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Sammanfattning 

Kvalitet i särskolan handlar enligt Skolverket (2001a) om de mål som formulerats för elevernas 

undervisning. Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare arbetar med bedömning av 

elevers kunskapsutveckling i träningsskolan. Hur genomförs den pedagogiska kartläggningen 

och dokumentationen? Vilka bedömningsredskap använder lärarna? Är målen i de individuella 

utvecklingsplanerna (IUP) tydligt kopplade till kursplanen?  Kvalitativa intervjuer genomfördes 

på två träningsskolor i en kommun i mellersta Sverige. De intervjuade är nio klasslärare som 

ansvarar för bedömning av elevers kunskapsutveckling i träningsskolan. Resultatet visar att en 

kontinuerlig bedömning av elevers kunskapsutveckling genomförs. Den pedagogiska 

kartläggningen utgörs i huvudsak av observationer och löpande anteckningar. Några av lärarna 

använder en kartläggningspärm som utgår från kursplanens fem ämnesområden. Portfolio 

används till viss del. Men när det gäller elever på tidig utvecklingsnivå menar lärarna att 

kartläggningsmaterial med checklistor som innebär att sätta kryss i ett formulär för att 

synliggöra vad eleven kan tenderar att peka på de saker som eleven inte kan. Dokumentation 

kan istället visa på elevens förmågor och lyfta det positiva. Videokameran framhålls av lärarna 

som ett bra pedagogiskt redskap vid bedömning, särskilt av elever på tidig utvecklingsnivå då 

den registrerar den icke verbala kommunikationen. Lärarna kan gå tillbaka och analysera 

videoinspelningarna och på så sätt upptäcka små signaler som är svåra att upptäcka i vardagen. 

Lärarna anser att kunskap om elevernas funktionsnedsättningar är viktigt vid såväl bedömning 

av elevernas kunskapsutveckling som vid utformningen av undervisningen och för att kunna 

anpassa och tillrättalägga miljön. Kommunikation är det redskap lärarna använder för att nå 

eleverna. För elever på tidig utvecklingsnivå ligger fokus på samspel och interaktion. För elever 

på tidig utvecklingsnivå upprättar lärarna vad de kallar upplevelsemål. De syftar till att ge 

eleverna upplevelser som ger erfarenheter. Lärarna arbetar målinriktat, den individuella 

utvecklingsplanen är ständigt närvarande och målen i IUP är tydligt kopplade till kursplanen. 

Internetbaserad IUP en datorstödd metod som kan användas som ett levande verktyg där 

arbetslaget kan gå in och skriva löpande anteckningar, lägga in bilder och filmsnuttar. Föräldrar 

görs delaktiga i större utsträckning genom att de får inblick i undervisningen vilket i sin tur kan 

ge en större medvetenhet om målen i kursplanen. 

Nyckelord  

Träningsskola, utvecklingsstörning, bedömning, pedagogisk kartläggning, dokumentation. 
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Inledning  

På grund av att särskolans elevgrupp är heterogen blir undervisning av elever med 

utvecklingsstörning en pedagogisk utmaning (Alm, Berthén, Bladini och Johansson, 2001). 

Detta innebär att läraren dels måste hitta den optimala utvecklingspotential, den proximala 

zonen för varje elev, dels tillämpa den metodik som bäst leder till måluppfyllelse. Linikko 

(2009) påpekar att det krävs att läraren har generella kunskaper om hur olika 

funktionsnedsättningar påverkar en individ, för att kunna veta vilket arbetssätt som fungerar. 

Kvalitet i särskolan handlar enligt Skolverket (2001a) om de mål som formulerats för elevernas 

undervisning. Skolverket (2007) hävdar dock att eleverna ges för lågt ställda utmaningar i 

undervisningen. Kritik riktas också mot att lärarna inte använder gemensamt 

bedömningsredskap (Skolverket, 2007).  Berthén (2007) undrar till och med om lärarna besitter 

den kompetens som krävs för att bedöma elevernas kunskapsutveckling (Berthén, 2007). Utifrån 

denna bild av särskolan anser jag att det är viktigt att få ökad kunskap om detta område. 

 

Min förståelse för de utmaningar som lärare i träningsskolan möter har formats genom mitt eget 

arbete. Min erfarenhet är att det finns en stor variation av elever i träningsskolan. Jag vill genom 

denna studie försöka belysa den komplexitet och de dilemman som finns i verksamheten när det 

gäller bedömning av elevers kunskapsutveckling och utformandet av undervisningen.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur lärarna arbetar med bedömning av elevers 

kunskapsutveckling i träningsskolan.  

 

 Hur genomförs den pedagogiska kartläggningen och dokumentationen av elevers 

kunskapsutveckling?  

 Vilka bedömningsredskap använder lärarna?  

 Finns det en tydlig koppling mellan kursplanen och målen i de individuella 

utvecklingsplanerna (IUP)? 

 Anser lärarna att kunskap om olika funktionsnedsättningar är en förutsättning för att 

kunna bedöma elevers kunskapsutveckling i träningsskolan? 

Begreppsdefinition  
Vilka begrepp som används speglar vilket synsätt som råder. Detta har förändrats över tid. 

Carlbeckskommittén (SOU 2004:98) har gett förslag till ändringar av skollagen när det gäller 

olika begrepp. Begreppet utvecklingsstörd ersätts med barn, ungdomar och vuxna med 

utvecklingsstörning, en markering som visar på ett perspektivbyte när det gäller synen på 

eleven, från ett punktuellt perspektiv, till det relationella perspektivet (von Wright, 2001). 

Funktionshinder uppstår först när personer som har en funktionsnedsättning stöter på hinder i 

miljön. Vilket perspektiv man väljer beror enligt Eliasson (1995) på vad man har för kunskap 

och erfarenheter med sig i ryggsäcken. I denna studie väljer jag att använda begreppen elever 

med utvecklingsstörning och funktionsnedsättningar.  
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Punktuellt och relationellt perspektiv 

Enligt Von Wright (2001) handlar det punktuella perspektivet om att försöka hitta 

bakomliggande orsaker och förklaringar till varför en elev är i behov av särskilt stöd genom att 

fastställa problemets art, förmågor och egenskaper såsom anlag och patologiska tillstånd. 

Utifrån ett relationellt perspektiv ser man däremot på eleven i relation till det aktuella 

sammanhanget, eleven är inte utvecklingsstörd utan har en utvecklingsstörning, ett fenomen 

som framträder tydligare i vissa situationer än i andra. Von Wright (2001) menar att lärare först 

behöver se på elevens behov utifrån ett punktuellt perspektiv och sedan från det relationella 

perspektivet för att kunna utgå från den enskilda elevens behov.  

Sociokulturellt perspektiv 
Vygotsky såg lärande som en samspelande process i en lyhörd social kontext (Gindis, 1999). 

Han menade att barn är kapabla till långt mycket mer när de får adekvat stöd från vuxna. Att 

möta varje barn på den nivå där barnet befinner sig och att i undervisningen utgå från den nivån 

kallar Vyotsky den proximala zonen (Gindis, 1999; Daniels, 2000). Det är på denna nivå som 

barnet har mest förutsättning för att utvecklas. Gindis menar att den proximala zonen kan och 

bör användas som utgångspunkt i praktiken såväl i bedömning som i undervisning (Gindis, 

1999).  

 

Vygotsky såg funktionsnedsättningar som ett sociokulturellt fenomen (Gindis, 1999). Det 

primära problemet med en funktionsnedsättning är inte de sensoriska eller neurologiska 

begränsningarna utan de sociala konsekvenserna. Vygotsky menade att funktionshinder uppstår 

i miljön, i en social kontext (Gindis, 1999). Olika miljöer kan alltså påverka barns utveckling 

genom att deras funktionsnedsättningar får mer eller mindre konsekvenser, handikappande 

omständigheter, beroende på kontexten. Därmed utgör Vygotsky’s teori ett alternativ till 

Piaget’s utvecklingspsykologi som länge var utgångspunkt för undervisningen (Gindis, 1999).  
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Bakgrund 

Särskolan  
Obligatoriska särskolan är en skolform för barn som på grund av utvecklingsstörning bedöms 

inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål (SFS 1985:1100). Detta innebär att alla barn 

som erbjuds mottagande i särskola ska vara utredda och konstaterade tillhöra särskolans 

personkrets (Skolverket, 2002a). Majoriteten av särskolans elever går i särskola men föräldrarna 

kan också välja att placera sitt barn i en grundskoleklass, barnet undervisas då enligt särskolans 

kursplaner (Blom, 1999; Skolverket, 2002a; Skolverket, 2001a). Ojämn begåvningsprofil gör att 

placering inte alltid är så enkel. Det gäller fram för allt elever som befinner sig i gränszonen 

mellan någon av de olika skolformerna (Blom, 1999; Skolverket, 2002b). Den vanligaste 

organisationsformen utgörs av en traditionell särskoleklass integrerad i grundskola (Skolverket, 

2007; Skolverket, 2001a; Blom, 2001).   

 

Inom den obligatoriska särskolan finns idag två nivåer, grundsärskola och träningsskola (Blom, 

1999). Elever i träningsskolan har grav till måttlig utvecklingsstörning (Berthén, 2007; Brodin, 

2008). Enligt Göransson (1999) har en majoritet av eleverna i träningsskolan ytterligare 

funktionsnedsättningar. Undervisningen måste därför utformas med hänsyn till dels kognitiva 

förmågan, dels de andra funktionsnedsättningarna (a.a.). Särskolan lyder under samma läroplan 

som grundskolan (Lpo94). Träningsskolans undervisning följer de mål som finns formulerade i 

Kursplaner för obligatoriska särskolan (Skolverket, 2002c). Undervisningen utgår från 

kursplanens fem ämnesområden. Dessa ämnesområden är Estetisk verksamhet, 

Kommunikation, Motorik, Vardagsaktiviteter och Verklighetsuppfattning (Skolverket, 2002c).  

 

Särskolans undervisning 

Klasserna kännetecknas enligt Berthén (2007) av små, åldersblandade elevgrupper och hög 

personaltäthet.  Detta motiveras med elevernas nedsatta kognitiva förmåga och eventuella 

ytterligare funktionsnedsättningar (Göransson, 1995). Särskolepedagogiken kännetecknas av 

individualisering, konkreta och flexibla metoder, samt förberedelse och tid (Blom, 2003). 

Göransson (1999) påpekar att undervisningen bör utgå från en helhetssyn på eleven. Lärare bör 

ha kännedom om elevens behov och förutsättningar, eftersom detta styr vilka metoder de 

använder för att individualisera undervisningen (Göransson, 1999). Undervisningen påverkas av 

det faktum att eleverna är olika (Skolverket, 2001a). Det finns en strävan inom särskolan att 

bilda grupper av elever som anses passa ihop (Blom, 1999; Göransson, 1995). Lärarna påtalar 

vikten av att elevsammansättningen i klasserna är relativt homogen vad gäller elevernas 

svårigheter (Blom, 2003).  

 

Berthén (2007) menar att träningsskolans verksamhet kan beskrivas som vardagsförberedande. 

Det är elevernas färdigheter inför ett kommande vuxenliv som tränas. Omsorgen om eleven 

framstår som en röd tråd även om den är underordnad det huvudsakliga uppdraget. Lärarnas 

främsta uppdrag är att lära eleverna funktionella vardagsfärdigheter och ett acceptabelt och 

funktionellt beteende (Berthén, 2007). Syftet är att utveckla elevernas förmåga att så 

självständigt som möjligt klara vardagliga rutiner såsom på- och avklädning, måltider, hygien 

men också att utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens (a.a.).  
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Elevens utveckling är en central angelägenhet för undervisningen (Göransson, 1999). Blom 

(2003) konstaterar dock att det finns en stor variation när det gäller vad som lärarna anser är 

viktigt för eleverna att lära sig, vad de vill att eleverna ska uppnå under sin skoltid. 

Undervisningen är i stor utsträckning framåtblickande, lärarna påtalar vikten av att eleverna ska 

kunna bli så självständiga som möjligt. Men för vissa elever handlar undervisningen om ”här 

och nu” (.a.a.). Undervisningens mål och utformning måste utgå från elevens förutsättningar, 

vilket innebär att lärarna måste ta hänsyn till elevernas kognitiva utvecklingsnivå, motoriska 

utveckling och förekomst av beteendestörningar (Göransson, 1999). En grundläggande 

pedagogisk teknik är att berömma och uppmuntra önskvärda beteenden eller prestationer och att 

avvisa, bestraffa eller ignorera icke önskvärda beteenden (Göransson, 1995). Denna teknik är 

effektiv för att påverka elevernas samspel. Samspel mellan elever förekommer dock i begränsad 

omfattning. Göransson (1995) hävdar att elevernas samspel blir betydelsefullt beroende på i 

vilken utsträckning det stimulerar annan kunskapsutveckling.  

 

En ambition när lärare sätter upp mål är ofta att målen ska vara utvärderingsbara. Göransson 

(1999) hävdar dock att sådana mål ofta är alltför snäva. Göransson menar att lärare bör 

formulera ett flertal alternativa mål och metoder eftersom detta möjliggör större en flexibilitet. 

Flexibilitet behövs för en individualiserad undervisning som är lyhörd för enskilda elevers 

utveckling. Individuella anpassningar av undervisningen kan gälla både mål och 

undervisningssätt (Göransson, 1999). Individualisering i konkreta mål innebär att olika 

aktiviteter eller händelser väljs ut. Speciellt med sådana undervisningssituationer är det uttalade 

syftet att ge eleverna erfarenheter som förväntas leda till vissa bestämda kunskaper. Dessa 

kunskaper antas även vara beroende av vilka miljöer eller situationer (Göransson, 1999). Många 

kunskapsmål innebär att eleverna ska kunna utföra en uppgift, till exempel att klä på sig själv. 

Läraren guidar då eleven till rätt beteende genom att visa hur eleven ska göra. Lärares styrning 

under instruktion kan ske fysiskt och verbalt (Göransson, 1999). Ofta sker undervisningen i en 

avskild del av klassrummet eller i särskilda rum, för att minska distraherande inslag från övriga 

elever i klassen (Göransson, 1999). Att på förhand specificera när en viss undervisningssituation 

ska ske kan vara ett effektivt sätt att försäkra sig om att den verkligen blir av (Göransson, 1999).  

 

Inom särskolepedagogiken betonas ofta att elever i särskolan behöver verklighetstrogna 

erfarenheter för att utveckla kunskaper och färdigheter (Göransson, 1995). På grund av den 

lägre abstraktionsförmågan har eleverna sämre förmåga att generalisera kunskaperna (a.a.). 

Göransson (1999) påpekar att om generaliserbarhet av kunskaper ska kunna uppnås så måste 

undervisningen ske i olika miljöer. Hon menar att användbara kunskaper sällan är knutna till 

enbart en specifik miljö. Om det är tänkt att eleverna ska använda kunskaperna utanför skolan 

innebär det i praktiken att undervisningen bör ske i miljöer utanför skolan (Göransson, 1999).  

 

En vanlig förekommande pedagogisk strategi är att variera arbetssättet mellan individuellt 

arbete och grupparbete (Göransson, 1995). En svårighet är att konstruera gruppuppgifter som 

elever med olika förmågor och personligheter upplever är motiverande och meningsfulla. 

Olika klasser har olika förutsättningar (Göransson, 1995). Grupparbeten måste anpassas utifrån 

elevernas personegenskaper. Grupparbeten kan därför se mycket olika ut. Läraren måste välja 

och utforma olika typer av grupparbeten i den vardagliga skolsituationen. Kärnan i ett 

grupparbete är att det finns ett samband mellan de enskilda elevernas aktiviteter och ett 

gemensamt resultat. Förståelsen för sådana samband är beroende av orsaksuppfattningen (a.a.).  
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Ju gravare begåvningsnedsättning, desto mera betydelsefullt är det att en effekt upplevs i nära 

anslutning till den egna aktiviteten och är tydligt uppfattbar för sinnena (Göransson, 1995).  

Begreppet grupparbete bör därför relateras till elevernas begåvning och deras möjligheter att 

förstå sambandet mellan sina egna och övriga elevers aktiviteter samt resultatet av dessa. 

Huruvida att tillsammans baka en sockerkaka som man sedan äter upp är ett grupparbete eller 

inte är ur detta perspektiv beroende av elevernas begåvning påpekar Göransson (1995).  

 

Göransson (1999) hävdar att kunskaper inom ämnesområdena Kommunikation, 

Vardagsaktiviteter och Motorik prioriteras. Kunskaper inom Verklighetsuppfattning och 

Estetisk verksamhet inte värderas lika högt.  

 

Kvalitet i särskolan 

Särskolans elevgrupp är heterogen (Skolverket, 2001a; Skolverket, 2007). Detta innebär att 

läraren dels måste hitta den optimala utvecklingspotential, den proximala zonen för varje elev. 

Dels tillämpa den metodik som bäst leder till måluppfyllelse. Enligt Skolverket (2001a) handlar 

kvalitet i särskolan om de mål som formulerats för elevernas undervisning. Om undervisningen 

ska utgå från elevernas individuella behov och förutsättningar, krävs det att dessa är 

konstaterade. Elevens behov ska tillgodoses genom en långsiktig planering utifrån kursplanens 

mål (Skolverket 2001a). En individuell utvecklingsplan ska upprättas och utifrån den ska lärarna 

arbeta målinriktat för att uppnå målen.  

