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1. Inledning
Bedömning av elevers kunskaper är något som lärare inom grundsärskolan arbetat med under lång 

tid. Det är däremot inte förrän på senare år som fenomenet kunskapsbedömning fått ett större 

fokus i grundsärskolans verksamhet. Införandet av en ny läroplan för grundsärskolan, Lgr 11 (Skol-

verket, 2011), medförde ett tydligare fokus på kunskap, att en ny struktur med syfte, centralt inne-

håll och kunskapskrav implementerades. Sedan implementeringen av Lgr 11 har vi, som genomfört 

den praktiknära insats som föreliggande rapport presenterar, upplevt ett behov från verksamheten 

att fylla de olika begreppen som finns i kursplanerna med ett konkret innehåll och diskutera hur 

undervisning och bedömning kan planeras, genomföras och utvärderas. I den praktiknära insats 

som genomförts i samverkan mellan Malmö stad, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola har 

frågor som på ett övergripande plan rört just dessa områden stått i fokus.

I Skollagens (2010:800) 11 kapitel 2 § formuleras syftet med utbildningen som ges inom grund-

särskolan: 

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ger 

kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska 

utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger 

till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap 

och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

I citatet återfinns åtta centrala aspekter som definierar vad undervisningen och därmed också be-

dömningen skall behandla:

1. Kunskaper

2. Värden

3. Förmåga att tillägna sig kunskaper och värden

4. Personlig utveckling 

5. Aktiva livsval

6. Fortsatt utbildning
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7. Främja allsidiga kontakter och social gemenskap 

8. Ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet

Citatet ger en anvisning om vad elever som fått sin utbildning inom grundsärskolan, inklusive 

inriktningen träningsskola, skall kunna efter avslutad utbildning. Det innebär att den pedagogiska 

praktik som eleverna möter ska behandla åtta centrala innehållsmässiga aspekter. Det innebär också 

att elevernas utveckling i relationen till dessa aspekter bedöms kontinuerligt av lärare och andra 

vuxna som har ett pedagogiskt ansvar. 

1.1 Bedömning för lärande – en fråga om elevernas delaktighet
I idén om att arbeta med bedömning för lärande (BFL), eller att arbeta med formativ bedömning, 

finns några grundläggande antagande som är intimt kopplade till frågor om vad kunskap är och 

hur kunskap produceras och reproduceras. Historiskt sett har lärande ofta knutits till en indivi-

duell process hos eleven, vilket är en föreställning som är problematisk enligt modern forskning 

om lärande (Säljö, 2014; Aspelin, 2015). I den syn på lärande som, med ett paraplybegrepp kan 

benämnas som sociokulturellt, förflyttas lärandet från den individuella tankeprocessen i elevens 

huvud, till de relationer och de sammanhang som eleven är involverad i under sin skoldag. Inom ett 

sådant synsätt blir också elevernas delaktighet i sitt eget lärande en central utgångspunkt, eftersom 

arbete med BFL eller formativ bedömning betonar elevernas aktiva medverkan i lärandeprocessen 

(Wiliam & Lehay, 2015). Delaktighet kan förklaras och definieras på olika sätt, men i föreliggande 

rapport har vi alltså valt en definition som är relaterad till elevernas möjlighet att engagera sig i 

och kunna utöva inflytande över sin egen lärandeprocess. Elevers delaktighet hänger samman med 

den relation som eleven har till sin lärare och det arbetslag som arbetar med eleven, vilket kanske 

blir särskilt tydligt i förhållande till de elever som har mer omfattande kognitiva funktionsnedsätt-

ningar. Det är därför viktigt att eleverna möter en lärandemiljö, som erbjuder dem att vara delak-

tiga i sitt lärande och ges möjligheter att utveckla sitt lärande i relationer till både vuxna (vertikala 

relationer) och skolkamrater (horisontella relationer). Några studier om grundsärskolan (Anderson, 

2002; Östlund, 2012) har visat att det finns en betoning på vertikala relationer i undervisningen i 

grundsärskolan och har problematiserat och diskuterat vilket lärande som blir möjligt i horisontella 

respektive vertikala relationer. Elevernas lärande är förknippat med kvaliteten på både vertikala och 

horisontella relationer som eleverna har under sina skoldagar. Den tonvikt på vertikala relationer 

som finns i undervisningen har påvisats i tidigare studier (Anderson, 2002; Östlund, 2012), har 
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delvis sin förklaring i att elever inom grundsärskolan har ett omsorgsbehov p.g.a. sin funktions-

nedsättning. Omsorgsorientering kontra kunskapsutveckling har under en längre tid stått i fokus 

för diskussioner om undervisningskvalitet i grundsärskolans verksamhet.  De formuleringar som 

används i granskningar som genomförts (Skolverket, 2001; Skolinspektionen, 2010) uttrycker på 

ett lite förenklat sätt att kunskapsutmaning är något positivt medan omsorg är något som uppfattas 

som negativt när den ses i ljuset av att omsorgen utförs inom en utbildningskontext. Omsorg som 

blir missriktad kan, precis som Skolverket (2001) och Skolinspektionen (2010) skriver, innebära 

att undervisningen inte utmanar elevernas lärande och bidrar till att eleverna betraktas som objekt. 

Omsorg, som tvärtemot medför att de professionella på ett noggrant och systematiskt sätt följer 

elevernas lärande och hela tiden verkar i elevens närmsta utvecklingszon, ger eleven möjlighet att 

verka som ett subjekt som kan vara delaktig i sitt lärande. Inom BFL är den grundläggande idén att 

eleverna måste vara delaktiga i sitt eget lärande för att kunna utvecklas. Det innebär att alla peda-

gogiska aktiviteter bör ta sin utgångspunkt i var eleverna befinner sig i sitt lärande och att elevernas 

mål och lärandeprocess följs upp på ett noggrant sätt i samverkan mellan elever och lärare/elevas-

sistenter. 

9





2. Skolsatsningen
I februari 2012 togs ett beslut i kommunfullmäktige i Malmö om Skolsatsning 2012, vilket i stora 

drag innebar att förändringsarbete för ökad måluppfyllelse skulle stödjas. Beslutet utgick från Skol-

inspektionens granskning, forskningsrapporter och behovsbeskrivningar från verksamheterna. Mot 

denna bakgrund identifierades och prioriterades tre utvecklingsområden: språkutvecklande ämnes-

undervisning, flerspråkig ämnesundervisning och formativ bedömning eller bedömning för lärande. 

Eftersom ett genusperspektiv bedömdes som viktigt för en ökad måluppfyllelse skrevs även detta in 

i ärendet, dock inte så tydligt som de andra områdena (Skolsatsning, Delrapport 1, 2013).  

2.1 Bedömning för lärande i grundsärskolan

Vad innebär bedömning i vår verksamhet? 
Denna fråga ställde sig ett antal pedagoger och deras dåvarande skolledare 2012, efter att ha satt 

sig in i den nya läroplanen för grundsärskolan, Lgr 11, (Skolverket, 2011). Kontakt togs med 

grundskoleförvaltningens utvecklingsteam och en idé började ta form. Uppdraget gavs till dåva-

rande FoU-Malmö utbildning och en praktiknära utbildning utformades tillsammans med RUC 

på Malmö högskola och Uppdrag AB vid Högskolan Kristianstad. 

Utbildningen blev en del i Malmö stads satsning Skolsatsning 2012. Syftet med skolsatsningen 

var att initiera förändringsarbete för ökad måluppfyllelse. Alla pedagogiska verksamheter kunde 

ansöka om stöd och pengar till olika projekt och utbildningssatsningar, utifrån sina unika behov 

och utmaningar.

Pedagoger måste få ett så verksamhetsnära stöd som möjligt. Men inte utifrån att ”experter” går in 

och ger ”recept”, vilket ju ibland efterfrågas, utan genom att de i dialog, och med forskningsbaserad 

input, bidrar till att pedagoger får möjlighet att, både enskilt och (framförallt) tillsammans, tänka 

kring dilemman i verksamheten. (Leif Åhlander, tjänsteskrivelse inför beslutet om skolsatsningen)

En av de bärande idéerna var att det skulle synas och märkas att det skett en förändring i verksam-

heterna, i klassrummen och i förskolornas barngrupper.
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Ett av kraven från FoU-Malmö utbildning var att utbildningen skulle ske ute i verksamheterna. 

Som ett led i detta deltog processledarna i det dagliga arbetet under flera tillfällen. Tanken var att 

bygga upp en förståelse med utgångspunkt i gemensamma erfarenheter. Pedagogerna har även på 

olika sätt dokumenterat sin verksamhet1och samlat empiri. Tillsammans har de sedan analyserat 

och reflekterat över dokumentationerna. Reflektionerna kring dokumentationerna har främst varit 

en del av elevernas lärande2, där pedagoger och elever går igenom aktuella moment och reflekterar 

tillsammans. I vissa grupper har även dessa reflektionstillfällen filmats och filmerna har sedan legat 

till grund för personalens gemensamma reflektioner. Under hela processen har pedagogerna fått 

handledning och läst litteratur kopplad till undersökningsområdena. 

Ett krav från finansiären var att all personal, lärare, specialpedagoger, barnskötare, fritidspeda-

goger och skolledning skulle vara delaktiga i processen, på lika villkor. Av olika skäl uppfylldes inte 

detta krav Det var bland annat svårt att frigöra barnskötare och fritidspedagoger. Processledarna 

ordnade därför egna träffar med dessa yrkesgrupper. 

Under processens gång har gemensamma träffar för all personal anordnats i den mån det varit 

möjligt. Där diskuterades observationer med koppling till litteratur och teorier. Pedagogerna har 

presenterat sina processer och frågeställningar för varandra. Parallellt med arbetet i klassrummet 

med eleverna har pedagogerna således formulerat sig, både skriftligt och muntligt för att möjliggöra 

avstämning och erfarenhetsutbyte. Vid de gemensamma träffarna har processledarna deltagit.

Processen har följts av FoU-Malmö utbildning (numera en del av Pedagogisk Inspiration, Mal-

mö), en beskrivning av detta följer i kapitel 5. 

1  Hur detta gått till i praktiken beskrivs i pedagogernas egna texter

2  Se pedagogernas texter
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att bidra med kunskap om bedömning för lärande genom att studera, följa, tolka och för-

stå det praktiknära arbetet i fyra arbetslag under tre terminer i en grundsärskola.

• Hur kan det praktiknära arbetet i de studerade klasserna beskrivas, förstås, tolkas? 3.

• Hur förändras talet om bedömning för lärande hos lärare, barnskötare och fritidspedagog i en 

praktiknära utvecklingsprocess? 

• På vilka sätt formulerar arbetslagen det kollegiala lärandet?

• Vilka resultat följer av praktiknära arbete under tre terminer? 

 

 

 
 

 

 

 

3  Hur detta gått till i praktiken beskrivs i pedagogernas egna texter, se kap 6,7,8 & 9. 
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4. Tidigare forskning 
Bedömning för lärande (BFL) har under de senaste åren fått en alltmer framskjuten position i det 

dagliga arbetet i förskola och skola, pedagogisk debatt och inte minst i pedagogisk forskning (Wi-

liam & Leahy, 2015; Jönsson, 2012; Hattie, 2014). T.ex. visar Hatties studie Synligt lärande att ar-

bete med bedömning för lärande har god effekt för elevers måluppfyllelse. Black och Wiliam (1998) 

visar på liknande resultat. Lite förenklat kan man säga att oavsett hur gamla eleverna är eller inom 

vilket ämne den formativa bedömningen genomförs i, uppnås enligt Black och Wiliam (1998) goda 

resultat. Forskning om bedömning inom grundsärskolans verksamhet har däremot inte genomförts 

på ett mer systematiskt sätt. Det finns ett flertal studier om grundsärskolans verksamhet och dess 

föregångare som behandlar undervisningsorienterade problemställningar, men få av dessa har ett 

särskilt fokus på bedömningsfrågor. 

En relativt tidig studie utgör Alm, Berthèn, Bladini och Johanssons studie från Karlstads uni-

versitet (2001), vilken behandlar bedömning inom grundsärskolan. Undersökningen byggde på 

en enkätstudie som lärare besvarade och omfattade 114 elever. De 114 eleverna var fördelade på 

följande sätt: 38 % fick undervisning i en grundsärskoleklass, 29 % i grundskoleklass, 25 % fick un-

dervisning enligt träningsskolans kursplan och fyra elever gick i specialskola. Den bedömning som 

redovisas i studien är främst relaterad till det som brukar benämnas som summativ bedömning. 

Den summativa bedömningen genomfördes cirka en gång per termin av en majoritet av lärarna 

och endast en liten andel genomförde de summativa bedömningarna mer frekvent. Bedömningarna 

genomfördes i samverkan med klasslärare, specialpedagog, elevassistenter och vårdnadshavare. Som 

underlag för sin bedömning beskrev lärarna att de använde elevobservationer, sin egen intuition, 

läxförhör, utvecklingsscheman, standardiserade tester, diagnostiska prov, grupparbeten, nationella 

prov och sociogram. Det mest frekvent använda bedömningsverktyget var observationer av elev-

erna.

I forskning som inte haft ett direkt fokus på att undersöka bedömningspraktiker, men som haft 

ett intresse för den pedagogiska praktiken, kan några olika teman skönjas. Bloms studie (2007)  

visar att kunskaper i basämnen, social fostran, stärkande av självförtroende, lust och motivation 

inför skolarbetet blir centrala utgångspunkter när lärare beskriver vad de har för mål med under-

visningen inom särskolan. I pedagogisk mening beskrivs faktorer som tid, förberedelse, individuali-

sering samt konkreta och flexibla metoder som särskilda för undervisningen inom särskolan. Blom 
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(ibid.) sammanfattar och benämner de angivna faktorerna med termen särskolepedagogik. Även 

Berthén (2007) har studerat särskolans undervisning och resultat visar att det fanns betydande 

skillnader mellan målsättningen med undervisningen i träningsskolan respektive grundsärskolan. 

Undervisningen syftade i båda fallen till att förbereda eleverna, men i träningsskolan var undervis-

ningen mer fokuserad på förberedelse för vuxenlivet emedan undervisningen i grundsärskoleklassen 

var mer inriktad på att förbereda eleverna för vidare studier. Andersons (2002) studie om inter-

personellt samspel i särskolan utgår från en mer avgränsad grupp elever som bestod av elever med 

hörselnedsättning. Resultatet visar att eleverna under skoldagen är involverade i både formella och 

informella samtal, vilka har olika karaktär då de informella samtalen i större utsträckning präglas 

av att eleverna är delaktiga, har möjlighet att styra samtalsämnena samt att samtalen präglas av ett 

ömsesidigt utbyte mellan barnet och den vuxne. De formella samtalen präglas av hög grad av vux-

enstyrning. Barnet förväntas svara på frågor och ta instruktioner osv. där den vuxne gör anspråk på 

det kommunikativa utrymmet genom att bedöma, korrigera eller berömma barnets prestationer. 

