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Titel: Användning av formativ bedömning för elever i behov av särskilt stöd 

År: 2015  Antal sidor: 50 

Syftet med denna studie är att generera en teoretisk modell om hur lärare som undervisar elever 

i behov av särskilt stöd använder sig av formativ bedömning i sin undervisning. Studien utgår 

från ett lärarperspektiv, och vi har använt oss metoden grundad teori, GT. Vi har intervjuat 14 

lärare som alla arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Lärarna arbetar med eleverna på 

gymnasienivå, och eleverna återfinns både som inkluderade elever i gymnasieskolans olika 

nationella program men även i gymnasiesärskolan. Eleverna ifråga är i behov av särskilt stöd 

utifrån autism och/eller utvecklingsstörning. De lärare vi har intervjuat arbetar på kommunala 

eller fristående gymnasieskolor/gymnasiesärskolor. I våra intervjuer har vi, enligt metoden 

grundad teori, utgått från ett öppet förhållningssätt med öppna frågeställningar. Vår teoretiska 

referensram har varit Vygotskys sociokulturella perspektiv. Det som framstår som tydligt i vår 

studie är att lärarna ser den formativa bedömningen som en process. För lärarna och eleverna 

är skapande av ett sammanhang kring lärandet av avgörande betydelse. Processen med formativ 

bedömning är avhängigt av ett sammanhangsskapande synliggörande. Det 

sammanhangsskapande synliggörandet är nära förbundet med reflektion och relationskapande 

med eleverna. Vi har i vår studie försökt skapa en teoretisk modell (utifrån grundad teori) där 

vi visar hur de olika delarna förhåller sig till samt påverkar varandra.  

Nyckelord: formativ bedömning, bedömning för lärande, elever i behov av särskilt stöd, 

sociokulturellt perspektiv, autism, utvecklingsstörning, särskolan, grundad teori. 
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

Att arbeta med så kallad formativ bedömning har blivit ett viktigt verktyg i undervisningen- 

för att synliggöra lärande och utveckling (Lundahl, 2011). De senaste läroplanerna för 

gymnasieskolan, Gy11 (Skolverket, 2011b), samt gymnasiesärskolan, Gys13 (Skolverket, 

2013b), har satt ett nytt fokus på uppfyllande av kunskapskrav utifrån uppställda 

kunskapskriterier. Formativa bedömningen har kommit att inta en central roll (Skolverket, 

2011a; Skolverket 2013a). Kunskaper kan bedömas både summativt och formativt. Kortfattat 

kan formativ bedömning beskrivas som bedömning för lärande och summativ bedömning som 

bedömning av lärande (Jönsson, 2013; Skolverket, 2011a; Skolverket, 2013a). Skolverket 

beskriver formativ bedömning som en process där målen med undervisningen görs tydliga; där 

läraren tar reda på var eleverna befinner sig i relation till målen samt där eleverna ges 

konstruktiv feedback som hjälper dem att nå de uppsatta målen (Skolverket, 2013a). 

 

Bedömningsforskaren Christian Lundahl (2011) menar att internationellt är forskningen kring 

formativ bedömning omfattande, men i Sverige har det historiskt inte sett likadant ut. Här kom 

inte den formativa bedömningsforskningen igång i någon större skala förrän i början av 00-

talet vilket har resulterat i att det inte finns så många svenska studier gjorda inom området 

(Lundahl, 2011). Speciellt gäller det studier rörande formativ bedömning i relation till elever i 

behov av särskilt stöd, samt till elever i särskolan (Berthén, 2009; Lundahl, 2011; Östlund, 

2012). Berthén (2009) menar att mer forskning baserad på intervjuer och observationer om det 

vardagliga bedömningsarbetet i särskolan behövs. Även Vetenskapsrådet eftersöker fler 

svenska studier där lärande kopplas samman med bedömning (Forsberg och Lindberg, 2010). 

För att utveckla den formativa bedömningen är det också viktigt att ny forskning på området 

utgår från specifika bedömningspraktiker för att undersöka vad som är generellt och vad om är 

specifikt (Bennett, 2011). 
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Vi som skriver denna uppsats arbetar båda inom gymnasieskolan med ungdomar i behov av 

särskilt stöd. Ungdomarna vi möter går på gymnasiesärskolans individuella program och/eller 

i individuellt anpassade program utifrån autism. Parallellt med vårt arbete studerar vi till 

specialpedagog respektive speciallärare med inriktning utvecklingsstörning på Mälardalens 

Högskola. Det är både i vårt dagliga arbete med bedömning av elevernas kunskapsutveckling, 

samt under utbildningens gång som ett intresse växt fram för hur lärare inom dessa skolformer 

använder sig av formativ bedömning. Vi har ställt oss en rad olika frågor: Hur använder lärarna 

formativ bedömning i dessa elevgrupper? Hur arbetar lärarna för att synlig-/ tydliggöra 

kunskapsmålen så att en formativ bedömning blir förståelig och användbar? På vilket sätt 

arbetar lärarna för att göra eleverna delaktiga i sitt eget lärande? 

1.2  Perspektiv på funktionsnedsättningar 

 

I synen på funktionsnedsättningar och/eller svårigheter som kan uppstå för individer med 

autism och/eller utvecklingsstörning är det viktig att göra klart för sig vilket perspektiv/synsätt 

man intar. Det har ett avgörande inflytande på förhållningssätt och bemötande av dessa 

individer/elever. Inom det specialpedagogiska forskningsfältet brukar man framför allt tala om 

två olika perspektiv (Hjörne och Säljö, 2008; Nilholm, 2003 ). Det ena kallas det kategoriska 

perspektivet, som i korthet kan beskrivas som att svårigheter och problem hänförs eller 

tillskrivs den enskilde individen. Individen är bärare av sina (egna) svårigheter, och liten eller 

ingen hänsyn tas till miljömässiga faktorer eller påverkan. Det kategoriska perspektivet ligger 

nära det som Nilholm (2003) benämner som det kompensatoriska perspektivet. Det är framför 

allt inom det medicinsk-psykologiska fältet som man använder sig av det kategoriska 

perspektivet. Det andra perspektivet är det relationella, där man anser att svårigheter och 

problem uppstår i mötet mellan individen och miljön. I det relationella perspektivet ser man till 

elevens hela undervisnings- eller lärandesituation (Hjörne och Säljö, 2008; Nilholm, 2003). 

Nilholm (ibid) tar upp och beskriver ett tredje perspektiv- dilemmaperspektivet. I korthet kan 

det beskrivas som det dilemma som skolan ställs inför i olika situationer, eller målkonflikter, 

där skolan måste hantera det faktum att det inte finns något entydigt svar på utmaningen att ge 
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alla barn en likvärdig utbildning samtidigt som barnens förmågor och olikheter kräver 

anpassningar i utbildningen. 

 

Vilket perspektiv man intar får stor inverkan på hur man uppfattar och arbetar med 

svårigheterna och problemen som trots allt kan finnas där. Några svenska forskare som har 

skrivit om de olika perspektiven och dess effekter på synen på elever i behov av stöd är till 

exempel, förutom Hjörne och Säljö (2008) och Nilholm (2003), även Eriksson Gustavsson, 

Göransson och Nilholm (2011). Även Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) skriver 

om det kategoriska respektive relationella perspektivet och vilken påverkan det har för synen 

på problem och svårigheter för individer och elever, samt hur förhållningssätt och bemötande 

påverkas av de olika perspektiven. 

1.3 Olika skolformer 

 

Studier på gymnasienivå består av gymnasieskola, gymnasiesärskola och studier på gymnasial 

nivå inom vuxenutbildningen. Gymnasieutbildningen är frivillig och de olika skolformerna har 

olika behörighetsregler (Skolverket, 2011b; Skolverket, 2013a). Gymnasieskolan fick en ny 

läroplan 2011, Gy 11 (Skolverket, 2011b). I den nya gymnasieskolan kan eleverna ta en 

högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen.  I läroplanen, som är mer detaljerad än 

den tidigare, beskrivs kurs- och ämnesplaner samt examensmål.  

 

Även gymnasiesärskolan har nyligen fått en ny läroplan, Gys13 (Skolverket, 2013b). Från och 

med höstterminen 2013 arbetar gymnasiesärskolan utifrån nya ämnes-och områdesplaner. 

Gymnasiesärskolan är frivillig och vänder sig till elever med utvecklingsstörning. Skolverket 

definierar utvecklingsstörning: ”..som en nedsättning i intelligensförmåga konstaterad under 

uppväxten, före 18 års ålder, och en samtidig nedsättning i adaptiv förmåga eller beteende.” 

(Skolverket, 2013c, sid. 11). För att gå i gymnasiesärskolan måste en pedagogisk, social, 

psykologisk och medicinsk utredning ha gjorts som styrker utvecklingsstörningen. 

Utredningen ska göras i samråd med vårdnadshavare (Skolverket, 2013c). Gymnasiesärskolan 

är fyraårig och innefattar nio yrkesinriktade nationella program. Det finns även ett individuellt 
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program, där utbildningen anpassas utifrån elevens egna förutsättningar. Den största 

förändringen i den nya läroplanen är att, från att ha ett mera omsorgsinriktat fokus, nu ha ett 

tydligare kunskapsinriktat fokus. En annan stor förändring är att det enbart är elever med 

utvecklingsstörning som får gå i gymnasiesärskolan.  Att det numera bara är elever med 

utvecklingsstörning som får gå i gymnasiesärskolan innebär att elever med diagnostiserad 

autism men utan tillhörande utvecklingsstörning inte placeras i gymnasiesärskolan, utan går i 

gymnasieskolan (Gy11 och Gys13). 

 

Autism definieras av det amerikanska psykiatriförbundet i deras manual över beskrivna 

psykiatriska tillstånd, DSM-V 2013 (American Psychiatric Association, DSM-V Task Force, 

2013) som en funktionsnedsättning som tar sig i uttryck i bestående nedsättningar av de 

kommunikativa förmågorna, i social interaktion samt i föreställningsförmåga.  

2. Teoretisk referensram 

 

Den teoretiska referensram som vi utgår ifrån grundar sig på Vygotskys sociokulturella 

perspektiv (Vygotsky, 1978). Vygotsky beskriver hur vi som individer lär oss genom andra och 

hur den kognitiva processen påverkas av miljö och kontext. 

Vygotsky har formulerat en utvecklingsekologisk teori utifrån fyra principer: 

1. Barn konstruerar sin kunskap 

2. Utveckling kan inte separeras från sin sociala kontext 

3. Inlärning kommer före utveckling  

4. Språket spelar en stor roll i den mentala utvecklingen   

(Vygotsky, 1978). 

Enligt Vygotsky (1934/1999) sker inlärning och utveckling, i det som han benämnde, i den 

proximala utvecklingszonen. Det kan i korthet beskrivas som den “spännvidd” som föreligger 

mellan förmågan att utföra något under en vuxens vägledning och förmågan att utföra samma 

uppgift självständigt (Vygotsky, 1934/1999). Vygotsky (1978) menade att resultatet av denna 
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process leder till socialisation och kognitiv utveckling hos den enskilde individen. Vygotsky 

(1934/1999) framhöll språkets stora betydelse för inlärning och utveckling. I enlighet med 

Vygotskys (1978) teorier är formativ bedömning, med en kontinuerlig dialog mellan lärare och 

elev där läraren visar på utvecklingsområde(n), en användbar och fruktbar metod för att främja 

elevers lärande och utveckling (Skolverket, 2011a ). 