 

Lärarnas utbildning och kompetens är en viktig förutsättning för undervisningen (Blom, 2001; 

Skolverket 2001a). Men de har inte alltid specialiserat sig på barn som ingår i särskolans 

elevkrets (Skolverket, 2002a). Det krävs dock att läraren har generella kunskaper om hur olika 

funktionsnedsättningar påverkar en individ, för att kunna veta vilket arbetssätt som fungerar 

(Linikko, 2009; Blom, 2003). Den vanligaste pedagogiska grundutbildningen för lärare som 

undervisar i träningsskola är förskollärarutbildning (Skolverket, 2002a; Blom, 2001). Att 

förskollärarna har kommit in i skolan menar Ohlsson (2004) har bidragit till ett ändrat 

förhållningssätt som innebär att vara öppen, lyhörd och flexibel.  Enligt Siljehag (2007) handlar 

förskolepedagogiken om att se hela barnet och är därför ett bra redskap när arbetet ska utgå från 

barnens behov och intressen.  

Förändringar i framtiden 

Den nya skollagen är anpassad till en målstyrd skola där kunskap står i fokus (Skolverket, 

2010a; Skolverket 2010b) och den ska börja tillämpas höstterminen 2011 (Skolverket 2010b). 

Från och med läsåret 2011/2012 kommer det att finnas en ny läroplan för alla skolformer 

(Skolverket 2010b). Träningsskolans nya kursplan träder i kraft höstterminen 2011. Det 

kommer inte att finnas betyg men däremot införs två bedömningsnivåer, kunskapskrav för 

grundläggande och fördjupade kunskaper. Syftet med detta är att det ger läraren mer stöd i att 

stimulera varje elevs kunskapsutveckling (Skolverket 2010b). Det blir mer klart uttalat vad 

eleverna ska lära sig. Lärarna får utrymme för att utforma sin undervisning men vissa moment 

måste finnas med (Skolverket 2010b). Tidigare var kursplanen otydligare, det var upp till 

lärarna att tolka målen och uppdraget utifrån sitt eget tycke. Även för elever som har grava 

funktionsnedsättningar ska kunskapsutveckling vara i fokus. Det handlar om att nå så långt som 

möjligt utifrån de individuella förutsättningarna (Skolverket 2010b). 
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”Mål att sträva mot” och ”Mål att uppnå” tas bort och därmed behöver IUP med skriftliga 

omdömen formuleras utifrån den nya kursplanen. IUP ska fungera som ett stöd för elevens 

lärande och innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling i alla ämnesområden samt en 

plan för hur skolan ska arbeta så att eleven utvecklas så långt som möjligt (Skolverket 2010b). 

Bedömning av elevernas kunskapsutveckling ska utgå från kunskapskraven (Skolverket 2010b). 

I träningsskolan ska bedömningen ske med hänsyn till elevens förutsättningar. Införandet av nya 

kursplanen kommer att vara en process under de kommande åren, den ska implementeras i 

arbetslagen, det är därför viktigt att lärarna ges tid för reflektion (Skolverket 2010b). Den 

obligatoriska särskolan byter namn till grundsärskolan (Skolverket 2010a). Elever med autism 

ska endast tillhöra särskolans elevgrupp om de också har en utvecklingsstörning Skolverket 

(2010a) . 

Pedagogisk medvetenhet och kompetens 

Att undervisa elever med utvecklingsstörning är en pedagogisk utmaning hävdar Alm, Berthén, 

Bladini och Johansson (2001). De menar att det ställer stora krav på lärarnas förmåga att 

anpassa lärandemiljön till elevernas förutsättningar. Lärarnas utbildning kan därmed ses som en 

förutsättning för undervisningens kvalitet och innehåll. I detta ingår kunskap om att möta 

kommunikationssvårigheter (.a.a.). Som ett stöd i arbetet ses samtal med föräldrar, en 

kontinuerlig dialog i arbetslaget, samt samarbete med expertis. Genom att reflektera över sitt 

arbete kan pedagogen bli mer medveten om sin egen roll, detta är nödvändigt för att vid behov 

kunna ändra sitt arbetssätt (Wehner Godée, 2000). Lärare i särskolan ser ofta handledning som 

en möjlighet att få stöd i yrkesrollen samt kompetensutveckling. Handledning bidrar till ökad 

medvetenhet och vidgade perspektiv (Alm, Berthén, Bladini och Johansson, 2001). 

 

Kunskap om funktionsnedsättningar 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) påpekar att det avgörande för barns lärande är hur de 

blir bemötta av pedagogerna, barn ska bli bemötta på sin individuella utvecklingsnivå. 

Pedagogisk medvetenhet menar de, syftar på pedagogens teoretiska och erfarenhetsmässiga 

kompetens att utforma en verksamhet som ger optimala betingelser för varje enskilt barn att 

utvecklas och lära. En reflekterande pedagog problematiserar och för en kontinuerlig och kritisk 

diskussion kring den pedagogiska verksamhetens mål, förutsättningar och genomförande 

(Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006). Linikko (2009) påpekar att det krävs att läraren har 

generella kunskaper om hur olika funktionsnedsättningar påverkar en individ, för att kunna veta 

vilket arbetssätt som fungerar. Om en elev har autism så får det ju vissa konsekvenser för 

inlärningen och undervisningen (Alin Åkerman och Liljeroth, 1998). Kunskapen om hur detta 

påverkar enskilda elever kan dock erhållas först i genuina möten med eleverna (Linikko, 2009). 

Skidmore (2004) påpekar att det är viktigt att se elevens utvecklingspotential oavsett diagnos, 

författaren menar att det handlar om att se möjligheter istället för hinder. Linikko (2009) menar 

att det är viktigt att ha förståelse för hur eleven tänker. Detta påverkar lärarens sätt att bemöta 

eleven. Siljehag (2007) hävdar att specialpedagogisk kompetens utgår från ett helhetsperspektiv 

som innebär ett långsiktigt arbete utifrån barns och elevers utveckling.  
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Utvecklingsstörning  

Utvecklingsstörning är en kognitiv funktionsnedsättning (Brodin, 2008). Personer som har en 

utvecklingsstörning har en lägre kapacitet på korttidsminnet och en lägre abstraktionsförmåga. 

Strukturen när det gäller tid, rum, kvalitet, kvantitet och orsak-verkan är enkel och konkret. Den 

lägre kapaciteten på korttidsminnet påverkar och försämrar inlärningsförmågan, så att man bara 

kan fokusera på en sak i taget, man kan inte heller generalisera till andra saker och situationer. 

Eftersom det inlärda är enklare och mer konkret, är flexibiliteten i tänkandet och i direkta 

handlingsoperationer begränsad (Brodin, 2008). Perceptionsförmågan är ofta störd, speciellt om 

det dessutom finns ytterligare funktionsnedsättningar förutom utvecklingsstörningen, eftersom 

detta innebär svårigheter att urskilja och uppfatta sinnesintryck. Upprepning av aktiviteter är av 

speciell betydelse för inlärning och minne, en enkel och konkret miljö kan underlätta för de som 

har en utvecklingsstörning (Brodin, 2008). Tidsfaktorn spelar här en stor roll, men 

tidsuppfattningen är begränsad hos barn som har en utvecklingsstörning. Genom att strukturera 

barnets tillvaro och ge barnet en tidsmässig kontinuitet och ordningsföljd underlättas 

inlärningen generellt. Rutiner underlättar förståelsen av vad som sker i omgivningen (Brodin, 

2008).  

Autism  

För att diagnosen autism ska kunna ställas ska tre viktiga kriterier uppfyllas (Gillberg och 

Peeters, 1999). Dessa kriterier är bristande ömsesidig social interaktion, bristande ömsesidig 

kommunikation (verbal och ickeverbal) samt bristande fantasi, vilket visar sig som en begränsad 

beteenderepertoar. Enligt Gillberg och Peeters (1999) har 80 % av alla personer med autism 

även utvecklingsstörning. Alin Åkerman och Liljeroth (1998) påpekar att autism innebär ett 

annorlunda sätt att reagera på sinnesintryck. Det annorlunda tänkandet och brister i 

kommunikationsförmågan påverkar inlärningsförmågan. Undervisningen måste därför skapa 

möjligheter att öka elevens förmåga att uttrycka behov, önskemål och känslor. Alin Åkerman 

och Liljeroth (1998) hävdar att en stor svårighet är att personer med autism inte vet eller ofta 

glömmer bort vad de ska göra. Enligt Gillberg och Peeters (1999) har barn med autism ett stort 

behov av en mycket tydlig och förutsägbar omgivning. I många skolor startar dagen med 

samling och avslutas ofta med en genomgång av dagens aktiviteter. Detta markerar start och 

avslutning och bygger upp elevens förväntningar inför vad som ska hända. För att tydligt 

strukturera dagen ordnas alla aktiviteter utifrån ett individuellt arbetsschema, där konkreta 

föremål eller bilder används för att signalera de olika aktiviteterna (Alin Åkerman och Liljeroth, 

1998).  

 

Alin Åkerman och Liljeroth (1998) menar att utformningen av undervisningen för elever med 

autism måste byggas upp utifrån kunskaper om autism och en medvetenhet om vad som är 

viktigt för eleven att kunna i framtiden. Det är viktigt att utveckla självständighet i det som rör 

den egna personen (a.a.). Vardagsaktiviteter är ett eget ämnesområde i träningskolans kursplan 

(Skolverket, 2002c). Alin Åkerman och Liljeroth (1998) påpekar att det är skolans ansvar att 

lära eleverna att klara vardagliga aktiviteter såsom hygien, klädsel och måltider men även andra 

vardagliga aktiviteter som att åka buss och gå i affärer. Eleverna tränar dessa förmågor i 

skolan, genom att dessa läggs in som aktiviteter på schemat. Eleverna behöver uppleva det som 

ska läras gång på gång, all inlärning sker genom upprepning (Alin Åkerman och Liljeroth, 

1998).  
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Flerfunktionsnedsättningar 

Enligt Brodin (2008) anses två tredjedelar av alla personer med grav utvecklingsstörning ha 

flerfunktionsnedsättningar. Många har rörelsehinder (RH), epilepsi samt syn- och hörselskador. 

Om ett barn har en grav utvecklingsstörning tillsammans med en eller flera andra svåra 

funktionsnedsättningar påverkas möjligheterna att aktivt samspela med personer i omgivningen 

(Brodin, 2008). Flera funktionsnedsättningar hos en och samma person samverkar och gör att 

konsekvenserna blir mer genomgripande och större än varje enskild funktionsnedsättning 

(Linikko, 2006).  Barn med flera funktionsnedsättningar har ofta nedsatta sinnesfunktioner och 

tolkar sinnesintryck långsammare och ibland annorlunda. Det innebär att de stimuli som ges 

måste anpassas, vara konkreta och kräver tillrättalagd pedagogik utifrån det enskilda barnets 

behov och förmågor (Heister Trygg, 2008). Elever med rörelsehinder (RH) speciellt i 

kombination med hjärnskadeproblematik riskerar att i stor utsträckning återfinnas bland de 

elever som det förväntas lite av (Malmqvist, 2001). Låga förväntningar leder till ett annat 

pedagogiskt bemötande än höga förväntningar, vilket dels påverkar motivationen hos den 

lärande men även den pedagogiska hjälp som eleven får (a.a.).  

Kommunikation 
Att kunna kommunicera är ett grundläggande behov hos alla människor (Brodin, 2008). 

Kommunikation är grundläggande för allt lärande och är dessutom en förutsättning för samspel 

med andra människor (Skolverket, 2002c). Att bygga upp en vilja att kommunicera är därmed 

av stor betydelse för den individuella utvecklingen och för att utveckla relationer. 

Ämnesområdets syfte är att oberoende av grad av funktionsnedsättning utveckla elevens 

förmåga att kommunicera. Målet är att eleverna ska ha förvärvat en identitet som 

kommunicerande part då skolgången avslutas, samt ha en fungerande verbal eller icke-verbal 

kommunikation. Eleven ska utveckla sin förmåga att tolka konkreta föremål som signaler, 

enstaka tecken, ord eller andra språkliga symboler. Eleven ska dessutom efter sina 

förutsättningar kunna kommunicera för att påverka sin omgivning genom att utveckla sin 

förmåga att kommunicera (Skolverket, 2002c).  70 procent av alla personer med 

utvecklingsstörning anses ha svårigheter med tal och kommunikation i någon form, samtliga 

barn som har en grav utvecklingsstörning har grava kommunikationssvårigheter (Brodin, 2008). 

Heister Trygg (2003) påpekar att dessa barn behöver tidigt insatta åtgärder i form av alternativa 

och kompletterande kommunikationsvägar (AKK) och genomtänkta strategier för sin 

undervisning.  

 

Bilder som AKK 

Det finns ett stort behov av bilder hos personer med utvecklingsstörning och 

kommunikationssvårigheter (Heister Trygg, 2005). Vilka bilder man väljer har betydelse. Det är 

viktigt att tänka på att bilderna är intressanta bara om de återger en verklighet som barnet har 

upplevt. För många barn på tidig utvecklingsnivå är det allra viktigaste att uppleva med hela 

kroppen sådant som snö och regn i verkligheten, en bild av samma sak är allt för abstrakt. 

Barnet föredrar ofta bilder av sådant som han eller hon reagerar på i verkliga livet, föräldrar, 

syskon, älsklingsnallen. Bilden ger gemensamt fokus och hjälper barnet att minnas. Bilder kan 

användas som samtalsämne, men också för att barnet ska kunna välja mellan ett par alternativ 

(t.ex. mjölk eller juice). (a.a.) 
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Bildschema är nog det mest utbredda användningsområdet för grafiska bilder, scheman hjälper 

barnet att förstå vad som ska hända, de är naturliga inslag i skolmiljöer (Heister Trygg, 2008). 

Mest används de för att tydliggöra och underlätta struktur och förståelse för barnet. Schemat bör 

bestå av bilder som är lätta att tolka. Bilderna bör ordnas så att det blir tydligt för barnet i vilken 

ordning aktiviteter ska ske. Bilder används ofta för att förstärka instruktioner till barnet. 

Schemat kan bli inkörsport för barnet att använda grafiska bilder också för kommunikation. Det 

är då viktigt att använda bilderna på schemat, att uppmärksamma om barnet visar intresse för 

dem och att tolka det som kommunikation från barnet till personalen. Rutiner och struktur 

hjälper många barn att känna sig trygga i vad som händer och att skapa förväntan för vad som 

kommer att hända (Heister Trygg, 2008).  

 

Tecken som AKK 

Teckenträning är framgångsrikt i arbetet med barn som har kognitiva funktionsnedsättningar 

(Andersson, 2006). Det innebär att använda tecken som stöd till talet i alla vardagliga 

situationer. Men Andersson (2006) hävdar att det finns två kritiska perioder beträffande 

huruvida teckenfärdigheterna upprätthålls eller inte. Den första inträffade när personer i 

omgivningen börjat använda tecken men barnet ännu inte hade börjat. Många slutade då att 

teckna eller minskade sitt tecknande till barnet. Den andra kritiska perioden inträdde när barnet 

började prata. Det visade sig då att barnets ordförråd avstannade beroende på att omgivningen 

inte erbjöd fortsatt stimulans (Andersson, 2006). Tecken behöver användas i interaktion i 

naturliga sammanhang, vardagliga situationer för att vara stödjande i förhållande till barnens 

kommunikation (Andersson, 2006). 

 

Berthén (2007) påpekar att ett språkutvecklande sammanhang för barn med betydande 

kommunikationssvårigheter kännetecknas av att både barnen och de vuxna i omgivningen 

använder tecken som stöd som ett ständigt närvarande språkligt redskap. I hennes studie 

framträder dock en föreställning om att teckenfärdighet tränas genom att eleverna först ska lära 

sig behärska ett begränsat antal tecken och att träningen sker bäst genom många repetitioner för 

att eleverna ska utföra tecknen korrekt, samt att målet för träningen är att elevernas 

teckenfärdigheter ska användas i kommande situationer i framtiden. Detta utgör inga reella 

förutsättningar för elevernas kommunikationsutveckling eftersom kommunikationen i 

klassrummet inte är teckenbaserad hävdar Berthén (2007). 

Barncentrerad kommunikation 

Barn med funktionsnedsättningar är beroende av andra i sin omgivning för att utvecklas 

(Andersson, 2006). Det är därför särskilt viktigt att dessa barn i mycket större utsträckning ges 

möjlighet att kommunicera med vuxna som intar ett barncentrerat perspektiv. Andersson (2006) 

hävdar att de planerade samtalen mellan elever och personal ofta stannar på en utpekande nivå. I 

spontant uppkomna samtal blir ofta innehållet ett annat menar Andersson (2006) eftersom 

personalen då intar en barncentrerad stil där eleverna blir delaktiga i större utsträckning och 

initierar ämnen som engagerar. I dessa kommunikationsstunder kan personalen ge ett språkligt 

stöd som stimulerar och utvecklar samtalet eftersom de då tillsammans skapar ett innehåll och 

utvecklar kunskap om omvärlden. Andersson (2006) menar att när personalen är fokuserad på 

uppgiften och rollen att undervisa, bli samtalet ofta vertikalt, innehållet ett annat och det 

språkliga stödet litet. Detta innebär en ständig balansgång mellan att fokusera på elevens 
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intresse i syfte att få till stånd ett fungerande samtal och personalens ambitioner att initiera och 

slutföra uppgifter. Det är ett pågående pedagogiskt dilemma menar Andersson (2006).  

 

Enligt Heister Trygg (2008) kännetecknas en barncentrerad kommunikation av att den vuxne 

uppmärksammar, uppmuntrar, bekräftar, upprätthåller och vidareutvecklar samspelet. För att ett 

samtal ska kunna utvecklas måste barnet ha tillägnat sig ett antal kommunikationsstrategier 

såsom turtagningsregler, kunna rikta uppmärksamhet och dela fokus med andra. Vidare menar 

Andersson (2006) att begreppsutvecklingen har en avgörande betydelse för barnets 

språkutveckling. Därför har de språkliga förebilderna i barns omgivning viktiga och 

ansvarsfulla uppdrag att utvidga deras begreppsförråd och erbjuda rikliga tillfällen att tillämpa 

dessa. Andersson (2006) skriver att om den vuxne har gemensamt fokus med barnet och lägger 

in en intention i det barnet uttrycker, benämner och bekräftar skeenden i omvärlden så kan 

förutsättningar skapas för att barnets kommunikation utvecklas.    

