnas av att kunna påverka 

undervisningen. Delaktighet är en viktig fråga att lyfta upplever Frida som ofta möter elever, 

föräldrar och lärare ute i Sverige. Ett utvecklingsområde kan kanske vara den formativa 

bedömningsformen för att öka delaktigheten. 
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För de elever som har olika funktionsnedsättningar handlar det om att utveckla 

sina samlade resurser, sätta ord på det man möter. Det gör man bäst genom att få 

vara delaktig i de samspel som uppstår i skolan och på fritiden. Det är generellt 

och inte bara kopplat till tankar om undervisning i matematik (Frida). 

Inledningsvis ställde jag frågan om det fanns liknande tankar rörande delaktighet och 

medbedömning inom formativ bedömning i ämnet matematik i statlig Specialskola som inom 

det entreprenöriella lärandet jag tidigare studerat år 2014. Jag kan sammanfatta att så är fallet 

och koppla det till flertalet av pedagogernas tankar som deltog i den föregående studien 

(Jonsson, 2014). Min reflektion är att de som arbetar i skolväsendet förändrar sig över tid 

mycket långsamt samt att implementering tar tid, kräver kunskap och samarbete på samtliga 

nivåer i samhället om det skall lyckas. 
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Sammanfattning av resultat 

Samtliga respondenter delar uppfattningen att formativ bedömning är en viktig 

bedömningsform. Det skiljer sig dock i hur respondenterna tolkar formativ bedömning som 

bedömningsform. Respondenterna är av uppfattningen att denna bedömningsform skapar 

helhet, möjliggör likvärdiga bedömningar och är ett verktyg, som hjälper läraren att se hela 

lärandeprocessen hos eleven. Det skiljer sig i hur respondenterna valt att använda sig av den 

formativa bedömningsformen, mycket på grund av att eleverna i statlig Specialskola har 

skilda förutsättningar att medverka. Eleverna i statlig Specialskola behöver utökad tid i sin 

kunskapsbildning. Formativ bedömning gynnar enligt forskning de svaga eleverna, bland 

annat på grund av att den inbjuder till kamratbedömning som innebär att eleverna blir 

läranderesurser åt varandra. Respondenterna har erfarenhet av att grupparbete generellt stärker 

lärandet i matematik. Grunden för arbete i grupp är kunskap och lyhördhet hos läraren för var 

eleven befinner sig, i sitt lärande. Flertalet av eleverna är känsliga för kravfyllda situationer. 

   Det framkommer i denna studie att det skiljer sig vid tolkandet av läroplanen (Skolverket, 

2011a) Lgr 11 om hur lärare kan använda sig av formativ bedömning. Läroplanen Lgr 11 

uppfattades som otydlig av flertalet av respondenterna vid användande som stöd, i den 

formativa bedömningsprocessen i ämnet matematik. Vad som ska noteras är dock att ett fåtal 

av respondenterna uppfattade läroplanen som tydlig. Det som skapar denna skilda uppfattning 

är dock svårt att uttala sig om. Två respondenter lyfte att de har ”nyare” lärarutbildningar än 

majoriteten av respondenterna. En tydlig skiljelinje är att den kompetensutveckling, som 

erbjudits respondenterna inom Specialpedagogiska skolmyndigheten har varit olika. 

Skolledningarna har en viktig roll att fylla vid skapande av kompetensutveckling samt tid till 

forum för diskussioner som möjliggör goda lärandebedömningar i ämnet matematik. 

   Respondenterna delade erfarenheten att problemlösning samt ett laborativt arbetssätt, i 

kombination med språkförståelse, ökar måluppfyllelsen i ämnet matematik. Det skiljer sig 

dock i problemetiken som framträder vid arbete med abstrakta fenomen som konkretiseras 

genom skilda uppgifter inom matematik beroende på vilken skolform eleven går i. 

Respondenterna var av uppfattningen att det är viktigt att verka för ett samarbete som skapar 

motivation och väcker förväntningar hos eleverna. Specialpedagogik, kartläggningar samt 

eventuella anpassningar skall vara en kompletterande del som stärker lärandet. 

Respondenternas uppfattning var att formativ bedömning saknade en framträdande roll på de 

skolor de är verksamma.  
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Respondenter reflekterande över delaktighetsaspekterna, och uppfattar att de strävar efter en 

hög delaktighet, gemensam förståelse samt lyhördhet för elevens behov. Respondenterna är 

medvetna om vikten av kvalitet i det samspel som sker samt att ämneskunskaper i matematik 

är en viktig del vid bedömning oavsett bedömningsform. Delaktighet är centralt i ett lärande 

med kvalitet. 