Vygotskys (1978) teorier, som han formulerade redan under 1920-talet, har först under de 

senaste decennierna fått inverkan på den pedagogiska debatten i västvärlden. Hans teorier om 

lärande och utveckling har i hög grad påverkat och delvis förändrat synen på lärande och 

kunskapande (Crain, 2011). I John Hatties (2008) metastudie av pedagogisk forskning visar 

han på vikten av respons/feedback på elevers lärande. Både Vygotskys (1978)  teorier samt 

vetskapen om vikten av feedback har fått genomslag i de senaste läroplanerna i den svenska 

skolan (Skolverket, 2013a).  

Vygotsky (1978) tanke om att inlärning kommer före utveckling leder till att 

utvecklingsstörning och funktionshinder som autism ses ur ett relationellt perspektiv. Han 

menade att allt för mycket undervisning riktad mot elever i behov av särskilt stöd och/eller 

utvecklingsstörning i allt för stor utsträckning har utgått från de brister som omgivningen ser 

hos dessa elever (Vygotsky, 1978). En av dessa brister är svårigheten eller avsaknaden av 

förmågan att tänka abstrakt. Slutsatsen som man utifrån detta bristperspektiv dragit är att 

undervisning riktad till elever med utvecklingsstörning helt ska baseras på konkret se- och göra 

pedagogik, vilket dock inte skapar någon utveckling hos individen (1978). Alla människor 

måste utmanas, och genom att använda sig av teorin om den proximala utvecklingszonen i 

arbetet med alla elever kommer även de elever som idag har svårt att förstå abstrakta begrepp 

komma i kontakt med dessa och i sin takt utveckla även den delen av sitt tänkande (Vygotsky, 

1978). 
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3. Tidigare forskning 

 

Kapitlet nedan inleds med en generell diskussion om begreppet formativ bedömning. Efter det 

gör vi en presentation av den forskning som vi har tagit del av och som rör formativ bedömning 

i relation till elever i behov av särskilt stöd.  

3.1 Formativ bedömning 

Jönsson (2013) menar att man förenklat kan beskriva formativ bedömning som bedömning för 

lärande. Det vill säga en bedömning vars syfte är att stödja lärandet (Jönsson, 2013).  Den kan 

skiljas från den summativa bedömningen som handlar om att kontrollera vad eleverna har lärt 

sig (Jönsson, 2013). Wiliam (2011) skriver att lärande är en oförutsägbar process på så vis att 

läraren aldrig kan vara säker på exakt vad och på vilket sätt eleverna tar till sig innehållet i 

undervisningen. Med denna utgångspunkt blir formativ bedömning en nödvändig förutsättning 

för att läraren ska kunna leda eleverna vidare i deras kunskapsutveckling (Wiliam, 2011). 

Formativ bedömning har idag fått stark genomslagskraft i den svenska skolan (Hirsh & 

Lindberg, 2015). 

 I forskningslitteraturen kring formativ bedömning beskrivs flera olika definitioner (Bennett, 

2011). Hirsh & Lindberg (2015) menar att definitionen är tätt sammankopplad till vilken syn 

på lärande man har. Både termen formativ bedömning och bedömning för lärande används 

(Wiliam, 2013). Vissa forskare gör en tydlig distinktion mellan dessa två olika begrepp 

(Antoniou & James, 2014). Till exempel skriver Black att “.. assessment intended to promote 

learning only becomes formative when evidence is actually used to adapt teaching work to 

meet learning needs.” (Ibid.). Antoniou & James (2014) återger en rad olika uppfattningar om 

vad formativ bedömning är. Det kan bland annat röra sig om att all bedömning som sker i 

klassrummet är formativ bedömning; att det är en process där både elever och lärare måste vara 

införstådda med att det sker samt att det som sker i klassrummet också kan ge underlag för en 

summativ bedömning (Ibid.). Begreppet kan också ges helt andra innebörder till exempel kan 

det ses som en uppsättning metoder eller verktyg (Wiliam, 2013). Bennett (2011) menar att 
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begreppsdiskussionen bara förvirrar och att formativ bedömning vare sig ska ses som 

verktyg/metod eller en process. De flesta forskare är dock överens om termen formativ 

bedömning i betydelse av “..assessment can be considered formative only if it results in action 

by both the teachers and students to enhance learning. “ (Antoniou och James, 2014, s.155).  

Hirsh & Lindberg (2015) skriver att de flesta empiriska forskningsstudier som är gjorda på 00-

talet, både internationellt och i Sverige, tar avstamp i Black & Wiliams (1998) metastudie över 

formativ bedömning. Flertalet av studierna utgår från en eller flera av de fem nyckelstrategier 

för formativ bedömning som författarna till metastudien senare utvecklat (Hirsh & Lindberg, 

2015). De fem nyckelstrategierna är att läraren: 

 

1. tydliggör målen för undervisningen. 

 2. skapar en undervisning som synliggör elevernas lärande. 

 3. ger eleverna feedback som leder framåt. 

4. skapar möjligheter så att eleverna kan stödja varandra i sitt lärande. 

5. leder eleverna i arbetet med att leda sig själva i sitt lärande.  

 (Leahy, Lyon, Thompson, & Wiliam, 2005, sid.20 – vår översättning). 

 

Dylan Wiliam (2011, sid. 13) skriver att “ det föreligger starka teoretiska och vetenskapliga 

belägg för att det genom att integrera bedömning med undervisning ges tidigare ej förutsägbara 

effekter på att öka elevers engagemang samt lärande” (vår översättning) Dunn & Mulvenon 

(2009) samt Bennett (2011) menar dock att den forskning som finns rörande den formativa 

bedömningens positiva resultat bör ses med viss försiktighet eftersom det inte finns tillräckligt 

med underbyggda studier. Hirsh & Lindberg (2015) stödjer i sin forskningsöversikt om 

formativ bedömning i svensk grundskola denna tes och menar att det, speciellt utifrån svenska 

förhållanden, finns väldigt lite empirisk forskning som visar på den formativa bedömningens 

effekter. En del av kritiken mot forskningen är att många studier utgår från en av de fem 

nyckelstrategierna och att det på så sätt blir svårt att vid sådana studier uttala sig om formativ 

bedömning som helhet (Hirsh & Lindberg, 2015). 
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Black (2015) menar att lärare ställs inför vissa svårigheter när de tillämpar formativ 

bedömning. För att framgångsrikt kunna utveckla detta sätt att bedöma elevers lärande krävs 

nya sätt att undervisa och en förändrad klassrumspraktik (Black, 2015). Många lärare uppger 

sig vara osäkra och ha för lite kunskap om hur man på ett effektivt sätt tillämpar formativ 

bedömning och ställer sig frågor som vad det innebär rent praktiskt för det dagliga arbetet i 

klassrummet (Hirsh & Lindberg, 2015). 

3.2 Formativ bedömning och elever i behov av särskilt stöd 

 

En av studierna vi funnit är en övergripande nationell enkätstudie från Nya Zeeland (Bourke, 

Mentis, & Todd, 2011) som syftar till att kartlägga hur den vardagliga bedömningspraktiken 

ser ut för lärare som arbetar med elever i behov av särskilt stöd. I studien framkommer att de 

främsta skälen till varför lärarna använder bedömning är för att hjälpa eleverna att nå nästa 

lärandesteg, att identifiera styrkor och svagheter samt för att anpassa undervisningen till den 

enskilda eleven (Bourke, et al, 2011).  De vanligaste och mest användbara verktygen lärarna 

använder sig av är observationer, insamling av elevarbeten, portfolios samt sporadiska 

anteckningar. Studien visar att lärarna i studien har goda kunskaper både om den formativa 

bedömningens goda inverkan på lärandet samt bra baskunskaper om olika formativa 

bedömningstekniker (Bourke, et al, 2011). Trots den relativt goda kunskapen om formativ 

bedömning anser forskarna bakom studien att det är intressant att det är så få lärare som 

använder sig av så kallade learning stories. Learning stories är en metod, vilken enligt 

forskarna, ger en helhetsbild av en lärandet genom insamling av olika typer av material t ex 

fotografier, filmer, intervjuer med lärare, föräldrar och assistenter samt beroende på elevens 

möjligheter även dennes analys och kommentarer (Bourke, et al, 2011). Underlaget analyseras 

sedan för att utröna var eleven befinner sig och vilket nästa steg är. Studiens författare menar 

att en väl utförd learning story skapar nya möjligheter för lärande utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Det vill säga genom en dialog mellan eleven, läraren och omgivningen (Bourke,  et 

al, 2011).  Författarna av studien anser att denna forskning bara är i sin linda och att det krävs 
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ytterligare fördjupningar för att skapa en fullödig modell över hur bedömning kan ske ur ett 

sociokulturellt perspektiv (Bourke, et al, 2011). 

En liknande studie (Kontu & Pirttimaa, 2008) har gjorts i en finländsk kontext.  Studien 

undersökte specialpedagogers bedömningsmetoder i arbetet med barn med multipla 

funktionsnedsättningar. Resultatet visar att de främsta bedömningsmetoderna lärarana använde 

härstammar från det medicinska och beteendeterapuetiska området (ibid.). Resultaten visade 

även att lärarnas kunskaper om mer formativa bedömningspraktiker var låg (ibid.). En studie 

(Mc Nicholas, 2000) från Storbritannien visar även den på att lärares bedömningspraktik i 

relation till elever i behov av särskilt stöd behöver utvecklas på områden som har med formativ 

bedömning att göra såsom kontinuerliga bedömning och systematiska observationer (ibid.). 

Mycket litet står att finna gällande forskning eller empiriska studier rörande formativ 

bedömning i relation till elever med autism. För dessa elever menar Ravet (2013) att lärare 

tenderar att bemöta och undervisa elever med autism på samma sätt som elever utan dessa 

svårigheter. Orsakerna till detta menar Ravet (2013) beror på bristande kunskap hos lärarna. 

Följderna blir också att dessa elever bedöms efter samma måttstock som de övriga. Den 

formativa bedömningen av dessa elever blir problematisk, då man inte i tillräckligt stor 

omfattning har förståelse för eller insikt i vad som är karaktäristiska svårigheter för elever med 

autism (ibid.).  

Cornelius (2013) beskriver arbetet med formativ bedömning i ett inkluderande klassrum. 

Författaren beskriver hur en speciallärare/-pedagog arbetar parallellt med den ordinarie 

klassläraren för att tydliggöra kunskapsmålen för alla elever i en klass, vilket alltså även 

inkluderar elever i behov av särskilt stöd. I artikeln tas ett antal praktiska exempel upp hur 

arbetet planeras och genomförs. Cornelius (2013) anser att en viktig aspekt av det formativa 

bedömningsarbetet är det fokus som läggs på uppföljning och kontinuerlig utvärdering av 

elevernas lärande och utveckling. Det ligger sedan till grund för den fortsatta planeringen av 

arbete och uppgifter. Cornelius skriver vidare att den formativa bedömningen underlättar (för 
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de beskrivna lärarna) att anpassa instruktioner och uppgifter, i syfte att möta elevernas olika 

behov. 

Dorn (2010) intar en kritisk hållning till nyttan med formativ bedömning, särskilt då gällande 

elever i behov av särskilt stöd. Dorn menar att det finns mycket lite av empirisk forskning inom 

området som styrker nyttan av formativ bedömning för just denna grupp av elever. Författaren 

skriver att ”Skillnaden mellan den specialpedagogiska forskningen om formativ bedömning 

och den empiriskt grundade litteraturen om densamma är både förvånande och oroande “ 

(Dorn, 2010, sid.332) (vår översättning). 