I Andersons (2002) studie utgörs elevernas skoldagar övervägande av formella samtal med profes-

sionella. Östlunds studie (2012) lyfter fram resultat på ett liknande tema och visar att eleverna med 

mer omfattande funktionsnedsättningar inom träningsskolan främst lär i vertikala relationer med 

professionella och att elevassistenter tar ett stort ansvar för undervisning och bedömning. 

4.1 Summering 
I studier om grundsärskolan som skolform framträder en undervisning som är präglad av hög 

vuxentäthet och en lärandemiljö som till stor del präglas av vertikala relationer. Forskning med 

ett explicit uttalat bedömningsperspektiv utöver Alm et al. (2001) finns inte att tillgå utifrån ett 

nationellt perspektiv. Däremot har resultat från studier som genomförts av t.ex. Black och Wiliam 

(1998), Timperley och Alton-Lee (2008), Hattie (2014) och Wiliam och Leahy (2015) visat på 

betydelsen av att lärare kontinuerligt utvecklar bedömarkompetens dels genom egen reflektion om 

den egna undervisningen och dels att de utvecklar sin bedömarkompetens i samverkan med andra 

lärare. Vi vill i det här sammanhanget också lyfta fram elevassistenterna roll som bedömare, framfö-

rallt vad det gäller den formativa bedömningen, eftersom elevassistenter ibland ansvarar för genom-

förandet av undervisning t.ex. i en-till en-situationer. Utifrån ett sådant perspektiv blir bedömning 

inte bara en fråga för lärare utan också för alla i arbetslaget. För att en skolas arbete med bedömning 

för lärande skall utvecklas menar Heritage (2010) att det, utöver fördjupade kunskaper om själva 

bedömningsprocessen, krävs att tre grundläggande element fördjupas:
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1. Kunskaper om innehåll i undervisningsämnena.

2. Kunskaper om pedagogik och undervisning.

3. Kunskaper om elevernas lärande.
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5. Praktiknära arbete – en arbetsprocess 
över tid 
Det följande avsnittet beskriver de olika faser som det praktiknära arbete, som en del av Malmö 

stads Skolsatsning 2012, har genomgått under de tre terminer som processen pågått. Utvecklings-

insatsen har genomförts med inspiration av den praktiknära forskning som kan benämnas som 

följeforskning eller forskningsbaserad utvärdering (Ahnberg, Lundgren, Messing & von Schantz 

Lundgren, 2010). 

5.1 Följeprocessen 
I uppdragen kring skolsatsningen ingick att processerna skulle följas och utvärderas av en av pro-

cessledarna. Ett syfte var att den skulle bidra till att förskolor, fritidshem och skolor utvecklade sin 

pedagogiska verksamhet vad gäller de områden som skolsatsningen omfattade. Ett annat syfte var 

att bidra till att ge insikt i hur skolor kan utveckla generella stödstrukturer kring hur praktiknära 

utvecklingsinsatser kan genomföras, med ett särskilt fokus på bedömning för lärande. 

För Malmö stad har det varit av intresse att följa, dokumentera och kommunicera skolsats-

ningsprocesserna. Ett av skälen har varit att försöka synliggöra vilka avtryck denna typ av utbild-

ningsinsatser ger i verksamheten. Processen följdes genom de gemensamma träffarna och träffar 

processledarna emellan. Under de gemensamma träffarna med pedagogerna gjordes observations-

anteckningar. Det förekom att den processledare som följde processen deltog i samtalet eller om-

bads reflektera över ett skeende. De tre processledarna träffades även för planering och reflektion 

mellan träffarna med pedagogerna. Funktionen var således inte enbart dokumenterande och sam-

manställande, utan även reflekterande.  

De två processledarna från Kristianstad högskola respektive Malmö högskola följde klassrums-

verksamheten. Processledaren från Malmö stad gjorde däremot inte det, vilket grundade sig i be-

dömningen att det skulle inkräkta för mycket på verksamheten och elevernas integritet, med ännu 

en främmande vuxen i klassrummet. Genom den dokumentation som delades och de diskussioner 

som fördes vid de olika träffarna gavs en god inblick i processen och utvecklingen. 
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5.2 Nuläge, förväntningar och visioner
Det direkta praktiknära arbetet kring BFL i en grundsärskola i Malmö har pågått under tre ter-

miner och har genomsyrats av ömsesidighet mellan deltagande lärare, barnskötare, fritidspedagog 

och processledare. Processen inleddes en vårdag i början av maj 2014 genom att all personal, efter 

inledande information om syftet med den praktiknära utvecklingsinsatsen, fick reflektera kring fyra 

frågor i den kommande processen:

• Vad?

• Hur?

• Förväntningar?

• Visioner?

Gruppernas reflektioner kan sammanfattas på följande sätt: Grupperna resonerade kring undervis-

ning på vetenskaplig grund, bedömning i relation till kunskapskrav inom ämnesområden respek-

tive ämnen, vilket också innefattade en önskan om att undvika en känsla av tyckanden. Vidare 

betonades kommunikation hos elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar, sökandet 

efter en samsyn och enhetligt språk mellan involverade yrkesgrupper samt att finna användbara 

redskap för verksamhetsutveckling. Grupperna önskade exempelvis deltagande observation i klas-

serna, handledning och återkoppling från oss processledare. Förväntningarna handlade om att finna 

funktionella redskap för att genomföra bedömningar visavi den heterogena elevgrupp, som får sin 

undervisning inom grundsärskolan. De visionära resonemangen uttrycktes i former av att betrakta 

bedömning som en naturlig del av det dagliga arbetet, att involvera hela personalstyrkan i det 

praktiknära arbetet samt att genomsyra verksamheten av nya forskningsrön relaterat till beprövad 

erfarenhet. 

Efter ovanstående del i processen följde en studiedag med återkoppling, föreläsning och upp-

maning till arbetslagen att formulera avgränsade utvecklingsområden för att påbörja arbetet med 

bedömning för lärande. 

I det praktiknära arbetet har SMTTE-modellen4 för pedagogiska utvecklingsprojekt använts som 

inspiration. Modellen har fungerat som en övergripande tankemodell och förkortningen SMTTE 

4  SMTTE-MODELLEN – en refleksionsmodel til pædagogisk udvikling og organisationsudvikling, av Lena Uldal, 
Uldall Consult Aps, 2010. www.uldallconsult.dk 
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står för: Sammanhang; Mål; Tecken; Tilltag; Evaluering). SMTTE innefattar fem steg: sammanhang, 

mål, tecken (aktiviteter som förstås som aktiva tecken och uttryck för att man är på väg mot förväntat 

mål), handling (tilltag) samt (ut)värdering. 

Modellen har funnits med som utgångspunkt vid val av utvecklingsområden, tillsammans med de 

fyra frågorna inom BFL som design av bedömningsarbetet, som inspiration vid de gemensamma 

träffarna och den kontinuerliga utvärderingen av processen. 

De fyra arbetslagens projekt har utgått från den praktiknära insatsens övergripande syfte, men 

alla fyra delprojekten har utformats i relation till arbetslagens och elevgruppernas skilda förutsätt-

ningar. Utgångspunkten för det praktiknära arbetet har varit en interaktiv och kontinuerlig insats 

där besöken från de tre processledarna eftersträvat en dialog med de fyra arbetslagen.  Svensson och 

Brulin (2014) identifierar tre viktiga utgångspunkter för ett varaktigt utvecklingsarbete:

1. Hur ledningen skapar förutsättningar i form av resurser, styrning och uppmärksamhet.

2. Hur möjligheter till samverkan skapas mellan strategiska aktörer för utveckling och gemen-

sam kunskapsbildning.

3. Hur en miljö skapas som bygger på ett utvecklingsinriktat lärande som innebär att deltagarna 

tar ett gemensamt ansvar för utveckling, förändring och innovation.

SMITTE-MODELLEN 
– en reflektionsmodell för pedagogisk utveckling och organisationsutveckling, 

Lena Uldall, Udall Consult Aps, 2010: www.uldallconsult.dk

Sammanhang
(bakgrund, förutsättningar)

Mål
(Vad vill vi uppnå?)

Evaluering
(Utvärdering)

Tecken
(Hur kan vi se att vi är på väg mot målet?)

Handlingar
(Tiltag på danska. Det konkreta som ska utföras?)

21



5.3 Val av utvecklingsområden i det praktiknära arbetet
De återkommande samtalen med personalgruppen resulterade i fyra utvecklingsområden. Detta var 

funktionellt då de kunde kopplas till fyra arbetslag, även om det totala antalet klasser var sju. Vi i 

processledningen utarbetade en ”lathund” som stöd för avgränsning, tidsramar och kommunika-

tion och bestod av fyra frågor: Vad vill du utveckla? På vilket sätt? Tidsramar? Hur vill du doku-

mentera? Vilka resurser behövs? Hur vill du utvärdera? Denna del i processen krävde både reflektion 

över nuläge och framtida planering. Fyra utvecklingsområden kunde så småningom presenteras och 

relateras till ämnet svenska, matematik samt naturorienterande ämnen respektive ämnesområdena 

verklighetsuppfattning och kommunikation. 

5.4 Bedömning för lärande i praktiken
Den process som fortsatte, efter att utvecklingsområdena var konfirmerade, var att vi processledare 

under höstterminen 2014 kontinuerligt deltog i klasserna genom samtal med elever och personal, 

deltagande observation i form av videoinspelningar eller löpande protokoll. Vi träffade däremellan 

varje arbetslag för informella samtal, handledning kring specifika frågor och fortsatt planering av 

det praktiknära arbetet. Det föll sig naturligt att arbetet utformades på detta sätt, då medaktörskap 

var den röda tråd som skulle löpa från det initiala skedet i processen till det som skulle utmynna i 

en gemensam dokumentation om det genomförda praktiknära arbetet.  Processen har med andra 

ord genomförts dels separat inom de fyra arbetslagen dels med ambition i hela personalgruppen. 

Avstämningsmöte och fortsatt planering tillsammans med skolledningen har också skett kontinu-

erligt under processen.

Varje arbetslag fann efter hand sitt eget arbetssätt för att genomföra det planerade utvecklings-

området. I detta sammanhang är det viktigt att konstatera att processer är långsiktiga, måste få ta tid 

och anpassas till elevernas förutsättningar samt personalens behov och önskemål. Detta synliggörs i 

de berättelser som de fyra arbetslagen presenterar i nästkommande kapitel 6–9.

5.5 Praktiknära insatser i realiteten
De inslag som vi processledare bidragit med, utöver de direkta samtalen med medarbetarna i res-

pektive arbetslag, handlade om forskning kring bland annat bedömning och lärande, Skolverkets 

material kring kunskapsbedömning i grundsärskolan, modell för planering av undervisningsförlop-
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pet5. Personalen har också deltagit i två studiedagar riktade till studenter i speciallärarprogrammet 

inriktning utvecklingsstörning, vilka arrangerades av de tre lärosätena Malmö högskola, Högsko-

lan Kristianstad och Linnéuniversitetet. Vid en studiedag presenterade Therese Mineur, forskare 

vid Högskolan i Halmstad, sin avhandling om Skolformens komplexitet – elevers erfarenheter av 

skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan. Vid en annan av studiedagarna presenterade två 

amerikanska forskare, Dianne och Phil Ferguson, sin familjerelaterade forskning samt den forsk-

ning de bedriver kring relationen mellan profession och familj. I samband med dessa studiedagar 

har även ett flertal nyblivna speciallärare med inriktning utvecklingsstörning presenterat sina exa-

mensarbeten.

Under vårterminen 2015 genomförde Roger Åkerman, lärare vid Malmö högskola, tre dialog-

baserade föreläsningar förlagda till den aktuella grundsärskolan. Föreläsningarna videoinspelades 

för att göra det möjligt för all personal att ta del av dem vid senare tillfälle. Innehållet koncentre-

rades på pedagogiskt ledarskap, skolkultur och kollegiala samtal samt att konkret pröva på ett kol-

legialt samtal i grupp, dvs. professionell handledning i aktuell praktik, där gruppdeltagarnas egna 

frågor var utgångspunkt för samtalen som följde.

5.5.1 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Parallellt med kontinuerliga arbetslagsträffar eller helgruppssammankomster som skett under läs-

året 2014/2015 har personalgruppen besvarat olika utvärderingsformulär för att dokumentera pro-

cessens framåtskridande. Det har varit frågor som berört vilka framsteg som kunnat skönjas i klass-

rummet, på vilka sätt den formativa bedömningen kan utvecklas så att eleverna når kunskapsmålen 

visavi prioriterade utvecklingsområden. Vidare lyfter personalgruppen fram vikten av återkoppling 

till lärare och barnskötare, möjligheter och hinder i processen samt strategier på lång och kort sikt 

för att genomföra bedömning för lärande i praktiken. I den följande texten talar några röster om 

erfarenheter och lärdomar de införlivat genom det praktiknära arbetet (se vidare kap 10).

5.6 Bedömning för lärande i praktiken – fyra berättelser
När processen gick in på sitt andra år var det dags för de fyra arbetslagen att i en sammanfattande 

text beskriva hur och vilka utvecklingsområden de valt, hur de genomförde den lärande bedöm-

5 Andersen, Frode Boye (2011). Tegn er noget vi bestemmer... (Splinter af en lærende skole). Förlag: Systime, https://
www.saxo.com/dk/tegn-er-noget-vi-bestemmer_frode-boye-andersen_haeftet_9788790833985
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ningens olika delar, vilka resultat som uppnåtts och vilka lärdomar som kunde dras av det praktik-

nära arbetet. De kommande kapitlen 6, 7, 8 och 9 redovisar hur de fyra arbetslagen på olika sätt 

arbetat med bedömning för lärande i relation till elever som läser ämnen respektive ämnesområden.
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6. Att utveckla lärandet
Lotta Appelros Morin, Peter Björling & Malin Wilén

6.1 Inledning
Hur kan vi förbättra de kontextuella villkoren för våra elevers lärande? Hur kan vi göra våra elever 

mer delaktiga i sitt lärande? Detta är två viktiga frågor som dagligen utmanar oss som arbetar i 

skolan. En utmaning som förhoppningsvis genererar en utveckling av undervisningen och verk-

samheten så att den stödjer elevernas lärande mot ökad måluppfyllelse, ökad delaktighet och ökad 

meningsfullhet. 

Men hur ska vi göra då? Ett proaktivt sätt som skapar goda förutsättningar för lärande är att 

använda sig av pedagogiska utredningar på individ-, grupp-, och organisationsnivå. Att arbeta med 

formativ bedömning på ett systematiskt sätt kompletterar vidare arbetet med de pedagogiska utred-

ningarna och inkluderar eleverna i lärandet. Forskning har visat att när lärares arbete med formativ 

bedömning utvecklas så utvecklas också eleverna (Hattie 2014; Håkansson & Sundberg, 2012).

6.2 Val av utvecklingsområde 
Utvecklingsområdet, så som det var sagt från början, var att det ska handla om formativ bedömning 

eller som det också kallas bedömning för lärande. Bedömning för lärande pågår hela tiden – här 

och nu och kan inte plockas ut från undervisningskontexten och det pågående lärandet hos eleven. 