Dagens samtliga situationer, undervisning, omvårdnad, måltider och rast ska utnyttjas för 

kommunikation (Heister Trygg, 2008). Hygien, på- och avklädning, matning kan vara 

situationer som barnet inte kan påverka själv. Detta kan öka passiviteten och minska 

kommunikativa initiativ. Men de flesta omvårdnadssituationer ger i själva verket rikliga 

möjligheter till val. Även i den pedagogiska verksamheten kan vi försöka öka möjligheterna till 

egna val genom att visa två eller flera föremål som kan passa i en konkret situation. Det är ofta 

lättare att välja bland ett par alternativ än att själv framföra specifika önskemål (Heister Trygg, 

2008). 

Kommunikation för elever på tidig utvecklingsnivå 

Barn med grav utvecklingsstörning saknar ofta ett talat språk och många befinner sig på 

signalnivå vilket innebär att de kommunicerar med signaler och naturliga reaktioner (Brodin, 

2008). Ett barn kan uppfattas som helt passivt, som om han eller hon inte kommunicerar alls. Så 

är det inte hävdar Heister Trygg (2008) bestämt. Kommunikation finns alltid, men den kan vara 

mer eller mindre svår att upptäcka och är därmed också svår att besvara. Ett kommunikativt 

initiativ kan vara att visa en reaktion av något slag, att röra sig, att titta mot ett visst håll, att ge 

ifrån sig ett ljud. En naturlig reaktion innebär att barnet reagerar spontant på att något händer, 

barnet visar med sin reaktion vad det känner eller tycker (Heister Trygg, 2008).  

 

Hautaniemi (2004) talar om en känslomässig kommunikativ kompetens som kan ses som ett sätt 

att kommunicera med sin egen kropp. Genom känslouttryck och kroppsliga rörelser förmedlar 

barnen sina intentioner och sin inställning till omgivningen. Barn med denna kommunikativa 

kompetens är så pass tydliga i sina rörelser och känslouttryck att de vuxna ofta kan läsa av vad 

de menar. Den känslomässiga dimensionen i kommunikationen med barnen är viktig när 

kommunikationen får språklig form (Hautaniemi, 2004). Ytterligare en aspekt av den sortens 

ömsesidiga förståelse är möjligheten att dela känslan av en upplevelse eller en händelse med den 

vuxne. Detta bidrar till att skapa samförstånd, samhörighet och närhet mellan barnet och den 

vuxne menar Hautaniemi (2004). Det är viktigt att lyfta fram ett förståelseinriktat sätt att se på 

barnen med grava funktionsnedsättningar, en förståelse som bygger på tolkningar (Hautaniemi, 

2004).  

 

En del barn som fungerar på tidig utvecklingsnivå utvecklar inga andra uttryckssätt än naturliga 

reaktioner och blir hänvisade till det hela livet ut. Då är det viktigt att dessa reaktioner är kända 

och uppmärksammas av en lyhörd omgivning (Heister Trygg, 2008). Naturliga reaktioner och 
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signaler är något en person gör med kroppen, en blick, en rörelse, ett ljud. Signaler är mer 

avsiktliga än naturliga reaktioner. De kan vara riktade till någon och betyda att barnet vill ha ett 

gensvar från den personen. Naturliga reaktioner och signaler uttrycker ofta grundläggande 

önskemål och behov, men de kan också vara kontaktskapande (Heister Trygg, 2008). Ett barn 

som bara kan använda naturliga reaktioner och signaler är helt beroende av att omgivningen 

tolkar och besvarar det han eller hon uttrycker. Om omgivningen bemöter barnets naturliga 

reaktioner konsekvent kan dessa ibland utvecklas till avsiktliga signaler från barnet (Heister 

Trygg, 2008).  

 

Ett barn med grava funktionsnedsättningar ger inte samma gensvar som barn vanligtvis gör och 

en stor risk finns att barnet inte svarar adekvat (Brodin, 2008). Detta kan medföra att det är svårt 

att få kontakt med barnet och att tolka barnet. Om barnet inte själv pockar på uppmärksamhet 

eller avger de rätta signalerna finns en risk att omgivningen slutar att kommunicera med barnet, 

detta sker ofta omedvetet och successivt. Brodin (2008) pläderar för det motsatta förhållandet, 

då omgivningen arbetar extra intensivt med att bygga upp kontakten med barnet och insisterar 

med att kommunicera med barnet även då det inte svarar.  

 

För barn på tidig utvecklingsnivå ska fokus vara på samspel och interaktion (Heister Trygg, 

2008). Personer i omgivningen behöver kunna tolka sådant som barnet uttrycker med sina 

sinnen. Det ställer krav på att omgivningen är lyhörd och flexibel för att uppfatta det som barnet 

förmedlar med ögon, tonfall, mimik, kroppsspråk, förflyttning, gester (Heister Trygg, 2008).  

Kommunikationen kan aldrig vara ett ämne på schemat, utan kommunikation är en process. För 

att försäkra sig om att kommunikationen stöttas och utvecklas långsiktigt bör alla barn ha en 

plan för hur detta ska ske. De grundläggande behov som barnet behöver uttrycka i vardagen, 

vilka av dessa behov som barnet redan uttrycker och hur barnet uttrycker dem. Det är också 

viktigt att titta på vilka behov som barnet inte får tillgodosedda idag, för att komma fram till hur 

dessa behov ska bli tillgodosedda (Heister Trygg, 2008). Linikko (2009) hävdar att nyckeln till 

ett samspel ligger hos de som arbetar runt eleverna. Beroende på var lärarna lägger fokus kan 

antingen barnet eller barnets funktionsnedsättning bli det centrala. Detta påverkar i sin tur 

kvaliteten i samspelet (Linikko, 2009).  

Att tolka signaler 

Det krävs en ständigt tolkande omgivning för att förstå personer med grava 

flerfunktionsnedsättningar som inte har något tal (Hautaniemi, 2004). Tolkning sker då genom 

reflektion efter iakttagelser av barnens kroppsliga uttryck och ljud. Det sker ett tolkande 

meningsskapande av skillnaden mellan de olika känslotillstånd som barnen uppvisar. Den vuxne 

får i olika situationer en speciell roll, som kan betraktas som en förlängning av barnets egen 

kropp. När barnen strävade efter att utföra vissa aktiviteter som deras funktionsnedsättning inte 

tillät, till exempel förflytta sig till ett visst ställe där det fanns saker som barnet ville utforska, 

krävdes det en vuxna som kunde kompensera för deras oförmågor och underlätta för dem att 

genomföra sina intentioner och på så sätt uppmuntra barnens egna initiativ (Hautaniemi, 2004). 

Barnen strävade efter att aktivt påverka och förändra det som hände. När de inte kunde bemästra 

på egen hand och inte heller fick hjälp av vuxna, upphörde deras kommunikativa sätt att förhålla 

sig till sin omgivning (Hautaniemi, 2004). 
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Kommunikativ miljö 

Det är viktigt att barnet får rikliga upplevelser och erfarenheter eftersom det som barnet har 

varit med om tidigare skapar förväntningar (Heister Trygg, 2008). Erfarenheterna finns med i 

förberedelserna för vad som ska hända. Ett sätt att prova om barnet har en förväntan och att 

väcka förväntan är att ibland stanna upp i en positiv aktivitet och invänta något tecken från 

barnet på att han eller hon vill att du fortsätter. Ett barn med flera funktionshinder har ofta 

nedsatt sinnes- och tolkningsfunktioner och kan därför reagera långsamt (Heister Trygg, 2008). 

Kommunikationen måste ske med konkreta stimuli från omgivningens sida. Det kan vara olika 

föremål som förknippas med den aktivitet som står på schemat, till exempel en sked för nu ska 

vi ÄTA. Heister Trygg (2008) rekommenderar att man ska ta med föremålet redan när då man 

går in i situationen. Föremålet kan på detta sätt användas som en signal för vad som ska hända 

härnäst och för att skapa förväntan för vad som ska komma. Det är lättare för barnet att förstå 

vad som ska hända när personalen håller fram en blöja (TOA). Genom att använda signaler på 

det här sättet skapas en trygg struktur av verkligheten.  

Omgivningens betydelse 

Det finns många sätt att kommunicera utan symboler, framför allt med konkreta föremål och 

bilder. Men saker, bilder och hjälpmedel gör ingenting av sig själva, det krävs pedagogiska 

metoder och ett strukturerat användande för att det ska fungera (Heister Trygg, 2008). Därför 

menar Andersson (2006) att det finns ett behov av kompetensutveckling inom områdena 

flerfunktionsnedsättningar och alternativa kommunikationssätt inom särskolan. Ökad förmåga 

hos personalen brukar leda till ökad förmåga hos barnet (Heister Trygg, 2008). För att öka sin 

kommunikativa kompetens och förmåga att kommunicera behöver personalen få fortbildning 

menar Heister Trygg (2008). Kontinuerlig handledning med fokus på den egna rollen i 

kommunikationen borde vara en självklarhet för alla som i sitt arbete har ansvar för 

kommunikationsutveckling hos barn på tidig utvecklingsnivå (Heister Trygg, 2008). 

 

Heister Trygg (2008) påpekar att det är skolans ansvar att barn får utveckla sin förmåga att 

kommunicera genom språk, symboler, tecken eller signaler och hon lyfter fram att inställningen 

hos personerna i det sociala nätverket avgör hur stor vikt som läggs vid kommunikationen. Hur 

de ser på och talar om barnens förutsättningar och behov är det som verkar ha störst betydelse 

för vilka förväntningar de har, vilket bemötande de ger och hur väl kommunikationen fungerar. 

Personer i omgivningen behöver vara lyhörda och skapa förutsättningar för lärande genom att 

personalen ska förvänta sig att barnet kommunicerar (Heister Trygg, 2008). En kommunikativ 

miljö kännetecknas av att det ges både rikligt med tid och rika tillfällen till spontan och 

varierande kommunikation. Heister Trygg (2008) menar att om barnet får ett konsekvent 

bemötande från andra, upprepade erfarenheter av positivt samspel förstår barnet bättre och 

bättre hur det själv kan påverka andra med sin kommunikation. Kommunikationen från barnet 

blir då mer avsiktlig, mer medveten (Heister Trygg, 2008).  
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Bedömning  

Bedömning är en viktig del i skolans arbete (Alm, Berthén, Bladini och Johansson, 2001). 

Genom att kontinuerligt bedöma elevernas lärande och utveckling är syftet att kvalitetssäkra 

undervisningen gentemot de mål som finns. Individuella planer används som underlag i 

bedömningsarbetet, genom en kontinuerlig utvärdering och revidering av målen i de 

individuella utvecklingsplanerna (.a.a.). Bedömningen bör utföras av de pedagoger som bäst 

känner barnet (Skolverket, 2001b). Som underlag för bedömning av elevers utveckling och 

måluppfyllelse används bland annat observationer, intuition, utvecklingsscheman och olika 

tester (Alm, Berthén, Bladini och Johansson, 2001).  

Bedömning i klassrummet är en pågående process integrerad med undervisningen (Korp, 2003). 

Ett viktigt syfte med bedömning av enskilda elever handlar om att lyfta fram elevens styrkor 

och förmågor, men också att diagnostisera problem och därmed identifiera elevens behov av 

hjälp och stöd i lärandet (Skolverket, 2009a). En sådan bedömning av elevens förutsättningar 

ger stöd för att planera undervisningen. Jönsson (2009) menar att för att identifiera styrkor och 

svagheter hos eleverna, bör elevernas kunskaper sammanställas med jämna mellanrum. Utifrån 

denna kartläggning kan läraren planera för hur elevernas svaga områden kan stärkas (Jönsson, 

2009). 

En bedömning av barnens utveckling sker kontinuerligt, det ger en bild av var barnen ligger i 

olika kunskapsprocesser (Wehner-Godée, 2008). Det handlar om bedömning av barnets sociala, 

motoriska, språkliga, kognitiva och emotionella utveckling. Den sociala utvecklingen såsom 

kontakt med andra barn, men också hur barnet fungerar i grupp och tillsammans med vuxna. 

Den emotionell utveckling handlar om hur barnet ger uttryck för sina känslor, om barnet visar 

tillit, om det känner empati med andra barn. I den motoriska utvecklingen, bedöms finmotorik 

och grovmotorik, balans och koordination. Den språkliga bedömningen består av att man tittar 

närmare på vad barnet har för ordförråd, ordförståelse, uttal och kommunikation. 

Begreppsuppfattning, tankeutveckling, koncentration, minne, inlärningsstrategier och 

perception är områden som pedagogerna tittar närmare på i bedömningen av barnets kognition. 

Man tittar även på hur barnet fungerar i olika vardagssituationer såsom samling, på- och 

avklädning, måltider, vila, hämtning och lämning, vid toalettbesök, hygien. Barnets utveckling 

och färdigheter inom olika områden i förhållande till ålder när det gäller vad och hur barnen 

leker, vilken sorts lekar, språket, grov- och finmotorik, hur barnet löser konflikter, hur 

vuxenkontakten är (Wehner-Godée, 2008). 

Jönsson (2009) hävdar att det är viktigt att bedömningen är anpassad till målen för att läraren 

ska kunna samla in relevant dokumentation. För att kunna bedöma det som är relevant för målen 

bör läraren planera för sin bedömning, inte på måfå samla in dokumentation (Jönsson, 2009).  

För att få information om var eleverna befinner sig i förhållande till målen måste läraren 

utforma uppgifter i relation till målen (Jönsson, 2009). Kunskapsbedömning måste enligt 

Jönsson (2009) baseras på någon form av dokumentation, utifrån vilket ett omdöme formuleras. 

Att sätta ord på tyst kunskap ligger ofta till grund för lärares bedömningar (Jönsson, 2009). 
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Bedömningskompetens i lärarlaget 

Att planera tillsammans i ett arbetslag ger möjlighet att utveckla ett gemensamt, professionellt 

språk för elevernas lärande och bedömning. Genom att tillsammans tolka och konkretisera de 

nationella målen underlättas arbetet med att bedöma elevernas kunskaper. Detta utvecklar också 

bedömarkompetensen så att bedömningen blir mer likvärdig (Skolverket, 2009b). Lärare 

behöver skapa gemensamma rutiner och former för dokumentation av elevernas 

kunskapsutvecklande och lärande, samt utveckla och använda ett gemensamt sakligt språk i 

dokumentationen (Skolverket, 2009b och Skolverket, 2008). Annerstedt (Skolverket, 2002d) 

hävdar att kompetensutveckling genom utbyte av erfarenheter av bedömning måste ske 

kontinuerligt. I Skolverket (2008) påpekas även vikten av att rektor ger skolans lärare 

förutsättningar för att skapa ett gemensamt förhållningssätt till arbetet med den individuella 

utvecklingsplanen. För att få en ökad förståelse och samsyn inom ett lärarlag krävs att man 

kontinuerligt diskuterar och argumenterar kring de mål man arbetar mot, hur man arbetar och 

varför man gör som man gör (Skolverket, 2009a). Att hitta former och skapa rutiner för det 

vardagliga arbetet är en viktig aspekt i arbetet, det kan handla om att bygga upp den kompetens 

som är nödvändig för att kunna hantera uppgifter i det vardagliga arbetet men framförallt krävs 

att pedagogerna utvecklar ett gemensamt arbetssätt (Ohlsson, 2004). Lenz Taguchi (2009) 

påpekar att pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett 

gemensamt reflektionsarbete. Utan diskussion och reflektion kring dokumentationen sker ingen 

utveckling av det egna arbetet.  

Pedagogisk kartläggning  

I samband med införandet av mål i skolan har större fokus riktats på dokumentation såsom 

uppföljningar och utvärderingar (Andreasson, 2007). En förutsättning för att lärare ska kunna 

följa, dokumentera och stödja varje elevs utveckling i förhållande till skolans uppdrag är att 

undervisningen utgår från läroplanens och kursplanernas mål (Skolverket, 2009b). Att skriftligt 

dokumentera elevens kunskapsutveckling och lärande är ett stöd i lärarens arbete med att 

bedöma elevers kunskaper i relation till de nationella målen (Andreasson och Asplund Carlsson, 

2009). Det ska finnas klart uttalade mål för vad barnen ska lära sig och dessa mål ska integreras 

i det dagliga arbetet på så sätt att pedagogerna medvetet och kontinuerligt arbetar i riktning mot 

dem (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006). En viktig utgångspunkt i skolförfattningarna är 

att alla elever ska få den undervisning och stimulans som de behöver för att utifrån sina 

förutsättningar kunna nå så långt som möjligt sin utveckling (Skolverket, 2008). Skolan måste 

sträva efter att undanröja hinder och skapa bästa förutsättningarna för lärande (Skolverket, 

2009a). I undervisningen måste det finnas en balans mellan den fysiska, motoriska, sociala, 

emotionella och kognitiva utvecklingen (Skolverket, 2009a). Detta ställer stora krav på 

pedagogerna att utforma konkreta undervisningsmål för såväl klassen som den enskilde eleven 

Skolverket (2009a). 

Metoder för pedagogisk kartläggning 

För att kunna se att barn utvecklat förmågor, krävs en kontinuerlig observation av barns 

lärprocess och en pedagogisk dokumentation som synliggör barnens läroprocess (Pramling 

Samuelsson och Sheridan, 2006). Enligt Bryman (2002) kan observationer användas för att 

kartlägga och dokumentera elevers beteenden. Strukturerad observation är en metod som rör 

systematiska iakttagelser av individers beteende (Bryman, 2002). Det handlar om en teknik för 

registrering av olika beteenden. Vid strukturerade observationer används ett schema där 

specificerade beteendekategorier kodats och observatören registrerar systematiskt de beteenden 
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som uppstår under olika tidsintervaller, så kallad tidssampling (Bryman, 2002). Schemat ger en 

bild av vad som händer under en lektion och kan användas som grund för en bedömning av 

vilken undervisningsstil som verkar vara mest effektiv. Detta möjliggör ett synliggörande av 

metoder och arbetssätt och därmed en ökad medvetenhet om sin undervisning. Beteenden kan 

även observeras och registreras under en längre tidsperiod (Bryman, 2002).  