Vidare beskriver Dorn (2010) hur amerikanska skolor (initierat på nationell nivå) har anammat 

och tillämpar formativ bedömning samtidigt som man i de amerikanska skolorna fortfarande 

har en kultur av traditionella prov och test. Dorn (2010) menar att detta hamnar i konflikt med 

bedömning utifrån ett formativt synsätt av kunskapsutveckling. Dorn (2010) anser vidare att 

formativ bedömning ställer höga krav på tolkning och uppföljning (av erhållen information) 

för att det ska kunna bli ett verksamt instrument i elevernas inlärning och utveckling och Han 

ställer också frågan om skolorna/skolorganisationen har gjorts redo för en så stor omställning. 

Slutligen ställer sig Dorn (2010) kritisk till lärares och ansvariga skolpolitikers förmåga att 

hantera all ny information eller data om eleverna som den formativa bedömningen ger upphov 

till. 

4. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att generera en teoretisk modell om hur några lärare som 

undervisar elever i behov av särskilt stöd använder sig av formativ bedömning i sin 

undervisning. De frågor vi avser att få svar på är hur lärare, i processen med formativ 

bedömning, arbetar med: 

● Att synlig-/tydliggöra målen för undervisningen? 

● Att bedöma elevernas kunskapsutveckling? 

● Att göra eleverna delaktiga i sitt eget lärande? 
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5. Metod 

 

I detta kapitel redogör vi för den metod som vi valt att använda i vårt uppsatsarbete. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av metoden grundad teori samt en redogörelse för vårt metodval. 

Efter det kommer ett avsnitt om studiens urval samt hur vi genomfört studien. Kapitlet avslutas 

med en diskussion om studiens tillförlitlighet och etiska överväganden.  

5.1 Grundad teori 

Vi har i vårt uppsatsarbete använt oss av grundad teori, GT. Grundad teori är en 

teorigenererande metod vilket betyder att man utifrån insamlad empiri skapar en teori (Glaser, 

1978). Metoden är särskilt lämpad att använda sig av då man till exempel vill studera något 

som sedan tidigare saknar teoribildning eller om man intresserar sig för företeelser där fler 

nyanser än ett behöver belysas (Gustavsson, 2004). När man arbetar enligt grundad teori är 

fokus inställt på vad som är viktigt för aktörerna inom det område man studerar. Det är deras 

problem och hur de relaterar till det som är centralt (Glaser, 1998/2010). Glaser skriver att: 

”Målet med GT är att generera en teori som redovisar beteendemönster som är relevanta och 

problematiska för deltagarna” (Glaser, 1998/2010, sid. 132). 

Vi valde att använda oss av metoden grundad teori eftersom vi var intresserade av att skapa ny 

kunskap om lärares användning av formativ bedömning i relation till elever i behov av särskilt 

stöd. Glaser (1998/2010) menar att metoden grundad teori är särskild lämpad att använda då 

teoribildning saknas eller då man vill ta reda på vad som är centralt och viktigt för personer 

inom ett speciellt område. Som vi tidigare skrivit finns det relativt mycket forskning som 

beskriver formativ bedömning, men få studier som inriktar sig på lärares syn på formativ 

bedömning i relation till elever i behov av särskilt stöd (Berthén, 2009; Lundahl, 2011). 

Grundad teori ger också möjlighet att skapa teoretiska modeller som fokuserar på processer 

(Glaser, 1978). Genom att studera en företeelse som en process ges möjlighet att lyfta blicken 

från de självklara kategoriseringarna och istället fokusera på mer generella mönster (Hartman, 

2001).  
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Grundad teori är en systematisk metod där forskaren går igenom olika steg för att slutligen 

komma fram till en teori. Metoden utgår direkt från empirin och man startar sin forskning med 

ett intresse för ett generellt problemområde (Glaser, 1998/2010). Initialt i forskningen bör man 

fokusera på så kallad teorilöshet (Gustavsson, 2004). Forskaren ska möta empirin med ett så 

öppet sinne som möjligt. Med det menas att hen inte börjar med att göra en litteraturöversikt 

för att ta reda på vad andra forskare har skrivit om ämnesområdet. Tvärtom så skall man som 

forskare inom grundad teori aktivt välja bort litteratur som kan ha bäring på problemområdet. 

Litteraturjämförelser kommer in i ett senare skede i forskningsprocessen (Glaser, 1978; 

1998/2010). Enligt Gustavsson (2004) är medvetenheten om förförståelsen en viktig aspekt vid 

grundad teori. Vid forskning utifrån grundad teori är det av största vikt att “... inte bli låst av 

sin förförståelse..” samt att “... hela tiden kunna ifrågasätta och kritisera sin syn på hur man 

uppfattar verkligheten.” (Gustavsson, 2004,s. 217).  Glaser (1998/2010) hävdar dock att det 

ibland finns omständigheter som gör att total teorilöshet inte är möjlig och där en 

litteraturöversikt krävs för att få möjlighet att fortsätta sitt forskningsarbete. I sådana fall är det 

viktigt att behandla och ge den insamlade litteraturen samma vikt som alla andra data som 

samlas in under forskningsprocessen (Glaser, 1998/2010).  

5.1.1 Datainsamling och urval 

 

Glaser understryker vikten av att inte i förväg bestämma vilka data som ska samlas in. Genom 

att anta ett öppet förhållningssätt till data ges förutsättningar för att studien ska utmynna i en 

teori, som ligger så nära de deltagande personernas utsagor som möjligt (Glaser, 1998/2010). 

Inom grundad teori startar man sin datainsamling öppet genom att man finner ett 

problemområde som man är intresserad av (Glaser, 1978). Forskaren samlar sedan in data och 

analyserar, kodar och skapar begrepp utifrån denna första öppna problemformulering (Glaser 

1998/2010). Då detta är gjort tar man ett nytt beslut om vilka data som ska samlas in. Man gör 

då ett nytt urval utifrån de data, det vill säga den framväxande teorin, som man dittills funnit. 

Detta kallas för ett teoretiskt urval (Glaser, 1978). Inom grundad teori sker alltså urval under 

hela forskningsprocessen och inte ett representativt urval före datainsamlingen börjar 
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(Hartman, 2001). Glaser (1998/2010) skriver att: ” … teoretiskt urval leder till ett idémässigt 

och inte ett representativt urval” (sid. 175).  

 

Den vanligaste datainsamlingstekniken inom grundad teori är intervju, men även andra 

tekniker kan användas (Glaser, 1998/2010).  Vid intervjuer ska man helst inte använda sig av 

så kallade intervjuguide eller frågeformulär, utan som forskare vara öppen för det som 

framkommer. Ett sätt att undvika frågor som styr i en viss riktning är att ställa öppna och 

cirkulära frågor (Gustavsson, 2004).  

5.1.2 Kodning 

 

Som vi tidigare skrivit väljer man grundad teori som metod om man är intresserad av en 

företeelse eller ett skeende inom ett speciellt område. I analysarbetet blir därför den viktigaste 

och första frågan att ställa sig - vad är det som faktiskt händer? (Fejes & Thornberg, 2015). Det 

är med denna fråga i förgrunden man tar sig an det första steget inom analysen, den så kallade 

kodningen. Det finns två typer av kodning: substantiv kodning och teoretisk kodning. Den 

substantiva kodningen består i att söka kategorier och/eller egenskaper ur de faktiska data man 

funnit. Man gör detta genom så kallade “ständiga jämförelser” mellan datamaterialets 

“incidenter” (Glaser, 1998/2010, sid. 156). Indikatorer är empiriska tecken som så småningom 

kan leda fram till kategorier (Glaser 1998/2010). Inom grundad teori talar man om teoretisk 

mättnad inom en kategori. Det uppstår när man som forskare inte finner att nya data tillför 

kategorin något mer. När man har uppnått detta stadium avslutar man datainsamlingen rörande 

just denna kategori (Glaser, 1978).  

Den andra delen av kodningen kallas teoretisk kodning. Här försöker forskaren förstå och hitta 

samband mellan de kategorier som den substantiva kodningen genererat (Glaser, 

1978;1998/2010 ). Hur denna process kan se ut varierar men man kan till sin hjälp använda så 

kallade kodningsfamiljer (Hartman, 2001). Dessa kodningsfamiljer kan liknas vid tankefigurer 

som man ställer kategorierna mot. Glaser (1978; 1998/2010) ger exempel på dessa 

kodningsfamiljer i flera av sina böcker. Parallellt med kodningsarbetet gör forskaren hela tiden 
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memos. Memos är analytiska anteckningar som forskaren gör under hela forskningsprocessen 

(Glaser, 1978; 1998/2010).  Genom arbetet med kodning och memos kommer en kärnkategori 

att växa fram. “Kärnkategorin framstår som den mest centrala kategorin, och gestaltningar av 

den är mycket frekvent förekommande i datamaterialet.”  (Fejes och Thornberg, 2015, sid. 53). 

När en kärnkategori hittats kan det avslutande analysarbetet påbörjas. Det är här, genom att 

arbeta med sina memos, som den slutliga teoretiska modellen görs (Glaser, 1978; 1998/2010; 

Hartman, 2001). En modell som förhoppningsvis ger forskaren en förklaring av det skeende 

som initialt var dennes problemområde (Fejes & Thornberg, 2015). Det är utifrån dessa memos 

som teorin senare genereras. (Hartman, 2001). 

5.2 Genomförande 

 

Syftet med studien var att generera en teoretisk modell om hur lärare som undervisar elever i 

behov av särskilt stöd använder sig av formativ bedömning i sin undervisning. I studien utgick 

vi från våra frågeställningar, för att sedan gå direkt på insamlandet av data. Vi ville undersöka 

hur lärare synlig/tydliggjorde målen för undervisningen; bedömde elevernas 

kunskapsutveckling samt gjorde eleverna delaktiga i sitt eget lärande. 

 

Vi började arbetet med att göra två intervjuer. Dessa två intervjuer transkriberades och kodades. 

Parallellt med kodningsarbetet skrev vi också memos (Glaser, 1978; 1998/2010).  Utifrån dessa 

memos bestående av de två första intervjuerna valde vi sedan nästa två intervjuer utifrån så 

kallat teoretiskt urval (Glaser, 1978). Utifrån de intervjuer vi gjorde (av det som framkom under 

intervjuerna) valde vi sedan de nästkommande lärarna att intervjua, i enlighet med det som 

stipuleras att göra enligt grundad teori. Vi hade fortlöpande kontakt med varandra under 

intervjuarbetets gång, där vi ”stämde av” med varandra samt förde en kontinuerlig diskussion 

om det fortsatta upplägget av arbetet.  Sammanlagt intervjuade vi 14 lärare som arbetar inom 

gymnasieskolan och/eller gymnasiesärskolan, med elever i behov av särskilt stöd. Vi delade 

upp intervjuerna och gjorde sex respektive åtta intervjuer var. Av de lärare som vi har 

intervjuat, har det stora flertalet mångårig erfarenhet av undervisning, både inom den ordinarie 

gymnasieskolan och/eller gymnasiesärskolan. Eleverna som lärarna undervisar återfinns både 
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inkluderade i de nationella programmen; i ett så kallat individuellt alternativ; i en kombination 

av dessa två varianter eller i gymnasiesärskolans nationella program eller på det individuella 

programmet. De intervjuade lärarna hade olika mycket av sin undervisning på de olika 

inriktningarna och programmen. Då det handlade om de inkluderade eleverna i de nationella 

programmen hade lärarna undervisning i ett eller två ämnen. För de elever som gick i 

gymnasiesärskolan var det oftare förekommande att lärarna hade undervisning i fler ämnen än 

två.   