Vårt långsiktiga mål med utvecklingsarbetet är att försöka få våra elever att tänka formativt kring 

sitt lärande. Vi vill göra eleverna mer delaktiga i sitt lärande så att de så småningom förstår att de 

kan påverka sitt lärande själva.  

Det kortsiktiga målet med utvecklingsarbetet var ursprungligen att eleverna skulle lära sig att 

utvärdera sitt skolarbete. Vi tänkte att genom att låta dem svara på frågorna ”Vad har du lärt dig?” 

Och ”Hur har du lärt dig det?” skulle de så småningom få syn på sitt lärande. Detta visade sig vara 

för svårt. Det var alldeles för stora och för abstrakta frågeställningar även om vi samtalade tillsam-

mans och bröt ner de stora frågorna i mindre delar.  Istället började vi med att reflektera över 

själva lektionen. Genom att låta eleverna berätta och sätta ord på vad de gjort under den aktuella 

lektionen tänkte vi att det så småningom skulle bli lättare för dem att utvärdera sitt skolarbete. Vi 

bestämde oss också samtidigt att hålla oss till ett ämne och det ämnet blev matematik. 
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6.3 Arbetsprocess 
Inledningsvis skrev vi en projektplan utifrån ramarna för utvecklingsarbetet i klassen. Klassen som 

vid detta tillfälle bestod av sju elever i de lägre årskurserna och som läser inriktning ämne. Perso-

nalstyrkan i klassen bestod av en speciallärare inriktning utvecklingsstörning och två barnskötare. 

Följande frågor låg som grund för planen.

 

1. Vad vill vi utveckla?

2. Hur ska vi göra det?

3. Vilka är tidsramarna för måluppfyllelse?

4. Hur ska vi dokumentera?

5. Vilka resurser krävs?

6. Hur ska vi utvärdera arbetet?

Det övergripande målet som vi ville utveckla var att göra eleverna delaktiga i sitt lärande. Men hur 

skulle vi göra detta så att det passade dem? Hur kunde vi göra dem aktiva i deras lärande utifrån 

deras förutsättningar? Eftersom våra elever älskar att se sig själva på foton och film bestämde vi oss 

för att använda detta verktyg i utvecklingsarbetet. Inledningsvis tänkte vi att vi väljer ett ämne eller 

ett arbetsområde och fotar och/eller filmar under ett antal lektioner. Därefter tittar vi gemensamt på 

ett urval av dessa foton/ filmer. Tillsammans reflekterar vi kring lärandet vi ser på fotona/filmerna. 

Vi bestämde från början att reflektionssamtalet max får dröja två dagar efter den/de aktuella lek-

tionerna. 

Från början tänkte vi att det kortsiktiga målet, att eleverna berättar vad och hur de har lärt sig 

fakta/begrepp/förmågor/färdighet, skulle ta en till två terminer att nå. Det långsiktiga målet, att få 

dem att tänka formativt och bli delaktiga i sitt lärande, menar vi skulle ta flera år att uppnå. Som 

vi skrev tidigare var det jättesvårt för eleverna att svara på vad och hur de lärt sig. Vi fick bryta ner 

de stora övergripande frågorna om deras lärande till mer konkreta frågor under reflektionssamtalet 

som exempelvis: 

• Vad gör du/vi på filmen? 

• Hur gjorde du/vi det? 

• Vad är det för ämne? 

• Hur visste du att det talet skulle sitta där? 
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• Hur tänkte du när du gjorde så? 

• Såg ni hur M gjorde? Inte? Då tittar vi igen etc. 

• Kan du, M, berätta innan vi tittar?

Vi bestämde, i ett tidigt skede, att vi även skulle filma reflektionssamtalen för att kunna dokumen-

tera elevernas progression gällande deras förmåga att sätta ord på sitt lärande men också för att 

vi vuxna skulle kunna gå tillbaka och titta på dessa filmer som en del i utvärderingen av vår egen 

arbetsprocess. Resurserna för utvecklingsarbetet i vår klass bestod av en person som avsattes för att 

filma lektionerna och de gemensamma reflektionssamtalen. För detta behövde vi en kamera alterna-

tiv en Ipad. Vidare behövde vi ett externt minne att samla dokumentationen på. Slutligen behövde 

vi vuxna som arbetar i klassen gemensam tid för reflektion och utvärdering. 

Efter att ha arbetat praktiskt under ett års tid har vi kommit fram till ett koncept som passar 

bra för vår klass. Vi märkte ganska snabbt att eleverna hade svårt för att berätta med egna ord. De 

behövde mycket träning i att uttrycka sig och också att svara på enkla frågor. Några av eleverna 

använder sig till stor del även av sitt kroppsspråk. Från början filmade vi endast elevernas praktiska 

arbete men efter hand utvecklade vi konceptet till att även filma kunskapsgenomgången, för att 

kunna använda även denna i reflektionssamtalet. 

Vårt koncept 

1. Utgår från elevernas IUP + aktuell pedagogisk planering i matematik.

2. Bryter ner delmålen från den pedagogiska planeringen till lektionsmål.

3. Tydliggör lektionsmålet med hjälp av en kunskapsgenomgång – konkretiserar lektionsmålet 

samt ger tydliga instruktioner för det praktiska arbetet. Detta filmas då vi börjar med ett nytt 

kunskapsområde. 

4. Eleverna arbetar praktiskt enskilt, i par eller interagerar med läraren i grupp. En vuxen filmar 

lektionen utan att kommentera (även om eleverna missförstått instruktionen eller ”gör fel”).

5. Läraren går igenom filmmaterialet och väljer ut film för det kommande reflektionssamtalet.

6. Vi genomför reflektionssamtalet nästa dag. Hela gruppen deltar tillsammans och tittar på fil-

men från antingen A) kunskapsgenomgången och/eller B) den praktiska lektionen. Reflek-

tionssamtalet filmas av en vuxen och sparas. 

7. Utvärderar utifrån filmen från reflektionssamtalet för att bedöma för vidare lärande både för 

eleverna och för samtalsledaren samt för det formativa arbetet. 
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6.4 Resultat 
Vi tror verkligen på att göra reflektioner gemensamt i gruppen, eleverna ser olika saker i filmerna 

och lär av varandra. De är inte blyga och agerar normalt då vi filmar. Att se sig själv på film engage-

rar dem och konkretiserar deras lärande. Gemensamma reflektionssamtal skapar också en gemen-

skap – en tillhörighet som är mer än formell. Eleverna älskar att titta på sig själva men också på 

varandra. För att det ska fungera i den vardagliga praktiken måste det vara enkelt. Vidare behöver 

vi vara systematiska med filmandet, det vill säga filma samma ämne och samma lektion vecka efter 

vecka. En annan anledning till att vi filmar en och samma lektion är den att vi på detta sätt begrän-

sar filmandet. De första veckorna var vi mycket flitiga med att filma, vilket gjorde att det blev svårt 

och tidskrävande att välja ut film för reflektionssamtalet. 

I detta utvecklingsarbete var det viktigt att låta eleverna uttrycka sig. Målet för läraren i klassen 

var att bli bättre på att ställa frågor till eleverna som öppnade upp för deras eget tänkande och deras 

egna ord. Detta var svårt, men med hjälp av filmerna från reflektionstillfällena fick läraren god åter-

koppling på sin insats som samtalsledare och kunde därför också utvecklas i rollen. 

Bild 1. Reflektionssamtalet – återkopplingen 
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• Genomförs dagen efter den aktuella lektionen.

• Vi tittar på filmen från den aktuella lektionen.

• Synliggör lärandet från lektionen – återkopplar till eleverna.

• Engagerar eleverna.

• Blir ett nytt lärande tillfälle – repetition.

• Eleverna återkopplar till läraren i samtalet. 

• Läraren återkopplar till eleverna och ger ”Feed forward”.

• Eleverna lär av varandra – ”köper upp sig”- 

• Eleverna tränar sig att reflektera över lektionens innehåll vad och hur.

• Gör eleverna delaktiga. 

• Reflektionssamtalet filmas. 

Filmerna från lektionerna visar (ger tydlig återkoppling) både för oss vuxna och för eleverna hur 

eleverna tänker. Ett exempel på detta är vilka strategier eleverna använder när de ska sätta upp olika 

tal på en hundraruta. Eleverna kan i samtalet, dels med stöd av filmen från lektionen, dels med 

lärarens frågor lättare sätta ord på sitt lärande. 

Vidare visar filmerna från lektionerna tydligt för eleverna hur de gör under ett arbetsmoment då 

de uttrycker att de gjort något annat. Genom att vi filmat arbetsmomentet kan vi titta på filmen 

igen och igen. Filmerna från lektionerna tydliggör, repeterar och befäster mattebegrepp som t ex 

fler, lika många, addition, subtraktion etc. och ökar möjligheterna för eleverna att tillägna sig ett 

gemensamt språk.

6.4.1 VINSTER MED UTVECKLINGSARBETET FÖR OSS VUXNA
Det gemensamma utvecklingsarbetet har skapat en större tillhörighet. Vi känner att vi blivit ett 

bättre team tillsammans eftersom vi har ett gemensamt mål att nå. Utvecklingsarbetet har ökat till-

liten för varandra och utvecklat våra professioner. Ett konkret exempel är följande: Eleverna arbetar 

praktiskt en och en samtidigt som en vuxen i klassen filmar. En elev påtalar för en annan att han gör fel 

och visar honom hur han ska göra. Den vuxne avbryter då filmandet och tillrättavisar eleven som hjälper 

sin granne. ”Du ska inte hjälpa M – han kan själv.” därefter förklarar den vuxne för M vad han skulle 

göra. I samma ögonblick blir den vuxne medveten om sitt misstag. Givetvis skulle denne fortsatt filma 

under tystnad och eventuellt berömt eleven som ville hjälpa sin granne. Vi vuxna, har genom denna 
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incident, blivit bättre på att endast observera och inte styra eleverna. Vi tänker också mer formativt 

och ger oftare framåtsyftande feedback till eleverna i den dagliga verksamheten.

6.4.2 VINSTER MED UTVECKLINGSARBETET FÖR ELEVERNA
Reflektionssamtalen är ett forum som skapar en gemenskap, en form av delaktighet, eftersom elev-

erna delar upplevelser tillsammans som grupp. Eleverna är vana vid att både se sig själva och andra, 

även oss vuxna, att göra misstag och detta har bidragit till ett mer tillåtande klimat i klassen. Att 

eleverna lär av varandra har vi tydligt sett exempel på under den här tiden. Under reflektionssam-

talen återskapas dessa tillfällen på ett tydligt sätt genom filmens hjälp. När vi arbetade med hundra-

rutan blev det tydligt att eleverna tog till sig en strategi som en annan elev visat prov på.

Vi har sett att filmerna engagerar eleverna, ger emotioner, ger reaktioner och reflektioner. Elev-

erna interagerar med varandra och med oss vuxna kring kunskapsbegrepp. Vidare bekräftar eleverna 

varandra genom att utrycka: ”Du kunde det – du gjorde rätt!” De blir glada är de ser sig själva på 

filmen men också när de ser varandra: ”Där är jag eller där är du M!” Vi såg att eleverna ”var med” och 

räknade på fingrarna under reflektionssamtalet. 

Under det här året vi arbetat med BFL har vi sett att en elev har lärt sig att vänta – tålamodet 

har växt. Han förstår och svarar på frågorna allt mer. Han har lätt för att förklara men gör det med 

hela kroppen och vi är inte säkra på om de andra eleverna förstår hans strategier. En elev visade på 

ett osäkert beteende i de tidigare filmerna. Detta beteende har försvunnit i de senare filmerna. Nu 

är han fokuserad på det som händer på filmen och vill verkligen se den. Säger till de andra eleverna 

om någon av dem stör.

Vi har också sett att vissa elever ibland behöver anpassningar vid reflektionssamtalet. Detta kan 

gälla .t ex. vilken placering eleven bör ha för att  kunna fokusera. Ett annat exempel på en anpass-

ning är att vi lyfter fram en elev genom att ge denna elev ett större talutrymme under samtalet. En 

annan elev som är mycket aktiv i andra sammanhang är förhållandevis tyst och ganska passiv vid 

reflektionssamtalet. Vi anser att han ska få lov att inta denna passiva roll här men att han ska svara 

på de frågor som ställs direkt till honom. Ytterligare en annan elev är tydligt med, fokuserad och 

medveten men behöver öva på att sätta ord på hur hon tänker.
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6.5 De didaktiska frågorna ständigt i fokus 
Genom ett systematiskt och kontinuerligt arbete med bedömning för lärande sätts de didaktiska 

frågorna vad, varför och hur i fokus. Vi menar att formativ bedömning hjälper eleven se vad och 

varför hon/han ska lära sig/arbeta med just detta denna lektion. Hur eleven ska göra det är lärarens 

uppdrag. Formativ bedömning hjälper oss lärare med att utveckla undervisningen i rätt riktning 

för att stödja elevens lärande. Många gånger tror vi att våra elever kan en sak eller att denna har 

erövrat förmågan. Genom att använda filmen som ett verktyg, på ovan sätt, kan vi se vad varje elev 

egentligen kan eller inte kan. 

6.5.1 BEGRÄNSNINGAR
En stor begränsning för vårt utvecklingsarbete har varit och är att vi vuxna som arbetat tillsam-

mans i klassen inte fått tid för gemensam reflektion och utvärdering. Detta måste till dels för att 

utvecklingsarbetet ska bli praktiskt genomförbart i klassen dels för att det ska gå framåt, utvecklas 

och alla med det.

Personalstyrkan och barngruppen har förändrats vid ett flertal gånger, inte minst vid termins- el-

ler läsårsstart. Detta bromsar utvecklingsarbetet i klassen. Hela gruppen påverkas av elevernas olika 

funktionedsättningar, behov samt deras dagsform. Att batteriet är urladdat eller att minnet är fullt 

i Ipaden är andra, mindre begränsningar.

Slutligen vill vi betona vikten av att välja ut filmsekvenser som inte är för långa, som engagerar elev-

erna samt som visar på en lärande situation. Begränsningen i detta fall är tiden. Det är tidsödande 

att hitta dessa filmsekvenser och svårt att sålla om vi filmar för mycket. 
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7. Samsyn vid formativ bedömning av 
elever inom grundsärskolan
Ingrid Björkman, Mario dos Santos, China Ellborn, Lotta Garmer, Christian Hansson, Annika Kellner, 

Lena Lindahl, Linda Nilsson & Tanja Patsias 

7.1 Inledning
Inom grundsärskolan inriktning ämnesområden är vi tre klasser med sammanlagt tio elever. Vi tar 

emot elever från sex år upp till femton år. Eleverna är klassindelade efter ålder.  I två av klasserna 

finns de yngre eleverna (tre elever per klass) och i den tredje klassen, de äldre eleverna (fyra elever). 

I varje klass arbetar en specialpedagog/speciallärare tillsammans med barnskötare. Barnskötarna har 

olika omvårdnadsutbildningar

• GPU (Grundkurs mot Psykisk Utvecklingsstörning) 

• PPU (Påbyggnadskurs mot Psykisk Utvecklingsstörning) 

• APY(Anstalts Pedagogisk Yrkesutbildning), undersköterska samt barnskötare. 