   En sammanfattande slutsats efter sammanfattning av resultatet är att det förekommer 

variationer. Det skiljer sig i hur respondenterna tolkar formativ bedömning samt hur 

respondenterna valde att använda sig av formativ bedömning. Respondenterna lyfte att detta 

är beroende av att eleverna har skilda förutsättningar att medverka. Det skiljer sig vid 

tolkande av läroplanen (Skolverket, 2011a). En ytterligare skillnad är i vilken omfattning 

kompetensutveckling genomförts inom Specialpedagogiska skolmyndigheten. Beroende på 

skolform eleverna går i, skiljer det sig i hur man arbetar vid presentation och utförande av 

uppgifter kopplat till ämnet matematik. 
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Diskussion 

I denna avslutande del diskuteras resultatet av min analys som framträtt i den ordning det 

redovisats i ovanstående resultatredovisning. Resultatet binds därefter samman med 

litteraturgenomgången i kapitelen Bakgrund och Tidigare forskning. Slutligen ges förslag till 

framtida forskning.  

Syftet med denna studie vara att genom intervjuer belysa speciallärare/specialpedagogers 

erfarenheter och uppfattningar av formativ bedömning i ämnet matematik. Frågorna jag ställt 

var riktade till vilka erfarenheter, uppfattningar, möjligheter och hinder som kan förekomma 

inom den formativa bedömningen i ämnet matematik inom statlig Specialskola. Studiens syfte 

och frågeställningar har besvarats genom analys av speciallärarnas/specialpedagogernas 

enskilda berättelser jag tagit del av. I diskussionen nedan benämns studiens deltagande 

Speciallärare/Specialpedagoger som respondenter i den löpande texten när deras fiktiva namn 

inte används för att belysa specifika erfarenheter eller uppfattningar som lyfts fram. 

Formativ bedömning en av möjligheterna vid bedömning för lärande 

Resultatet av min studie visar att respondenterna hade skilda tolkningar av formativ 

bedömning som bedömningsform. Respondenterna uppfattade dock formativ bedömning som 

en undervisningsform vilken möjliggör bedömning i lärandesituationer. Formativ bedömning 

möjliggör likvärdiga bedömningar, var respondenternas erfarenhet samt att formativ 

bedömning är ett av verktygen som bidrar till att skapa en helhetssyn vid lärande. Ahlgren 

(2001) och läroplanen (Skolverket, 2011a) Lgr 11 belyser vikten av att betrakta eleven i ett 

samlat sammanhang, Genom ett specialpedagogiskt förhållningssätt, samt relationell 

kunskapssyn skapas möjlighet till helhet. Gunn och flera andra respondenter med henne 

uppfattade, att det ibland kan vara svårt att skilja på de olika delarna inom den formativa 

bedömningspraktiken, en observation även jag gjort under mina yrkesverksamma år i statliga 

Specialskolan. Samtliga respondenter har erfarenhet av att den formativa 

bedömningsprocessen är att föredra, och att formativ bedömning gynnar svaga elever vilket 

förankras i Balan (2010) forskning. Respondenterna uttryckte att elever i statlig Specialskola 

ofta är i behov av ytterligare tid i sin kunskapsbildning. Jag delar erfarenheten av att statlig 

Specialskolans elever ofta behöver ytterligare tid för att nå kunskapsmålen i sina utbildningar. 

Forskning rörande formativ bedömning Black och Wiliam (2009), Lundahl, (2001) och 

Heritage (2007) lyfter vikten av att skapa en miljö som främjar motivation som väcker 

förväntningar något Erika och flera andra respondenter lyfte fram under intervjuerna.  
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Partanen (2008) beskrev att meningsskapande pedagogik är grunden för lärande som kan 

generaliseras när skolan är slut. David berättade att för honom innebär formativ bedömning 

att vägen fram till ett resultat är beroende av en levande diskussion framför allt i lärarkollegiet 

och stöd från skolledning. Anna har erfarenheter av att uteblir diskussionerna kan 

konsekvensen bli att den önskade utvecklingen inte sker eller fördröjs. De diskussionerna 

Anna tänker på riktar sig till andra lärare och elever där medbedömning och 

kamratbedömning är kärnan för att nå målet med lärandet. Respondenternas uppfattningar kan 

jag koppla till Vingsle (2014) och Wettergrens (2013) forskning där de belyser att den 

formativa bedömningsprocessen är komplex, kräver tid för diskussion och stöd från skolans 

ledning. Min personliga erfarenhet är att de diskussioner som förs om bedömning är 

avgörande för att reflektera över elevens måluppfyllelse. Ytterst är det upp till mig som lärare 

att anpassa de olika bedömningsformer jag valt att använda utifrån elevers förutsättningar. 