 

Vi träffade lärarna på deras arbetsplatser i lokaler där vi kunde sitta ostörda. Intervjuerna, som 

spelades in och sedan transkriberades, varade mellan 45-60 minuter. I anslutning till 

intervjutillfällena gjorde vi memos (Glaser, 1978). Arbetet med memos fortsatte sedan 

kontinuerligt under hela arbetet och låg sedan legat till grund för vårt arbete med att forma den 

teoretiska modellen.  

 

När vi så fann en så kallad i mättnad i kodningen övergick vi till att identifiera och reducera 

olika kategorier, då vi såg att många av dessa var likartade och berörde samma område. Med 

hjälp av våra memons, det vill säga våra analytiska anteckningar, framstod så småningom en 

kärnkategori, sammanhangsskapande synliggörande. Det var i det här skedet som vi, enligt 

metoden grundad teori, även läste och integrerade relevant litteratur med vår egen studie 

(Glaser 1978; 1998/2010). Efter att vi funnit kärnkategorin och vi även funnit våra andra två 

kategorier, relationsskapande och reflektion, påbörjade vi arbetet med att hitta samband mellan 

de olika kategorierna (Glaser, 1998/2010). Sambandet mellan kategorierna såg vi vara process 

och strategier. Utifrån detta utvecklade sedan vår teoretiska modell.  Modellen bär samma 

namn som kärnkategorin, Sammanhangsskapande synliggörande.  

 

Glaser (1998/2010) anser att själva rapporten i grundad teori bör följa den grundade teorins 

struktur och logik, men att man ofta är tvungen att göra avkall på detta för att anpassa sig till 

hur ett akademiskt arbete eller uppsats ska se ut. Vi har försökt att presentera vår studie utifrån 
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den grundade teorins principer, men vi har samtidigt tagit hänsyn till kraven på hur en 

akademisk uppsats ska presenteras. 

 

Då vi är två personer som skrivit uppsatsen tillsammans har vi under hela arbetets gång stämt 

av memos, indikatorer och kategorier med varandra. Detta har främst skett genom 

telefonsamtal och att vi delat vårt arbetsmaterial på nätet.  

Enligt Glaser (1998/2010) är grundad teori en metod som passar mycket bra för samarbete. 

Skrivprocessen inom grundad teori handlar om att skriva och att skriva om (Glaser 1998/2010; 

Hartman, 2001).  Vi har således delat upp uppsatsen i olika delar, skrivit var och en för sig och 

sedan låtit den andra skriva om det redan skrivna. Denna process har i vissa fall skett i flera 

steg vilket gör att det i den färdiga uppsatsen inte kan sägas finnas en särskild författare till en 

specifik del. 

5.3 Tillförlitlighet och giltighet 

 

Fejes och Thornberg (2009) skriver om begreppen trovärdighet och tillförlitlighet i relation till 

den färdiga uppsatsen. De menar att begreppen “handlar om hur noggrann och systematisk man 

har varit under hela forskningsprocessen, hur trovärdiga och tillförlitliga ens resultat är som en 

följd av hur man har gått till väga beträffande datainsamling och analys” (Fejes & Thornberg, 

2009, sid. 219). En uppsats skriven utifrån grundad teori kan kvalitetsbestämmas utifrån 

kriterierna funktion, relevans och modifierbarhet (Glaser 1998/2010).  För det första måste 

teorin fungera i verkligheten. För att den teoretiska modellen ska vara funktionell krävs att det 

finns en tydlig koppling mellan empiri och teori (Hartman 2001). För det andra måste den 

teoretiska modellen vara relevant. Då man i grundad teori är intresserad av att finna vad som 

är viktigt för de personer som man intervjuat är det i just detta som relevansen finns (Glaser, 

1998/2010). Utifrån detta är det viktigt att inte ha allt för starka idéer om vad data kommer att 

ge (Hartman, 2001). Till sist kan forskning utifrån grundad teori kvalitetsbestämmas genom att 

den teoretiska modellen måste kunna modifieras. Med det menas att den teoretiska modellen 

inte ska vara statisk utan kunna ändras genom att verkligheten förändras eller om nya data 

tillkommer (Glaser, 1998/2010).   
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 5.4 Etiska aspekter 

I all forskning finns en rad olika etiska aspekter att ta hänsyn till. I skriften God forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2011) står att läsa om de olika forskningsetiska hänsyn som man som 

forskare bör och måste ta. De olika etiska kraven kan för individens räkning sammanfattas i 

fyra olika krav: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

 

I enlighet med det som stipuleras vidtog vi ett antal åtgärder för att säkerställa att vi tog hänsyn 

till samt följde de etiska föreskrifterna. Inför genomförandet av studien (där vi skulle intervjua 

och spela in samtal) tog vi kontakt med de skolor vi ville besöka samt de personer/ lärare vi 

ville intervjua. Vi informerade alla berörda om vår avsikt samt vårt syfte med studien. 

Materialet (våra intervjupersoners utsagor samt våra slutsatser) skulle enbart komma att 

användas i vår uppsats. Fortsättningsvis klargjorde vi (för de deltagande i studien) att de när 

som helst kunde välja att avsluta deltagandet. Personer som deltar i en studie bör avidentifieras, 

och signifikanta detaljer bör i största möjliga mån göras svåra att knyta till specifika miljöer, 

allt för att hindra negativa följder för de deltagande. Vi har därför i studien varit noga med att 

det inte ska gå att knyta de olika utsagorna till specifika personer eller skolor.  

 

6. Resultat 

 

I resultatdelen presenterar vi den ansats till grundad teoretisk modell som vi har kommit fram 

till genom att analysera de fjorton intervjuer som vi gjort med lärare som arbetar inom 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Den teoretiska modellens kärnkategori är 

sammanhangsskapande synliggörande, vilket kan sägas vara det som våra intervjuade lärare 

anser vara det som den formativa bedömningen huvudsakligen kretsar kring.  Kapitlet inleds 

med en redogörelse för kärnkategorin och dess egenskaper. Vi fortsätter sedan med att redogöra 

för de två övriga kategorierna reflektion och relationsskapande. Kapitlet avslutas med att vi 

visar på hur de tre kategorierna förhåller sig till varandra genom att presentera en teoretisk 

modell och sätta in denna modell i ett teoretiskt sammanhang.  
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6.1 Sammanhangsskapande synliggörande  

Sammanhangsskapande synliggörande är den kärna kring vilken lärarna förhåller sig då de i 

intervjuerna samtalar om den formativa bedömningsprocessen i relation till elever i behov av 

särskilt stöd.   

6.1.1 Att synliggöra vad lärande och skola är 

 

Den första delen av kärnkategorin sammanhangsskapande synliggörande består av att lärarna 

hjälper eleverna att förstå vad lärande och skola innebär.  Om eleverna inte förstår det är det 

svårt att arbeta med formativ bedömning. Flera av de elever som lärarna möter i sin vardag i 

gymnasiesärskolan och gymnasieskolan, vet inte vad det betyder att lära sig något. De har under 

sin tidigare skolgång inte varit delaktiga i sitt eget lärande. Eleverna har inte de upplevelserna 

och erfarenheterna med sig när det kommer till gymnasieskolan. 

Det här är elever som är knäpptysta och följsamma och som nog aldrig har tänkt tanken 

att de lär sig och hur det går till när man lär sig. Aldrig någon som har pratat med dem 

om det. … De ville helt enkelt inte prata så vi började med detta vad ämnet 

innehåller…sen insåg jag ju att prata betyg och formativ bedömning i det läget, nä det 

hade inte funkat… då hade de slutat att prata helt och hållet tror jag. Så det handlade 

om att de går i skolan, att de kommer att lära sig saker. Så hela första terminen har 

handlat om att våga, att vilja att se att jag faktiskt har lärt mig något, att det här kunde 

jag faktiskt inte innan och nu kan jag det här.. 

Att eleverna förstår vad det innebär att lära sig någonting skapar motivation och en drivkraft 

för skolarbetet. Detta är positivt då flera av eleverna som lärarna möter, har haft stor frånvaro 

och bär på dåliga erfarenheter av skolan sedan tidigare (Chan, Konrad, Gonzalez, Peters & 

Ressa, 2014). Lundahl (2011) skriver att “ För alltför många elever är syftet med skolan oklart 

och vad som leder till framgång ett mysterium.” (s.89).  

… att dom börjar fråga- det är ju utveckling. I början frågade dom inte ens, och det 

finns många som inte har varit i skolan, inte har orkat gå i skolan eller har förstått 
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skolkoden, alls… Sen när dom börjar förstå skolkoden och börjar förstå varför dom är 

här och vart dom ska.. då börjar dom fråga: Hur bedömer du det här? Man kan utläsa 

mycket efter hur dom frågar.   

En viktig grund för att den formativa bedömningen ska nå fram till eleverna, är att förklara för 

dem varför de går i skolan och vad som kan bidra till deras utveckling och lärande.  Lärarna 

arbetar mycket med att klargöra syftet med att gå i skolan samt förklara vad de valda 

gymnasieprogrammen kan komma att leda till i framtiden. Lärarna använder många olika 

metoder för att nå fram till eleverna. Samtal och dialog är ett sätt.  

Jag började som sagt var ambitiöst, men det var som att prata med en 

vägg….[skratt]…men då vände jag på det. Vi började med att prata om att Ni har valt 

Handelsprogrammet. Det var ju så att eleverna inte riktigt visste vad de hade valt. Vad 

betydde det att läsa på Handels? På den inriktningen? Så vi fick börja där…Sen pratade 

vi om …att om de nu  är så att man går en utbildning där man ska jobba i en affär, vad 

kan man tänkas behöva kunna? Jag fick ju börja där då. Alltså i ett samtal om vad man 

skulle kunna komma behöva lära sig. Och därifrån gick vi till handelsämnet och samma 

sak gjorde vi i de andra ämnena. 

Ett annat sätt är olika former av visualisering av lärandeprocessen till exempel fotografering. 

Det kan handla om att läraren tillsammans med eleverna fotograferar en arbetsprocess för att 

vid den avslutande lektionen studera processen med hjälp av bilderna. På så sätt får eleverna 

möjlighet att visuellt jämföra de kunskaper de hade i början av arbetsmomentet och i slutet.  

Vi fotograferar allt vi gör… Det jag gör är att utgå från bilderna. De har ju fått 

fotografera arbetsprocessen och alla studiebesök och sen så har de fått skriva… då de 

har avslutat ett moment efter två dagar eller tre veckor har de fått skriva ett arbetsblad 

med bilder och bildtext och så fyller vi på med text och bild under hela processen… och 

sen har vi de här bilderna att utgå ifrån och prata om vad vi har lärt oss, vad vi kunde 

innan och kan nu.   
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Att beskriva syftet med att gå i skolan och att synliggöra vad det innebär att lära sig något är 

en del av det sammanhangsskapande synliggörande vilket hjälper lärarna att tydliggöra den 

formativa bedömningsprocessen för eleverna.  