I nuläget är bemanningen lika många vuxna som elever. Eleverna har omfattande funktionsnedsätt-

ningar, både kognitiva och fysiska, t.ex:

• autism 

• kortikal blindhet

• hörselnedsättningar

• stora spastiska svårigheter

• utagerande beteende

• epilepsi 

• dysfagi

och kombinationer av dessa

Alla eleverna i klasserna har stora kommunikativa svårigheter och vi arbetar med tydliga strukturer 

och tydliggörande pedagogik. Vi arbetar dagligen med AKK (Alternativ och Kompletterande Kom-
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munikation) såsom teckenkommunikation, konkreta föremål, grafisk kommunikation som foton 

och widgitbilder.

Nedan följer exempel på schemaböcker:

Bild 1. Konkreta föremål          Bild 2. Fotografier                    Bild 3. Widgitbilder

I alla situationer under hela skoldagen är eleverna i behov av vuxenstöd och ett totalt omvårdnads-

behov. Parallellt med undervisningssituationer skall eleverna dagligen använda tekniska hjälpmedel, 

som är personligt utformade av läkare, barn och ungdomshabiliteringspersonal som fot-handorto-

ser, korsetter, olika gå- och ståhjälpmedel. Några av eleverna använder dagligen även olika typer av 

andningsapparater. 

7.3 Val av utvecklingsområde
I texten, ” Läroplan för grundsärskolan – inriktning ämnesområden” (Skolverket 2011), har vi pe-

dagoger haft svårt att ”hitta” våra elever. Elever inriktning ämnesområden omfattar allt från elever 

med flerfunktionsnedsättningar (fysiskt och kognitivt) till elever som tangerar mot inriktning äm-

nen i grundsärskolans kursplan. Vi har suttit i diskussionsgrupper med pedagoger från olika skolor 

i Malmö stad, där vi känt en stor osäkerhet kring kursplanerna. Alla delade samma uppfattning: var 

finns våra elever i kursplanerna, hur bedömer vi eleverna? Vi diskuterade många värdeord som t.ex. 

deltaga och identifiera, vad innebär det utifrån vårt elevperspektiv? Deltar eleven genom att vara 

fysiskt närvarande i rummet?

Vi har saknat en samsyn kring elevernas lärande i särskolan. Av tradition har mycket fokus lagts 

på omvårdnaden, vilket heller inte får glömmas bort! Inom omvårdnaden ryms dagligen tillfällen 

med lärandeprocesser. Exempel på sådana är toalettsituationen eller av- och påklädningssituationen 
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där bl.a. kroppsuppfattning, motorik och även kommunikation ryms. Omvårdnaden kring eleven 

måste naturligtvis alltid finnas, med den får inte ta överhand, eftersom vi har ett uppdrag från Skol-

verket att uppfylla.  Vi behövde flytta fokus från omvårdnad mot elevens lärande.  

Många gånger blev elevbedömningen väldigt personlig. Men med fortlöpande diskussioner i 

personalgruppen kring elevens lärande ville vi skapa och hitta en samsyn kring bedömningen.

I både enskilda aktiviteter och gruppaktiviteter har den vuxne ansvar för en elev. I vårt arbete 

ingår att tolka det eleven förmedlar genom signaler eller kroppsspråk och eventuella tecken och ord. 

I klasserna har pedagogerna lika mycket omvårdnadsansvar som barnskötarna, samtidigt som de 

har ett pedagogiskt totalansvar. Dessutom ska pedagogerna kunna ha en överblick över alla elevers 

lärandeprocesser. Det är en komplex yrkesroll. All personal sitter inne med mycket viktig informa-

tion i elevens lärandeprocess, som inte får gå förlorad. Det är viktigt att vi i personalgruppen skapar 

en samsyn kring elevens lärande. En viktig och stor personalgrupp är barnskötarna, som även ar-

betar på fritidshemmet efter skoltid. De har ytterligare en möjlighet, att under fritidshemstid se ett 

resultat i lärandeprocessen hos eleven.

Svårigheten för oss pedagoger har varit att ta del av allas observationer och upplevelser från da-

gens arbetspass med eleven. Vi hade många funderingar! Hur gör vi all personal delaktig i elevens 

lärande och vad som står i kursplanerna? Hur samlar vi in all information från arbetslaget om 

elevens lärande? 

7.3 Arbetsprocess
Då vårt första och största problem var kursplanernas utformning och innehåll, startade vårt arbete 

med att vi träffade processledarna för att lyfta våra tankar och synpunkter. Vi var frustrerade och 

uppgivna och kunde inte relatera vår elevgrupp till texten. Vi upplevde att vi bedrev verksamhet 

helt utan förankring i elevernas behov eller vardag när vi planerade efter kursplanernas ”centrala 

innehåll”.

Efter ett antal träffar fick processledarna oss att mer tydligt fokusera på de förmågor som under-

visningen inom de olika ämnesområdena ska utveckla. Vad behöver eleverna för förmåga för att 

t.ex. söka information från olika källor? Vad behöver de för förmåga för att överhuvudtaget kunna 

söka efter någonting? Med deras hjälp lyfte vi fram de mest grundläggande och basala förmågorna 

som skulle utvecklas inom varje ämnesområde. De här diskussionerna var helt nödvändiga för att 

vi skulle kunna gå vidare.
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När vi diskuterat igenom läroplanen med dess olika ämnesområden och begrepp och vad dessa 

står för, var det dags att börja tänka på bedömning. Vi var överens om att vi saknade en metod och/

eller ett verktyg att göra all personal delaktig i observationer av lärandeprocesserna och i viss mån 

även bedömning. Många gånger tar eleven ett initiativ i samspel med en barnskötare. Någon elev 

visar dessutom sin förmåga olika tydligt och olika ofta med olika personer. Hur skulle pedagogerna 

få den informationen? 

Nu följde många diskussioner mellan pedagogerna. Skulle pedagogerna och barnskötarna samlas 

innan dagens slut för att ha en genomgång av vad som observerats under dagen? Det kändes inte ge-

nomförbart; ofta har barnskötarna bråttom till fritidshemmet och dessutom är det lätt att glömma 

under dagens lopp. Till slut enades vi om att vi skulle skriva ner observationer i en bok, indelad i 

ämnesområden. Varje elev skulle ha en personlig bok, tillgänglig under skoldagens alla moment.

När detta sedan under ett kvällsmöte presenterades för barnskötarna framkom synpunkter som; 

”vi har ingen rutin på att skriva”, ”jag kan inte uttrycka mig så väl”, ”jag har ingen utbildning på 

att skriva”. Det mesta av denna osäkerhet försvann dock när vi fick förklarat att det endast var pe-

dagogerna som skulle ta del av det skrivna, inga värderingar skulle göras och texten skulle enbart 

användas som stöd i utformandet av elevernas individuella utvecklingsplaner. 

Nästa fas var att skapa dessa böcker. Vi hittade lämpliga anteckningsböcker, redan indelade i 

fem delar, lämpliga till de fem ämnesområdena. Vi kopierade texter ur kursplanerna, klippte och 

klistrade in i böckerna. Tanken var att alla snabbt och enkelt skulle kunna hitta information om 

vilka förmågor man strävade efter att utveckla i respektive ämnesområde. 

Varje enskild elevs förutsättningar för lärande behövde också lyftas fram. Vi samlades i respektive 

klasser tillsammans med barnskötare och assistenter för att diskutera. Syftet var både att diskutera 

den enskilda eleven men också att hos alla medvetandegöra läroplanen, innehållet, kunskapskraven 

och förmågorna som eftersträvas. Elevernas högst individuella förutsättningar inom varje ämnes-

område skrevs sedan in i varje elevs egen bok. Vid nästa möte med processledarna enades vi om att 

koncentrera oss på ett ämnesområde. Vi valde Kommunikation.

Parallellt med våra diskussioner om böckerna träffade barnskötarna processledarna, för att dis-

kutera feedback till eleverna; hur man synliggör lärandet och ger respons i lärandeprocessen. Sedan 

tidigare använde sig alla tre klasserna av filmning som en metod för detta. Eleverna filmas under 

skoldagen i olika aktiviteter, individuellt eller i grupp. Vid skoldagens slut, alternativt i direkt an-

slutning till aktiviteten, ser eleven på filmen tillsammans med en vuxen, och deltar i samtal om det 
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man ser/hör. Diskussionerna som fördes nu handlade till stor del om att ge verbal feedback direkt i 

situationen, inte bara ge beröm och säga ”bra”. Eleven behöver höra VAD som är bra. 

7.4 Resultat
 I följande avsnitt beskriver vi det resultat som arbetsprocessen lett till inom det valda utvecklings-

området.

7.4.1 BÖCKERNA

Bild 4. Böckerna
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Böckerna är indelade i de fem olika ämnesområdena; Estetisk verksamhet, Kommunikation, Moto-

rik, Vardagsaktiviteter och Verklighetsuppfattning (Lgr11, Skolverket, 2011). I anslutning till varje 

ämnesområde finns kunskapskraven från kursplanerna kopierade och inklistrade. Böckerna ska 

följa eleven i en påse som hänger på arbetsstolen under hela dagen, men flera faktorer gör att det 

inte blir så. Eleven byter stol, påsen är ibland i vägen och hängs upp i kapprummet, för att sedan 

glömmas där. Vi är också väldigt olika, några skriver ofta, några skriver mer sällan. Åtskilligt har 

ändå skrivits i böckerna och vi tror fortfarande på dem som ett verktyg för bedömning.

Under vårterminen fick vi också besked om att våra tre klasser, inriktning ämnesområden, skulle 

flytta till en annan skola och vi fick av förklarliga skäl mycket praktiskt att fokusera på. Ankomsten 

till den nya skolan tog mycket tid och energi, och böckerna för bedömning lades lite åt sidan. 

7.4.2 PEDAGOGIKEN VIKTIGARE
Den allra största vinsten hittills har varit och ÄR att alla är mer medvetna om kursplanernas inne-

håll. Personalen har blivit mer skolinriktad. Diskussioner kring kursplaner, lärandeprocesser och 

bedömning förs numera på en annan nivå än tidigare, i hela personalgruppen. Pedagogiken får ta 

större plats. 

7.4.3 FEEDBACK OCH ÅTERKOPPLING
Diskussionerna kring feedback och respons har också gett resultat. Alla personalkategorier är mer 

benägna att återkoppla, bekräfta och synliggöra allt från enkla signaler till tydliga lärandeprocesser 

hos eleven. Att t.ex. säga; ”jag ser att du tittar på mig nu, menar du…?.”, ”vad BRA att du…” eller 

”du lyfter armen för att visa…” känns mer naturligt om man vet VARFÖR man säger det. 

7.4.4 TVÅ VERKSAMHETER BINDS SAMMAN
Barnskötarna i klassrummen arbetar vidare på fritidshemmet, så nya tanke- och förhållningsätt 

sprider sig också till eftermiddagsverksamheten. Även fritidshemmet ses som en miljö för lärande 

och utveckling och observationer som görs under eftermiddagsverksamheten är också viktig infor-

mation, och värd att anteckna. Många gånger responderar eleven på en aktivitet med fördröjning; 

reaktioner på det vi arbetat med i klassrummet visar sig kanske flera timmar senare, på fritids. Alla 

upplever sig stärkta i sina yrkesroller.
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7.5 Reflektioner
Hela den praktiknära fortbildningsinsatsen har haft stort genomslag i vårt arbetslag; nya tankesätt, 

nya diskussioner, nya insikter. Trots det finns en hel del kvar att önska, framförallt tid för fortlö-

pande diskussioner då hela personalgruppen närvarar. Det är viktigt att de två professionerna inom 

särskolan; omvårdnad och kunskap, kan mötas i synen på eleven och lärandet. Den gemensamma 

planeringstid vi förfogar över (ca 60 min var tredje vecka) går idag uteslutande till planering av 

verksamheten. Visst kan pedagogerna sätta ihop nya mål och revidera gamla utvecklingsplaner men 

med det arbetssätt vi har måste alla vara delaktiga och medvetna om vad eleven ska sträva mot. Vi 

måste ha tid att prata om detta! ALLA.

7.5.1 NY PERSONAL
Om processen i denna fortbildning varit så betydelsefull kan man också ställa sig frågan hur vi 

ska hantera nyanställda, räcker det med att bara informera? Kommer kunskaperna och insikterna 

kring lärandeprocesser och bedömning så småningom att urholkas? Eller kan vi hoppas på att det 

så småningom ”sitter i väggarna”? När personal byts ut vilar mycket ansvar på de som är kvar. Vad 

händer om många byts ut samtidigt? Så är fallet i klassen med de äldre eleverna, endast en av de 

fyra som varit med under hela processen arbetar där idag (så småningom återkommer en personal 

från en längre sjukskrivning). Hur kommer det att sluta? Vem har ansvaret för att överföra informa-

tionen? Kan man överhuvudtaget uppnå samsyn genom att bara informera? Vi tror inte det räcker. 

Det krävs regelbundna diskussioner över tid anser vi. Att under en längre period få möjlighet till 

regelbundna övergripande diskussioner med erfaren personal är viktigt, men lika viktigt är det att 

få sitta ner med sitt eget nya arbetslag och diskutera de aktuella eleverna och deras lärandeprocesser. 

Kanske borde en i arbetslaget utses att ta emot alla nyanställda? På så vis får den personen ru-

tin och kan lättare känna igen och identifiera var den nyanställda står i den egna processen kring 

lärande och bedömning. Det finns även behov av ett genomtänkt skrivet material att kunna delge 

den nyanställde.

Det handlar återigen om TID. Den tiden finns inte idag. 

7.5.2 FEEDBACK OCH ÅTERKOPPLING
Vi har alla blivit bättre på att ge verbal, direkt feedback till eleverna. Vi tycker också att i några fall 

har elevernas signaler blivit mer tydliga/distinkta, vi kan se resultat. När det gäller film så kan vi 
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konstatera att alla (seende) elever är väldigt intresserade av rörlig bild (de som inte kan se reagerar 

på ljudet) men det är svårt att veta HUR de uppfattar sig själva, gruppen och/eller aktiviteten i fil-

men. Ser/hör de sitt eget agerande eller är det igenkänningsfaktorn av aktiviteten som väcker sådant 

intresse? Eller är det den rörliga bilden/ljudet i sig? Hur ska vi göra för att bedöma detta? Hur står 

upplevelsen av den rörliga bilden i relation till elevernas kognition?

7.5.3 BÖCKERNA
Böckerna då? Jo, som allt annat tar det nog tid innan det blivit rutin att skriva i dem. Vi måste 

också tänka på att ge varandra möjlighet att sitta ner och skriva. För att bli påminda om böckerna 

har vi numera lagt fram dem synligt i klassrummet, de ligger inte längre i elevernas egna påsar. 

Kanske behöver vi också påminna varandra ibland.

Bild 5. Noteringar i böckerna

Den första rädslan över att skriva i böckerna gick snabbt över och vi kan nu se att det faktiskt inte 

är utbildning som avgör hur mycket eller hur ofta man skriver. Vi tycker att det har ökat känslan av 

delaktighet; att allas upplevelser värderas lika.