Lundahl (2011) menar att formativ bedömning och summativ bedömning är beroende av 

varandra. Grundläggande för mig som lärare är att utgå från elevens intressen, vilket Erika är 

noga med att lyfta fram. Om jag som lärare behöver stöd erbjuder Skolverket (2011b) stöd vid 

planering av undervisning samt om jag är i behov av att göra undantag i undervisningen på 

grund av elevens funktionsnedsättning. 

Kompetens en förutsättning för formativ bedömning 

Respondenternas uppfattning var att på Statlig Specialskola finns den samlade kompetensen 

som krävs för att möta elever inom de olika skolformerna. Min personliga erfarenhet är att det 

stämmer och är helt i linje med det den Specialpedagogiska skolmyndigheten har som uppgift 

att erbjuda. Majoriteten av denna studies deltagare har arbetat över lång tid något som lagt 

grunden till fördjupad kunskap om de olika funktionsnedsättningarna och anpassningarna som 

förekommer på de olika Specialskolorna inom Special pedagogiska skolmyndigheten. Dock 

beskrev flertalet av respondenterna att de ansåg att de saknade fortbildning om de olika 

bedömningsformerna. Det skiljer sig mellan de olika skolorna, rörande vilka 

utbildningssatsningar skolorna genomfört om de olika former som finns att tillgå vid 

bedömning. Bennet (2011) och Tolgfors (2014) beskrev att vid kritisk granskning, vid 

användande av formativ bedömning spelar kompetensutveckling och kunskap i ämnet en 

avgörande roll för måluppfyllelse hos eleverna. För mig som lärare är kunskap om bedömning 

nyckeln och en lärares kärnfunktion. Ytterst anser jag att det är min uppgift att jag har den 

kunskap som krävs. Önskavärt är även att skolan man arbetar på ser till dessa behov, vid 

planering av kompetenshöjande åtgärder.  
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Carless (2005) skriver att det formativa arbetssättet vid bedömning kan få den motsatta 

effekten om läraren är överbelastad i sin arbetssituation. Anna och Carina berättade att de 

genomgått kompetsutveckling på skolan de verkar samt inom lärarutbildningen men behöver 

ytterligare utbildning. David beskrev att på hans skola sker diskussioner om bedömning i 

arbetslaget. Vidare beskrev David avsaknaden av stöd vid bedömning från skolledningen. Min 

reflektion är att begreppet formativ bedömning är relativt nytt, men att bedömning i sig är en 

av lärarens kärnfunktion något som Lundahl (2011) lyft fram. Bennet (2011) belyste att vi i 

framtiden får räkna med den formativa bedömningsformen vid utförande av bedömning, är 

här för att stanna. Samtliga respondenter berättade att kunskap om bedömning är grunden för 

att genomföra bedömningar oavsett form vilket styrks av rådande forskning Heritage (2007) 

och Korp (2011). Det skiljer sig hur respondenterna uppfattar rådande styrdokument 

(Skolverket, 2011a). Flertalet uppfattar att det är svårt att tolka vad som är beskrivet i 

läroplanen Lgr 11 rörande, hur de kan använda sig av formativ bedömning som verktyg, i 

ämnet matematik. Erika tolkar att stödet från (Skolverket, 2011a) är oklart beroende på att det 

är en tolkningsfråga i kombination med de förkunskaper man själv har. Anna som nyligen 

genomgått en lärarutbildning såg tydlighet i läroplanen. Samtliga respondenter var tveksamma 

till om den formativa bedömningsformen var framträdande på de skolor de arbetade. Vid 

reflektion av detta resultat. Min reflektion när jag tagit del av det respondenterna berättar, är 

att jag delar deras uppfattning samt känner viss oro när jag kopplar detta till Skolverket 

(2011b) och Lundahl (2011). Black och Wiliam, (2006) Lundahl (2011) menar att det är 

viktigt att läraren har kunskap om bedömningens syfte, metoder och principer för att utföra 

goda bedömningar. 