Videoobservationer  

Videokameran är ett förträffligt dokumentationsverktyg enligt Wehner Godée (2000). Det finns 

stora fördelar med att kunna dokumentera ljud, bild och rörelse samtidigt. Det ger ett material 

som pedagogen kan gå tillbaka till upprepade gånger för att analysera och reflektera över. 

Videobservationer har visat sig vara en bra metod när det gäller att fånga barns upplevelser och 

lärande, speciellt då barnen har en begränsad verbal förmåga eller helt saknar tal (Wehner 

Godée, 2000). Flödet av händelser gör det svårt att hinna dokumentera i skrift, men med hjälp 

av videoobservationer blir det möjligt att spela upp händelseförloppet om och om igen. Det ger 

pedagogen en möjlighet att få syn på och reflektera över vad som fängslar och upptar barnets 

intresse och att öka medvetenhet om sitt eget arbetssätt (Wehner Godée, 2000). 

Dokumentation 

Dokumentationen är kontextuell och selektiv, det som dokumenteras representerar ett urval. Vid 

observation finns en avsikt, en intention, ett valt perspektiv.  Vid dokumentation påverkar 

teoretiska föreställningar om utveckling och lärande det vi söker men också hur vi går vidare 

Wehner Godée (2000). En av lärarnas viktigaste uppgifter är att bedöma om varje elev närmar 

sig skolans mål inom olika områden (Ellmin och Ellmin, 2003). Wehner Godée (2000) menar 

att det konkreta materialet gör att det pedagogiska arbetet blir synligt. Dokumentation betraktas 

därför som ett viktigt pedagogiskt redskap (Wehner Godée, 2000). Det finns ett behov av att 

synliggöra utvecklingsprocessen.  

 

Att dokumentera innebär att den pedagogiska praktiken blir synlig för barn, föräldrar, 

ledningsansvariga (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006). Wehner-Godée (2008) skriver att 

den vanligaste formen av dokumentation handlar om olika sätt att följa enskilda barns 

utveckling genom observationer, löpande anteckningar och portfolios. All dokumentation, 

utvärdering och uppföljning ska vägleda pedagogerna, så att de på ett bättre sätt kan möta 

barnen i deras lärande (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006). Att beskriva, formulera och 

diskutera sitt eget arbete kan leda till ökad förståelse och förmåga till kritisk granskning genom 

att den tysta kunskapen blir verbaliserad och kopplas till det egna arbetet (Pramling Samuelsson 

och Sheridan, 2006).  

 

Portfolio 

Portfolio är en form av pedagogisk dokumentation där man samlar dokument som ger värdefull 

information om elevernas utveckling och lärande (Ellmin och Ellmin, 2003). Hur en portfolio är 

uppbyggd beror på syftet, vilket lärande man vill lyfta fram och stödja och vilka förmågor 

(färdigheter och kunskaper) man vill täcka in. Det konkreta materialet synliggör 

utvecklingsprocessen genom att elevernas arbeten dateras och sparas undan för undan. Det finns 

en koppling till skolans uppdrag och målen i kursplanen (Ellmin och Ellmin, 2003).  

En portfolio är ingen slumpmässig kombination av elevarbeten utan ett genomtänkt urval 

(Ellmin och Ellmin, 2003). Allt kan inte samlas i en portfolio, den är ett urval av arbeten, därför 
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måste det vara ett medvetet urval. Genom att klargöra syftet med portfolion, vad det är tänkt att 

den ska täcka in och belysa, kommer man fram till vad den ska innehålla.  Bedömning och 

utvärdering av portfolio ska bidra till en förbättring, en utveckling (Ellmin och Ellmin, 2003). 

Portfolio är ett strukturerat och tydligt sätt att dokumentera varje elevs utveckling, det handlar 

om att utveckla en pedagogisk dokumentation, att samla information som synliggör, 

konkretiserar utvecklingsprocessen (Ellmin och Ellmin, 2003). Arbetet med portfolio syftar till 

ökad individualisering, vilket innebär en personligt utformad plan med fokus på vad eleven 

redan kan, vad eleven kan uppnå genom konkreta och tydliga mål. I planen ska det även ingå 

metoder för hur eleven ska stöttas att nå målen. En bred användning av portfolio gör det lättare 

att följa varje elevs utvecklingsbehov och individuella utvecklingsprocess (Ellmin och Ellmin, 

2003). Portfolioarbetet kan ses som ett verktyg som bidrar till ökad medvetenhet om lärandet 

genom reflektion (Ellmin och Ellmin, 2003).  

Individuella utvecklingsplaner (IUP) 

I särskolan har man länge arbetat aktivt med individuella utvecklingsplaner (Skolverket, 2009a). 

De är viktiga instrument för att konkretisera och synliggöra individuella mål och följs upp vid 

utvecklingssamtalen. Elevplanerna kan ses som en ny form av bedömningar, dokumentation av 

elevers förmågor och kompetenser (Andreasson, 2007). Den individuella utvecklingsplanen ska 

vara ett stöd för elevens lärande (Skolverket, 2008). Den ska dels innehålla omdömen om 

elevens kunskapsutveckling, dels en planering av hur skolan ska arbeta för att eleven ska 

utvecklas så långt som möjligt i riktning mot de nationella målen (Skolverket, 2008). De 

skriftliga omdömena ska visa på elevens resultat och sätta fokus på elevens fortsatta 

kunskapsutveckling, samt utgöra underlag för utvecklingssamtal och IUP (Skolverket, 2009a).  

Den individuella utvecklingsplanen ska innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling 

Vallberg Roth (2010). Införandet av individuella planer kan enligt Vallberg Roth (2010) tolkas 

som ett redskap för ökad måluppfyllelse, eftersom de ger underlag för uppföljning på 

individnivå. De kan även ses som ett redskap för att ge vårdnadshavare ökat inflytande 

(Vallberg Roth, 2010). 

 

Elevers och föräldrars inflytande 

Enligt Skolverket (2008) samarbetar träningsskolans lärare med föräldrar i högre utsträckning 

än lärare i grundskolan. En god relation mellan skolan och vårdnadshavarna underlättar samtal 

om elevers svårigheter. Elever i särskola har samma rätt till delaktighet och inflytande i 

undervisningen och det egna lärandet som elever i andra skolformer, men detta måste ta sig 

olika former och uttryck beroende på elevernas förutsättningar (Skolverket, 2009a). Asp Onsjö 

(2006) påpekar att personal och föräldrar ofta träffas relativt frekvent med anledning av elevens 

omfattande behov, detta menar hon inverkar på det sätt som parterna kommunicerar. Även om 

eleven inte själv deltar i samtalet, hörs elevens röst genom att personalen försöker utläsa elevens 

behov med utgångspunkt från analys av elevens agerande (Asp Onsjö, 2006).  
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Sammanfattning  

Elever i träningsskolan har grav till måttlig utvecklingsstörning (Berthén, 2007; Brodin, 2008). 

Enligt Brodin (2008) anses två tredjedelar av alla personer med grav utvecklingsstörning ha 

flerfunktionsnedsättningar. Flera funktionsnedsättningar hos en och samma person samverkar 

och gör att konsekvenserna blir mer genomgripande och större än varje enskild 

funktionsnedsättning (Linikko, 2006). När flera funktionsnedsättningar samspelar påverkas 

även förmågan att kommunicera och samspela (Linikko, 2009; Brodin, 2008). 70 procent av alla 

personer med utvecklingsstörning anses ha svårigheter med tal och kommunikation i någon 

form, samtliga barn som har en grav utvecklingsstörning har grava kommunikationssvårigheter 

(Brodin, 2008). Kommunikation är grundläggande för allt lärande och är dessutom en 

förutsättning för samspel med andra människor (Skolverket, 2002c). Att bygga upp en vilja att 

kommunicera är därmed av stor betydelse för den individuella utvecklingen. Ämnesområdets 

syfte är att oberoende av grad av funktionsnedsättning utveckla elevens förmåga att 

kommunicera för att påverka sin omgivning (Skolverket, 2002c).   

Kunskap om olika funktionsnedsättningar är nödvändigt för att läraren ska kunna göra en 

adekvat bedömning och för att utforma undervisningen (Linikko, 2009; Blom, 2003). 

 

Kvalitet i särskolan handlar om de mål som formulerats för varje enskild elev (Skolverket, 

2001). Den individuella utvecklingsplanen ska innehålla omdömen om elevens 

kunskapsutveckling Vallberg Roth (2010). Införandet av individuella planer kan enligt Vallberg 

Roth (2010) tolkas som ett redskap för ökad måluppfyllelse, eftersom de ger underlag för 

uppföljning på individnivå. En förutsättning för att lärare ska kunna följa, dokumentera och 

stödja varje elevs utveckling i förhållande till skolans uppdrag är att undervisningen utgår från 

läroplanens och kursplanernas mål (Skolverket, 2009b). Att skriftligt dokumentera elevens 

kunskapsutveckling och lärande är ett stöd i lärarens arbete med att bedöma elevers kunskaper i 

relation till de nationella målen (Andreasson och Asplund Carlsson, 2009). Det ska finnas klart 

uttalade mål för vad barnen ska lära sig och dessa mål ska integreras i det dagliga arbetet på så 

sätt att pedagogerna medvetet och kontinuerligt arbetar i riktning mot dem (Pramling 

Samuelsson och Sheridan, 2006). En viktig utgångspunkt i skolförfattningarna är att alla elever 

ska få den undervisning och stimulans som de behöver för att utifrån sina förutsättningar kunna 

nå så långt som möjligt sin utveckling (Skolverket, 2008). Skolan måste sträva efter att 

undanröja hinder och skapa bästa förutsättningarna för lärande (Skolverket, 2009a). 

 

Bedömning är en viktig del i skolans arbete (Alm, Berthén, Bladini och Johansson, 2001). För 

att kunna se att barn utvecklat förmågor, krävs en kontinuerlig observation av barns lärprocess 

och en pedagogisk dokumentation som synliggör barnens läroprocess (Pramling Samuelsson 

och Sheridan, 2006). Genom att kontinuerligt bedöma elevernas lärande och utveckling är syftet 

att kvalitetssäkra undervisningen gentemot de mål som finns (Alm, Berthén, Bladini och 

Johansson, 2001). Bedömning i klassrummet är en pågående process integrerad med 

undervisningen (Korp, 2003). En bedömning av barnens utveckling sker kontinuerligt, det ger 

en bild av var barnen ligger i olika kunskapsprocesser (Wehner-Godée, 2008). 

Videobservationer har visat sig vara en bra metod när det gäller att fånga barns upplevelser och 

lärande, speciellt då barnen har en begränsad verbal förmåga eller helt saknar tal (Wehner 

Godée, 2000).  
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Metod 

Ett forsknings- eller utredningsarbete börjar alltid med ett problem som man avser lösa eller 

belysa genom undersökningen, något som man är intresserad av att skaffa sig ny eller fördjupad 

kunskap om (Patel och Davidson, 2003). I diskussioner om syfte kommer man automatiskt in på 

frågan om vilken slags studie man ska genomföra. Då blir det relevant att ställa sig frågan om 

undersökningen ska vara kvantitativ eller kvalitativ påpekar Trost (2001). Om frågeställningen 

gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt ska man välja en kvantitativ studie. Men om 

frågeställningen handlar om att förstå eller hitta ett mönster ska man välja att genomföra en 

kvalitativ studie (a.a).  

Val av metod 
Jag har valt att genomföra halvstrukturerade intervjuer med nio lärare som arbetar i 

träningsskolan och som ansvarar för arbetet med bedömning av elevers kunskapsutveckling.   

Med halvstrukturerad menas att den varken är ett öppet vardagssamtal eller ett slutet 

frågeformulär (Kvale, 1997). En halvstrukturerad intervju försöker fånga teman i den levda 

vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget perspektiv menar Kvale (1997). Att tematisera 

en intervjustudie innebär att man klargör syftet med studien.  

 

Jag använde mig av en frågeguide (se bilaga 2) under intervjuerna, eftersom jag anser att det är 

viktigt att ha möjligheten att ställa följdfrågor för att kunna utveckla och fördjupa svaren. Den 

halvstrukturerade intervjun genomförs enligt en frågeguide som fokuserar på vissa områden och 

kan innehålla förslag på frågor (Kvale, 1997). Enligt Trost (2005) ska frågeguiden vara 

strukturerad och ha en logisk ordning. Däremot kan själva intervjun ha en helt annan struktur. 

Följsamhet under intervjuarbetet är a och o menar han. Följdfrågor är beroende av intervjuarens 

sätt att förstå och att tänka i vidare banor. Redan vid insamlandet av data sker tolkningar av 

data, själva intervjuandet innebär en start för bearbetningen och analysen (Trost, 2005). 

Gustavsson (2000) påpekar att det är viktigt att man lyckas samla in relevanta data. Författaren 

hävdar att forskaren ständigt bör göra bedömningar av datas relevans för den aktuella 

frågeställningen.  

 

Kvale (1997) påpekar att kunskap om ämnet för intervjun krävs för att följa upp 

intervjupersonernas svar genom att ställa relevanta följdfrågor. Intervjuaren måste hela tiden 

fatta beslut om vad hon ska fråga om och hur, vilka aspekter av intervjupersonens svar som ska 

följas upp. Detta kräver att intervjuaren är engagerad i den konkreta situationen och känslig för 

de ledtrådar som kan hjälpa till att utveckla intervjun i stället för att rikta all uppmärksamhet på 

frågeguiden. Kvale menar att uppmärksamheten bör riktas mot följdfrågorna, vilket förutsätter 

aktivt lyssnande. Intervjun tolkas i stor utsträckning under själva intervjun (Kvale, 1997). 

Bryman (2002) skriver att intervjuaren behöver vara lyhörd för intervjupersonens svar för att 

kunna följa upp svaren. Följdfrågor innebär att man ber intervjupersonen utveckla sina svar på 

olika sätt. Vidare bör intervjun genomföras i en lugn, ostörd miljö. Dels för att inte påverka 

resultatet, dels för ljudkvaliteten på bandinspelningarna (Bryman, 2002).  
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För att prova intervjufrågorna genomfördes en pilotstudie med två personer. Avsikten med detta 

var att se hur frågorna uppfattades. Min förhoppning var att intervjupersonernas svar skulle visa 

om de behöver formuleras om. Enligt Kvale (1997) är det vanligt att man med hjälp av 

pilotintervjuer försöker kartlägga de viktigaste aspekterna av ett ämne, men också testa hur 

frågorna uppfattas när man konstruerar frågeformulär. Frågorna reviderades efter pilotstudien. 

Förförståelse 
Jag har själv arbetat i träningsskolan under flera år och har därmed utvecklat en förförståelse för 

denna skolform/pedagogiska verksamhet. Thurén (2007) påpekar att förförståelsen präglar vårt 

sätt att se på verkligheten. Vi uppfattar inte verkligheten enbart genom våra sinnen. Det som 

förefaller vara rena sinnesintryck innehåller i själva verket en god portion tolkning (Thurén, 

2007).  

 

Gustavsson (2000) menar att vetenskaplig tolkning har många likheter med vardagstolkning och 

vardagsförståelse. Vi tolkar för att förstå betydelser, innebörder eller meningar i något. Att tolka 

är att foga ihop erfarenheter till meningsfull helhet (Gustavsson, 2000). Ödman (1995) påpekar 

att när vi tolkar världen gör vi det med utgångspunkt från vår egen förförståelse. Vidare menar 

författaren att distansering krävs för att vi ska kunna tolka och förstå. 

 

Undersökningsgrupper och urval 
Urvalet har gjorts utifrån ett bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2002) består ett så kallat 

bekvämlighetsurval av personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren. På den 

ena skolan har jag gjort delar av min verksamhetsförlagda utbildning (VFU). I vetenskapliga 

undersökningar är det vanligt att vända sig till utvalda informanter (Gustavsson, 2000). Mitt val 

av lärare i träningsskola motiveras med att de är informanter vars erfarenheter är unika.  

 

Undersökningens genomförande 
Enligt Trost (2005) kan det vara lämpligt att ta den första kontakten brevledes för att förbereda 

personen i fråga om senare telefonkontakt. Efter klartecken från respektive skolas rektor 

skickades missivbrev (se bilaga 1) ut till de tilltänkta intervjupersonerna. Genom detta hoppades 

jag få kontakt med lärare som var intresserade av att medverka i studien. Trost (2001) 

rekommenderar att utforma missivbrevet så att det ser inbjudande ut. Texten ska börja med 

information om syfte och innehåll och det bör inte vara för långt. Samtidigt som det ska vara så 

kort som möjligt, ska det innehålla en mängd information. Missivbrev skickades ut via e-post 

till sammanlagt tio lärare. Min förhoppning var att få åtta respondenter. Tre av lärarna svarade 

själva och jag tog därefter kontakt med dem genom telefon och bokade in tid för intervju. Sedan 

ringde jag upp de andra lärarna och ställde frågan om de ville delta i studien. Nio av tio 

tillfrågade lärare deltog i studien. En lärare var inte intresserad av att delta.  

 

Jag använde bandspelare vid intervjuerna för att kunna ägna mig åt dialogen. Att använda 

bandspelare ger intervjuaren frihet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun 

menar Kvale (1997).  Intervjuaren behöver då inte göra en massa anteckningar utan kan 



 

 25 

koncentrera sig på frågorna och svaren (Trost, 2005). Omfattande anteckningar under en 

intervju kan vara distraherande, eftersom det innebär avbrott i det fria samtalsflödet (Kvale, 

1997). Intervjun skrivs vanligen ut, den utskrivna texten och bandinspelningen utgör det 

material som blir föremål för analys (Kvale, 1997). 