6.1.2 Konkretisera 

 

Den andra delen av sammanhangsskapande synliggörande handlar om att konkretisera. Att 

konkretisera betyder här att “bryta ner” språket och begreppen som lärarna använder i den 

formativa bedömningsprocessen till ett gemensamt språk där läraren och eleverna kan mötas. 

Konkretiseringen sker i alla delar av den formativa bedömningsprocessen. Både i 

tydliggörandet av målen och kursplanerna och i arbetet med att ge eleverna feedback.  

Dom här eleverna som var högpresterande de gjorde exakt det de skulle göra och 

mycket mycket mer. Men när jag skulle diskutera dom, ja målen och presentera målen... 

och processen... vart är du på väg... hur når du dit... Då fick jag använda en annan 

vokabulär... jag kunde inte använda ett vokabulär som är för abstrakt. För det betydde 

ingenting märkte jag. För jag lärde mig mycket snabbt, initialt då jag kom i kontakt 

med autismspektrum... när jag kom i kontakt med de här eleverna att jag inte kunde 

använda samma resonemang som jag är van vid. Det gav mig verkligen... alltså det 

blev ju... jag fick en kick av det rent ut sagt.  

Lärarna arbetar på många olika sätt för att förklara ord och begrepp. De använder sig till 

exempel av färdigskrivna läromedel som presenterar målen på en lättförståelig svenska, 

egengjorda matriser samt omformulerar ord från kursplanerna.   

Jag gör mina egna matriser och då använder jag värdeorden som finns i 

kunskapskriterierna... då blir det mer konkret för eleverna… Och så använder jag den, 

vi har som ett kommentarsfält (i lärplattformen- vår anm), och när jag använder den 

blir det väldigt tydligt för eleverna… Jag markerar det och då ser dom att dom har 

lyckats.   

 En annan lärare uttrycker det så här: 
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I de teoretiska ämnena gör jag en förenklad variant av målen på tavlan inför lektionen. 

I det språket har jag tagit bort allt som är inte nödvändigt. Eleverna har också en pärm 

med de förenklade målen. Den gjorde vi direkt då vi började. Då satte vi in alla målen 

i pärmen och gick igenom dem med eleverna. Språket blir en viktig faktor. Att förklara, 

att förenkla. I vissa ämnen har vi även gjort det i betygskriterierna. Då har vi matriser. 

Jag tycker att de matriserna är bra för mig med. Det blir tydligt. Det är ett gediget 

arbete som vi i arbetsgruppen har gjort och som man har nytta av hela tiden sen. 

Att konkretisera betyder att lärarna är noggranna med att anpassa sitt språk och uttryckssätt, så 

att både mängden ord och dess abstraktionsnivå är i harmoni med den elev de samtalar med.  

I mötet med elever är det viktigt att jag använder mig av ord utifrån den elevens verbala 

sätt och hens ordförståelse. Det är ju ett samspel, en kommunikation Man måste hela 

tiden tänka på konkretionsnivån, vad som kan vara intressant för den eleven eller 

eleverna men också vilka proportioner. Hur mycket, hur många ord ska jag egentligen 

använda... för ibland märker jag att det blir för många ord och då slutar de att lyssna... 

vi slutar att kommunicera med varandra och då vet jag att jag har pratat för mycket.  

Lärarna skapar på så sätt ett språkligt sammanhang där eleverna och läraren kan mötas.  I mötet 

finns en möjlighet att tillsammans synliggöra undervisningens mål och gemensamt samtala om 

var i lärprocessen eleverna befinner sig. Det gemensamma och elevnära språket är också en 

förutsättning för att ge feedback till eleverna. (Chan et al., 2014).   

… jag tar dom alltså i handen egentligen och leder dom igenom de här olika målen och 

förklarar om. För mig är det väldigt viktigt att det blir väldigt praktiskt och att de 

förstår så att de inte bara blir vackra ord och fraser som inte betyder någonting och så 

lägger vi dom i papperskorgen…de måste begripa att det här är levande materia. 

I arbetet med att konkretisera undervisningen och de olika momenten ingår ett målmedvetet 

arbete med elevernas språkliga förmågor. Språket måste bli något som elev och lärare kan 
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mötas i. Det måste bli något som båda parter “äger” gemensamt. Först när språket blir en 

gemensam plattform kan konkretiseringen leda till något fruktbart.    

Svårigheterna är för det första språket. Det är min uppgift som lärare att tydliggöra, 

tolka, förklara vad betyder dom här vackra orden, fina orden. Hur kan eleven relatera 

till begreppen, dom tekniska termerna, kalla det vad du vill. Hur kan eleven relatera 

sin inlärning till detta? Och det kan vara svårt, det kan vara väldigt, väldigt svårt. Dom 

tycker det bara är nonsens… så det är därför det är så viktigt att man diskuterar detta 

kontinuerligt. 

I ambitionerna att förklara och konkretisera innehållet i de olika momenten använder sig lärarna 

av många olika verktyg.  

Det jag tycker…, jag fick mina första elever i höstas som läser efter den nya läroplanen, 

så det är först då jag började jobba med den kursplanen… och då när jag fick eleverna 

var jag från början väldigt ambitiös, det var roligt att börja på nytt. Jag bryter då ner 

språket i målen, det har jag alltid tidigare gjort men nu var det nog snarare det centrala 

innehållet jag fokuserade på. För att eleverna ska förstå bryter jag ner målen, jag vet 

inte om man får göra så, jag vill att det ska vara på ett ganska enkelt språk vad vi ska 

göra, vad ämnet innehåller.   

Att konkretisera kan även betyda att lärarna använder sig av andra uttryckssätt än muntliga för 

att tydliggöra ett mål eller ge feedback.  

...allstå jag måste göra det begripligt för den personen. Det är det som gör det så 

spännande. Jag måste relatera till något som de är intresserade av för att göra det 

väldigt tydligt. Jag måste kanske fysiskt visa... att nu står jag här och sen går jag dit… 

Andra sätt att konkretisera kan vara att spela teater eller rollspel.  

Det är mycket svårare i mer teoretiska ämnen. Det går inte att ha den här typen av 

elever sittande i ett klassrum i en timme och förklara mål och ge feedback. Man måste 
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hela tiden varva det teoretiska med rollspel e t c. Man måste förklara vad man menar 

med en viss förmåga genom att kanske spela teater. Det blir svårare med den typen  av 

resonemang med dessa elever. Man måste göra det teoretiska praktiskt. Det är så 

mycket som är självklart för oss….men ..man måste börja på deras nivå. Då är att visa 

med kroppen bra ibland...  

För att göra det teoretiska praktiskt förståeligt och användbart utifrån elevernas perspektiv 

måste lärarna omvandla ord och begrepp till något mer handfast och “synligt” för eleverna. 

Orden, ord blir ofta för abstrakta. Det beror på det och att det man talar om måste ha 

en erfarenhetsgrund i deras värld. Man måste ju hitta var de befinner sig och det är ju 

det som är så svårt eftersom det är så svårt med orden. Då måste det nästan vara en 

bild. Eller en handling eller någonting.   

6.1.3 Erfarenhetsskapande 

 

Den tredje delen av kärnkategorin sammanhangsskapande synliggörande består av begreppet 

erfarenhetsskapande. Ibland räcker det inte med att konkretisera orden som används i de olika 

delarna av den formativa bedömningsprocessen. Målet med undervisningen eller förmågan 

som ska synliggöras är så pass nytt och abstrakt för eleverna att inte det talade språket eller ens 

kroppsspråket räcker till. Då måste läraren hitta och skapa erfarenheter så att läraren och 

eleverna har en gemensam utgångspunkt att ta avstamp ifrån då de till exempel ska diskutera 

målen eller när lärarna ska ge feedback. Dewey skriver “ ... att det mitt i allt som är osäkert 

finns något som är bestående: nämligen den organiska förbindelsen mellan pedagogik och 

personlig erfarenhet.” (Dewey, 2004 sid. 171)  

Förkunskap och erfarenhet är viktigt att förstå det teoretiska. Särskilt viktigt här på 

särskolan att utgå från elevernas praktiska erfarenhet. Det gäller och hitta det. Jag 

ställer ofta frågor såsom har du varit med om?...Ibland försöker jag berätta om något 

som jag har erfarit. Har man förkunskap så får man mer intresse och blir lite expert på 

sitt område. 
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I vissa fall skapas inte en förståelse för målet genom att presentera den vid det första 

undervisningstillfället, utan ett sammanhang måste först skapas av läraren i en 

klassrumssituation. 

Behovet av att skapa autentiska situationer för och tillsammans med eleverna är viktigt. Ju mer 

läraren kan anknyta till elevernas vardagliga upplevelser, desto större blir möjligheterna att nå 

fram till eleverna. Autenticiteten i uppgifter och moment blir många gånger avgörande för att 

undervisningen ska lyckas och eleven ska kunna nå en högre nivå i sin utveckling.  

För att tydliggöra mitt arbetssätt... för jag arbetar alltså utan läroböcker. Jag har inte 

använt läroböcker på många, många år, utan jag försöker alltså skapa autentiska 

situationer och använda autentiskt material. 

Processen med att skapa autentiska situationer och att skapa förståelse för målen tar olika lång 

tid. Sammanhanget kring lektionsinnehållet skapas av läraren i den specifika 

undervisningssituationen. 

Jag tror att det är viktigt att eleverna kan ha en egen erfarenhet att referera till då man 

pratar om målen och det bygger jag upp genom att inte prata om dem i början... men 

som sagt så tycker jag att det är så på det vanliga gymnasiet också. Jag tycker att lärare 

har dille på att inför varje kurs hålla på att rabbla kursmål och betygskriterier och 

eleverna förstår inte ett smack. Det är nya ord och svåra ord och de har ingen 

erfarenhet, inget att hänga upp det på. Då blir det svårt… så då får vi först jobba några 

lektioner så att erfarenheten finns där. 

En annan av lärarna säger så här: 

Just nu gör jag faktiskt inte det (presenterar målen- vår anm). Jag tror att det är viktigt 

att ha viss kunskap med sig innan jag tydliggör målen med undervisningen. Det blir för 

abstrakt om jag pratar om mål… eller betygskriterier också för den delen, om jag 

börjar med att göra det. Det har jag märkt på vanliga gymnasiet också. Ju mer eleverna 

kan ju lättare kan de ta till sig ny kunskap. 
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Lärarna använder olika metoder för att hitta den gemensamma punkt där eleven och läraren 

kan mötas för att förstå vad målbeskrivningarna säger. Dessa verktyg kan vara fotografier, 

videofilmer, rollspel eller ritade bilder. Det kan också innebära att man som lärare tar med sig 

eleverna på studiebesök till miljöer utanför skolan. 

Jag tycker att många av eleverna jag möter har en liten erfarenhet än jämnåriga. De 

har inte varit inne i stan, de går till sin närbutik och handlar. T ex skulle vi prata om 

bio, men det visade sig att jag hade en elev som aldrig varit på bio. Då är det svårt. Så 

vi gick på bio och sen var det enklare att prata om biobegreppet. Bra och dålig bio t 

ex. Ja, det är just det det gäller att hitta. Det är en sån begränsad mängd upplevelser, 

det gäller att hitta den här gemensamma nämnaren. Var kan jag börja någonstans? 