   Jag delar Fridas uppfattning att den formativa bedömningsformen är ett verktyg jag kan 

använda mig av i lärandeprocessen tillsammans med de elever jag undervisar. För att lyckas 

är jag beroende av kunskap om vad formativ bedömning innebär samt de olika 

delarna/teknikerna som ingår i det formativa bedömningssättet. Inom bedömning för lärande 

förekommer det många olika begrepp anser jag som kan misstolkas om kunskap om 

teknikerna man använder sig av inte är förtydligade något Carless (2005) beskriver är viktigt 

att uppmärksamma. Upptakten till denna uppsats var att jag reflekterade över medskapande 

och delaktighet samt över de svårigheter som kan förekomma vid bedömning. En fundering är 

om respondenterna inklusive mig själv har den kunskap som krävs för att utföra likvärdiga 

bedömningar när förutsättningarna är komplexa. Bedömning tar tid och är i behov av stöd från 

skolans ledningar vilket Vingsle (2014) och Wettergren (2013) lyfte.  
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Skolinspektionen (2009b) beskrev att det förekom brister i statlig Specialskola som behövde 

åtgärdas och att lärarna som arbetar där var i behov av kompetensutveckling inom bland annat 

bedömning. Min slutsats är att den kunskap jag har som lärare, utgör en avgörande faktor om 

eleven skall nå kunskapskraven i sin utbildning i ämnet matematik. Detta styrks av Black och 

Wiliams (2006) samt det David uttryckte avslutningsvis i sin intervju, när han reflekterade 

över att det skulle ske förbättringar i dennes undervisning, om kunskaperna kopplat till 

formativ bedömning ökade. Lundahl (2011) & Korp (2011) beskriver att den faktor som har 

stor påverkan för elevens resultat är hur den enskilda läraren ser på bedömning samt att det är 

viktigt att synliggöra det man ofta tar för givet. Jag har noterat att det krävs mycket av en elev 

i dagens skola, om eleven skall uppnå samtliga kunskapskrav i ämnet matematik oavsett 

skolform. Vingsle (2014) beskrev att en lärare måste vara kompetent samt kunna fatta snabba 

beslut något Erika erfarit samt att Undantagsbestämmelsen
7
 (Se hänvisning) finns för de 

elever som är i behov av denna när man ser till möjligheten för en elev att lyckas. 

Respondenterna var eniga i sina respektive uppfattningar, att specialpedagogiken och 

eventuella anpassningar skall vara en kompletterande del som stärker lärandet. Detta 

beskriver Skolverket (2011b) och Nilholm (2007) utförligt och kan knytas till mina tankar att 

de anpassningar som görs ofta är en vinst för samtliga elever i de olika grupperna. 

Formativ bedömning en del av undervisningen 

Respondenterna uppfattade att grunden för ökad måluppfyllelse är att arbeta laborativt i 

matematik. Språkförståelsen bör vara i fokus. Davids uppfattning var att om språkförståelsen 

stärks, ökar elevers förmåga i matematik vilket Ahlberg (1995), Ljungblad (2001), Malmer 

(2002) bekräftar. Säljö (2000) som belyste att språket är vårt viktigaste redskap när vi 

kommunicerar. Tufvesson (2014) beskrev att enkla förändringar och anpassningar i miljön 

kan öka språkförståelsen avsevärt. Min reflektion är liksom Björn och David att man genom 

att arbeta, med problemlösning och praktiskt konkreta arbetssätt ökar möjligheten till 

grundläggande förståelse. I resultatet framkommer det att det skiljer sig mellan de olika 

skolformerna hur detta genomförs. Dessa iakttagelser stärks av Baumert et. al (2010) och 

Balans (2012) forskning. Erika och jag delar erfarenheten att inte fastna i det konkreta 

räknandet utan att gå vidare till det abstrakta utförandet i matematisk, något Ahlberg (2001) 

belyst. Grunden är att vara lyhörd för eleven, vilket samtliga lärare upplevt som kan 

återkopplas till Ahlberg, (2001), Löwing och Kilborn, (2002).  

                                                      
7
 Undantagsbestämmelsen se Skolverket.se 
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Det är viktigt beskriver Ljungblad (2003) att stärka eleven genom att utgå från denne om det 

visar sig att det finns svårigheter inom matematiken. Anledningarna till elevers svårigheter 

kan vara mycket nyanserat. David poängterade att det förekommer elever som är kravkänsliga 

och som har dåliga erfarenheter sedan tidigare av att bland annat arbeta i grupp och bli 

bedömd vilket försvårar arbetet i matematik. Min reflektion är att jag möter elever som har 

svårigheter i ämnet matematik, dessa kan ytterligare försvåras om jag inte utgår från var 

eleven befinner sig i sitt lärande och kan skapa en undervisning som utgår från eleven. Det 

arbete som sker i matematikklassrummet är beroende av god värdegrund och ett gott 

bemötande. Skolinspektionen (2009b) beskrev att det förekommer brister rörande värdegrund 

som var i behov av omedelbara åtgärder, något vi på den skola jag är verksam på inom 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten är mycket uppmärksamma med att förebygga samt 

kraftfullt motverka. En god värdegrund och ett bra bemötande är grunden för trygghet i 

lärandet och i elevers skolmiljö något Hattie (2012) belyser. Respondenterna uppfattade att de 

använde sig av formativ bedömning i undervisningen i matematik, men att det kan yttra sig 

olika sätt beroende på vilken skolform eleven går. Feedback och återkoppling gynnar 

undervisningen i matematik. 