 

Intervjuerna transkriberades ordagrant. Därefter jämfördes svaren för att se skillnader och 

likheter. Resultatet har sedan sammanställts i olika teman som framkommit utifrån de aktuella 

frågeställningarna.  Jag har tagit bort vissa talspråksord i de redovisade citaten, såsom liksom 

och så att säga.  Jag har varit noga med att inte göra ändringar som påverkar innehållet i sig. 

Gustavsson (2000) skriver att vid analyser av transkriberade intervjuer reduceras texten, det vill 

säga datamängden, till det mest intressanta. Sedan genomförs en så kallad kodning av data, 

vilket innebär att man söker efter mönster för att kunna kategorisera data, samt ordna materialet 

under empiriskt inspirerade rubriker (Gustavsson, 2000). När information samlats in i ett 

forskningsarbete behöver forskaren systematisera, komprimera och bearbeta materialet för att 

kunna besvara de aktuella frågeställningarna (Patel och Danielsson, 2002). 

 

Trovärdighet  
Enligt Trost (2001) hör begreppen reliabilitet och validitet hemma i kvantitativa studier såsom 

laboratorieexperiment, stora enkät- eller intervjuundersökningar och liknande. Vid kvalitativa 

studier menar författaren att det inte är lämpligt att använda dessa begrepp, då passar det bättre 

att tala om trovärdighet. Trovärdighet handlar om att kunna visa att data är insamlade på ett 

seriöst sätt och att data är relevanta för den aktuella frågeställningen (Trost, 2005). För att kunna 

visa läsaren att tolkningar och analyser av resultatet är trovärdiga bör forskaren redovisa citat 

som stödjer detta. Detta benämner Kvale (1997) kommunikativ validitet.  

 

Etiska aspekter 
Att intervjua innebär en aktiv process där intervjuare och intervjuperson producerar kunskap 

genom sin relation (Kvale, 1997). Intervjuandet bygger på intervjuarens praktiska färdigheter 

och personliga omdöme. Samspelet mellan intervjuare och intervjuperson är fyllt av etiska 

problem. Kvale påpekar att kvalitativa metoder såsom intervjuer är förbundna med andra etiska 

problem än undersökningar med frågeformulär där konfidentialiteten säkras genom 

beräkningarna av genomsnittssvärden för svaren på frågorna. I en kvalitativ 

intervjuundersökning måste man därför se till att skydda intervjupersonernas personliga 

integritet. Konfidentialitet i forskning betyder att data som kan identifiera deltagarna i 

undersökningen inte kommer att avslöjas (Kvale, 1997). För att säkerställa konfidentialiteten 

har intervjupersonerna kodats.  

 

Jag skickade ut ett missivbrev (se bilaga 1) med en förfrågan om deltagande i intervjustudie till 

de tilltänkta intervjupersonerna. I brevet informerade jag om undersökningens syfte 

(informationskravet) och att deltagandet är frivilligt (samtyckeskravet). Vidare upplyste jag 

respondenterna i detta brev om att svaren jag får kommer att behandlas utan identitetsuppgifter 

(konfidentialitetskravet) och att materialet kommer att användas till ett självständigt arbete på 

avancerad nivå (nyttjandekravet) samt förstöras efter examination (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Metoddiskussion 

Varje intervju är unik, variationen av följdfrågor gör att intervjuerna inte är identiska. Jag har 

försökt vara lyhörd för intervjupersonerna och koncentrerat mig på en dialog kring de givna 

frågeområdena. Min ambition var att förhålla mig objektiv och neutral under min studie.  

Jag valde att inte skicka ut frågorna i förväg vilket kan påverka resultatet. På vilket sätt är det 

svårt att sia om. Då intervjupersonerna får läsa intervjufrågorna i förväg kan de tänka igenom 

svaren före intervjun. Detta innebär en risk att svaren tillrättaläggs, om intervjupersonerna 

svarar på ett sätt som de anser vara korrekt. De kan uppleva att det förväntas att de ska svara på 

ett speciellt sätt. Detta ville jag undvika.  

 

Alla intervjuer genomfördes enligt överrenskommelse på intervjupersonernas arbetsplats. 

Intervjuerna varade i en timme då detta var den tid som fanns till förfogande. Jag anpassade mig 

efter respektive lärares planeringstid för att underlätta deltagandet i studien. Vid två intervjuer 

knackade en kollega på för att informera intervjupersonen om något.  

En intervju avbröts en kort stund för lokalbyte. Jag bedömer dock att detta inte påverkade 

intervjuerna negativt på något sätt. Intervjupersonerna var engagerade i ämnet och genom att jag 

spolade tillbaka bandet kom vi snabbt tillbaka till den aktuella frågan. 

 

Denna studie är begränsad då den enbart bygger på intervjupersonernas utsagor. Att kombinera 

intervjuerna med observationer samt en granskning av elevernas IUP skulle gett en bredare bild 

av hur lärarna arbetar med bedömning. En sådan granskning skulle kunnat gett underlag för att 

avgöra om intervjupersonernas svar stämmer överrens med hur de agerar. Frågan är om det 

endast är lärarnas intentioner och ambitioner som återspeglats, eller om resultatet visar hur det 

verkligen förhåller sig. Att kombinera flera metoder för att få svar på sina frågeställningar 

benämner Trost (2007) triangulering. Genom att använda flera metoder kan man få fram data 

som man kan lita på i större utsträckning (Trost, 2007). Genom att den tid som fanns till 

förfogande var begränsad, var det inte möjligt att genomföra observationer och granskning av 

IUP.  
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Resultat 

Föreliggande studie genomfördes i en kommun i mellersta Sverige. Lärarna som deltog i studien 

arbetar på två enheter inom träningsskolan i samma kommun. Bägge enheterna är kommunala. 

Skola A ligger helt fristående medan Skola B är integrerad i grundskolans lokaler. I skola A 

finns fyra klasser, skola B består av sex klasser. Gemensamt är att lärarna arbetar i 

speciallärarlag som utgörs av klasslärare, resurslärare samt 1-2 förskollärare och/eller 

elevassistent. I vissa fall finns även personliga assistenter i klassen. Eleverna är spridda i ålder, 

från år 1 till år 10. På skola A går även elever i så kallad verksamhetsträning, en inriktning av 

gymnasiesärskolan. Klasserna är åldersblandade, grupper med elever har skapats utifrån att de 

på olika sätt anses passa ihop. Jag har intervjuat nio lärare som arbetar som klasslärare i 

träningsskolan. Detta är ett medvetet val då det är just klasslärare som ansvarar för 

bedömningen av eleverna samt upprättandet av IUP. Det skulle även medföra en spridning av 

eleverna vilket jag hoppades skulle ge en bild av den variation av elever som finns i 

träningsskolan.  

 

Samtliga lärare har en specialpedagogexamen, de tog examen mellan 1995 och 2007.  Detta 

innebär att de till viss del har olika innehåll i sina utbildningar. Tidigare fanns valbara 

inriktningar mot olika funktionsnedsättningar inom specialpedagogprogrammet. Dessa 

inriktningar var syn, hörsel, komplicerad inlärning samt utvecklingsstörning. År 2000 togs 

inriktningarna bort vilket innebär att endast en lärare har läst specialpedagogprogrammet med 

inriktning mot utvecklingsstörning. Samtliga lärare uppger dock att de har kompletterat sin 

utbildning med fristående kurser i specialpedagogik med inriktning mot olika 

funktionsnedsättningar.   

 

Lärarna kommer att betecknas A1, A2, A3, A4 och B1, B2, B3, B4 samt B5. 

 
 

Lärare beteckning Undervisar elever i 

följande årskurs 

Specialpedagog 

examen år 

Grundutbildning 

A1 år 1-7 2005 förskollärare 

A2 år 5-7 2007 förskollärare 

A3 år7-14 2006 förskollärare 

A4 år 9-14 2006 förskollärare 

B1 år 1-6 2003 förskollärare 

B2 år 4-8 1995 fritidspedagog 

B3 år 4-10 2004 förskollärare 

B4 år 5-9 2005 förskollärare 

B5 år 6-10 2005 fritidspedagog 

 

Tabell 1 visar lärarnas examen år och grundutbildning. Sju av lärarna är förskollärare i grunden, 

två lärare är fritidspedagoger i grunden.  
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Bedömning av elevers kunskapsutveckling 

En grundläggande svårighet när det gäller bedömning av elevers lärande och 

kunskapsutveckling i träningsskolan menar lärarna är att avgöra om eleven har uppnått målet. 

Svårigheten handlar om att bedöma att eleven kan något, när det är kunskap.   

 

Det är ju en svår fråga tycker jag för när kan man bedöma att de kan nånting? Det gäller ju 

att man tänker på de mål man sätter och att man försöker kolla att de klarar av de sakerna i 

olika miljöer och med olika personer innan man bedömer att det är kunskap, något som de 

kan.. (B3) 

 

Läraren menar att då eleverna har stora behov av individuella anpassningar i undervisningen så 

är lärandet beroende av att de rätta förutsättningarna ges. Ytterligare en svårighet är att 

elevernas kunskap kan vara bundet till den aktuella kontexten, lärandet kan vara kontextuell. 

 

Man kan ju sätta mål som eleven når just för att man har anpassat och gjort förutsättningar 

för att eleven ska nå målet i klassrummet, där man kanske jobbar just med det målet..men 

när eleven kommer i en annan miljö och möter det där, det vi har tränat på, då är det så att 

säga inte anpassat så..den anpassning som fanns i den miljön där vi har tränat..där har vi 

svårigheten, det kan vara svårt att ta med sig kunskapen som man har lärt sig på ett ställe 

till en annan miljö. Det tycker jag att vi märker bland våra elever i träningsskolan, att 

kunskapen kan vara bunden till en speciell miljö..eftersom vi är bra på att anpassa. (B2) 

 

Vad utgår lärarna från i sin bedömning? 

Vid bedömningen av elevers kunskapsutveckling utgår lärarna från träningsskolans kursplan.  I 

kursplanens fem ämnesområden ingår olika mål att uppnå. Samtliga lärare nämner här att de 

utgår från målen i elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP) i sin bedömning.  

 

Vad det är som bedöms det beror ju på vilket mål jag har satt upp för eleven (A2) 

 

Vi bryter ju ner allting i små detaljer.. små inlärningsmoment där vi bedömer varje 

inlärningsmoment..hur går det här nu då? (B5) 

 

Det finns en stor variation av elever i träningsskolan. Dessutom har eleverna ofta en ojämn 

begåvningsprofil vilket innebär att de har kommit olika långt i utvecklingen inom olika 

områden.  

 

Det är ju väldigt individuellt.. utifrån varje barn..jättesvårt eftersom alla elever är så otroligt 

olika och vi har ju väldigt spretigt i grupperna.. dels är ju varje elev spretig i sin utveckling 

inom olika områden, de har ju så olika förmågor i olika områden..det är väldiga nivåskillnader 

på eleverna..Vi har ju allt från de som läser och skriver till elever som är på väldig konkret 

nivå.. Ojämn begåvningsprofil är väldigt vanligt, att de är väldigt ojämna.. att man har små 

bitar som man är jätteduktig på sen är de sämre på annat.. (B1) 
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De kan ju vara jätteduktig på vissa saker..och det är väl där man kan tycka själv att det är 

lite svårt med bedömningen, man kan lätt tro att de klarar mer..och så gör de inte det, i ett 

annat område..eftersom de är så ojämn..så det är inte lätt heller att bara ta ett färdigt 

kartläggningsmaterial.. (B4) 

 

Kartläggning och dokumentation  

Bedömningen av elevers kunskapsutveckling utgår från den kartläggning och dokumentation 

som utförs kontinuerligt. En lärare berättar att löpande anteckningar skrivs ner för hand i ett 

vanligt kollegieblock under läsåret. Läraren menar att det är svårt att samla in information då de 

är flera personer som jobbar med eleverna. Därför är det viktigt att de alla hjälps åt med att föra 

anteckningar eftersom det är bra att få en samlad bild. Det är värdefullt att kunna gå tillbaka i 

dokumentationen för att upptäcka mönster. Kartläggningen blir på så sätt ett stöd för läraren vid 

bedömningen. Kartläggning och dokumentation utgör även viktiga verktyg för att kunna påvisa 

behov av resurser, handledning, konsultation och fortbildning samt utgöra en grund vid så 

kallade överlämningar då elever byter skolform. Dokumentationen synliggör elevernas 

kunskapsutveckling och det pedagogiska arbetet med eleverna. 

 

Det är jätteviktigt att dokumentera..alltså det behöver kanske bara vara en kråka i ett 

papper, eller så kan man ju göra så att man börjar filma, man filmar en snutt när man sätter 

målet..efter två veckor ska jag filma igen och sen efter ytterligare två veckor..så att man 

följer upp det hela tiden, för att sen då kunna sätta sig och titta på alla de här filmsnuttarna 

och då kunna se..jamen titta det har ju faktiskt skett en utveckling.. han kanske inte cyklar 

hela vägen men han cyklar fyra tramptag själv..och det ser man inte annars..det glömmer 

man bort om man inte dokumenterar.. (A4) 

 

Portfolio används genom att lärarna spar utvalda uppgifter, teckningar, digitala foton och annat 

som visar på en utveckling.  

 

Vi måste ju dokumentera för att se utvecklingen.. portfolio till exempel..som jag försöker 

använda mig av..jag samlar in saker som eleven har gjort, teckningar eller fotar saker som 

de har gjort i slöjden..eller vid andra situationer (aktiviteter) /…/ genom dokumentation blir 

det konkret, föräldrarna får också vara med i processen.. (B2) 

 

För att komma till rätta med oönskat beteende kan det vara värdefullt att kartlägga när, hur ofta 

och i vilka situationer det uppstår. Syftet är att hitta orsaksmönster till vad som utlöst beteendet. 

Genom att försöka hitta den bakomliggande orsaken kan beteendet förebyggas. 

 

Vi antecknar till exempel när eleven.. vid svåra situationer alltså..när det händer nånting som 

är svårt..jag jobbar med elever som..där man kan ha utåtagerande beteende..och där 

antecknar vi..skriver vad som händer för att sedan försöka hitta en lösning till det 

problemet.. hur vi agerade eller om det var nånting runt omkring som påverkade.. (B2) 
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Nu har det upprepats, vad ska vi göra? Och så tänker man till..egentligen gör man 

åtgärdsprogram hela tiden..på beteendestörningar, olika beteendemönster..fast man skriver 

inte ner det, man dokumenterar för lite.. (B4) 

 

Genom att kartlägga förekomsten av epilepsianfall kan värdefull information om vilka faktorer 

som påverkar. Utåtagerande beteende kan ha flera orsaker. Eleven kan vara trött eller hungrig, 

eller frustrerad över att inte förstå vad som ska hända, vad som förväntas. Det kan också bero på 

personalens bemötande, förhållningssättet.  

 

Jag för dagbok, i en almanacka..det blir mer skrivet om vissa elever, för att man vill hitta, 

man vill se rytmen..varför händer det här? Det beror på avlastning? Eller vad beror det på? ja 

mönster (vid utåtagerande beteende) men det är andra saker också, det kan vara 

epilepsianfall som man kan hitta mönster..och vem funkar det bättre med och så? Vad kan vi 

förbättra? För oftast är det vi som inte tillrättalagt (miljön) tillräckligt, eller styr tillräckligt bra 

när det händer.. (B5) 

 

Bedömningsredskap  

Lärarna menar att det är svårt att hitta kartläggningsmaterial som är anpassat för träningsskolans 

elever. Flera lärare talar om att de ofta är så att de endast kan använda vissa utvalda delar av 

olika kartläggningsmaterial, de plockar ut de bitar som passar eleven. 

 

Det är svårt att hitta ett material som är anpassat för våra barn, man måste nästan uppfinna 

det själv.. (A4) 

 

Man skulle önska att det fanns nåt ultimat redskap som passade i alla lägen, men så är det ju 

inte..det är ju som med allting annat, att man får hitta bitar här och där som kan passa för 

oss.. (B3) 

 

Flera av lärarna berättar att de använder en kartläggningspärm som är indelad efter 

träningsskolans fem ämnesområden. Den så kallade IUP pärmen är väldigt konkret. Pärmen ses 

som ett bra sätt att kartlägga förmågor genom att den innehåller måluppfyllelseskalor i vilka 

lärarna kan gå in och titta på specifika delar av till exempel i ämnesområdet Kommunikation.  

 

Vi har ett kartläggningsmaterial som är utifrån våra ämnesområden..det är ganska enkelt 

med kryss och om man klarar, eller är på väg eller inte uppnått då..(målen) (B1) 

 

Vardagsaktiviteter är ett annat ämnesområde som handlar om att eleven ska utveckla 

självständighet kring dagliga rutiner som rör den egna personen. Här ingår måltider, hygien 

samt av- och påklädning. 
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Det finns ju mål att man ska kunna klä på sig själv, klä av sig själv.. matsituationer.. den 

gamla ADL träningen finns ju kvar..toalett och allting.. (B5) 

 

Kartläggningen kan genomföras upprepade gånger under skoltiden. Läraren berättar att det 

genom denna genomgång händer att läraren upptäcker att förmågorna har utvecklats, att läraren 

upplever att nu kan eleven det på ett fördjupat sätt. Men det kan även hända att lärarna 

upptäcker att förmågor inte finns kvar. Ibland beror detta på att lärarna inte längre arbetar med 

målet aktivt, eftersom de har gått vidare och arbetar med nya saker.  