Exemplen ovan visar två texter ur ämnesområdet Kommunikation. Det första exemplet beskri-

ver hur en elev med mycket stora funktionsnedsättningar reagerar på ett nytt ljud i rummet där hen 

befinner sig. Det andra exemplet beskriver en elevs arbete med en saga uppbyggd av Widgitbilder.
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Nästa steg blir att vi använder det nedskrivna i formulerandet av elevernas individuella utveck-

lingsplaner. Vi hoppas och tror verkligen att vi kommer att ha hjälp av böckerna i den processen. 

Redan nu kan vi konstatera att det är väldigt intressant läsning. Det är spännande att få ta del av 

kollegornas uppfattning, deras upplevelser och observationer av eleverna. Viktig information om 

små framsteg och/eller små signaler som pedagogerna annars kanske gått miste om finns nu ned-

tecknat. Denna information är viktig för att för att kunna ge en så sann bild av eleven som möjligt 

i utvecklingssamtal, kartläggningar, utvärderingar och individuella utvecklingsplaner. 

7.6 Avslutning
Det som från början skulle utmynna i ett hanterbart verktyg för bedömning av våra elever blev så 

mycket mer.  Diskussionerna visade sig bli det bärande i hela det praxisnära arbetet med bedöm-

ning för lärande. För att de olika personalkategorierna skall arbeta med varandra och inte bredvid 

varandra måste diskussioner med tydliga ramar, tydligt innehåll och tydligt fokus på pedagogik, 

elever, bedömning och lärande få ta mer plats. 

Hur ska vi organisera verksamheten för att kunna gå vidare i och utveckla arbetet med formativ 

bedömning? De olika professionerna måste mötas. Hur ska vi hitta gemensam tid till det? Sam-

manslagning av grupperna vid fler tillfällen i veckan? Konsekvensen blir då få vuxna kring många 

elever, och vi behöver hitta en aktivitet som fångar många elever med många olika behov. Kan man 

ta in extern hjälp som håller i t.ex. musik, så övrig personal kan koncentrera sig på eleverna och 

de situationer som kan uppstå? Vi tror att det finns möjligheter att tillsammans kunna lösa detta.
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8. Hur får vi eleverna delaktiga i sin 
kunskapsutveckling?
Jessika Bielsten, Gustav Ejersbo Kilander, Anette Hugosson, Ewa Sten & René Petersson

8.1 Presentation av elev- och personalgrupp
Vi arbetar i en grundsärskoleklass med inriktning ämne och ämnesområde år 4-9. I klassen går det 

13 elever varav tre läser enligt grundsärskolans ämnesområde. Eleverna som går i klassen har olika 

funktionsnedsättningar såsom språkstörning, ADHD, autismspektrumstörningar, hörselnedsätt-

ningar och motoriska svårigheter. Några elever använder sig av kommunikationshjälpmedlet Wid-

git go och Grid. Vi som arbetar i klassen är två specialpedagoger och en grundskollärare som utbil-

dar sig till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. I klassen arbetar även två barnskötare. 

8.2 Inledning
I Läroplanen för grundsärskola (2011) finns ett stort fokus på att en formativ bedömning ska ske 

och att elevernas förmågor ska lyftas fram. I arbetet med den formativa bedömningen så handlar det 

om att få eleverna delaktiga i sitt eget lärande och synliggöra sin kunskapsutveckling. Vi har länge 

funderat på vilket sätt som vi kan synliggöra förmågorna och kunskapsutvecklingen hos eleverna, 

både utifrån elev- och personalperspektiv. Vi ville tydliggöra för eleverna deras lärande så att de 

skulle kunna förstå sina kunskapsmål och förmågor. Eleverna kan på så vis bli mer delaktiga i sin 

skolgång, kunna utveckla förmågan att själva bedöma sina resultat och ställa dem i relation till den 

egna arbetsprestationen. 

I Bedömning för lärande skriver Anderson och Östlund (manuskript 2014, s. 3) att ”Bedömning 

för lärande, formativ bedömning, börjar med en återblick för att ta reda på var eleverna befinner 

sig, men har sedan fokus på lärandeprocessen och de mål som processen syftar att nå fram till”. Ma-

terialet som författarna utarbetat utgår från grundsärskolans ämnesområde. Vår uppfattning var att 

det fanns många likheter även för de elever som läser inriktning ämne, som vi kunde applicera i vårt 

arbete med formativ bedömning. I vårt utvecklingsarbete har vi valt att lägga fokus på att eleverna 

ska förstå vad de ska lära sig, vad de har lärt sig och vad de behöver utveckla. 
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8.3 Val av utvecklingsområde
Arbetslaget med pedagoger och barnskötare satte sig ner för att tillsammans diskutera huruvida vi 

tillsammans skulle kunna utveckla en metod eller en mall för hur vi ska få eleverna mer delaktiga i 

sitt lärande. Vi beslutade oss för att med stöd av bild och text synliggöra de förmågor och mål som 

eleven ska utveckla. Med utgångspunkt från dessa diskussioner kom vi fram till att en tydlig mall 

kunde vara till stöd för både elev och personal. När vi utarbetade bedömning för lärande mallen 

(BFL-mallen) utgick vi ifrån Anderson och Östlund (manuskript, 2014) och deras fyra punkter. 

Vi har anpassat dem utefter elevgruppen som vi arbetar med, eftersom eleverna läser både enligt 

grundsärskolans ämne och ämnesområde. Här nedan är punkterna som vi utgick ifrån:

• Kartläggning och värdera – vart ska eleven/eleverna?

• Återkoppling – Var befinner sig eleven/eleverna i förhållande till målet?

• Synliggöra – Hur ska eleven/eleverna göra för att komma vidare till målet?

• Utvärdera och utveckla – Vad kan vi lära oss om elevens/elevernas lärandeprocess?

Vi valde att fokusera på två ämnen/ämnesområden för att arbetet inte skulle bli för stort att hantera. 

Vi bestämde oss för att välja svenska/kommunikation och naturorienterande ämne/verklighetsupp-

fattning.

8.4 Arbetsprocess
Hur vi gick tillväga när vi skapade BFL-mallen beskrivs i följande avsnitt.

8.4.1 BFL-MALLEN
Så här ser den generella mallen ut som vi utgår ifrån.

Jag kan (vägen till målet) (vägen till målet) Mål/förmåga: Jar har lärt mig:

Jag behöver öva 
mer på:

Bild 1. Generell mall.
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Från punkten, Återkoppling – Var befinner sig eleven/eleverna i förhållande till målet? Bestämde vi 

att rutan skulle kallas ”Jag kan”.

Jag kan:

Bild 2. Återkoppling.

I rutan ”Jag kan” kartlägger vi var eleven befinner sig i förhållande till målet. I rutan ska varje elev 

berätta och skriva vad hen vet om det kunskapsmål eller den förmåga som hen ska utveckla och 

arbeta med. 

Från punkten, Synliggöra – Hur ska eleven/eleverna göra för att komma vidare till målet? Har vi 

valt att kalla för vägen till målet.

Vägen till målet: Vägen till målet:

Bild 3. Synliggöra.

I dessa två rutor synliggör och beskriver vi för eleven hur hen ska göra för att komma till målet. 

Från punkten, Kartläggning och värdera – vart ska eleven/eleverna? har vi valt att beskriva målet/

förmågan.

Målet/förmågan:

  Bild 4. Kartlägga och värdera
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I den gröna (här: grå) rutan har vi valt att beskriva vart eleven ska och vilka förväntningar som finns 

på eleven och vilket mål som hen ska uppnå. Den gröna färgen symboliserar elevens mål. Här kan 

kunskapskravet, förmågan eller det nedbrutna målet skrivas in. Detta för att tydliggöra målet för 

eleven. 

Från punkten, Utvärdera och utveckla – Vad kan vi lära oss om elevens/elevernas lärandeprocess? 

Har vi valt att beskriva vad eleven lärt sig och vad eleven ska utveckla.

Jag har lärt mig:

Jag behöver öva mer på:

Bild 5. Utvärdera och utveckla.

I den sista rutan ”Jag har lärt mig” och ”Jag behöver öva mer på” görs en utvärdering av kunskaps-

målet med eleven. Tillsammans med eleven utvärderar pedagogen elevens lärprocess genom att till 

exempel titta på filmsekvenser från olika lärprocesser, diskutera elevens produkt och ämneskunska-

per. Därefter formulerar eleven och pedagogen det som eleven behöver träna mer på. Eleven ska 

vara delaktig i hur och på vilket sätt hen ska utveckla sitt kunskapsmål. 

När vi har utformat mallen har vi valt bilder som ska kunna användas ämnesövergripande för 

att förhoppningsvis stödja eleven i förståelsen av BFL-mallen. Oavsett ämne så ska mallen se ut på 

liknande sätt för att eleven ska känna sig trygg i den. Det gröna fältet symboliserar kunskapsmålet 

eller förmågan som eleven ska nå eller utveckla. Vår tanke var att synliggöra målet och arbetsgången 

för eleven/eleverna. I mallen tydliggörs målet/förmågan för eleven med bild och text. Målen/för-

mågorna utgår från kursplanen och är nedbrutna på en förståelig nivå för eleverna. Varje elev har 

sin egen BFL-mall. 

8.5 Beskrivning av arbetet kring BFL-mallarna
I den följande texten beskriver vi hur arbetade med BFL-malarna i relation till ämnet svenska och 

ämnesområdet kommunikation respektive naturorienterande ämnen och ämnesområdet verklig-

hetsuppfattning.
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8.5.1 ÄMNET SVENSKA/KOMMUNIKATION
Vi gjorde en BFL-mall för muntlig presentation i ämnet svenska/kommunikation. Vi utgick från 

Grundsärskolans kursplan (Lgr 2011): 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att tala och samtala i olika sammanhang (s. 111). 

och i kunskapskraven står det:

Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer (s. 

114). 

Förmågan att samspela och samtala i olika situationer samt att genomföra enkla muntliga presenta-

tioner är förmågor som vi menar är generella i de flesta av skolans ämnen, men också i det dagliga 

livet utanför skolans arenor. Därför kändes det som ett självklart val att börja med. Vi introducerade 

med hjälp av skolans bibliotekarie vårt arbete med författarporträtt. Bibliotekarien presenterade 

några svenska barnboksförfattare för eleverna och var på så sätt modell för hur elevernas framtida 

presentation kunde se ut. Därefter fick eleverna välja varsin barnboksförfattare. När det var gjort 

var det dags att introducera BFL-mallen.  

 Vi introducerade mallen för eleverna i helklass om det kommande arbetet i ämnet svenska/

kommunikation. Därefter var det dags att tillsammans med varje elev kartlägga var hen befinner 

sig just nu. Vi, pedagog eller barnskötare, skrev ner det som eleven berättade om vad eleven trodde 

att en muntlig presentation är för något och om eleven eventuellt visste hur man gör vid en sådan 

presentation. Därefter började arbetet på väg mot målet. Eleverna arbetade med ett författarpor-

trätt. Då vi har några elever som läser inriktning ämne och några elever som läser inriktning äm-

nesområde samt har olika ålder och är på olika kunskapsnivåer så har elevernas förutsättningar styrt 

hur arbetet skulle fortgå och vilka krav som skulle ställas på varje enskild elev. När eleverna arbetat 

färdigt med författarporträttet fick eleverna titta på sin BFL-mall och se om de kände sig redo för 

att göra presentationen för kamrater och pedagoger. Vi ställde frågor till eleven om de tyckte att de 

hade klarat av vägen till målet/förmågan dvs. ”kan innehållet i det som ska redovisas” och övat på 

att presentera tydligt och övat på att ”titta på publiken under presentationen”. Vid presentations-

tillfället filmade vi eleverna med iPaden. Därefter utvärderade eleven tillsammans med pedagogen 

den filmade elevpresentationen. Vi diskuterade tillsammans vad som vi såg, vad som var bra och 
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det som ytterligare behövde utvecklas. Ibland fick vi titta på filmen flera gånger för att visa på olika 

kvaliteter och förbättringsområde. Sedan skrev vi ner tillsammans med eleven vad hen lärt sig och 

vad hen behövde utveckla och öva mer på. 

Så här ser mallen ut som vi använde: 

Mål/förmåga i ämnet svenska/kommunikation

Muntlig presentation/samtala och samspela i olika sammanhang

Datum: 

Elevens namn:

Jag kan: Jag kan innehål-
let i det som ska 
redovisas

Jag övar på att: 
• Presentera tydligt
• Titta på publiken under 

presentationen 

Jag kan redovisa ett ar-
bete muntligt, så att andra 
förstår.

Jag har lärt mig:

Jag behöver öva 
mer på:

Bild 6. Mall för ämnet svenska och ämnesområdet kommunikation.

Bild 7. En elevs BFL-mall i svenska/kommunikation.
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Bild 8. En elevens BFL-mall i svenska/kommunikation.

8.5.2 ÄMNET NATURORIENTERANDE ÄMNE/VERKLIGHETSUPPFATTNING
I ämnet NO arbetade vi med solsystemet och gjorde även där en BFL-mall för eleven. Vi utgick 

från grundsärskolans kursplan:

Eleven kan bidra till resonemang om solen, månen och planeterna och medverkar i att identifiera 

och beskriva några månfaser och stjärnbilder (Lgr 11:81). 

Vi bröt ner kunskapsmålet till att kunna minst fyra planeter, att jorden rör sig runt solen och att 

månen rör sig runt jorden. För att nå dessa mål skulle eleverna få lyssna på eller själv läsa fakta. Med 

faktakunskapen skulle de i grupp göra en Photostory om solsystemet. Denna gång placerade vi oss 

i de grupper som eleverna sedan skulle arbeta i med Photostoryn och de fick berätta vad de visste 

om solsystemet i ”Jag kan” rutan. Därefter presenterade pedagogen vad som skulle ingå i Photo-

storyn och att eleverna tillsammans skulle göra en egen historia om solsystemet och dess planeter. 

Det skulle vara fakta blandat med fantasi. Photostoryn skulle presenteras i klassen så att alla elever 

skulle få se varandras alster. Kunskapsmålen fick varje elev gå igenom med en pedagog. Vi tog fram 

BFL-mallen och gick igenom alla rutorna. Eleverna fick ta hjälp av sin Photostory och planetöver-
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sikten som de gjort för att berätta om sina kunskaper med stöd av frågor från pedagogen. Till sist 

diskuterade vi tillsammans med eleven vad de lärt sig och behövde utveckla mer. 

Så här ser mallen ut som vi använde: 

Mål/förmåga i ämnet NO/verklighetsuppfattning

Datum: 

Elevens namn:

Jag kan: Lyssna på eller läsa 
fakta.

Göra en photostory 
i grupp.

Jag kan minst fyra 
planeter
Jag vet att jorden rör 
sig runt solen
Jag vet att månen rör 
sig runt jorden

Jag har lärt mig:

Jag behöver öva 
mer på:

Bild 9. Mall för naturorienterande ämnen och ämnesområdet verklighetsuppfattning.