   Hodgen och Wiliam (2013) lyfter betydelsen av återkoppling för att skapa en djup och 

grundläggande förståelse något Erika använde sig av i sin undervisning. Övervägande delen 

av respondenterna delade erfarenheten att de arbetar tematisk då eleverna behöver uppleva 

matematik samt kunna använda begrepp och färdigheter i de andra ämnena. Björn berättar att 

hans erfarenhet är att tematiska arbetet är bra och att han ibland presenterar uppgifter som är 

svåra för stunden men ett strävansmål att klara av. Eleven har då som strävansmål att utöka 

kunskapen samt använda sina färdigheter i fler ämnen. Det är viktigt att tydliggöra begreppen 

både konkret och språkligt vilket styrks av Hodgen och Marshall i Hodgen och Wiliam 

(2013). Jag anser att det Björn beskriver är viktigt för utveckling i ämnet matematik. En 

baksida som Björn upplevt och som jag delar, är när det som sker i matematik bara blir ett 

rabblande och förståelsen uteblir. Björn beskrev att det måste man motverka genom att arbeta 

praktiskt konkret, så eleven genom sina egna upptäckter sätter ord på matematik. Det är 

grundläggande att förstå likheter och skillnader i matematik samt att arbeta med 

problemlösning vilket Malmer (2002) och Balans (2012) forskning styrker.  Anna poängterar 

att det finns positiva vinster om hon intar ett formativt förhållningssätt i undervisningen 

genom att planera tillsammans med eleverna, något som är grundläggande inom formativ 

bedömningspraktik. 
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 Flertalet forskare belyser dessa vinster så som Björklund Boistrup (2012), Vingsle (2014), 

Hodgen & Wiliam (2013) och Hattie (2012). Hattie menar att stärks eleven tål den även att 

misslyckas. Min slutsats kopplat till rådande forskning och egen erfarenhet är att formativt 

arbetssätt kan vara ett av arbetssätten för att öka måluppfyllelsen, dock krävs det kunskap om 

hur detta skall ske. Tolgfors (2014) och Bennet (2011) belyste vid kritisk granskning av 

formativ bedömning, vikten av kunskap vid införande samt vid utförande av formativ 

bedömning. Formativ bedömning innehåller många delar som benämns olika beroende på 

vilken forskargrupp som presenterat innehållet. Har man inte kunskap om de olika 

benämningarna och vad de innebär kan effekten bli den omvända, menade Carless (2005). Det 

framkom i resultatet att ingen av respondenterna arbetar med matriser vid formativ 

bedömning något Balan (2012) och Hattie (2012) beskriver som en viktig del i det formativa 

bedömningsarbetet om läraren skall kunna synliggöra tydliga mål. Gunn lyfte frågan om var 

man fann dessa matriser och återkopplade till att Skolverket kanske var ansvarig utgivare. 

   Tanken jag får är att den formativa bedömningpraktiken inte till fullo är implementerad i 

statlig Specialskolan ännu, och att de lärare som är verksamma behöver ytterligare kunskap 

om de formativa arbetssätten och hur man kontrollerar måluppfyllelse, något Carina lyfte 

inledningsvis i sin intervju. Respondenterna framhöll att elever i statlig Specialskola skall 

mötas av kvalité på undervisning och bedömning, vilket är i linje med Specialpedagogiska 

skolmyndighetens strävansmål och uppdrag som beskrivs i Skolverket (2009b). För mig är det 

en självklarhet att den undervisning man är ansvarig för skall vara professionell något Black, 

Harrison, Lee, Marshall och William (2004) belyser. Flertalet av eleverna i statlig 

Specialskola lämnar sina föräldrar för att kunna få den utbildning som är bäst lämpad 

han/henne. Jag tror inte att det finns någon förälder som vill avstå sitt barn om det finns ett 

bättre skolval på hemorten då flertalet av eleverna bor på internat. Carless (2005) beskrev att 

för de lärare som redan var hårt belastade med uppgifter att utföra i vardagen har svårt att ta 

till sig ytterligare arbetsuppgifter när ett nytt verktyg införs. Jag tycker det är viktigt att man 

definierar vilka arbetsuppgifter som ingår i en lärares uppdrag. Idag är det allt för många 

lärare som ger uttryck av att vara överbelastade med arbetsuppgifter vilket resulterar i att 

undervisning och elever blir lidande. Skolornas skolledning har en ansvarsfull roll för att 