 

 

Det som är svårt är att om de inte tränar på tre månader eller en sommar så kan de gå bakåt 

igen..en del gör det ju väldigt mycket och en del gör det ju bara litegrann och så repeterar 

man så finns det där..så det här med att målet är uppnått det är lite efter ens eget tycke och 

smak.. (B4) 

 

Jag kanske har gett ett omdöme då, att målet är uppnått och så kommer jag tillbaka sen 

efter två år.. och då vet man att vi har jobbat mot det här målet tidigare och då kunde 

eleven det här och sen så helt plötsligt finns ingenting kvar utav det..det är det som är så 

svårt med de här eleverna.. (A2) 

 

Videoobservationer 

Videoobservationer är den mest förekommande metoden för att kartlägga elevernas 

kunskapsutveckling.  

 

När jag sätter mål kring eleverna, tillsammans med föräldrarna..då när vi har kommit 

överrens om vilket mål vi ska prioritera..då brukar vi filma för att se hur det ser ut..idag när 

vi börjar och sen filmar vi under vägen och när vi har uppnått målet /…/ för att kunna visa för 

föräldrarna.. det är alltid mycket lättare när man får se i verkligheten än när jag muntligt 

berättar att nu har eleven lärt sig det här..ibland kan det ju hända att eleverna har 

kunskaper här i skolan som de inte har hemma..att de gör saker här som de inte gör hemma 

och tvärtom..men får föräldrarna se det på bild då ser de att oj det har hänt.. (B2) 

 

Lärarna menar att videoinspelningar är ett mycket bra redskap för att synliggöra 

utvecklingsprocessen för föräldrar.  

 

..mycket bättre att videofilma för då kan man peka på den där lilla signalen som är jättesvår 

att skriva om så att någon förstår vad jag menar..  (A1) 

 

Videoinspelningar kan synliggöra att det finns ett behov av att förändra lärarens eget arbetsätt, 

metoder för undervisningen. Det bästa är att använda ett stativ till videokameran eftersom 

eleverna lätt kan tappa fokus om någon vuxen står och filmar.  
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jag använder videokamera mycket, jag observerar lika mycket mig själv, mitt egna agerande 

tillsammans med eleven..vad jag kan ändra på, på mig för att vi ska få större måluppfyllelse 

..jag kanske måste fundera över vilka metoder jag använder, jag kanske måste ändra dem.. 

(A4) 

Internetbaserad IUP en datorstödd metod 

En lärare framhåller och lovordar en internetbaserad datorstödd metod med färdiga mallar som 

används för dokumentation, kopplade till målen kursplanen. Tanken är att det ska fungera som 

en gemensam plattform i arbetslaget, såväl klasslärare, resurslärare och de förskollärare som 

arbetar i klassen kan snabbt och smidigt gå in och skriva ner sina reflektioner direkt efter en 

lektion. Denna metod menar läraren är ett levande verktyg där även föräldrarna görs delaktiga i 

större utsträckning. Digitala foton och filmsnuttar kan läggas in som ett komplement till den 

skrivna texten. Föräldrarna får genom denna typ av dokumentation en större inblick i 

undervisningen, en större förståelse vilket kan öka deras medvetenhet om de mål som finns i 

kursplanen. Läraren menar att samarbetet med föräldrarna har ökat vilket läraren upplever 

positivt. Föräldrarna har blivit mer delaktiga och därmed fått större inflytande. De kan i större 

utsträckning vara med och påverka vilka mål som prioriteras. Läraren menar att pappers IUP är 

hyllvärmare, deras tid är förbi. Men mallarna har inte stämt ordentligt. Läraren menar att 

metoden fortfarande är under uppbyggnad.  

 

Det är ett embryo som vi behöver omarbeta..mallarna har inte stämt ordentligt utan vi är 

tvungna att omarbeta mallarna.. (A2) 

 

Men alla lärare är inte lika odelat positiva till detta redskap. En lärare riktar kritik mot att ett 

företag tjänar pengar på detta. Läraren menar att de skulle kunna göra en egen mall på skolan, 

som är bättre anpassad till skolans behov och egna önskemål. Två lärare påpekar att det inte är 

anpassat för elever som går i så kallad verksamhetsträning. Verksamhetsträning är den 

gymnasieform som träningsskolans elever ofta fortsätter till efter avslutad skolgång i 

träningsskolan.  

 

Det skulle kunna vara ett bra redskap eftersom all personal kan gå in och skriva fortlöpande 

anteckningar som logg. Men det är ännu inte anpassat för gymnasiesärskolan. Läraren tror att 

det kan bli mera fokus på de uppsatta målen, och att föräldrarna görs mer delaktiga i 

diskussionen genom detta, på ett annat sätt än vid det traditionella arbetet. 

 

Det är helt klart intressant /…/ det är ju ett väldigt tillgängligt verktyg. (B1) 

 

Ett utökat samarbete med föräldrar och personal från korttidsboende kan vara positivt för elevernas 

utveckling genom att alla personer i omgivningen använder ett gemensamt förhållningssätt konsekvent.  

 

..ju större aktivitet och delaktighet man kan få till stånd hos de olika personerna som finns 

kring eleverna, desto större.. jag tror det kan bli som en positiv spiral, att engagemang föder 

idéer som föder ännu mera engagemang..ja jag tror att det kan vara väldigt utvecklande för 

eleverna.. (A3) 
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Att sätta mål 

När det gäller de mål som sätts i IUP menar lärarna att det gäller att hela tiden tänka på vad 

eleverna kan ha nytta av i framtiden. Målen styrs av de enskilda elevernas behov och 

förutsättningar. Tyngdpunkten i undervisningen ligger ofta på den sociala utvecklingen, en del 

elever behöver grundläggande kunskaper när det gäller socialt samspel.  

 

Vad är bra livskvalitet för den här eleven och vad kan vi göra i skolan som kan bidra till att 

utveckla det? /.../ Vad kan vi jobba vidare med i skolan som kan vara till gagn för 

självständighet och delaktighet? (A3) 

 

Målen för elevernas undervisning sätts i samråd med föräldrarna. Ett vanligt förekommande 

önskemål från föräldrar är att eleven ska lära sig läsa och skriva. När eleven har svårt att hålla i 

en penna kan datorn vara ett bra verktyg. 

 

 

Många känner igen ordbilder, det kan ju elever på relativt tidig nivå.. lära känna igen sitt 

namn och ord som finns i vardagen /…/ jag har elever som läser, som har knäckt koden och 

vissa är på väg, men det är ju också lite speciellt för det handlar ju om att det ska hänga 

ihop med språkförståelse och den kanske inte finns..att man inte förstår vad man läser fast 

man kan läsa.. /…/en del har ju stora motoriska svårigheter och det gör att det blir lite klurigt 

med att hitta uppgifter.. men ofta är ju datorn bra.. (B3) 

 

 

Men en lärare tar upp ett ämne som handlar om elevens personliga integritet. Målet handlar om 

att ge eleven redskap för att kunna agera i olika situationer. Det bottnar i föräldrarnas rädsla 

över att dottern ska råka ut för sexuella övergrepp.  

 

..sen har vi de som vill att eleven ska lära sig sexualundervisning..och det är ju väldigt 

abstrakt..och svårt att lära ut.. Men man kan lära ut rätten till sin kropp..att säga nej.. sen 

det här med snopp och snippa, det är nog bara en av mina elever som har förstått och det 

tycker jag är en hög nivå.. Det är oftast föräldrar till flickor som vill det här, oron..går de till 

affären vem möter de? Vad kan hända? Det här med att man har rätt att säga nej.. ta i med 

hela kroppen och stampa, det här vill inte jag, det här får du inte göra med mig.. Att hon har 

rätt att säga nej till fröken om hon vill ha en kram, det är lika viktigt det.. (B5) 

 

Lärarna påtalar att det är viktigt att tänka på hur man skriver i IUP. Dels är det ett offentligt 

dokument, dels är det lätt att fokusera på svårigheter. Det är därför viktigt att lyfta det positiva 

och bygga vidare på det. Undervisningen utgår från elevernas individuella behov och 

förutsättningar. Två av lärarna berättar att de har en nerkortad version av IUP som sitter synligt i 

klassrummet vid elevens bänk för att dagligen påminna arbetslaget om målen. 

 

Det är viktigt att vi vet elevens förutsättningar så att vi sätter rätt mål /…/ det handlar 

mycket om hur vi kan anpassa, att ge förutsättningar så att eleven kan uppnå målen.. (B2) 
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..vilken ribba har jag nu lagt för den här eleven? Är den för hög? Är den för låg? Det där är 

dilemmat.. (A2) 

 

Man måste ju fokusera på det eleven kan och bygga vidare på det..så att man ser en positiv 

utveckling, även för föräldrar, för de är så medvetna om vad de inte kan.. (B1) 

 

Det handlar om hur lärarna möter elevernas svårigheter och vilka läromiljöer de skapar.  

Eleverna har olika förutsättningar, därför ser lärandet olika ut. Lärarna talar även om betydelsen 

av att målen är konkreta och utvärderingsbara. De menar att konkreta mål är nödvändigt för att 

de ska kunna bedöma om eleven har uppnått målet eller inte.  

Ökad medvetenhet om kursplanens mål 

En ökad medvetenhet om kursplanens mål menar lärarna kan ge positiva konsekvenser för det 

praktiska arbetet med eleverna. Detta kan i sin tur öka kvaliteten i den pedagogiska 

verksamheten. Styrdokumenten stakar ut riktningen för vilket håll lärarna ska jobba, vad 

skolans undervisning ska innehålla och vad eleven ska få med sig vid avslutad skolgång. 

 

..utan den (kartläggningen och dokumentationen) är vi ingenting, det är ju våra redskap..för 

att vi ska kunna arbeta framåt.. /…/ om man inte har några mål och styrdokument att följa 

så tror jag att det kan vara svårt..det är ju våra riktlinjer som vi har att följa, det anser jag 

att man måste ha.. (A4) 

 

..viktigt att förstå syftet med det man gör.. varför gör vi det här? Man blir ju mera medveten 

om vad man håller på med helt enkelt, man kanske jobbar mer strukturerat dit man vill nå.. 

(A1) 

 

Läraren menar att de egna reflektionerna över undervisningen under pågående lektion är en 

viktig del av bedömningsarbetet. Det handlar om att sätta ord på den tysta kunskapen. 

 

..det tror jag finns naturligt hela tiden, framför allt är det ju genom observationer och den 

egna vad ska jag säga osynliga kunskapen, erfarenheten.. (B2) 

 

Den där bedömningen, dokumentationen man gör i huvudet..det är den man måste bli bättre 

på att få ner nånstans..varför inte en diktafon? För det finns ju helt klart saker som vi 

glömmer, vi dokumenterar ju väldigt mycket här (pekar på huvudet) Den tysta kunskapen..ja 

det man ser på eleverna, det här var ju bra..det gäller att få ner det på papper också.. (B5) 

 

När man själv noterar vad man gör under lektionstid så har man ju observations glasögonen 

på sig.. Om jag vet att det förväntas att jag berättar vad som hänt under en lektion så har 

jag ju mera fokus på vad som händer och varför saker och ting händer.. (A3) 

 



 

 35 

Läraren menar att en medvetenhet om den egna rollen krävs. En reflekterande lärare utvärderar 

sitt arbetssätt och metoder kontinuerligt, är flexibel och lyhörd för elevernas behov. Lärarna 

behöver även ta hänsyn till elevernas dagsform då den i hög grad kan påverka undervisningen. 

 

Skriftliga omdömen 

Varje terminsslut skrivs ett omdöme för de elever som går i träningsskolan. Det skriftliga 

omdömet beskrivs som en samlad bedömning, en sammanfattning av dokumentationen. 

(kartläggningen) Att IUP ska innehålla ett skriftligt omdöme är nytt men läraren upplever inte 

att det är någon stor förändring eftersom IUP alltid har innehållit en beskrivning av barnets 

utveckling i bakgrunden, det som tidigare kallades nuläget. 

 

Nej egentligen kan jag inte se att det är så revolutionerande stor förändring, för vi har ju 

alltid skrivit in ett omdöme men det som är förändringen är väl att det är så tydligt uppdrag, 

tydligt uttalat..sen är det ju osäkerheten som vi såklart känner som lärare att duger det här 

som omdöme..det jag skriver..det är ju en mer teknisk sak i ett dokument, det här med 

manualer, eller matriser..att man är nog lite fixerad vid det där, att det ska se ut på ett visst 

sätt..hur skriver vi för våra elever, finns det rätt eller fel? Duger det här som jag har skrivit 

tidigare, eller ska det vara nåt nytt papper nu? Jag tycker inte att det är det..det känns som 

att det här gör jag redan..fast jag kanske är lite mera noggrann nu när jag skriver, och 

verkligen kollar att jag har beskrivit så att det blir en utförlig och fyllig och bra bild av eleven. 

(B1) 

 

 

Några av lärarna menar att det är oklart vad det skriftliga omdömet ska innehålla.  De anser att 

målen i kursplanen otydliga, vilket innebär att det är fritt för tolkning. Andra lärare ser det 

skriftliga omdömet som ett stöd i arbetet med upprättandet av IUP. 

 

IUP och skriftliga omdömet går hand i hand (A2) 

 

 

Den nya kursplanen 

Lärarna menar att kunskapsutveckling är ett aktuellt ämne i och med att de nya kursplanerna har 

kommit. Där har det ju blivit mer fokus på bedömning och kunskap.  

 

..det kommer att bli två nivåer på träningsskolan, en lägsta nivå med mål som elever ska ha 

uppnått och en lite högre nivå. (A1) 

 

..mer konkret.. och mer preciserat innehåll, vad man ska jobba med i skolan.. det tror jag 

kommer att bli bra… (B1) 
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Kunskap om olika funktionsnedsättningar 

En svårighet vid bedömning, är att flera funktionsnedsättningar ofta samspelar. Det kan finnas 

motoriska begränsningar. Dessutom har eleverna ofta en ojämn begåvningsprofil. Samtliga 

lärare anser att det är viktigt att ha kunskap om utvecklingsstörning och autism då man som 

lärare arbetar i träningsskolan. De menar att det är grunden. Det är viktigt vid såväl bedömning 

som utformandet av undervisningen. För att kunna hitta rätt nivå och formulera realistiska mål.  

 

 

Det vore vara ett krav, en förutsättning för att man ska få jobb i träningsskolan.. alla våra 

elever i träningsskolan har ju en utvecklingsstörning /…/ det är viktigt att man förstår hur det 

kan påverka elevens inlärning och hur eleven tänker, hur man lär sig../…/ Att vi har 

kunskaper om olika funktionshinder är jätteviktigt sen får man ju inte titta sig blind på det 

utan det är viktigt att se människan bakom funktionshindret också../…/ Det är jätteviktigt att 

vi har en förståelse för att varje elev är unik.. (B2) 

 

Absolut det är jätteviktigt att man har det, men sen är det viktigt att man har kännedom om 

den enskilda eleven också..så att det där är ju den kombination..för att man kan ju bedöma 

väldigt fel också om man är för snabb i bedömningen av en ny elev..elever funkar ju också 

väldigt olika med olika människor..det är inte så enkelt..Det är ett ganska komplicerat 

mönster, eller pussel..att lägga..det är ett samspel mellan miljö och barnets förmåga, 

kognitiva..som man säger då..det är ju där man lockar fram barnets förmågor /…/ där de 

ligger optimalt (rätt nivå) det är ju det som gör det svårt att ta nåt bara, nått krysschema.. 

(B1) 

 

Generell kunskap om olika funktionsnedsättningar kan utgöra viktiga ledtrådar när det gäller 

pedagogiska konsekvenser samt användbara metoder, undervisningsstrategier. Kunskap om 

bakomliggande orsaker kan ge lärarna en djupare förståelse för elevens svårigheter. Samtidigt 

menar lärarna att det är viktigt att ha en förståelse för att varje elev är unik. 

 

 

Individanpassad undervisning  

Läraren berättar att all undervisning utgår från intressen och utifrån de möjligheter eleven har. 

Det kan vara lättare att få med sig eleven när undervisningen utgår från elevens intressen menar 

läraren. Det handlar om att spinna vidare på elevens intressen för att eleven inte ska vara en 

passiv mottagare av omvårdnad. Det gäller att som lärare vara lyhörd för elevens önskemål och 

att skapa möjligheter för egna val via kommunikationshjälpmedel. Syftet är att eleven ska kunna 

vara med och styra och känna sig delaktig. En förutsättning för detta menar läraren är att avsätta 

tid i vardagen så att det är möjligt för eleven att göra de här valen. 

 

Det handlar mycket om hur de vuxna runtomkring förhåller sig till våra elever..  /…/ .. att vi 

stannar upp, inväntar svar..och ställer frågan för det första..väntar tills vi fått ett 

svar..skapar situationer och att utforma hjälpmedel så att eleven förstår.. (A3) 
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Miljön spelar stor roll, många elever påverkas om det är många synintryck eller ljudintryck som 

tränger sig på. Tiden är även en viktig aspekt i arbetet med eleverna, vilket kan innebära ett 

planeringsproblem. Läraren menar att det gäller att ha möjlighet att avsätta den tid som behövs 

för att varje ska kunna utföra sina uppgifter. 

 

Många utav mina elever behöver ha en lång startsträcka, det tar en stund innan de kommer 

igång med den tänkta aktiviteten.. (A3) 

 

 

Att tillrättalägga miljön 

Beroende av elevernas individuella behov och förutsättningar måste lärarna anpassa, 

tillrättalägga miljön för att möjliggöra lärande. 