Bild 10. En elevs BFL-mall i NO/Verklighetsuppfattning. 
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8.6 Resultat
Vi pedagoger har diskuterat vilka mål, kunskapskrav och förmågor som vi ska arbeta med. Utifrån 

det har vi brutit ner mål/förmågor så att det blir konkret och förståeligt för eleverna. Därefter har 

vi utformat BFL-mallen och arbetsgången för hur eleverna ska nå målet/förmågan. Det är viktigt 

att bilderna vi använder i BFL-mallen är generella och visar på de mål/förmågor som ska utvecklas.

När vi introducerar BFL-mallen för eleven kan all personal vara delaktig och diskutera med 

eleven de nya målen och var hen befinner sig i förhållande till målet. Inför ett nytt arbetsområde så 

presenteras BFL-mallen i helklass därefter sker en individuell genomgång med varje elev eller i min-

dre grupper. Inför varje lektionstillfälle visas BFL-mallen för klassen så att alla vet vad som förväntas 

av dem under lektionen. När så ett arbetsområde avslutas kan all personal delta och reflektera och 

diskutera med eleven. Utvärderingen görs individuellt med varje elev. 

Efter några veckors användande kom vi fram till att det är viktigt att BFL-mallen är synlig under 

varje lektionstillfälle, för att den ska bli en naturlig del i lärandet för eleverna och att alla i arbets-

laget blir uppdaterade. Till en början tyckte eleverna att vi var tjatiga när vi visade BFL-mallen för 

dem, men efterhand förstod de att den var till nytta, eftersom den visade vad vi skulle arbeta med 

just den lektionen. I början av många lektioner frågar eleverna vad de ska arbeta med och då kunde 

vi uppmana dem att ta fram BFL-mallen. Det resulterade i att eleverna blev mer självständiga och 

kunde ta större ansvar för sitt eget arbete. Efterhand frågade eleverna inte lika ofta om lektionens 

innehåll.

BFL-mallen har passat för både elever som läser ämne och för de elever som läser ämnesområde. 

Då det finns många likheter i de båda kursplanerna har målen/förmågorna kunnat vara desamma 

oavsett inriktning men vägen för att nå målen/förmågorna kan se olika ut. Till exempel i ämnet 

svenska/kommunikation för målet ”redovisa ett arbete muntligt så att andra förstår”. Här har några 

elever använt sig av sitt kommunikationshjälpmedel, Widgit Go och Grid, för att presentera medan 

andra har övat mer på det muntliga framträdandet. 

Vi har haft stor nytta av filmandet när eleverna har gjort sin muntliga framställning. Det har 

varit ett användbart verktyg vid utvärderingen av målet. Eleverna har haft möjlighet att reflektera 

över sin egen prestation och sitt lärande och vad de ska tänka på till nästa gång. De elever som inte 

har vågat presentera inför klassen har haft möjlighet att presentera för en personal som har filmat, 

för att sedan kunna utvärdera sin prestation. Ibland kan det ge ringar på vatten så att när eleven 

nästa gång ska göra en presentation vågar göra det inför klassen.
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BFL-mallen är ett bra stöd för hela arbetslaget.  Barnskötarna upplever att de fått en större insikt 

i och kunskap om lär- och kursplaner. Eftersom barnskötarna inte deltar i planeringsarbetet har 

BFL-mallen varit ett stöd för barnskötarna i det dagliga arbetet med eleverna. Vi tycker att mal-

len är lätt att följa, den visar tydligt vilka mål/förmågor varje elev ska utveckla i respektive ämne. 

Mallen är bra för eleven då hen kan ta fram den för att se vad hen ska arbeta med. Eleverna har på 

ett tydligt sätt kunnat följa sin arbetsprocess i ämnet, var är jag, vart är jag på väg och vad jag ska 

tänka på till nästa gång. Genom att individuellt utvärdera varje elevs mål så har eleven utvecklat sin 

förmåga att själv bedöma sina resultat. Arbetssättet har på så sätt varit tydligt för eleven och de har 

varit mer delaktiga i sin egen arbetsprocess.

8.7 Reflektioner 
Vi upplevde vid starten av arbetet med BFL-mallen att eleverna hade svårt att förstå vad mallen 

skulle användas till och vara bra för. Därför bestämde vi oss för att under en längre period och vid 

flera tillfällen använda oss av BFL-mallen för ”muntlig presentation i svenska/kommunikation”. 

Det var ett konkret kunskapsmål/förmåga som enkelt kunde utvärderas. Genom detta fick eleverna 

möjlighet att se och bedöma sina egna arbetsprestationer och på så sätt kunde eleverna själva se 

vad de behövde utveckla/förbättra inom området till nästa ”muntliga presentation”. Vi upplever 

att eleverna efter att ha arbetat en tid med BFL-mallen känt sig trygga med den och har tyckt den 

var bra att använda sig av, för att förstå vilka mål/förmågor som ämnet skulle innehålla. Efter att 

ha arbetat med BFL-mallen i svenska/kommunikation kunde vi enkelt introducera BFL-mallen i 

NO/verklighetsuppfattning. Vid utvärdering av BFL-mallen med eleverna har det framkommit att 

de har tyckt den varit tydlig och konkret. Eleverna har gett uttryck för att de haft stöd och nytta av 

BFL-mallen. 

Vår tanke är att eleverna ska känna sig trygga med BFL-mallen och att de på så sätt lär sig att ta 

större ansvar för sitt lärande. För att detta ska vara möjligt måste vi som pedagoger se till att målen 

är tydliga, konkreta och tillgängliga. Kriterierna för bedömningen ska också vara klara och tydliga 

så att eleverna kan utveckla sin förmåga att själv bedöma sina resultat. När vi tillsammans med elev-

erna utvärderade målet/förmågan var det lätt att diskutera arbetsprocessen med utgångspunkt från 

BFL-mallen. Det var lätt att fråga eleverna om de hade gjort varje del för att nå målet/förmågan. Vi 

pedagoger tycker att vi har haft ett stort stöd när vi tillsammans med eleven utvärderat och bedömt 

elevens insats. Den tid det tar att individuellt utvärdera tillsammans med varje elev har varit väl 

investerad, då vi tycker att vi fått en bra och tydligare bild över elevens kunskaper och förmågor. 
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BFL-mallen är också ett stort stöd vid sambedömning mellan olika pedagoger. Ett material som 

kan användas övergripande i olika ämnen t.ex. presentation i svenska för att sedan använda BFL i 

presentation i NO.

Att filma är ett användbart verktyg för både elever och pedagoger. Eleven kan se och utvärdera sin 

kunskap/förmåga tillsammans med en pedagog och möjlighet ges att titta på vissa delar av filmen 

flera gånger, för att på så sätt lyfta fram saker som varit bra men också det som behöver förbättras.

Vinsterna för eleverna att arbeta med BFL-mallen är att de känner till målen/förmågorna och 

vilka förväntningar som skolan har på dem. Barnskötarna har fått en bättre insikt i och kunskap om 

vilka mål och förväntningar skolan har på eleverna samt en större kunskap om kurs- och läroplaner. 

Kartläggningen var eleven befinner sig i förhållande till målet är en fingervisning för oss pedagoger 

hur vi ska lägga upp undervisningen och utmana varje elev utifrån hens förutsättningar. Både pe-

dagoger och barnskötare uppfattar att BFL-mallen har utvecklat elevernas inflytande och förmåga 

att ta ansvar för sitt eget lärande.

Ett dilemma har varit hur vi ska spara varje elevs BFL. Även de BFL som är pågående. Frågan har 

varit om de ska vara tillgängliga i en enskild pärm för varje elev eller om de ska sitta i den personliga 

pärmen under varje ämnesflik. Vi har fortfarande inte kommit fram till hur detta ska lösas.

BFL-mallen är och kommer framöver att vara ett effektivt och bra verktyg för såväl elev som 

barnskötare och pedagog i vår strävan att utmana och utveckla varje elev. 
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9. Att synliggöra elevernas lärande genom 
feedback
Barbro Nielsen & Farida Zare 

9.1 Inledning 
Inom området bedömning för lärande valde vi att fokusera på språkutvecklande undervisning inom 

ämnesområdet kommunikation. Arbetet har fokuserat på att skapa en kommunikativ miljö som 

i större utsträckning involverar eleverna i sitt lärande. När arbetet påbörjades höstterminen 2014 

bestod klassen av fem elever och fyra vuxna var knutna till gruppen. Under året som gått har både 

elev- och personalgruppen förändrats och inför höstterminen 2015 bestod elevgruppen av två elev-

er och på personalsidan fanns två vuxna kvar. Föränderligheten i både elevgrupp och i arbetslaget 

har påverkat genomförandet av utvecklingsarbetet och ställt stora krav på flexibilitet hos både elever 

och arbetslag. Eleverna i klassen är i lågstadieåldern med inriktning grundsärskolan, träningsskola. 

Personalgruppen har bestått av klasslärare, barnskötare och fritidspedagog. Utöver ordinarie per-

sonal har också flera olika vikarier arbetat i klassen. Eleverna har även haft tillgång till ämneslärare 

i motorikämnet och i musik.  Eleverna läser enligt grundsärskolans inriktning träningsskola och 

undervisningen utgår från de fem ämnesområdena 1) estetisk verksamhet 2) kommunikation 3) 

motorik 4) vardagsaktiviteter och 5) verklighetsuppfattning. 

Arbetet som genomförts har utgått från att de olika utvecklingsinsatser som genomförs ska in-

tegreras i undervisningen och inte genomföras vid specifika tillfällen under veckan. Det innebär 

att den vardagliga kommunikationen i klassrummet, på rasten, i matsalen och på fritidshemmet 

använts som utgångspunkt för att utveckla undervisningen, den formativa bedömningen och elev-

ernas kommunikation. Ett fokusområde har också varit att öka samspelet mellan eleverna och att 

uppmuntra dem att ta direkt kontakt med varandra istället för att använda vuxna som mellanhand 

i kommunikationen. 
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9.2 Val av utvecklingsområde och precisering av frågeställningar 
Vi valde att arbeta med formativ bedömning inom ämnesområdet Kommunikation. Syftet med 

utvecklingsarbetet var att tydliggöra för eleverna vad de ska lära sig och att de ska bli mer medvetna 

om sitt eget lärande. Inledningsvis identifierades tre frågeställningar som arbetslaget utgick utifrån: 

• Hur kan arbetslaget synliggöra för eleverna vad de förväntas lära sig och på vilket sätt? 

• Hur kan vi i arbetslaget synliggöra för eleverna vad de lärt sig? 

• Hur kan vi se att eleverna förstått undervisningen? 

Fokus för arbetet blev utveckling av de verbala instruktionerna till eleverna, t.ex. förstärkta med 

tecken, foton, bilder och ”ritprat” i syfte att undervisningen skulle bli tydligare. Vi tänkte prova att 

dokumentera med stöd av video för att se dimensioner av genomförandet av undervisningen, som 

vi annars missar då det i klassrumsmiljön ofta pågår parallella processer som kompisprat, instruk-

tioner och även störande moment som påverkar eleverna.

Dokumentationen av arbetet har främst genomförts med stöd av löpande anteckningar uti-

från observation av undervisningen som sedan systematiserats till minnesanteckningar. Utöver den 

skriftliga dokumentationen har även arbetslaget vid några tillfällen dokumenterat undervisningen 

med stöd av Ipad och digital kamera. Arbetet har utvärderats kontinuerligt under läsåret 2014/2015 

samt höstterminen 2015. 

9.3 Arbetsprocess 
Arbetet har under processen integrerats i det vardagliga arbetet i klassen. Utgångspunkt för allt 

arbete med formativ bedömning och språkutveckling har utgått från elevernas individuella ut-

vecklingsplaner (IUP) och har skrivits fram i de pedagogiska planeringar (PP), vilka arbetslaget 

skrivit fram och arbetat med. I arbetet med eleverna har särskild vikt lagts vid att förstärkta verbala 

instruktioner med stöd av bilder, tecken och s.k. ”ritprat”. En annan viktig målsättning har varit att 

i dagliga arbetet uppmuntra eleverna att i större utsträckning än tidigare interagera med varandra 

och utveckla de horisontella relationerna. Under tiden det praktiknära arbetet har pågått har en av 

eleverna fått en ”prator” (talstöd), vilket lett till att eleven blivit mer aktiv i sitt tal. Vi har aktivt 

använd Inprint för att tydliggöra språket. Vi har schemalagt högläsning för att utveckla språket, 

läsandet ska bli naturligt, läsriktning, utveckla ordförråd, korrekt svenska. 
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Bild 1. Bildstöd till alfabetsinlärning 

Som det nämndes inledningsvis har både elev- och personalgruppen förändrats under projekttiden, 

vilket bidragit till att de målsättningar som formulerades inledningsvis formulerats om och anpas-

sats efterhand. 

9.4 Resultat
Arbetet som genomförts med utgångspunkt i de tre frågeställningarna visar att både undervisning 

och bedömning har utvecklats under tiden som arbetet pågått. Under den första terminen blev 

personalgruppens arbete med feedback till eleverna ett prioriterat område och betydelsen av att ge 

eleverna direkt och konkret feedback i deras lärandeprocess har därefter präglat arbetet i klassen. 

För att eleverna skulle bli medvetna om vilka mål (nedbrutna och konkretiserade utifrån förmågor 

och kunskapskrav i kursplanerna) som de arbetade mot tillverkades bilder som placerades på elev-

ernas bänkar. Det kunde t.ex. röra sig om att eleverna skulle lära sig skriva sitt namn. För att alla i 

arbetslaget skulle vara delaktiga i dokumentationen av elevernas lärprocess anskaffades skrivhäften 

som alla i arbetslaget kunde skriva ner tankar om och observationer av elevernas lärande i. 
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Ett väldigt konkret resultat av arbetet är att vi ger eleverna mer tid till utförande, eftertanke och 

reflektion löpande under dagen. Vi vuxna har utvecklat lyssnandet, vilket ger eleverna utökade 

möjligheter att uttrycka sig. I arbetslaget har vi blivit mer uppmärksamma på hur vi förmedlar till 

eleverna vad vi ska göra/jobba med. Vad har utvecklat vårt sätt att undervisa genom att vi konti-

nuerligt berättar för eleverna vad vi förväntar oss av dem. Den formativa bedömningen görs kon-

tinuerligt i det vardagliga arbetet och hela tiden i samspel med eleverna. Vi har fått större kunskap 

om betydelsen av att ge eleverna tid och utrymme och att vara mer aktiva i vårt lyssnande. Det har 

bidragit till bättre kvalitet i undervisningen och vi ser att det har skett en utveckling hos eleverna. 

Eleverna får dagligen öva på att återberätta händelser som händer hemma eller i skolan. Detta 

har bidragit till att eleverna lärt sig nya ord och utvecklat sin förmåga att formulera hela meningar. 