motverka överbelastning anser jag. I ett vidare perspektiv är människor som är överbelastade, 

inte heller produktiva anser jag. Skolverket (2011b) skriver att de resultat eleverna uppvisar 

påverkas av de anpassningar vi möjliggör för eleverna.  
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Vingsle (2014) lyfte vikten av att kartlägga elevens lärande, för att senare anpassa 

undervisningen efter varje, enskild elev eller grupp. Min slutsats är att kartläggning av eleven 

i kombination med kunskap om Hodgen och Wiliams (2013) grundprinciper skapar stora 

möjligheter för eleven att lyckas i sitt lärande. Anna och Gun berättade att de mött behovet av 

kartläggning och eventuella anpassningar hos elever och delar erfarenheten att diskussionen 

som förs är grunden för medskapande och förståelse i matematik vilket stärks av den 

forskning som presenterats i detta arbete. 

Samarbete och samspel skapar delaktighet 

Samarbete och gott samspel är grundläggande för att skapa den helhetssyn som Skolverket 

(2009) eftersträvar. Respondenternas samlade uppfattning var att kvalitén i samarbetet och 

samspelet som sker, är grunden för att skapa helhet i undervisningen i ämnet matematik, en 

uppfattning även jag delar. Linder och Breinhild Mortensen (2008) menade att kvaliteten i 

samspelet har avgörande betydelse för relationen samt att stärks relationsbyggandet, skapas 

motivation till samspel. Skolforskning har visat att lärandet ökar, om relationens kvalitet och 

språket är i centrum skrev Partanen (2008). Språket är en nyckelfråga för samtliga som arbetar 

inom statlig Specialskola anser jag och de respondenter som intervjuats. Ahlberg (2001) 

menar att om elevers verbala förmåga stärks så ökar lärandet, en uppfattning respondenterna 

delar. Gunn uppfattade att samspelet var centralt för ett gott samarbete. Dialogen är nyckeln 

vid medskapande och främjas av samarbete och kommunikation. Frida förde fram vikten av 

att vara lyhörd för de förmågor eleven har, om man skall främja ett gott samspel. Denna 

uppfattning ställer jag i relation till Mason (2003) som lyft fram frågan hur vi bäst kan 

använda barnens egna förmågor. 

   Min personliga erfarenhet är att relationens kvalitet har avgörande betydelse för om elever 

med eller utan svårigheter i matematik väljer att medverka. Det är ofta en skör balansgång 

anser jag att möta elever som inte är trygga i sin kunskapsbildning oavsett 

funktionsnedsättning eller inte. Lunde (2010) menar att elever med svårigheter, i matematik 

kan ha sociala och emotionella samt generella svårigheter med de kognitiva, förmågorna 

vilket Anna och fler lärare med henne delade erfarenheten av. Lunde (2010) beskrev att lärare 

till elever i behov av stöd bör ägna tid till observation att uppmärksamma, de olika strategier i 

lärandeprocessen som framträder. Min och majoriteten av respondenternas uppfattning är att 

genom observationer ökas möjligheten att skapa strategier som hjälper eleven till 

måluppfyllelse. Det är avgörande för resultatet i ämnet matematik att eleven hittar strategier 

som fungerar menar Baumert et. al (2010).  
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Finns strategierna ökar motivationen att medverka i kamratbedömningar och 

medbedömningar vilket är en del i den formativa bedömningsprocessen. Carina framhöll 

vikten av struktur i planering och undervisning något Gärdenfors (2010) och Black och 

Wiliam (2009) betonar. Min reflektion som styrks av rådande forskning Black och Wiliam 

(2006) samt Björklund Boistrup (2010), är att ett fungerande samarbete mellan lärare och 

elev, elev till elev, är grunden om man skall arbeta med de olika delarna inom formativ 

bedömning i matematik. Flera av respondenterna uppfattade att eleverna inte var delaktiga i 

planeringsstadiet av undervisningen i matematik. Anna och Gunn berättade att eleverna 

däremot fick ett större utrymme att forma utförandet av uppgiften, utifrån olika teorier om hur 

man kan lösa problemen. Lewin (2011) beskrev att det förekommer olika förutsättningar för 

att kunna tala om delaktighet. Det krävs ”tillgång, tillgänglighet och tillfälle” (ibid, s.95). 

   När jag reflekterar över elevers delaktighet kopplat till att man inom den formativa 

bedömningspraktiken bör inbjuda till delaktighet, kan jag förstå de argument respondenterna 

beskrev. Flertalet elever har kognitiva samt språkliga begränsningar och mycket av den tid 

som behövs till genomgångar och utförande försvinner om tid läggs på planeringsfasen. 