 

Absolut, allt kan jag säga..handlar det om det för våra elever här i alla fall.. alltså du måste 

tillrättalägga miljön när du jobbar med en elev som har en synskada..så att den (eleven)  har 

möjlighet att jobba på det sätt som den kan..i en bra miljö för den eleven.. Jag menar, ska 

du ha gåträning med någon elev då tillrättalägger du miljön så att det finns en möjlighet att 

de kan gå obehindrat..rent praktiskt..så att man tänker på att ska vi gå den här sträckan 

mellan A och B till exempel, så kanske man har lite hållpunkter efter vägen..man stannar, 

hjälps åt att känna på saker, man pratar om det man känner eller hör..Jobbar man med 

kommunikation..så ser jag ju till att..jag menar..har en elev behov av att ha en pratapparat 

tillgänglig så ser jag ju till att det finns..eller som en elev som har en kommunikationspärm, 

jag ser ju till att den finns med hela tiden så att hon kan tala om vad hon vill..och är det nån 

som är ljudkänslig då får man se till så att man är någonstans där det inte är så mycket yttre 

påverkan utav andra ljud..så att man kan behålla koncentrationen..Jobbar man med begrepp 

till exempel över och under..och jag har en elev som tycker att det är jätteroligt med kossor 

till exempel..då använder man kossor..alltså för att locka.. och tillrättalägga miljön så att 

eleven tycker det är roligt och stimulerande.. (A4) 

 

Läraren menar att det är viktigt att utgå från elevens intresse för att motivera eleven. Lärarna 

menar att personerna omgivningen och miljön runt eleven är viktiga. Bemötande lägger grunden 

till mycket i arbetet med eleverna och gemensamt förhållningssätt. Det handlar om att ge varje 

elev förutsättningar för lärande. 

 

Vad har vi gett för förutsättningar för att eleven ska kunna nå det här målet..? (A2) 

 

Det är vi runtomkring som måste ge förutsättningarna för de här eleverna../…/ arbetslaget 

ska jobba fram en bra miljö.. (A2) 

 

En förutsättning för att man ska kunna nå målet är att metoden är tydlig och framför allt att 

man tror på det, att metoden som vi har kommit överrens om med föräldrar och andra som 

ska jobba runtomkring.. (B2) 
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Samarbete i arbetslaget är a och o 

Den pedagogiska planeringen sker klassvis. Klassläraren planerar då tillsammans med 

förskolläraren som arbetar i klassen. Ofta täcker resursläraren upp för klassläraren under tiden. 

Flera av lärarna menar att det är en nackdel att inte alla som jobbar i klassen kan träffas 

tillsammans. Den pedagogiska planeringen är ett viktigt forum för gemensam reflektion kring 

elever och arbetsmetoder. Detta är en viktig del utav bedömningsarbetet.  

 

.. att man har möjlighet att reflektera över det man ser… och förmedla till andra..lyssna in 

vad andra upplever..hur man tolkat.. (A3) 

 

För att ytterligare få råd och stöd i arbetet med eleverna och tips om arbetssätt och 

undervisningsmetoder som fungerat bra med elever som har liknande funktionsnedsättningar 

finns lärarlaget.  

 

..uppkomna situationer kan jag lyfta tillsammans med de andra klasslärarna (A3) 

 

Många elever testar omgivningen för att checka av vad som ska hända under skoldagen. 

Strukturen är viktig och det är därför viktigt att alla konsekvent svarar på samma sätt för att 

eleven ska veta att det som står i schemat gäller.  Detta menar läraren kan förebygga 

utåtagerande beteende. 

 

Har man kommit överrens om en sak, en strategi.. så är det bra om man verkligen 

anstränger sig att förhålla sig på det sätt man har kommit överrens om tills man har fått lyfta 

det igen och beslutat nånting annat för annars är det svårt att utvärdera vad som hänt.. och 

varför.. (A3) 

 

Det är viktigt att man är överrens om förhållningssättet och hur man hanterar en elev.. när 

det gäller gränssättning.. Det är bra om man är överrens om vart man vill nå..vad målet är 

och varför man gör som man gör.. (B1) 

 

Lärarna är överrens om att dokumentationen är till stor hjälp vid bedömning. Men flera av 

lärarna påpekar att det är tidskrävande. Samtidigt menar de att de borde dokumentera mera.  

 

Ibland skriver jag stödpunkter, men inte mycket..om man tänker på att det ska hoppa in nån 

för mig så finns det alldeles för lite dokumenterat.. (B4) 

 

..försöker förmå all personal att skriva vad som görs vid de olika lektionerna.. (A3) 

 

Lärarna anser att dokumentation är värdefull då nya elever börjar, men också när elever ska byta 

skolform eller vid byte av lärare.  

 

Bra dokumentation är positivt vid överlämningar..tydligt och konkret..och ändå 

beskrivande..det skulle bli väldigt torftigt om man bara skulle ha nån sorts betygsschema.. 
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/…/ Visst kan man ha hjälp av manualer..men det..mycket måste man gå på sin egen 

observation också, eller arbetslagets..för lägger man ihop alla personers subjektiva 

bedömning så kanske man kommer fram till nåt då som känns ganska okej../…/  men det är 

ju svårt att få nåt riktigt, så här är det.. därför är det viktigt att man går tillbaka och ser vad 

som..när man byter elever till exempel..och kollar vad man har jobbat med..så att man inte 

fastnar..på nån punkt med nåt..så tjatar man på i nio år med samma, det blir ju ingen glad 

av.. (B1) 

 

..men det som är ännu bättre än en skriftlig dokumentation vid överlämning är faktiskt en 

liten filmsnutt.. jag har överlämnat en elev till annan skola i annan kommun..och då med 

förälders tillåtelse så filmade jag elevens dagar i skolan, i olika situationer till exempel 

matsituation, toalett, påklädning, avklädning, olika arbetssituationer..hur man agerar, vad 

man har för förhållningssätt, hur man bemöter eleven..för sånt är viktigt att få med sig vid 

en överlämning, och det fick otroligt positiv respons.. /…/ rörliga bilder är bra.. (A4) 

 

Elever på tidig utvecklingsnivå 

När eleverna befinner sig på en tidig utvecklingsnivå och har grava flerfunktionsnedsättningar 

är det svårt att sätta konkreta mål som eleven ska uppnå. Det blir svårt att utgå från 

måluppfyllelseskalor därför att det inte finns något konkret att mäta.  

 

En mall, ja eller nej om man har uppnått målen.. det kändes lite orättvist mot våra elever, 

nej han har inte gjort det här..det står att man ska hoppa jämfota men det går inte för han 

sitter i rullstol..så det kändes som att det var viktigt att vi fick skriva kommentarer till det 

där.. (A4) 

 

Det är jättesvårt att hitta på mål åt de här eleverna som inte kan prata, inte kan röra en 

hand..och så ska man hitta på mål då som jag sen ska bedöma om eleven har uppnått målet 

eller inte..det är jättesvårt för utomstående att förstå..det svåraste är när jag ska visa att 

eleven har uppnått målen.. /…/  som lärare vill man gärna ha nåt konkret som visar på att 

det har gått framåt.. (A1) 

 

Detta medför att det blir mycket upplevelsemål för dessa elever. Läraren ger ett exempel som 

förklarar problematiken. Om ett mål att uppnå handlar om att eleven ska uppleva årstiderna. 

Läraren kan prata om våren, sommaren, hösten och vintern och menar att målet i princip 

kommer att uppnås i och med att läraren tar ut eleven under de olika årstiderna. Svårigheterna 

ligger i att det är svårt att bedöma om och när målet är uppnått eller inte då eleven visa det eller 

uttrycka det muntligt. Läraren menar att det handlar om hur läraren tolkar att eleven har uppnått 

målen. 

 

Om jag gör en måluppfyllelseskala då är det ju upp till mig om jag tar med eleven ut.. /…/ 

men jag vet ju inte om eleven kan det, för jag kan ju inte mäta det.. /…/ jag kan bara ge 

henne de upplevelserna och hoppas att hon tar in det.. (A1) 
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Läraren menar att då kartläggningar görs på elever som ligger på låg utvecklingsnivå kan 

resultatet bli väldigt negativt. Kartläggningsmaterial som innebär att sätta kryss i ett formulär 

för att synliggöra vad eleven kan tenderar att peka på de saker som eleven inte kan. 

Dokumentation kan däremot visa på elevens förmågor och lyfta det positiva.  

 

Gör jag en dokumentation kan jag ju trycka på det som är positivt. Nu orkar han trycka på 

touch knappen två gånger och så skriver jag datum. (A1) 

 

Läraren menar att arbetet med en del elever handlar om att man måste upprätthålla de funktioner 

och förmågor som finns. Om utvecklingen inte går framåt kan det vara svårt att sätta nya mål. 

Eleven kan behöva träna på olika rörelser för att upprätthålla motoriken. Det är då viktigt att det 

inte blir sämre. Läraren menar att ju lägre nivå eleverna är på, desto större betydelse har 

personerna i omgivningen. Mycket handlar om att tolka signaler.  

 

Hur vi tolkar att de upplever saker, det är det det handlar om.. (A1) 

 

..det tar ju tid att lära sig tolka eleverna.. (A4)   

Samspel och kommunikation 

Många elever saknar ett funktionellt talat språk. Kommunikation är därför ett ämnesområde som 

det läggs stor vikt på i undervisningen.  Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 

används i kommunikationen med eleverna. När det gäller elever på tidig utvecklingsnivå så 

handlar mycket om samspel och kommunikation. Det handlar ofta om att tolka signaler och 

kroppsspråk. 

 

Det handlar ju mycket om att vara nära, att vara tillgänglig och svara på elevens små, små 

signaler..att tolka signaler för att kunna utveckla kommunikation.. Jag menar, utvecklar de 

kommunikation så har du ju nytta av det inom alla ämnesområden..för det är ju genom det 

de förmedlar sig..vad de känner och vad de vill..personen i fråga är viktig, för de är ju sitt 

eget redskap också.. Det kan ju vara svårt att hitta en..att lägga lektionen på en sån nivå 

den är både utmanande och utvecklande men inte för svår så att det blir tråkigt och svårt så 

att de inte vill..utan man får ju prova sig fram.. Det kan ju hända att jag tycker en sak när 

jag sitter och jobbar med en elev att..  Åh vad han tycker det var så roligt och då om man 

filmar samtidigt och sen när man tittar på filmen då kan man ju se.. men han tycker ju inte 

alls att det här var nåt roligt han protesterar ju med hela kroppen, han vill inte.. /…/ ..eller så 

att man kan se att, man kanske till och med upplever att nämen gud, vad han tycker det här 

var tråkigt..han tittar ju bort hela tiden..Men när jag tittar på filmen så kan jag ju se att han 

bara vänder sig bort en stund för att hämta lite ny kraft för att komma tillbaka sen och då 

har jag lagt av.. (A4) 

 

Läraren berättar att videoinspelningen kan avslöja saker som läraren missat under pågående 

lektion. Det handlar om små signaler som är svåra att upptäcka i vardagen. 
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Jag kan sitta med en elev i knät och gunga lite för att se om eleven kanske svarar på något 

vis.. så slutar man att gunga men det händer inget..så gungar man lite mer..då börjar hon 

kanske liksom att gunga i kroppen och visa att hon vill gunga mer..då får man ett gensvar 

och då kan man spinna vidare på det..och sen kanske man kan utveckla det.. Fast elev är på 

så låg nivå så kan hon själv bestämma..nu vill jag gunga mer../…/ Ofta blir det så när 

eleven.. de märker att vi fattar faktiskt..vad han eller hon vill.. ofta utvecklar de det..att de 

rör sig ännu mer..använder det i olika situationer..de blir mer vakna.. /…/ de stänger ju av 

om de inte får nån uppmärksamhet.. (A1) 

 

Läraren beskriver att när fokus ligger på samspel och interaktion kan eleven utveckla en mer 

medveten och riktad kommunikation. 

 

Det är ju främst kommunikationen och motoriken som är det absolut viktigaste /…/ Att 

utforma en kommunikation, vad det än är som gör att de kan kommunicera.. (A1) 
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Sammanfattning  

Utifrån lärarnas utsagor visar det sig att en kontinuerlig bedömning av elevernas 

kunskapsutveckling genomförs. Bedömningen är en pågående process integrerad med 

undervisningen. Den pedagogiska kartläggningen utgörs i huvudsak av observationer, löpande 

anteckningar. Några av lärarna använder även ett kartläggningsmaterial med 

måluppfyllelseskalor som är kopplat till kursplanens fem ämnesområden. Några lärare använder 

portfolio. Lärarna lyfter fram att de arbetar målinriktat, den individuella utvecklingsplanen 

(IUP) är ständigt närvarande och de menar att de utgår från målen i sin undervisning. Målen i 

elevernas IUP är tydligt kopplade till kursplanen. Lärarna menar att kunskap om elevernas 

funktionsnedsättningar är viktigt vid såväl bedömning av elevers kunskapsutveckling och för att 

kunna anpassa och tillrättalägga miljön. En av lärarna använder ett internetbaserat IUP, en 

datorstödd metod där hela arbetslaget kan föra löpande anteckningar, men även lägga in bilder 

och filmsnuttar. Läraren menar att det är ett levande verktyg där föräldrar ges större möjlighet 

att vara delaktiga.  

 

Lärarna anser att dokumentation kan vara till stor hjälp när det uppstår situationer som är svåra 

att hantera, då finns möjlighet att gå tillbaka för att se mönster. Dokumentationen kan visa om 

liknande situationer har uppstått förut och hur de hanterades då. Dokumentation kan vara till 

stor hjälp då lärarna försöker hitta bakomliggande orsaker till utåtagerande beteenden för att 

förebygga dessa men även för att registrera förekomsten av epilepsianfall för att på så sätt få 

ledtrådar till faktorer som påverkar. Den pedagogiska kartläggningen ger en bild av var den 

enskilda eleven befinner sig i sitt lärande i förhållande till kursplanens mål. Det ger lärarna stöd 

i arbetet med hur de ska gå vidare. Men kartläggning upplevs ge en negativ bild av elever, 

särskilt de elever som befinner sig på tidig utvecklingsnivå i kombination med grava 

flerfunktionsnedsättningar. Dokumentation synliggör elevernas utveckling genom att den 

uppmärksammar vad som faktiskt har skett. Videobservationer är den mest använda metoden 

för dokumentation. Metoden framhålls av lärarna som ett bra redskap för bedömning av elever 

på tidig utvecklingsnivå. Med hjälp av videokameran kan den icke-verbala kommunikationen 

registreras. Då många elever saknar ett funktionellt talat språk använder lärarna alternativa och 

kompletterande kommunikationsvägar (AKK). För elever på tidig utvecklingsnivå i 

kombination med grava flerfunktionsnedsättningar upprättar lärarna upplevelsemål. Syftet är att 

ge eleverna upplevelser som ger erfarenheter. Detta skapar förväntningar på vad som ska hända. 

 

Lärarna anser att omgivningen har stor betydelse för elevernas lärande. De menar att det gäller 

att hitta rätt nivå, men också att utgå från elevens intressen för att motivera eleven. Lärarna 

påtalar vikten av att utvärdera såväl elevens kunskapsutveckling som lärarnas arbete i 

förhållande till målet. De menar att det är viktigt att uppmärksamma sin egen roll i elevens 

utvecklingsprocess. De talar om att en reflektion kring den egna rollen, men en utvärdering av 

arbetssätt och metoder är också nödvändig. När tiden för personliga möten mellan de lärare som 

arbetar kring eleverna saknas är dokumentationen ett sätt att hålla dialogen levande. Elevernas 

individuella behov och förutsättningar är i centrum. Lärandet ser olika ut från elev till elev. En 

svårighet är att lärandet kan vara beroende av den kontext som eleven befinner sig i, kunskapen 

är situationsbunden. All undervisning är individualiserad, alla elever har individuellt schema. 

Hur lärarna stödjer eleverna i deras lärande varierar eftersom de är olika. Det handlar om 

anpassning av miljö och metoder, men också om förhållningssätt och bemötande. 
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Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur klasslärare i träningsskolan arbetar med 

bedömning av elevers kunskapsutveckling. Jag ville även belysa den komplexitet och de 

dilemman som lärarna möter i verksamheten när det gäller bedömning och utformandet av 

undervisningen.  

Kvalitet i särskolan 

Enligt Skolverket (2001a) handlar kvalitet i särskola om att det finns tydliga mål för 

undervisningen. En individuell utvecklingsplan ska upprättas och utifrån den ska lärarna arbeta 

målinriktat för att uppnå målen (Skolverket, 2001a). IUP ska fungera som ett stöd för elevens 

lärande och innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling i alla ämnesområden och en 

plan för hur skolan ska arbeta så att eleven utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2010b). 

Då samtliga lärare arbetar målinriktat, är min tolkning att de uppfyller Skolverkets krav. Jag 

uppfattar att det är målen som styr verksamheten. Lärarna utgår från målen i såväl 

undervisningen som i sin bedömning.  

 

En förutsättning för att lärare ska kunna följa, dokumentera och stödja varje elevs utveckling i 

förhållande till skolans uppdrag är att undervisningen utgår från kursplanens mål (Skolverket, 

2009b). Det ska finnas klart uttalade mål för vad eleverna ska lära sig och dessa mål ska 

integreras i det dagliga arbetet på så sätt att pedagogerna medvetet och kontinuerligt arbetar i 

riktning mot dem (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006). Bedömning är en viktig del i 

skolans arbete (Alm, Berthén, Bladini och Johansson, 2001). En bedömning av barnets 

utveckling sker kontinuerligt, det ger en bild av var barnen ligger i olika kunskapsprocesser 

(Wehner Godée, 2008).  

 

Genom att kontinuerligt bedöma elevernas lärande och utveckling är syftet att kvalitetssäkra 

undervisningen gentemot de mål som finns (Alm, Berthén, Bladini och Johansson, 2001). Det 

handlar om att lyfta fram elevens styrkor och förmågor, men också att diagnosticera svårigheter 

och därmed identifiera elevens behov av hjälp och stöd i lärandet (Skolverket, 2009a). En sådan 

bedömning av elevens förutsättningar ger stöd för att planera undervisningen. Det handlar om 

att nå så långt som möjligt utifrån de individuella förutsättningarna (Skolverket, 2010b).  