Behovet av att kunna sätta in fakta i ett sammanhang underlättas av tidigare gemensamma 

upplevelser eller minnen av något slag. Det som eleven har gjort eller upplevt blir något konkret 

att bygga kunskap kring.  Att skapa och hitta erfarenheter kan även handla om att läraren måste 

hjälpa eleven att minnas det sammanhanget och den förmågan där man slutade att arbeta vid 

det förra lektionstillfället. Flera lärare beskriver svårigheter med att de möter elever som 

behärskar en förmåga ena dagen men inte verkar kunna det nästa dag. Då måste läraren hjälpa 

eleven att hitta den erfarenheten och den kunskapen igen.  

Det kan ju vara det att man börjar där man slutade förra gången men så är det ett 

oskrivet blad. Då får man ta tid och hitta fram det igen…  

6.1.4  Upprepa och forma 

 

Den fjärde delen av sammanhangsskapande synliggörande består av att upprepa och forma. I 

det här sammanhanget innebär forma att lärarna skapar en form för lektionen och sedan 

upprepar den formen de kommande lektionerna. När lektionernas utformning är tydlig 

synliggörs den formativa bedömningsprocessens alla delar lättare för eleverna.  

... ett nytt moment inom en redan given form då är det lättare att beskriva målet. Men 

om jag helt plötsligt får för mig att göra något helt nytt. Då blir det svårt om både 



 

30 

formen och målet är nytt för eleverna. ... Ja jag tror att formen alltid är viktig så att de 

senare kan koncentrera sig på vad de ska göra. ... Då är det också lättare för mig att 

läsa av situationen och göra bedömningar i nuet. Då kan jag känna av.  

I en tydlig och kontinuerlig lektionsform är det enklare för lärarna att föra samtal med eleverna 

om elevernas lärande och utveckling i relation till målen för undervisningen.  

... jag ser det som viktigt att hålla sig till en lektionsform. Då ser eleverna att det händer 

något med dom... Om vi gör likadant varje gång, om vi alla vet då är det lättare att 

göra bedömning av lektionen...ja speciellt med elever som inte använder så många 

ord...elever som inte jag kan fråga på samma sätt.  Då får jag tolka eleven hur det går 

och då är samma lika bättre, lättare...hm ja det är det...  

Genom att lärarna arbetar med upprepning av de olika momenten i den formativa 

bedömningsprocessen framträder processen tydligare för eleverna.  

Då märker jag att det handlar om att hela tiden upprepa och upprepa det som är det 

viktiga, det som de ska lära, målen och tillslut så sitter de där. Man måste tänka i längre 

tidsperioder. Det tar längre tid att lära och förstå vad det är de gör.  

Genom att upprepa och återkomma till målen men också genom att kontinuerligt förklara och 

förtydliga utvecklar läraren den formativa processen. Målen och språket måste göras till en 

aktiv del av elevernas förståelse för att på så sätt kunna utveckla deras lärande.  

Jag försöker verkligen fortsätta förklara, jag försöker förklara orden ... sen vet jag inte 

om de verkligen förstår. 

Att förankra målen- och förståelsen av desamma- hos eleverna är en av hörnstenarna i arbetet 

med att ge feedback. Det är en av förutsättningarna för att kunna avgöra vad som blir nästa steg 

i lärprocessen. För att överbrygga detta, som kan vara ett hinder; är det viktigt för lärarna att 

varje dag, och ibland flera gånger om dagen, stämma av med eleven var eleven befinner sig för 
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stunden. Det blir också viktigt att vara den som hela tiden för tillbaka eleven till det 

sammanhang där eleven erfar att de befinner sig i sin kunskapsutveckling just nu. 

Jag tycker att jag får brottas med det här… med det där.. att dom är så vana vid att 

..dom är så hetsiga och vill bara gå vidare. Så man får jobba med det, man måste kämpa 

med att dom (eleverna, vår anm.) ska göra något med min bedömning, göra något av 

mina kommentarer. 

Det är viktigt att medvetandegöra det formativa bedömningssättet hos eleverna, och få dem att 

förstå att det genomsyrar all undervisning. Elevernas respons på bedömningen kommer att 

påverka, och forma, den fortsatta undervisningen.  

6.2 Relationsskapande 

 

Relationsskapande är den förutsättning för att eleverna ska kunna ta till sig den formativa 

bedömningen. Nästan alla av våra intervjuade lärare kommer, på olika sätt- in på hur viktigt 

det är skapa och upprätthålla goda relationer med eleverna för att kunna lyckas med 

läraruppdraget. Det finns flera aspekter av relationsskapandet. 

6.2.1 Trygghet och tillit 

 

Den första delen handlar om att skapa trygghet så att eleverna ska våga vara delaktiga i den 

formativa bedömningsprocessens olika delar.  

Relationen till eleven är A och O, det får ta den tid som krävs för att bygga en relation. 

För att eleven ska känna sig trygg med mig som lärare. När eleven är trygg tar den 

emot feedback. Det viktigaste för mig är relationen, man måste se varje enskild elev 

som en individ. 

En annan lärare uttrycker det så här: 

Man måste lära känna eleverna ordentligt. Umgås med dem och veta vad de kommer 

ifrån. Vi hänger med varandra hela dagarna här. Man är ju här så att säga….det är ju 
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särskoledelen. Det är ju vi som är här. Relationens betydelse är större än när jag 

arbetade i gymnasiet. 

Tiden är en avgörande faktor i relationsskapandet med eleverna i de grupper vars lärare vi har 

intervjuat. Ju mer tid lärare och elev har tillsammans, desto större möjligheter är det att de 

känner trygghet med varandra. För läraren är det viktigt för att “se” hela eleven och vad eleven 

“visar” gällande kunskaper och förmågor. För eleven är det viktigt att hen kan känna tillit till 

läraren och vågar visa kunskaper och förmågor, men också förstår krav och vad som förväntas 

av hen. (Chan et al., 2014).  

Ju mer du känner en elev, ju lättare är det att se dens kunskapsutveckling. Det är det 

som gör de praktiska ämnena lättare att bedöma. För vi träffar dem så många timmar 

i veckan.  

Jag undervisar de eleverna som jag har väldigt mycket och i många ämnen. 11 timmar 

i veckan. Då hinner man känna eleverna väldigt väl. Så lär man ju känna dem väldigt 

väl och de känner en trygghet så också. Vem man är. 

För eleverna är tryggheten viktig-att eleverna känner de lärare (väl) som de möter och som 

undervisar- ger en förutsägbarhet i skolvardagen. Det är också viktigt för att kunna utveckla 

förmågan att ta till sig feedback. (Lee & Schallert, 2008)  

Jag har dem så mycket och jag känner dem så bra och vi kan vara öppna mot varandra? 

Tror jag. Relationen har absolut en viktig roll. Känner de sig trygga kan man ge 

konstruktiv kritik samt beröm och på så sätt utvecklar man kunskapen. Men finns inte 

tryggheten och relationen tror jag att det är svårt med formativ bedömning över huvud 

taget. 

Tryggheten i relationerna lärare-elev är en förutsättning för att kunna utveckla och använda sig 

av formativ bedömning. Det är också en förutsättning för att kunna arbeta med så kallade 

kamratbedömning, det vill säga att använda sig av eleverna i bedömning av varandras 

prestationer.  
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Jag tror att relationer och trygghet är en förutsättning för formativ bedömning, även 

för kamratbedömning. 

En lärare beskriver utmaningarna med kamratbedömningar så här:  

Vi har pratat mycket om kamratbedömning. Vi har ju inte kommit det men vi kan ju se 

det i loggboksdiskussionerna. Ibland måste jag säga att vi bara får säga positiva saker 

till varandra. Jag tror att det är väldigt viktigt med trygghet även där. Speciellt så tror 

jag att det är svårt med konstruktiv kritik. Men det behövs träning och trygghet. Våra 

elever tycker jag har ett sorts egotänk, de utgår mycket från sig själva och har ibland 

väldigt svårt att se den andras reaktion. Men om man tar den här diskussionen i 

smågrupper först och sen tror jag att det går att utvecklar. Det tror jag verkligen att 

det skulle kunna gå i förlängningen. 

6.2.2 Tolka, följa och förstå eleven 

 

Att skapa relation är även viktigt för att tolka och förstå eleverna i relation till den formativa 

bedömningsprocessen. För det första handlar det om att eleverna, speciellt inom 

gymnasiesärskolan, ibland har svårt att visa samma kunskaper flera gånger. Relationen blir då 

viktig för att kunna följa elevernas kunskapsutveckling (Östlund, 2012). 

Jag tycker också att det är svårt att eleverna är så ojämna. De kan en sak ena dagen 

och sen kanske aldrig visar det igen. Det ligger ju i handikappet. Svårigheten är att 

veta vad nästa steg ska vara då man vet att eleven kan men inte visar det.  

För det andra är relationsskapandet viktigt så att lärarna kan tolka och förstå hur elevernas 

dagsform är. Många av eleverna som lärarna möter, både i gymnasiesärskolan och 

gymnasieskolan, mår olika bra olika dagar. Att kunna avläsa elevernas (dags-)form är 

betydelsefullt för att veta hur man ska möta den enskilda eleven den specifika dagen. Det kan 

t e x handla om att förstå hur och veta på vilket sätt man ska, eller kan, ge feedback eller hur 

man ska presentera ett nytt mål för ett arbetsområde. Att tolka och förstå eleverna handlar även 



 

34 

om att hitta rätt sätt att kommunicera med eleverna, och särskilt gäller detta de elever som inte 

använder talat språk. 

Jag använder papper och penna och ritar, det beror på vem jag talar med. Som sagt, 

elev A kanske begriper fullständigt vad jag menar medan B måste ha en helt annan 

teknik från min sida.  

Loggbok är en av metoderna som lärarna använder för att kunna föra en dialog och reflektera 

tillsammans med eleverna om deras lärande. Genom dialogen i loggboken utvecklar både 

elever och lärare det för lärandet så viktiga relationsskapandet, samtidigt som den konkretiserar 

och synliggör lärandet. 

Läraren ifråga säger vidare (ang. loggboksskrivandet):  

Där... (loggboken, vår anm.) rättar jag aldrig utan det är flödet jag är ute efter. Och 

då blir det en dialog mellan mig och eleven. Så då kan jag skriva en kommentar, jag 

kan skriva en fråga. Jag kan komma med hejarop.. jag kanske kan plötsligt få en idé 

eftersom jag har läst det eleverna har skrivit så kan jag få ett infall. Så till nästa gång 

kan det komma formativt; har du tänkt att... Sen uppstår den här diskussionen, verbalt 

lektionen efter. 

6.3 Reflektion 

 

Reflektion är den andra viktiga förutsättningen för sammanhangsskapande synliggörande av 

den formativa bedömningsprocessen. Att reflektera hjälper lärarna att ställa sig utanför sig 

själva och att ge sig själv möjlighet att se på elevernas lärande och sin egen roll på nya sätt. 

Reflektionen sker både i samspel med andra och med sig själv. Reflektion är en process som 

försiggår kontinuerligt på flera olika plan. 

Jag måste konsekvent inkludera eleverna. Det är självklart och naturligt. Så återigen, 

har dom förstått.. kommentarer... funderingar och tagit fram loggboken och så 

kommenterar och reflekterar dom. Så dom är delaktiga för det är deras lärprocess. 
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6.3.1 Reflektion med kollegor 

 

Reflektionen tillsammans med kollegor består av flera delar. För det första sker reflektion kring 

hur läroplanen- och kursplanernas mål ska tolkas och tydliggöras för eleverna. Genom kollegial 

reflektion hjälper lärarna varandra att bryta ner kurs- och läroplanens ibland abstrakta 

formuleringar till ett mer gripbart material, vilket gynnar både eleverna och lärarna. 