Respondenterna delar uppfattningen att de hoppas att eleverna kan påverka deras 

undervisning, trots att det ibland finns svårigheter att vara flexibel. Några av respondenterna 

uppfattade att det finns krav, på att delar i kursplanerna måste gås igenom i ämnet matematik. 

Det är av summativ karaktär och måste kollas av för att kunna bedömmas. Dessa 

uppfattningar kopplar jag till Lundahl (2011) som belyser att de olika bedömningsformerna är 

beroende av varandra för att möjliggöra en likvärdig bedömning av elevens resultat. Det bör 

vara ett strävansmål anser jag att eleverna i framtiden är delaktiga, i samtliga moment för att 

skapa helhetskänslan av sin måluppfyllelse vilken är föremål för bedömning. Flertalet av 

respondenterna uppfattar att de har ändrat sitt synsätt på delaktighet och deltagande sedan 

läroplanen (Skolverket, 2011a) introducerats i skolan. Det är gott nog anser jag. Lärare 

förändrar sig långsamt och över tid beskrev en lärare jag tidigare pratat med och förändringar 

behöver näring iform av kompetensutveckling oavsett ämne. Genom denna uppsats har jag 

som nybliven ämneslärare i svenska, matematik och specialpedagogik ökat mina kunskaper 

avsevärt. Det är spännande att även konstatera att jag ”bara” är i början av 

implementeringsfasen med att förstå hur jag kan använda mig av formativ bedömning. Bennet 

(2011) menar att jag bör vara kritisk vid dess användande och införande i 

matematikundervisningen, om jag vill skapa en effektiv bedömning i klassrummet som 

gynnar samtliga elever och ökar delaktigheten.  
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Kritisk i den mening att jag bör vara insatt i och trygg med kunskapen om vilka delar som 

ingår i de olika formativa bedömningsteknikerna. Delaktighet är en viktig fråga att lyfta fram 

uppfattar Frida som ofta möter elever, föräldrar och lärare ute i Sverige. Szönyi och 

Söderqvist Dunkers (2012) beskrev att det förekommer brister i dagens skola inom 

delaktighetsaspekterna för de elever som har funktionsnedsättningar. Frida är av 

uppfattningen att ett utvecklingsområde, kanske kan vara den formativa bedömningsformen 

för att öka delaktigheten på de statliga Specialskolorna. 

Forskning ökar kompetensen om formativ bedömning 

Majoriteten av respondenterna är av uppfattningen att forskning om matematik i kombination 

med bedömning, ökar möjligheterna att möta de kunskapskrav som beskrivs i läroplanen 

(Skolverket, 2011a). Anna berättade att hon sökt själv efter information om matematik 

kopplat till formativ bedömning på Nationellt centrum för matematik NCM. Annas erfarenhet 

är att ämneskunskaper kopplat till problemlösning och bedömning hjälpt henne i arbetet med 

elevernas måluppfyllelse. Respondenterna har önskan om att utveckla sina kunskaper om den 

formativa bedömningspraktiken, i syfte att verka för kreativa utvecklande processer i 

matematikundervisningen. Det är viktigt att det specialpedagogiskafältet kopplat till 

matematik, stärks och föras vidare. Delaktighet i matematik är centralt i livslångt lärande 

menar Ljungblad (2001). Rosenqvist (2007) beskrev att inom specialpedagogiskforskning har 

delaktighetsperspektivet en framträdande roll. Min reflektion är att för de elever, lärare och 

skolledare som är verksamma inom statlig Specialskola är det avgörande att reflektera över 

deltagarperspektivet om syftet är att implementera den formativa bedömningsformen på 

samtliga nivåer. Min förhoppning är att denna studie kan vara ett bidrag till ytterligare 

kunskapsbildning samt medverkar vid fortsatt implementering av den formativa 

bedömningsformen i ämnet matematik i statlig Specialskola. 
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Avslutande tankar 

I statlig Specialskola är uppdraget att skapa en god kommunikation samt helhetssyn beskriver 

Skolverket (2009). För verksamma speciallärare och specialpedagoger är detta kärnan anser 

jag. I Läroplanen Lgr 11 står det ”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera 

eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck 

i praktisk vardaglig handling” (Skolverket, 2011a, s. 12). För mig som lärare innebär detta sätt 

att förhålla sig, möjligheter till att skapa hög delaktighet i matematikundervisningen oavsett 

på vilken statlig Specialskola i Sverige den bedrivs. Inledningsvis beskrev jag att upptakten 

till denna studie var att jag funderat, på om det förekommer variationer även inom formativ 

bedömning inom statlig Specialskola som inom det entreprenöriella lärandet jag tidigare 

studerat? Min slutsats är att det även inom detta område skiljer sig vid medbedömning och 

delaktighet. Respondenterna i denna studie är av uppfattningen att det är ett strävansmål att 

skapa delaktighet i samtliga moment utifrån elevens egna förutsättningar, behov och 

motivation. 