För att ytterligare koncentrera undervisningen kring elevernas eget berättande har vi schemalagt tid 

för detta. T.ex. ges eleverna möjlighet att berätta om helgen, inom ämnesområdet estisk verksamhet 

har ett större fokus lagts på att samtala om det egna skapandet. Eleverna har fått berätta om bilder 

de skapat och de har även fått möjlighet att analysera egna och andras bilder. En viktig lärdom har 

varit att hela tiden utgå från elevernas intressen för att stimulera deras berättande och återberättan-

de. Eleverna har sedan de började skolan arbetat med veckoböcker som fungerar som en portfolio 

för eleverna, där bilder och kortare texter som producerats samlas.

Bild 2. Exempel över veckobok 
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Ett sätt att stimulera elevernas förmåga ett reflektera är att titta på de fotografiska bilderna som 

klistrats in i boken och resonera om vad eleverna lärde sig under den aktivitet som finns på fotot. 

Vi upplever att eleverna reflekterar över sitt lärande när de tittar på bilder. När eleverna arbetar med 

egen text används ”in print” ord med bild som stärker elevernas läs- och skrivutveckling. En av 

eleverna har börjat ljuda och kan läsa enstaviga kortare ord. 

Bild 3. Exempel på arbete med In Print 

Genom ett tydligt fokus på betydelsen av att ge feedback och återkoppling till eleverna har vi vuxna 

blivit tydligare med att berätta i stunden vad eleverna ska träna på/lära sig. Vi handleder eleverna 

under utförandet och ger tydlig direkt feedback till dem. Genom ett ökat fokus på att ge eleverna 

direkt återkoppling har vi blivit bättre på att bedöma och se vad eleverna har lärt sig och hur de 

utvecklas. Det har också bidragit till fler kollegiala samtal om elevernas lärande, vi uttrycker till 

varandra vad vi ser och det har lett till att vi har en bra dialog inom arbetslaget. 

Utifrån vår tredje frågeställning ”Hur kan vi se att eleverna förstått undervisningen?” har vårt 

fokus på elevernas berättande fått stor betydelse. Genom att vi vuxna följer elevernas lärande och 

arbetar med direkt feedback har eleverna givits möjlighet att själva återberätta vad de gjort och vad 

de lärt sig. Vi kan främst se det genom att eleverna är glada och stolta över det som de har lärt sig. 
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9.5 Reflektioner om processen 
Vi vuxna har blivit tydligare med att berätta i stunden vad eleverna ska lära sig och vi följer dem 

genom de olika pedagogiska aktiviteterna och ger dem direkt feedback som har en tydlig koppling 

till den aktivitet som eleven arbetat med och elevens arbetsprocess. Vi ger eleverna tid till att utföra 

de olika pedagogiska aktiviteterna och planerar även för att det ska finnas tid för eftertanke och 

reflektion. Vi lyssnar mer aktivt på eleverna och vi har hela tiden försökt relatera utvecklingsarbetet 

med elevernas olika förutsättningar och funktionsförmågor. Eleverna har gjort stora framsteg vad 

det gäller sin läs- och skrivutveckling under året och kan numera de flesta av bokstäverna i alfabetet 

och kan efter sin egen förmåga ljuda samman kortare enstaviga ord.  

Elevernas socialitet och kamratrelationer har också utvecklats under året och vi kan se att elev-

erna har gått ifrån att gärna gå via en vuxen för att ta kontakt med en kamrat till att istället ta direkt 

kontakt med kamraterna.  Vi kan se att de pratar direkt med varandra och tar egna initiativ på ett 

annat sätt. Vår tolkning är att det delvis hänger samman med att vi i arbetslaget har arbetat med att 

förhålla oss mer aktivt passiva i relation till eleverna för att stimulera dem att mer direkt kontakt 

med varandra istället för att gå genom en vuxen. Om någon elev blir passiv eller osäker på hur hen 

ska agera i relation till kamraterna hjälper vi till genom att ställa vägledande frågor som stödjer 

eleven i sin sociala process. 

Vi har sett fördelar i att processen pågått över lång tid, en traditionell fortbildning är oftast en 

eller två dagar. Den är oftast aktuell en kort tid. Den här formen av fortbildning löper över en lång 

tid vilket gör att vi hela tiden befinner oss i en utvecklingsprocess. Genom processen har samarbetet 

inom arbetslaget blivit tätare och vi har utvecklat en större respekt och lyhördhet för varandra i 

arbetslaget. Vi hjälps åt som ett team. Vi upplever dock att vi inte haft tillräckligt med tid för att 

kommunicera, utvärdera, dokumentera och analysera vårt arbete gemensamt i arbetslaget. Vi skulle 

behövt schemalagd tid för detta. Processen har även präglats av att vi har haft många olika vikarier 

och flera handledningstillfällen har blivit inställda. Möjligheterna för fritidspedagog och barnskö-

tare att delta i alla aktiviteter inom projektet har varit begränsade. Trots dessa förutsättningar har 

både eleverna och vi som arbetslag och vårt arbetssätt utvecklats mycket genom utvecklingsarbetet. 
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10. Sammanfattande reflektioner kring 
den praktiknära satsningen

10.1 En förändrad pedagogisk praktik 
Genom de fyra berättelser som presenterats i kapitel 6-9, vilka beskriver arbetslagens processer ge-

nom det praktiknära arbetet synliggörs pedagogisk utveckling. Inledningsvis i processen präglades 

arbetet i de olika arbetslagen delvis av osäkerhet inför hur de förväntades tolka och förstå centralt 

innehåll, kunskapskrav och förmågor i kursplanerna; hur de skulle arbeta med bedömning för 

lärande i relation till läro- och kursplanernas innehåll; hur eleverna skulle kunna bli mer delaktiga 

i sin egen lärprocess och hur de olika yrkesrollerna som finns representerade i arbetslagen skulle 

kunna hitta en pedagogisk samsyn. Genom de fyra berättelserna synliggörs hur arbetslagen utveck-

lat och förändrat sin pedagogiska praktik. En bidragande orsak till förändringen går att koppla till 

att alla yrkesroller omfattats av den praktiknära insatsen och att alla förväntats att bidra på ett aktivt 

sätt med sin specifika kompetens. Ett gemensamt ansvar för utvecklingen betonas av Svensson och 

Brulin (2014), som också understryker betydelsen av samverkan mellan olika aktörer för att skapa 

en utvecklingsinriktad miljö. 

De tecken (se SMTTE-modellen) på en förändrad pedagogik som tydligast framträder i berät-

telserna handlar om en förändrad syn på lärande och delaktighet både från arbetslagens- och från 

elevernas perspektiv. Inom arbetslagen har de utvecklingsinsatser som genomförts bidragit till att 

alla utifrån sina respektive yrkesroller har utvecklats inom de områden som Heritage (2010) menar 

är centrala för utveckling av kompetens inom BFL-området. Genom ett förändrat sätt att tala om 

elevernas lärande och utveckling har centralt innehåll, kunskapskrav och förmågor kommunicerats 

i större utsträckning inom arbetslagen, vilket lett fram till att alla medverkande ökat sin kompe-

tens och kunskap om läro- och kursplanernas innehåll. Ett tecken som särskilt framträder handlar 

om den förändring som skett i fråga om hur eleverna involveras och kan vara delaktiga i sin egen 

lärandeprocess. Från ett elevperspektiv har den praktiknära insatsen inneburit att eleverna getts 

tillgång till centralt innehåll, kunskapskrav och förmågor på ett mer elevnära sätt. Detta till följd 

av arbetslagens ansträngningar att i sitt didaktiska arbete göra undervisningen och bedömningen 
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mer tillgänglig för eleverna. Det syns inte minst i de exempel som presenterats att alla elevernas 

delaktighet är i fokus. Det framträder också på ett klart och tydligt sätt i den pedagogiska praktiken 

som observerats där kvaliteten på feed-back och feed-forward utvecklats och relateras såväl till den 

uppgift som eleverna arbetat med som till deras lärandeprocess. Beroende på sammanhang och elev-

grupp har även den feed-back som getts knutits till den metakognitiva sidan av elevernas lärande 

och har erbjudit eleverna möjlighet att öva sig på att reflektera över sin egen lärandeprocess utifrån 

t.ex. ett videounderlag. 

10.2 Reflektioner om processen
Med utgångspunkt i uppdragsbeskrivningen för insatsen och processledarnas inställning till delta-

garnas medskapande roll inleddes processen med att deltagarna formulerade sina förväntningar. I 

detta skede blev inte beskrivningarna så fylliga, utan kunde se ut så här:

Att få verktyg för att kunna bedöma. Få feedback,

Räta ut frågetecknen kring bedömning,

Hitta vårt sätt att jobba med dessa frågor,

Dra nytta av varandras kompetens,

Att alla får vara med under hela projektet,

Kompetens kring formativt lärande och bedömning,

Redskap.

Till en början uttryckte många pedagoger också osäkerhet kring utbildningen. Flera efterfrågade 

läsanvisningar och tydligare struktur. En möjlig tolkning av detta är att många hade en tydlig bild 

av vad ”utbildning” ska vara och hur den ska se ut. Processledarna betonade vid flera tillfällen att 

processen var utforskande och att innehållet måste vara avhängigt av deltagarnas och elevernas be-

hov och utvecklingsområden. 

Initialt ägnades även en hel del tid åt att hantera frustrationen kring att villkoren för de olika yr-

kesgruppernas deltagande varierade på ett sätt som inte stämde överens med intentionerna för den 

praktiknära insatsen. Frågorna kring struktur och innehåll blev färre ju längre processen fortskred, 

men frustrationen kring tidsbristen bestod. 

Processen har pågått under tre terminer; läsåret 2014/2015 samt hösten 2015. I verksamhetsut-

vecklingssammanhang är detta en kort tid (Blossing, 2008). Jämfört med andra utbildningsinsatser, 
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som är vanligt förkommande i skolan, exempelvis punktinsatser i form av föreläsningar, är tiden 

väl tilltagen. Att utbildningen har varit utsträckt i tiden har haft en positiv betydelse. Att samla in 

empiri och reflektera tillsammans tar tid. Att våga prova nytt, både i tanke och i praktiken kräver 

också tid till eftertanke och reflektion. 

Skolutvecklingsprocesser är sällan så linjära som de beskrivs (Blossing, 2008; Hansson, 2014). I 

början av processen ägnades mycket tid åt logistikfrågor. Dessa var inte lösta och det skapade frus-

tration hos pedagogerna. Processledarna var även tydliga med att man skulle påbörja en gemensam 

process och att det inte fanns ett färdigt ”facit”. Även detta skapade till en början viss frustration 

och förvirring. En möjlig tolkning är att skolan traditionellt befinner sig i en stark ”görande”-

kultur, där man snabbt ska komma fram till en genomförd förändring. Denna utbildningsprocess 

har i stället stöttat pedagogernas möjlighet till reflektion i olika konstellationer, vilket kan leda till 

en förändring i görandet på längre sikt.

I olika sammanhang fanns möjlighet för pedagogerna att träffas och diskutera de i processen 

olika ingående delarna. I klassrummet observerade både pedagoger och processledare olika skeen-

den som dokumenterades. De efterföljande reflektionerna bildade ett gemensamt kunskapande, då 

erfarenheten från klassrummet kunde delas. I nästa led presenterades processen för de andra peda-

gogerna. De olika sammanhangen har ställt olika krav på pedagogerna, vilket lett till en utveckling 

av resonemangen. Pedagoger och processledare har rört sig framåt och tillbaka i processen, mot en 

ökad säkerhet kring bedömningen och utvecklandet av elevernas lärande. 

10.3 Arbetslagens röster om praktiknära arbete över tid
Under processens gång har vi processledare varit måna om att lyssna in arbetslagens röster i olika 

avseenden. Detta har skett såväl i muntliga som i skriftliga avstämningar. Några av de röster som 

får tala nedan handlar om förutsättningar, praktiknära arbete, lärdomar och kollegialt lärande, d.v.s. 

tecken som möjliggör eller hindrar påbörjade processer. Resonemangen och rösterna ger också svar 

på den tredje frågan: På vilka sätt formulerar arbetslagen det kollegiala lärandet?

10.3.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT PRAKTIKNÄRA ARBETE 
Personalgruppen i grundsärskolan betonar samfällt vid flera tillfällen att processinriktat arbete för-

utsätter arbetsvillkor som möjliggör både tid för samtal, reflektion och samarbete. 
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Lärandeprocessen måste få ta tid och det krävs en god kommunikation där personalen får möjlig-

het till gemensamma diskussioner i alla led. Det är viktigt med handledning i ett förändringsarbete. 

Ett hinder är så klart tidsbristen både vad det gäller tiden för gemensam reflektion i arbetslaget 

(vi vuxna i klassen) hur vi ska fortsätta. Ett annat hinder är det praktiska arbetet inför klassens re-

flektionstillfälle (titta igenom filmerna) men också efterarbetet (klippa och lägga in i mappar etc.). 

Nära samarbete, respekt och lyhördhet för varandra i arbetslaget. Att vi hjälps åt som ett team. 

Ett hinder, eller ett tecken, som visat sig genomgående är brist på tid, prioriterad tid, att processer 

genomgår olika faser relaterade deltagares förutsättningar och behov.  Igångsatta processer måste 

ledsagas av både framåtsyftande planering och kontinuerlig eftertanke samt ledningsstöd för att 

befästas och bli bestående oavsett strukturella förändringar.

10.3.2 LÄRDOMAR AV DET PRAKTIKNÄRA ARBETET
Arbetslagen uttryckte också stor enighet om att de dragit lärdomar i olika avseenden, allt från att 

synliggöra elevernas förmågor till att ge varandra bekräftelse.

Genom det praxisnära arbetet har vi lärt oss att lägga fokus och lyfta fram elevernas förmågor uti-

från deras egna förutsättningar. Barnskötarna har fått bekräftat att de utför ett viktigt pedagogiskt 

arbete med elevernas lärandeprocess.

Vi vuxna har blivit tydligare med att berätta i stunden vad eleverna ska träna på/lära sig. Vi handle-

der dem under utförandet och ger tydlig direkt feedback. Vi har blivit bättre på att bedöma och se 

vad de har lärt sig och hur de utvecklas. 

10.3.3 TRADITIONELL FORTBILDNING I RELATION TILL KONTINUERLIGT PRAKTIKNÄRA 
ARBETE
Arbetslagen reflekterar också över olika former av fortbildning och framhåller att ett processinriktat 

arbetssätt bidrar till ständig utveckling och att nya kunskaper kan reflekteras över och omsättas i 

undervisningen i en takt som fungerar. Några tecken på dessa resonemang framgår av följande citat.
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En traditionell fortbildning är oftast en eller två dagar. Den är oftast aktuell en kort tid. Den här 

formen av fortbildning löper över en lång tid vilket gör att vi hela tiden befinner oss i en utveck-

lingsprocess. 

Det är ett pågående lärande – ett systematiskt lärande - vi tar oss igenom olika steg – och hittar 

konceptet som fungerar. Det är kunskap som blir införlivad på ett naturligt sätt i undervisningen.