Vi lärare pratade mycket tillsammans då vi gjorde dom här matriserna för varje ämne. 

Det tog mycket tid men den tiden som vi tänkte då, tillsammans, har gett mig mycket. 

Att vi gjorde det tillsammans, pratade tänkte, skrev, har gjort så att jag förstår bättre 

jag med. Jag kan förklara bättre.  

Att reflektera tillsammans med kollegorna är även viktigt i relationen till eleverna de möter. 

Speciellt i de sammanhang där läraren har svårt att tolka hur en elev uppfattar lektionens 

innehåll, spelar reflektionen med andra lärare och assistenter (som också möter eleven) en stor 

roll.  

Att få tid att samtala tillsammans måste jag ha för att se saker som jag annars inte ser. 

Att diskutera vad kunskap kan vara och hur den kan komma till uttryck….[hm] hur olika 

elever visar att de kan en sak. Det är viktigt att prata om tillsammans för annars missar 

man mycket. Speciellt med de här eleverna. Jag menar speciellt med elever som själva 

inte har så många ord. 

En annan lärare säger: 

Man kan också behöva få hjälp av andra kollegor som kommer in då och då och de ser 

progressionen. T ex en föräldraledig som kommer tillbaka. Eller lärare som arbetar 

med eleven i ett annat ämne ser något i det sammanhanget som jag inte sett. Det kan 

också behövas ett tidsavstånd för att se resultatet om man arbetar med sådana här 

långa perspektiv och små utvecklingssteg… Flera ögon är viktigt och att sen 

tillsammans prata och tänka om det man ser, det är viktigt... ja viktigt. 
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6.3.2 Reflektion med sig själv 

 

Reflektionen sker också inom läraren. Det kan vara mikroskopiskt korta tankar mitt under en 

lektion till funderingar och minnesanteckningar som man ställer mot läst litteratur. 

Direkt efter lektionen skriver jag ner några saker om vad jag såg, om jag såg eleverna 

utvecklas, vad som blev bra... [skratt]...å vad som gick åt skogen...Jag använder dem 

sen till nästa lektion då jag ska planera vad vi ska göra…..men sen använder jag dom 

till att se större saker...sätter mig ibland och jämför det jag har skrivit med böcker som 

jag tycker är intressanta...tankar och sånt och sen tar jag tillbaka det igen. 

I arbetet tillsammans med elever som kommunicerar med få ord, bilder eller tecken blir 

reflektionen ett sätt att fånga upp alla de olika sätt som eleven förmedlar av vad den förstår 

eller inte förstår av kunskapsinnehållet. I reflektionsprocessen sätter lärarna ord på det som inte 

verbalt uttalas. Det kan vara elevens kroppsspråk, en blick eller en stämning i rummet. 

Ibland kan jag se det... att blicken blir alldeles tom. Jag når inte fram. Då är det bättre 

att stanna upp, att tänka om, att fundera…. Då lägger jag ner och går tillbaka till 

startpunkten och tänker… Jag gör minnesanteckningar efter varje lektion. Då skriver 

jag sånt här om blicken och tänker på vad det kan betyda. Hur gör jag nästa gång? 

6.3.3 Reflektion med eleverna 

 

Slutligen sker reflektion tillsammans med eleverna. Att reflektera tillsammans med eleverna är 

en källa till lärande och utveckling. Främst sker reflektion i den delen av den formativa 

bedömningsprocessen som fokuserar på feedback. Genom att reflektera ges eleverna 

möjligheter träna att själva sätta ord på samt få syn på sitt eget lärande. Samtidigt ges läraren 

möjligheter att utveckla sin undervisning, men också, minst lika viktigt, få syn på sitt eget 

lärande. I den gemensamma reflektionen byggs och vidmakthålls samtidigt den för lärandet så 

viktiga relationen mellan elev och lärare. 

Numer samtalar vi i grupp, efteråt. Vi talar om vad var svårt, vad var bra, vad gjorde 

jag bra, hade jag kunna göra något annorlunda, har jag lärt mig något? Vi tittar på 
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bilder av sådant vi gjort. Men det såklart, vi samtalar ju under hela arbetets gång inte 

bara på slutet. 

Både i samtal och i loggboksskrivande ges möjlighet för eleven och läraren att tillsammans 

reflektera över det som har fungerat. Eleverna får feedback av läraren, men läraren får i 

reflektionen feedback av eleverna, och kan på så sätt utveckla och förändra undervisningen.      

Och då är det ju också lättare att ha dessa diskussioner om vad det var som är för svårt. 

Vad kunde de ha gjort annorlunda? Osv osv….Vi både samtalar om det. De får säga 

om det var lätt, medel eller svårt. Och förklara varför. Och sen så har vi loggboken där 

de skriver. 

Några lärare framhåller fördelarna med att reflektera i skriftlig form. Det ger, förutom 

ytterligare möjligheter till träning, även en möjlighet för eleverna att vara mer uppriktiga och 

ärliga i sin feedback till lärare. En del elever har också lättare för att uttrycka åsikter skriftligen.    

 ..de  skriver i sin loggbok och summerar dagen efter varje lektion och jag läser igenom 

och kommenterar. Jag ger någon återkoppling. De skriver vad de gjort och vad deras 

specifika arbetsuppgift varit, om de kunde ha gjort något på annat sätt. Och de är rätt 

så uppriktiga i detta, speciellt om det är lite knepigare grejer. Jag tycker det kommer 

lättare fram i skriftform. Då skriver jag tänk på det och det till nästa gång? 

Ibland sker reflektionen utan ord, varken i muntlig eller i skriftlig form. En del elever har andra 

uttryckssätt och använder kroppsspråket för att uttrycka sig. Det ankommer på läraren, att 

genom skicklighet och lyhördhet försöka tolka elevens vilja och åsikter.   

Reflektionen med dessa elever är lite annorlunda, inte ord. Utan på andra sätt. Till 

exempel en elev går iväg, sätter sig på golvet eller går därifrån… Det är dens sätt att 

prata med mig, mer kroppsspråk och skeendet i nuet. Då gör jag annorlunda och ser 

hur eleven reagerar. Det blir en gemensam utvärdering på ett sätt... men visst skiljer 

det sig lite mot andra elevgrupper. 
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Sammanhangsskapande synliggörande- en grundad teoretisk modell 

                  

Grunden för arbetet med formativ bedömning är att skapa ett sammanhang så att eleverna görs 

delaktiga i hela eller delar av processen (Lundahl, 2011). Den ansats till teoretisk modell, 

Sammanhangsskapande synliggörande, som vi presenterar ovan visar på hur ett sådant 

sammanhangsskapande kan definieras samt vilka förutsättningar som krävs för det.  Den 

teoretiska modellen har skapats genom analys av de 14 intervjuer med lärare som vi har 

genomfört och består av kärnkategorin sammanhangsskapande synliggörande samt de två 

kategorierna relationsskapande och reflektion. Genom sammanhanget synliggörs den 

formativa bedömningsprocessen för eleverna. För att lärarna ska lyckas att skapa ett sådant 

sammanhang så måste de ständigt reflektera över sin praktik samt skapa och upprätthålla 

relationer till de elever och medarbetare de arbetar tillsammans med.  De två kategorierna 

relationsskapande och reflektion blir på så sätt kontinuerliga förutsättningar för kärnkategorin 

sammanhangsskapande synliggörande.  

Den teoretiska modellen sammanhangsskapande synliggörande förhåller sig till den formativa 

bedömningens olika steg. Både i synliggörandet av målen, bedömningen av var eleven befinner 

sig i relation till målen, feedbackfasen samt i kamratbedömningen. En förutsättning för att detta 
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ska fungera är att lärarna ser på formativ bedömning som en process snarare än som en 

uppsättning metoder eller verktyg. Att se det som en process som inte alltid följer ett 

förutbestämt mönster ger lärarna möjligheter att förhålla sig till den formativa bedömningens 

olika delar på ett öppet sätt. Lärarna kan på så sätt välja var i processen de vill påbörja sitt 

arbete med formativ bedömning. Det ger också fler möjligheter att förhålla sig mer fritt till 

processens olika delar.  

7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

 

I följande stycke kommer vi att diskutera vår teoretiska modell i relation till tidigare forskning 

och vår teoretiska referensram. Syftet med uppsatsen var att generera en teoretisk modell om 

hur lärare som undervisar elever i behov av särskilt stöd använder sig av formativ bedömning 

i sin undervisning. Genom att använda oss av den grundade teorins metodologiska ansats har 

vi genom kodning och ständiga jämförelser av våra intervjudata och i ett senare skede även 

utifrån litteratur skapat kategorier ur våra data som vi sedan funnit ett samband mellan.  

7.1.1 Den formativa bedömningen som en process 

 

Definitionen av formativ bedömning är under ständig diskussion (Bennett, 2011; Dunn & 

Mulvenon, 2009; Hirsh & Lindberg, 2015; Lundahl, 2011). Flera forskare menar att den 

formativa bedömningen kan ses som en process medan andra betonar den formativa 

bedömningen som statisk och som en uppsättning verktyg/tekniker, som till exempel portfolio, 

loggbok, trafikljus eller olikfärgade muggar (Wiliam, 2013). 

 I vår studie blev det tidigt tydligt, att det som upptog de intervjuade lärarnas ansträngningar 

var hur de kunde skapa och synliggöra den formativa bedömningsprocessen för eleverna. Det 

var snarare det som var fokus för deras tankar än att fundera över vilka tekniker de skulle 

använda. Teknikerna fanns med i deras samtal, men de var inte centrala. Lärarna använde det 

sammanhangsskapande synliggörandet i alla olika delarna av den formativa bedömningen. De 

valde också, beroende på elev, vilket av stegen och i vilken ordning stegen skulle komma. 
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Kanske är inte definitionsdiskussionen om formativ bedömning relevant. Formativ bedömning 

är kanske inte, som Bennett (2011) uttrycker det, antingen eller utan både och samtidigt.  

7.1.2 Sammanhangsskapande synliggörande - ett redskap 

 

Enligt Vygotskij (1978) använder människan olika medierande redskap, både psykologiska och 

materiella, för att förhålla sig, förklara och förstå världen omkring henne. Den teoretiska 

modellen Sammanhangsskapande synliggörande är det redskap som hjälper lärarna i arbetet 

med formativ bedömning.  Den teoretiska modellen visar på en process som innefattar olika 

strategier i lärarnas arbete med att synliggöra den formativa bedömningsprocessen för eleverna. 

Dewey (2004) skriver att det finns en avgörande koppling mellan elevens personliga erfarenhet 

och pedagogiken. Det Sammanhangsskapande synliggörandet hjälper lärarna med att hitta 

och/eller skapa den personliga erfarenheten som är en förutsättning för både lärande och 

förståelse för den formativa bedömningsprocessen. 

Det Sammanhangsskapande synliggörandet är också ett redskap för lärarna i arbetet med 

elevernas proximala utvecklingszon (Vygotsky,1934/1999). Genom att lärarna skapar goda 

relationer till de elever de möter och kontinuerligt reflekterar med kollegor, sig själv och 

eleverna genereras en möjlighet för lärarna att finna det nuvarande och de framtida områden/ 

zoner där elevernas utvecklingspotential finns.  