   En forskningsuppgift som kanske ytterligare skulle kunna bidra till kunskapsbildning är att 

genom deltagande observationer studera hur man använder sig av de olika formativa 

bedömninpraktikerna inom statlig Specialskola. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Medgivande till att delta i en intervjustudie 

Mitt namn är Maria Jonsson och skall genomföra en studie som en del av mitt examensarbete 

på Örebro Universitet. Jag är i min studie intresserad av att undersöka lärares uppfattningar 

och erfarenheter av formativ bedömning i matematikundervisningen inom statlig 

Specialskola. 

Jag undrar därför om du vill delta i studien. Genomförandet av studien sker genom intervjuer, 

dessa insamlas via Iphone och anteckningar vid intervjutillfället. De inspelade materialet 

kommer först att skrivas ut och därefter att raderas direkt i anslutning till godkännande av mitt 

examensarbete. Detta sker i enlighet med Örebro Universitets regler. 

I studien är jag noga med att följa de etiska regler som Vetenskapsrådet [ 

www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf ] (2002) beskriver gäller för forskning. 

Dokumenterat/inspelat material ska avidentifieras så att inga enskilda personer kan 

identifieras. De namn som jag kommer presentera i studien kommer att vara fiktiva, det vill 

säga att de är påhittade av mig. För att kunna genomföra denna studie behöver jag ta kontakt 

med dig för att få ett muntligt medgivande till intervju i samband med bokning av 

intervjutillfället. Deltagandet i intervjun är frivilligt, men jag hoppas givetvis att du vill delta. 

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt medgivande och utgå ur studien. Studien skall inte 

innebära obehag eller inverka negativt på dig som deltagare. Du kan när som helst nå mig på 

mail eller telefon nummer nedan. 

Varma hälsningar Maria Jonsson. 

Maria Jonsson student 

Maria Jonsson tel. 0731-522568 alt mejl: maria.k.jonsson@spsm.se 

Handledare för min uppsats/undersökning är ann.ohman@oru.se 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:ann.ohman@oru.se
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Bilaga 2: Intervjuguide 

1. Kunskaper 

 Vad innebär formativ bedömning enligt Dig? 

 Vilken fortbildning har Du fått om formativ bedömning, bedömning rent generellt? 

 Uppfattar du att det är tydligt beskrivet i Lgr 11 hur man skall använda sig av formativ 

bedömning i ämnet matematik kopplat till de olika begreppens innebörd i 

undervisning och i utformandet av lektionerna? 

 

2. Erfarenheter av att använda formativ bedömning i undervisningen 

 Har den formativa bedömningsformen en framträdande roll på din skola? 

 Använder du dig av formativa bedömningsformer i din undervisning i och om 

matematik? 

- Om ja, vad innebär det för dig som lärare? 

- Om nej, kan du berätta varför du valt att avstå från att introducera denna 

bedömningsform i din undervisning? 

 Kan du beskriva hur det kan se ut oavsett ja eller nej svar? 

 Upplever du att du har tid att arbeta med de olika bedömningsformerna inom formativ 

bedömning kopplat till matematik? 

 Vilka vinster med formativa bedömningsformer i undervisningen upplever du att det 

finns? 

 

3. Samabete, samspel  

 Använder du dig av medbedömning, kamratbedömning när du bedömer elevers 

prestationer? 

- Om ja, hur? 

 Hur ser du på medskapande, medbedömning kopplat till ämnet matematik? 

 Är eleverna delaktiga i utformandet av undervisningen i matematik? 

- Om ja, på vilket sätt? 

 Om nej, utveckla dina tankar om varför du valt att avstå? Vad innebär det för din 

planering att eleven är delaktig i medbedömningen i matematik? 
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 Upplever du att eleverna kan påverka sitt lärande i matematik i din undervisning tror 

du? 

- Kan du ge exempel på hur?  

 Vad upplever du att eleverna i Specialskolan har att vinna i sin kunskapsbildning 

kopplat till formativ bedömning och matematik? 

- Är det viktigt att Specialskolan lyfter fram de olika delarna i formativ 

bedömning som stimulerar lärandeprocessen? 

- Kan du ge ett exempel hur det skulle kunna se ut i din 

verksamhet/undervisning om du gör det? 

4. Övrigt 

 Har du behov av fortbildning om formativ bedömning/ bedömning rent generellt i 

syfte att skapa ett bättre lärande och höja kvaliteten på din undervisning? 