10.3.4 ARBETSLAGEN OCH DET KOLLEGIALA LÄRANDET
Under såväl de kontinuerliga avstämningarna som i de fyra berättelserna har arbetslagen gett ut-

tryck för att det processinriktade arbetssättet lett till nya insikter, tankesätt och en utvecklad upp-

fattning om vad, hur, varför och när eleverna lär och på vilka olika sätt elevernas lärande kan gestalta 

sig. Yrkesgrupperna inom grundsärskolans verksamhet har genom sina utbildningar och uppgifter 

olika roller och ansvarsområden och som av externa granskare (Skolverket, 2001; Skolinspektionen, 

2010) formulerats som kunskap kontra omsorg med betoning på det senare. 

I berättelserna framkommer att diskussioner är det som bär för att personalkategorierna ska 

kunna arbeta med varandra och inte bredvid: 

För att de olika personalkategorierna skall arbeta med varandra och inte bredvid varandra måste 

diskussioner med tydliga ramar, tydligt innehåll och tydligt fokus på pedagogik. 

Yrkesgrupperna framhåller att de inte enbart ger en tydligare återkoppling till eleverna utan också 

till varandra i arbetslagen. I klasserna är ofta många vuxna involverade. För att nå framgång i un-

dervisningen krävs därför ett nära och respektfullt samarbete, präglat av lyhördhet för varandra i 

arbetslaget.

Vi uttrycker också till varandra det vi ser. Vi har en bra dialog sinsemellan. 

Utvecklingsarbetet har ökat tilliten för varandra och utvecklat våra professioner.

De kontinuerliga samtalen i arbetslagen har bidragit till såväl ömsesidig tillit och respekt för varan-

dras professioner som ökad förståelse för styrdokument, lärande, bedömning och kunskapsutveck-

ling.
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Diskussioner kring kursplaner, lärandeprocesser och bedömning förs numera på en annan nivå än 

tidigare, i hela personalgruppen. Pedagogiken får ta större plats. 

Att under en längre period få möjlighet till regelbundna övergripande diskussioner med erfaren 

personal är viktigt, men lika viktigt är det att få sitta ner med sitt eget nya arbetslag och diskutera 

de aktuella eleverna och deras lärandeprocesser. 

Genom ett ökat fokus på att ge eleverna direkt återkoppling har vi blivit bättre på att bedöma och 

se vad eleverna har lärt sig och hur de utvecklas. Det har också bidragit till fler kollegiala samtal 

om elevernas lärande, vi uttrycker till varandra vad vi ser och det har lett till att vi har en bra dialog 

inom arbetslaget.

I både diskussioner och texter betonar deltagarna att de blivit ett bättre team och att tilliten till 

varandra har ökat. I avstämningarna och i berättelserna ovan finns flera tecken på att det kollegiala 

lärandet har blivit synligt i arbetslagen och att det kan formuleras i olika avseenden. På samma sätt 

beskrivs i texterna att i vissa elevgrupper har eleverna börjat lära av varandra och har tillit och tilltro 

till varandra. Detta överensstämmer med det som Persson (2012) beskriver som ökad pedagogisk 

medvetenhet. 

10.4 Processledarnas roll 
Centralt i arbetet med bedömning för lärande är lärandet. För att få syn på lärande och lärandepro-

cesser uppmanas pedagoger att ställa frågor: Vart ska eleven/eleverna? Var befinner sig eleven/eleverna i 

förhållande till målet? Hur ska eleven/eleverna göra för att komma vidare till målet? Vad kan vi lära oss 

om elevens/elevernas lärandeprocess? (Bedömning för lärande – ett stödmaterial om kunskapsbedöm-

ning i grundsärskolan inriktningen träningsskolan och gymnasiesärskolans individuella program, 

Skolverket, 2015).

På samma sätt har processledarna arbetat med deltagargruppen genom en interaktiv process 

som utvecklats genom dialog mellan processens olika aktörer. Om vi byter ut eleven/eleverna mot 

deltagaren/deltagarna i frågorna ovan, skulle processen kunna beskrivas enligt följande: Gemensamt 

formulerades i början av processen mål för insatsen (Vart ska deltagarna?). De täta klassrumsbesö-

ken har dels gett processledarna en bild av verksamheten med både elevernas och deltagarnas lä-

rande i fokus. Dels har närvaron i klassrummet gett processledarna och pedagogerna en gemensam 
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erfarenhetsbas att utgå från (Var befinner sig deltagarna i förhållande till målen?). Erfarenheterna från 

klassrumsbesöken har sedan legat till grund för den fortsatta planeringen av processen, i ett ständigt 

växelspel (Hur ska deltagaren/deltagarna göra för att komma vidare till målet?). Dialogerna, mötena 

och det gemensamma reflekterandet utgör tillsammans med deltagarnas texter i denna skrift delar 

av svaret på den sista frågan Vad kan vi lära oss om deltagarens/deltagarnas lärandeprocess?

Processledarna har fungerat som förebilder och visat på kraften i ett formativt arbetssätt. Där 

det varit efterfrågat och påkallat har processledarna även bidragit med input i form av föreläsningar 

som både processledarna och inbjudna föreläsare hållit. Modeller har presenterats, bland annat 

SMTTE-modellen6, vilken använts som ett övergripande raster i det praktiknära arbetet. 

I pedagogernas gemensamma diskussioner och i deras texter beskrivs hur man i processen, med 

det ständiga stödet från processledarna hittar vägar till förståelse och utveckling av den egna prak-

tiken. Processledarnas roll som handledare bör inte heller underskattas. Tillsammans med dem har 

deltagarna kunnat vända och vrida på begrepp och prova nya tankar. Deltagarna har lyft problem 

eller idéer och fått bekräftat av de andra i gruppen och processledarna om de är på rätt väg.

Verksamheten i de arbetslag som utvecklat pedagogisk medvetenhet karaktäriseras av en samspe-

lande atmosfär, ett synsätt på elever som medmänniskor och en syn på kunskap, där elever betraktas 

som aktiva subjekt i sitt lärande. Den pedagogiska medvetenheten byggs runt återkommande kom-

petensutveckling, en vilja att sätta sig in i tidigare forskning och en ständig strävan att granska sitt 

eget arbete mot bakgrund av didaktikens frågor om vad, hur och varför. 

Sammanfattningsvis visar svensk och internationell forskning (Persson, 2012) att förskolan är 

framgångsrik då lärares yrkeskunnande visar sig i:

• förmåga att relatera sig till barnen genom dialog

• förmåga att skapa ett hållbart delat tänkande

• förmåga att utveckla barnfokuserade strategier

• förmåga att tydliggöra och kommunicera ett kunskapsobjekt

• förmåga att utmana barnens tänkande 

• förmåga att förena omsorg och undervisning (s 14)

6 SMTTE-MODELLEN – en refleksionsmodel til pædagogisk udvikling og organisationsudvikling, av Lena Uldal, 
Uldall Consult Aps, 2010. www.uldallconsult.dk
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Ovanstående citat behandlar förskolan, men kan med lätthet överföras till våra olika skolformer. I 

de observationer som genomförts och i pedagogernas texter framgår att reflektionen kring utveck-

landet av de sex förmågorna ovan varit levande under hela processen.

10.5 Framgångsfaktorer
Sammanfattningsvis skulle följande kunna betraktas som faktorer som främjat utbildningsproces-

sen:

• Utbildningen utformades utifrån verksamheternas behov

• Processledarnas närvaro och stöttning i processens olika skeden 

• Den relativt väl tilltagna tiden

• Uthållighet i processen (från alla inblandade)

• De olika sammanhangen i vilka man diskuterat, reflekterat och analyserat

• Kravet på dokumentation – att formulera sig skriftligt 

Det finns även faktorer som verkat hindrande och som hade kunnat stoppat arbetet om det inte 

vore för processledarnas och deltagarnas uthållighet och vilja:

• Inledningsvisa kontinuitetsproblem på grund av skolledarbyte

• Den ursprungliga planen att all personal, inklusive skolledningen skulle delta följdes inte

• Oklarheter kring tid och deltagande

• Oklarheter kring roller

Ovanstående ger vid handen att det är av vikt att roller och ansvarsfördelning och processägarskap 

är tydligt definierat innan man går in i ett förändringsarbete för att kunna hålla uppe kvalitet och 

kontinuitet.

Denna utbildningsprocess har varit praktiknära. Det är elevernas och pedagogernas arbete i elev-

gruppen som varit i fokus. Samtidigt har det i processen funnits ett krav och en förväntan på peda-

gogerna att formulera sig kring processen, både skriftligt och muntligt. Enligt flera av pedagogerna 

har detta fått konsekvenser. Dels har det ”tvingat” dem att skärpa tanken och argumenten. Dels 

har deras tankar och idéer utvecklats med hjälp av skrivandet och de olika diskussionerna. Att pe-

dagogerna nu formulerat sig skriftligt kring sina olika processer möjliggör också ett delat tänkande 
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och en spridning av sättet att arbeta. Detta var även en av de bärande idéerna i skolsatsningen, att 

göra högkvalitativ utbildning, ibland med få deltagare, som ett slags pilotprocesser. Kunskaper och 

erfarenheter skulle sedan spridas som inspiration för andra att skapa egna, likande processer. Denna 

boks tillkomst är ett sätt att sprida pedagogernas erfarenheter. 

10.6 Epilog  
Av texten har framgått att utvecklingsprocesser inte är linjära, utan tar tid, olika lång tid beroende 

på förutsättningar som finns och ges. Hur kan en skolsatsning som detta praktiknära arbete kring 

BFL i en grundsärskola inte avstanna utan fortsätta att utvecklas när förändringar i form av perso-

nalbyten, konkurrerande projekt eller ramfaktorer utgöra hinder? 

Kommer kunskaperna och insikterna kring lärandeprocesser och bedömning så småningom att 

urholkas? Eller kan vi hoppas på att det så småningom ”sitter i väggarna”? 

Ovanstående frågor ställer sig ett av arbetslagen. I arbetet med BFL har fyra frågor återkommit. 

Dessa frågor torde gälla för såväl elever som de medarbetare som ingår i ett arbetslag, med olika 

fokus; Vart ska vi? Var befinner vi oss i processen i förhållande till målsättningen?  Hur ska vi göra 

för att komma vidare från där vi i nuläget befinner oss? Vad kan vi lära oss av varandra för att kunna 

gå vidare?
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Processen kan beskrivas med hjälp av Helen Timperleys7 cykliska modell:

Timperley beskriver vidare tio principer8 för att skapa goda förutsättningar för lärares professionella 

utveckling:

1. Det gemensamma kunskapsbyggandet måste utgå från eleverna och deras behov av utveck-

ling.

2. Medarbetarna måste få möjlighet att utvecklas utifrån sin specifika undervisningskontext.

3. Teori och praktik måste integreras. Medarbetarna behöver stöttning i att översätta teoretiska 

konstruktioner till praktiska tillämpningar

7 I texten nedan är ”lärare” utbytt till ”medarbetare”

8 Fritt sammanfattat från Helen Timperley (2008). Teacher professional learning and development. 

Vilka kunskaper och 
förmågor behöver våra 

elever utveckla?

Vilka kunskaper, 
färdigheter och 

förmågor behöver vi som 
medarbetare utveckla för 

att tillgodose elevernas 
behov?

Hur kan vi som 
skolledare stödja våra 

medarbetares lärande för 
att förbättra elevernas 

resultat?

Som medarbe-
tare fördjupar vi vår 

proffessionella kunskap 
och förfinar våra professio-
nella färdigheter. Eleverna 

får nya erfarenheter av 
lärande.

Vilken effekt har vårt nya 
agerande haft på våra 

elevers resultat?
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4. Bedömningskompetens och bedömningsformer måste utvecklas om medarbetarna ska kun-

na värdera olika insatser/förändringar.

5. Miljön där medarbetarna lär nytt och praktiserar nya kunskaper och färdigheter ska präglas av 

tillit och utmaning.

6. Utgångspunkten måste vara medarbetarnas förståelse av sin praktik. Det nya måste få accep-

tans av medarbetarna.

7. Medarbetarna måste få tillfällen att tillsammans med kolleger bearbeta och utveckla nya lär-

domar.

8. Som stöd i processen behövs kunnig expertis, med nära koppling till och stor förståelse av 

verksamheten.

9. Skolledarnas roll betonas särskilt. Både som aktiva deltagare i processen och som möjlig görare.

10. För att behålla kraften i utvecklingsarbetet måste det finnas en medvetenhet om att föränd-

ring tar tid och kräver engagemang och kraft. För att behålla en förbättring krävs att medar-

betarnas praktik vilar på en stark teoretisk grund. Medarbetarna bör ha verktyg och förmåga 

att göra bedömningar av sitt arbete, sin undervisning. Det behövs en stödjande infrastruktur.

Det finns således olika nivåer eller dimensioner som måste samspela för att göra ett förändringsar-

bete bestående och ge möjligheter till vidareutveckling. I de fyra texterna i kapitel 6-9 ser vi exem-

pel på hur man tillsammans arbetat fram metoder och material som möjliggör ett synliggörande 

av lärprocesserna för eleverna, men dessa kan även ligga till grund för diskussionen om det egna 

lärandet och det gemensamma lärandet och hur det skall organiseras, synliggöras och spridas. För 

att medarbetarens farhågor i citatet ovan (s. 69) inte ska besannas måste det byggas en organisation 

för kollegialt lärande. Att mötas och samtala om viktiga saker tar tid. Att frågorna kring utveck-

lingsområdena kommer från pedagogerna/ arbetslagen själva, innebär inte att de själva skall arbeta 

sig igenom processen. För att ett förändringsarbete skall bli bestående krävs hållbara stödstrukturer 

som möjliggör det fortsatta samtalet, det fortsatta gemensamma prövandet. Att det är tillåtet att 

vända och vrida och fundera och att görandet kan få ta tid. Medarbetarna måste känna att det finns 

en tilltro till deras förmåga och vilja till förändring och utveckling. 
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RAPPORT FRÅN EN UTBILDNING

Vad innebär bedömning i vår verksamhet? 
Denna fråga ställde sig ett antal pedagoger och deras dåvarande skolledare 2012, efter att 
ha satt sig in i den nya läroplanen för grundsärskolan. Kontakt togs med grundskoleför-
valtningens utvecklingsteam och en idé började ta form. Uppdraget gavs till dåvarande 
FoU-Malmö utbildning och en praktiknära utbildning utformades tillsammans med RUC 
på Malmö högskola och Uppdrag AB vid Högskolan Kristianstad. Tillsammans med skolans 
medarbetare och utifrån de olika arbetslagens situation och förutsättningar utvecklades 
innehållet. På så sätt har utbildningen följt de intentioner för verksamhetsutveckling som 
formulerades kring det extrasatsning på utbildningssektorn i Malmö som fick namnet 
Skolsatsning 2012:

Pedagoger måste få ett så verksamhetsnära stöd som möjligt. Men inte utifrån 
att ”experter” går in och ger ”recept”, vilket ju ibland efterfrågas, utan genom att 
de i dialog, och med forskningsbaserad input, bidrar till att pedagoger får möj-
lighet att, både enskilt och (framförallt) tillsammans, tänka kring dilemman i 
verksamheten. (Leif Åhlander, 2013)

Denna rapport består av de slutsatser processledarna gjort kring utbildningen samt de 
texter pedagogerna skrivit för att beskriva och problematisera sina processer. 
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