I alla delar av det Sammanhangsskapande synliggörandet är språket centralt. Det är genom 

språket som sammanhanget skapas och den formativa processen synliggörs för eleverna. Det 

är också genom språket som eleverna utvecklar och tar till sig nya kunskaper. Vygotsky (1978) 

framhåller språkets betydelse för möjligheterna att tillägna sig kunskaper och för att nå en ny 

nivå i sitt lärande. Om eleven inte har möjlighet att förstå varken det som sägs, eller det 

outsagda men förväntade, kommer klivet över till nästa utvecklingszon att försvåras, fördröjas 

och/eller att helt utebli.  

Att finna ett gemensamt språk att ha som utgångspunkt i både lärande och den formativa 

bedömningsprocessen är viktigt. Det finns en risk att diskrepansen mellan vardagsspråket, 
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byggt på elevens egna upplevelser och erfarenheter, och språket eleven möter i skolan blir stort. 

Det kan skapa olika hinder för lärandet. Vygotsky menar att det två olika typerna av språk är 

beroende av varandra. Genom att utveckla det vetenskapliga språket utvecklas även elevernas 

vardagsspråk (Vygotsky, 1934/1999). Eleverna behöver dock hjälp att ta till sig skolspråket. 

Genom det Sammanhangsskapande synliggörandet finner lärarna ett verktyg som hjälper dem 

att hitta det gemensamma språket som stödjer dem i att leda eleverna vidare så att elevernas 

skolspråk och vardagsspråk utvecklas.  

Chan et al. (2014) menar att skapa ett elevnära språk är viktigt för att lyckas med den formativa 

bedömningen, speciellt till elever i behov av särskilt stöd. Ravet (2013) framhåller att lärare i 

arbetet med formativ bedömning tenderar att möta elever med autism på samma sätt som elever 

utan. Författaren kritiserar detta sätt och menar att man inte kan lyckas med den formativa 

bedömningen om man ej tar hänsyn till dessa elevers sätt att uppleva verkligheten (Ravet, 

2013). Tidigare forskning visar på (t ex Berthén, 2007; Östlund 2012) att speciellt särskolan 

har haft ett arbetssätt som inte har gynnat elevernas kunskapsutveckling utan varit mer 

omsorgsrelaterat. Att möta elevernas specifika behov utan att förenkla undervisningen för 

mycket är en svår balansgång. Vygotsky (1978) ansåg att risken med konkretisering och allt 

för mycket upprepning av lärandesituationen kan leda till att eleverna vare sig utvecklar 

kunskap eller sitt abstrakta tänkande (Vygotsky, 1978). Ett mål med formativ bedömning är att 

eleverna i förlängningen ska “äga sitt eget lärande” (Wiliam, 2013, sid. 159). En del av den 

processen handlar om metakognition, det vi säga att kunna reflektera kring sitt eget lärande 

(Wall, 2008) Tidigare trodde man att metakognitivt tänkande utvecklades relativt sent, men 

idag vet man att små barn använder sig av metakognitiva strategier, samt att metakognition inte 

är så bundet till utveckling som man tidigare trott. (Wall, 2008). Det stödjer Vygotskys (1978) 

tes om utmanande inlärningssituationer. Studier har också visat att metakognitivt tänkande inte 

är kopplat till ett specifikt ämne utan mer en generell egenskap som kan appliceras på många 

olika situationer, vilket betyder att ett samarbete mellan olika lärare som möter samma elever 

är gynnsamt för att det metakognitiva tänkandet ska utvecklas (Veenman, Wilhelm & 

Beishuizen, 2004).  Studier har också visat att det är en kunskap som man kan lära ut och att 
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det, inte minst för elever i behov av särskilt stöd, kan finnas stora vinster att arbeta på det sättet 

(Veenman et al., 2004). Reflektion kring frågor som har med formativ bedömning att göra och 

ett gott samarbete mellan alla medarbetare som möter en elev är således viktigt och något som 

vår modell visar på.  Att  den teoretiska modellen består av flera delar som alla bidrar till en 

helhet, minskar risken för att den formativa bedömningen inte utmanar eleverna tillräckligt. Vi 

ser också att reflektionens och relationsskapandets kontinuerliga bidrag till modellen 

Sammanhangsskapande synliggörande minskar risken för en allt för konkret undervisning och 

leder till ett, som Nilholm (2003) menar mer relationellt perspektiv på lärande som fokuserar 

mer på miljöns betydelse än den enskilda elevens tillkortakommanden.   

7.2 Pedagogiska implikationer av vår studie 

 

Vi tror att vår studie har visat på både utmaningar, men även möjligheter med att arbeta med 

formativ bedömning. Utmaningarna ligger både i den otydliga definitionen av vad formativ 

bedömning innebär, och i avsaknaden av forskning och goda exempel, speciellt rörande elever 

i behov av särskilt stöd (Bennett,2011; Dunn & Mulvenon, 2009; Hirsh & Lindberg,2015). 

Möjligheterna ligger i att det genom att skapa ett sammanhang som synliggör den formativa 

bedömningen, i samarbete med elever, lärare och andra vuxna i skolan, skapas ett verktyg som 

både kan stärka elevernas kunskaper men också deras språk och metakognitiva tänkande. Att 

låta den teoretiska modellen Sammanhangsskapande synliggörande bli ett tillskott i samtal på 

skolor om formativ bedömning samt visa på, att genom att arbeta med modellens alla delar som 

en helhet, ges en möjlighet att inte fastna i elevernas svårigheter utan istället se till miljön och 

omgivningens brister.   

 Här kan vi se att specialpedagoger och speciallärare kan fylla en viktig funktion i det att som 

“specialist” kunna tillföra viktig kunskap. Specialpedagogen/specialläraren kan vara den 

viktiga diskussionspartner, som i samtal och handledning kan visa på andra och nya vägar att 

hitta lösningar. Det kan också vara så, som vi själva ibland har upplevt, att det är 

specialpedagogen/specialläraren som ställer de oväntade och ibland obekväma frågorna, för att 

hitta nya infallsvinklar på situationer och se förhållanden i nytt perspektiv. Det sistnämnda är 
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inte minst viktigt för att uppmärksamma vilket perspektiv man intar, eller har, i synen på 

svårigheter och problem. Det kan lätt hända att man förlägger svårigheter och problem hos den 

enskilde eleven, ett kategoriskt perspektiv, istället för att rikta ljuset mot de miljömässiga 

aspekterna, det vill säga ett relationellt perspektiv (Nilholm, 2003). Det är oerhört viktigt att 

påtala och påvisa dessa faktorer för att inte “fastna” i synen på svårigheter och problem, och 

likställa dessa med funktionshindren. 

En annan och viktig aspekt av speciallärarens/specialpedagogens funktion, och där vi tror att 

specialpedagogen/speciallärarens kunskaper kan vara värdefulla, är att uppmärksamma 

främjandet av goda sociala samspelsprocesser. Utan goda relationer försvåras eller förhindras 

de viktiga stegen över till nästa zon i lärandet (Vygotsky, 1978).         

Glaser skriver att “den viktigaste ledtråden för framtida forskning finns i det teoretiska urval 

som forskaren inte hade tid och resurser att gå vidare med.” (Glaser, 1998/2010, sid.216) Vi 

hade gärna fördjupat oss mer i våra två kategorier, relationsskapande och reflektion, och tror 

att det vore intressant att studera dessa perspektiv utifrån elevernas synvinkel. För att få en 

djupare kunskap om och kanske kunna utveckla den teoretiska modellen tror vi också att det 

vore av intresse att göra deltagande observationer i klassrum. 

7.3 Metoddiskussion 

 

Att använda grundad teori som metod i uppsatsskrivandet har varit en ny erfarenhet för oss. 

Arbetet har varit spännande och roligt, men har också inneburit en rad utmaningar. Eftersom 

vi är nybörjare har vi ibland känt oss osäkra på om vi har gjort “rätt” eller varit på “rätt spår”. 

Glaser (1998/2010) skriver att det bara är genom övning som man kan lära sig använda grundad 

teori. Det kan vi hålla med om nu när vi har prövat på. Att pröva något helt nytt kräver dock 

mycket tid. Då detta arbete är en magisteruppsats och inte en avhandling har en stor del av 

tiden gått åt till funderingar kring själva metoden.  

 

Inom grundad teori brukar man inte använda begreppen reliabilitet och validitet utan istället 

talar man om att den framarbetade teoretiska modellen ska vara relevant, måste fungera och 
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ska kunna modifieras (Hartman, 2001). Vi tror att vår teoretiska modell kan användas i 

praktiken (se tidigare diskussion om pedagogiska implikationer) samt att den är möjlig att 

modifiera, genom att nya data tillkommer vid till exempel en observationsstudie. Vi tror också 

att teorin är modifierbar, vilket betyder att den med vissa justeringar skulle kunna användas i 

andra sammanhang i arbetet med elever i behov av stöd. Särskilt då utvecklingen går mot att 

allt fler elever med diagnosen autism och som tidigare gick i särskolan nu inkluderas i de 

reguljära skolformerna.  

 

I litteratur om grundad teori (t ex Glaser, 1978; Glaser, 1998/2010) framhävs vikten av att inte 

använda metoden “halvdant”. Dock framhålls, att yttre omständigheter kan göra att man får 

göra avkall på vissa delar (Glaser, 1998/2010). I vårt fall hade vi före påbörjat uppsatsarbete 

redan skrivit delen om tidigare forskning, vilket har gjort det svårt att uppnå den totala 

teorilöshet som är viktigt inom grundad teori.  Teorilösheten påverkas också av vår egen 

förförståelse. Vi arbetar båda två i skolans värld, som klasslärare i gymnasiesärskolan 

respektive specialpedagog med övergripande ansvar för de pedagogiska anpassningarna, och 

har på olika sätt kommit i kontakt med de diskussioner som förs i skolan rörande formativ 

bedömning. 

 

Slutligen är formativ bedömning ett ämne som är väldigt “rätt i tiden”. Skolverket uppmanar 

alla skolor och lärare att tillämpa formativ bedömning. Det vore intressant att se om lärarnas 

praktik överensstämmer med de intervjusvar vi har fått. Hade vi valt att t.ex. göra deltagande 

observationer kanske resultatet hade sett annorlunda ut.  
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Bilaga 1. Missivbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar till specialpedagog respektive speciallärare på Mälardalens 

högskola. Vi är nu inne på vår sista termin och har påbörjat vårt examensarbete. 

 

Vårt valda ämne är Bedömning för lärande för elever i behov av särskilt stöd. Syftet med 

arbetet är att skapa mer kunskap om hur lärares praktiska arbete med formativ bedömning 

kan se ut för elever med autism och/eller utvecklingsstörning. 

 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också för 

avsikt att intervjua verksamma lärare för att skapa oss en djupare förståelse för, samt öka våra 

kunskaper i ämnesområdet. Vi undrar därför om vi kan få möjlighet att intervjua dig som har 

kunskap och erfarenheter som är värdefulla för oss och vårt arbete. Intervjun tar ca 30-45  

minuter och kommer att spelas in. Vi hoppas att du har möjlighet att delta. 

 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta 

innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som avbryta 

intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt 

(alla personuppgifter samt geografiska data kommer att avidentifieras/anonymiseras) och 

insamlade data kommer endast att användas i denna studie. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för mer information. 

 

Med vänliga hälsningar 

Louise Thorendal   

Susanne Ljunglöf   

 

 

 