Kunskap om funktionsnedsättningar 

Von Wright (2001) menar att lärare först behöver se på elevens behov utifrån ett punktuellt 

perspektiv och sedan från det relationella perspektivet för att kunna utgå från den enskilda 

elevens behov. Lärarna i föreliggande studie påtalar vikten av att ta hänsyn till 

funktionsnedsättningars pedagogiska konsekvenser. Vidare påtalar lärarna omgivningens 

betydelse, vikten av att tillrättalägga och anpassa miljön för att ge eleverna förutsättningar för 

att utvecklas. De är väl medvetna om att individfaktorer och miljöaspekter samspelar. Miljön 

påverkar barns utveckling genom att deras funktionsnedsättningar får mer eller mindre 

konsekvenser beroende på kontexten (Gindis, 1999).  
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Vygotsky såg lärande som en samspelande process i en lyhörd social kontext (Gindis, 1999). 

Han menade att barn är kapabla till långt mycket mer när de får adekvat stöd från vuxna. 

Vygotsky menade att den proximala zonen bör användas som utgångspunkt i praktiken för såväl 

bedömning och undervisning. Att möta varje barn på den nivå där det befinner sig är en 

förutsättning för att barnet ska utvecklas optimalt (Gindis, 1999). Att lärarna i föreliggande 

studie är inspirerade av Vygotsky är tydligt då de alla talar om vikten av att hitta rätt nivå för 

varje elev. Kunskap om olika funktionsnedsättningar och dess pedagogiska konsekvenser krävs 

för att kunna hitta rätt nivå. Jag menar att elevernas lärande och kunskapsutveckling är beroende 

av lärarnas kunskap att anpassa och tillrättalägga miljön. Personalens kompetens är en viktig 

förutsättning för undervisningen (Blom, 2001).  

Elever på tidig utvecklingsnivå 

Att undervisa elever med utvecklingsstörning är en pedagogisk utmaning hävdar Alm, Berthén, 

Bladini och Johansson (2001). Det ställer stora krav på lärarnas förmåga att anpassa 

lärandemiljön till elevernas förutsättningar. Därmed kan lärarnas utbildning ses som en 

förutsättning för undervisningens kvalitet, i detta ingår att möta kommunikationssvårigheter 

(Alm, Berthén, Bladini och Johansson, 2001).  

Kommunikation med fokus på samspel och interaktion 

Barn med grav utvecklingsstörning befinner sig på signalnivå vilket innebär att de 

kommunicerar med naturliga reaktioner och signaler (Brodin, 2008).  Ett barn kan uppfattas 

som helt passivt men kommunikation finns alltid men den kan vara svår att upptäcka och är 

därmed svår att besvara påpekar Heister Trygg (2008). Om barnet inte själv pockar på 

uppmärksamhet eller avger de rätta signalerna finns en stor risk att omgivningen omedvetet och 

successivt slutar kommunicera med barnet (Brodin, 2008). Omgivningen bör arbeta intensivt 

med att bygga upp kontakten med barnet och insisterar med att kommunicera med barnet även 

då det inte svarar. Detta bekräftas av de lärare som arbetar med elever på tidig utvecklingsnivå. 

En av lärarna säger att eleverna ”stänger av” när de inte får någon uppmärksamhet. För barn på 

tidig utvecklingsnivå ska fokus vara på samspel (Heister Trygg, 2008). Nyckeln till ett samspel 

ligger hos de som arbetar runt eleverna (Linikko, 2009). Hautaniemi (2004) hävdar att det krävs 

en ständigt tolkande omgivning för att förstå personer med grava flerfunktionsnedsättningar 

som inte har något tal. Att dela känslan av en upplevelse bidrar till att skapa samförstånd och 

närhet (Hautaniemi, 2004). Lärarna i föreliggande studie berättar att fokus i undervisningen 

ligger på samspel. De menar att det handlar om att vara nära och aktivt arbeta för att få till stånd 

en kommunikation. Ett exempel på samspel är när en av lärarna berättar om när hon sitter med 

en elev i sitt knä och gungar, stannar upp för att se om eleven visar någon reaktion. Hautaniemi 

(2004) talar om en känslomässig kommunikativ kompetens som kan ses som ett sätt att 

kommunicera med sin egen kropp. Heister Trygg (2008) påpekar att det är skolans ansvar att 

barn får utveckla sin förmåga att kommunicera. Vidare påpekar hon att inställningen hos 

personerna runt omkring avgör hur stor vikt som läggs vid kommunikationen. Omgivningen bör 

vara lyhörd och skapa förutsättningar för lärande genom att förvänta sig att barnet 

kommunicerar (a.a.).  
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Heister Trygg (2008) menar att om barnet får konsekvent bemötande, upprepade erfarenheter av 

positivt samspel förstår barnet bättre och bättre hur det själv kan påverka andra med sin 

kommunikation. Kommunikationen blir då mer avsiktlig, mer medveten. Om omgivningen 

bemöter barnets naturliga reaktioner konsekvent kan dessa utvecklas till avsiktliga, medvetna 

signaler från barnet (a.a.). Detta bekräftas av de lärare som arbetar med elever på tidig 

utvecklingsnivå. De menar att när eleven förstår att de kan påverka omgivningen blir de mer 

vakna. Eleverna utvecklar då en mer riktad kommunikation och använder det i olika situationer.   

Upplevelsemål  

För elever på tidig utvecklingsnivå upprättar lärarna så kallade upplevelsemål. Upplevelsemål 

handlar om att erbjuda eleven upplevelser som ger dem erfarenheter. En svårighet med detta är 

att det är svårt att bedöma om och när målet är uppnått eftersom detta är svårt att mäta. En av 

lärarna menar att det handlar om hur de tolkar att eleven upplever saker. En möjlig orsak till 

skolverkets kritik (Skolverket, 2007) att eleverna ges för lågt ställda utmaningar i 

undervisningen och att lärarna inte använder gemensamt bedömningsredskap, kan handla om de 

dessa upplevelsemål. Enligt Heister Trygg (2008) är det viktigt att barnet får rikliga upplevelser 

och erfarenheter eftersom det som barnet har varit med om tidigare skapar förväntningar. Ett 

sätt att prova om barnet har en förväntan och att skapa förväntan är att ibland stanna upp i en 

positiv aktivitet och invänta något tecken från barnet på att han eller hon vill att du fortsätter 

(Heister Trygg, 2008).  

Bedömning i träningsskolan 

Enligt Ellmin och Ellmin (2003) är en av lärarnas viktigaste uppgifter att bedöma om varje elev 

närmar sig skolans mål inom olika områden. Ett dilemma vid bedömning i träningsskolan är att 

elevernas kunskap kan vara kontextbunden. Lärandet kan då sägas vara beroende av att eleven 

får rätt stöd. Detta innebär att de hjälpmedel som eleven behöver för att klara av en uppgift 

måste finnas. Kunskapen är då beroende av att miljön är anpassad så att eleven förstår vad som 

förväntas och kan utföra den tänkta aktiviteten. Kunskap kan vara även vara föränderlig. Flera 

lärare vittnar om att det händer att elever efter en tid inte längre klarar mål som lärarna tidigare 

bedömt vara uppnådda. När eleverna inte använder sina färdigheter dagligen kan de försvinna. 

Det kan bero på att lärarna inte längre arbetar aktivt och målinriktat med detta. Några lärare 

talar om att eleven bör kunna utföra uppgifter i olika miljöer för att de ska bedöma att eleven har 

uppnått målet. Det handlar om i vilken utsträckning eleverna kan använda kunskaperna i nya 

situationer och miljöer, det vill säga generalisera (Göransson, 1999). På grund av den lägre 

abstraktions- förmågan har eleverna sämre förmåga att generalisera kunskaperna (Göransson, 

1995).  

 

Lärarna har alltså delvis skilda utgångspunkter när det gäller kunskap. Det handlar om att 

bedöma när eleven har uppnått målet, när läraren bedömer att det är kunskap. En del elever 

behöver mycket stöd för att utföra uppgifter. De ”kan” med adekvat stöd, i en tillrättalagd miljö. 

Andra lärare menar att eleven bör kunna utföra uppgiften självständigt i olika miljöer, för att de 

ska bedöma att eleven har uppnått kunskapsmålet, att eleverna ”kan”. Min tolkning är att detta 

påverkas av vad eleverna i klassen har för svårigheter. Blom (2003) konstaterar att det finns en 

stor variation när det gäller vad lärarna anser är viktigt för eleverna att lära sig, vad de vill att 

eleverna ska uppnå under sin skoltid.  



 

 46 

Undervisningen påverkas av det faktum att eleverna är olika (Skolverket, 2001a). Göransson 

(1995) påpekar att olika klasser har olika förutsättningar. Undervisningen ska utgå från 

elevernas individuella behov och förutsättningar. Det måste även bedömningen göra, eftersom 

den utgår från målen i elevernas individuella utvecklingsplaner. Blom (2003) skriver att 

undervisningen är framåtblickande och syftar till att eleverna ska bli så självständiga som 

möjligt, men för vissa elever ”här och nu”. Huruvida eleverna kommer att kunna utföra olika 

aktiviteter självständigt är beroende av elevens individuella förutsättningar. Det kan förklara att 

lärarna i föreliggande studie har olika syn på om målet är uppnått eller inte, när de menar att de 

kan bedöma att eleven har utvecklat kunskap.  

 

Enligt Berthén (2007) kännetecknas klasserna av små åldersblandade elevgrupper. Inom 

särskolan finns en strävan att bilda grupper av elever som anses passa ihop (Blom, 1999; 

Göransson, 1995). Detta bekräftas av lärarna föreliggande studie, elever är ofta indelade i 

klasser utifrån utvecklingsnivå snarare än ålder. Svårigheterna med att bilda klasser består till 

viss del i att träningsskolans elevgrupp är heterogen, men det är också beroende av att enskilda 

elever ofta har en ojämn begåvningsprofil. Enligt Blom (2003) påtalas ofta vikten av att 

elevsammansättningen är relativt homogen när det gäller elevernas svårigheter. Min tolkning är 

att sådana elevgrupper ofta eftersträvas för att lärarna lättare ska kunna möta och tillgodose 

elevernas behov.   

 

Bedömningsredskap  

För att kunna se att barn har utvecklat förmågor krävs en kontinuerlig observation av barns 

lärande och en dokumentation som synliggör kunskapsutvecklingen (Pramling Samuelsson och 

Sheridan, 2006). Den vanligaste formen av dokumentation för att följa elevers 

kunskapsutveckling är observationer, löpande anteckningar och portfolios (Wehner Godée, 

2008). I föreliggande studie nämner samtliga lärare att de använder löpande anteckningar och 

observationer i sin bedömning. Några lärare nämner portfolio och den så kallade IUP-pärmen, 

ett kartläggningsmaterial som är framtaget utifrån kursplanens fem ämnesområden. 

Skolverket (2007) riktar mot att lärarna i träningsskolan inte använder ett gemensamt 

bedömningsredskap. Detta stämmer till viss del överrens med resultatet i föreliggande studie. 

En förklaring till detta är att kartläggning i form av checklistor ge en väldigt negativ bild av 

eleven i de fall eleverna befinner sig på tidig utvecklingsnivå då det blir så tydligt vad eleven 

inte kan. En av lärarna menar att dokumentation däremot kan visa att en utveckling faktiskt har 

skett.  

 

Videoobservationer har visat sig vara en bra metod när det gäller att fånga barns upplevelser och 

lärande, speciellt då barnen har en begränsad verbal förmåga eller helt saknar tal (Wehner 

Godée, 2000). Detta stämmer överrens med resultatet i föreliggande studie då lärarna menar att 

det är värdefullt att kunna gå tillbaka upprepade gånger för att analysera och reflektera. Detta 

menar de kan öka medvetenhet om sitt eget arbetssätt. Genom att reflektera över sitt arbete kan 

lärare bli mer medvetna om sin egen roll (Alm, Berthén, Bladini och Johansson, 2001). För att 

vid behov kunna ändra sitt arbetssätt måste den pedagogiska praktiken synliggöras (Wehner 

Godée, 2000).  
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Kartläggning och dokumentation 

Att kartläggning och dokumentation är tidskrävande är samtliga lärarna eniga om. Dessutom 

påtalar en av lärarna att det är svårt att samla in information då de är flera personer som arbetar 

kring eleverna. Därför är det viktigt att hela arbetslaget hjälps åt att föra anteckningar för att få 

en samlad bild av eleverna. Lenz Taguchi (2009) menar att pedagogisk dokumentation är ett 

kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete. Utan diskussion och 

reflektion kring dokumentationen sker ingen utveckling av det egna arbetet (a.a.). Genom att 

tillsammans tolka och konkretisera målen underlättas arbetet med att bedöma elevens kunskaper 

(Skolverket, 2009b). Jag ser i detta sammanhang stora fördelar med den internetbaserade 

datorstödda metoden som omnämns i resultatet. Dels är den lättillgänglig, allt som behövs är en 

dator med internetuppkoppling vilket innebär att man snabbt kan gå in efter varje lektion och 

skriva ner sina reflektioner. Dels blir dokumentationen mer hanterbar än skriftliga anteckningar. 

Metoden kan ses som en ny elektronisk form av portfolio, där lärarna kan lägga in digitala foton 

och videoklipp.  

 

Att sätta ord på tyst kunskap ligger ofta till grund för lärares bedömningar (Jönsson, 2009). 

Fördelen med att lärarna antecknar sina reflektioner i direkt anslutning till lektioner är att det är 

färskt i minnet. Datavana krävs dock för att metoden ska bli effektiv. En av lärarna menade att 

då man vet att det förväntas att man berättar vad som hänt under lektionen så har man mer fokus 

på vad som händer och varför saker och ting som händer. All dokumentation ska vägleda 

pedagogerna så att de bättre kan möta barnen i deras lärande (Pramling Samuelsson och 

Sheridan, 2006). En viktig utgångspunkt är att alla elever ska få den undervisning och stimulans 

som de behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sin utveckling utifrån sina förutsättningar 

(Skolverket, 2008).  

Att upprätta mål 

Enligt Blom (2003) kännetecknas särskolans pedagogik av individualisering, konkreta och 

flexibla metoder, förberedelse och tid. Individuella anpassningar av undervisningen kan enligt 

Göransson (1999) gälla både mål och undervisningssätt. Individualisering i konkreta mål 

innebär att aktiviteter eller händelser väljs ut. Speciellt med dessa undervisningssituationer är 

det uttalade syftet att ge eleverna erfarenheter som förväntas leda till vissa bestämda kunskaper 

(a.a.). Många kunskapsmål innebär att eleverna ska kunna utföra en uppgift. Att på förhand 

specificera när en viss undervisningssituation ska ske kan enligt Göransson (1999) vara ett 

effektivt sätt att försäkra sig om att den verkligen blir av. Lärarna i föreliggande studie 

schemalägger aktiviteter för att säkerställa att de arbetar aktivt och strukturerat mot målen. 

Lärarna talar om att de eftersträvar att upprätta tydliga, konkreta mål för att de lättare ska kunna 

utvärdera dessa. Men Göransson (1999) hävdar att utvärderingsbara mål är alltför snäva. 

Göransson menar att lärare bör formulera flera alternativa mål och metoder då detta möjliggör 

en större flexibilitet. Flexibilitet krävs för en individualiserad undervisning som är lyhörd för 

enskilda elevers utveckling (a.a.).  

 

Enligt Göransson (1999) prioriteras kunskaper inom ämnesområdena Kommunikation, Motorik 

och Vardagsaktiviteter. Detta stämmer överrens med resultatet. Lärarna menar att 

kommunikationen är grundläggande för undervisningen. De menar att det allra viktigaste är att 
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hitta en kommunikationsform som gör att eleven kan kommunicera för att kunna påverka sin 

omgivning. De använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i 

undervisningen. Lärarna menar vidare att kommunikation inte enbart är ett ämnesområde utan 

det redskap lärarna måste använda för att nå eleverna. Kommunikation bör genomsyra hela 

verksamheten. De kommunikationshjälpmedel som eleverna använder ska finnas med under alla 

aktiviteter. Det är viktigt att eleverna utvecklar en vilja att kommunicera för att påverka sin 

omgivning och för att kunna göra egna val. Alin Åkerman och Liljeroth (1998) påpekar att 

undervisningen måste skapa möjligheter att öka elevens förmåga att uttrycka behov, önskemål 

och känslor. Då det gäller Motorik menar lärarna att det är viktigt att eleverna får träna på olika 

rörelser för att upprätthålla de kroppsliga funktioner som finns.  

 

Vardagsaktiviteter syftar till att så självständigt som möjligt medverka i de dagliga rutinerna 

runt den egna personen. Det gäller funktionella kunskaper som handlar om användbarhet, 

kunskaper som eleverna har stor nytta av i framtiden, till exempel att kunna klä på sig själv. 

Alin Åkerman och Liljeroth (1998) hävdar att undervisningen måste byggas upp utifrån en 

medvetenhet om vad som är viktigt för eleven att kunna i framtiden. Men om eleven inte har de 

finmotoriska förutsättningarna för att knyta skosnören kan det vara bättre att satsa på skor med 

kardborrband för att eleven ska bli självständig.  

 

Vikten av att alla arbetar mot samma mål 

Lärarna har det pedagogiska ansvaret för eleverna i sin klass men det är oerhört viktigt att hela 

arbetslaget arbetar mot samma mål för att eleverna ska utvecklas optimalt. Syftet med den 

pedagogiska planeringen bör därför vara att göra förskollärare och elevassistenter delaktiga i 

större utsträckning för att öka förståelsen för målen i kursplanen och för att förankra metoder för 

ökad måluppfyllelse. Målen bör vara klart uttalade, kända av alla i arbetslaget. Lärarna i 

föreliggande studie menar att en medvetenhet om målen gör att man jobbar mer strukturerat för 

att nå dit. Jag menar att en ökad medvetenhet om målen kan ge positiva konsekvenser i det 

praktiska arbetet med eleverna och därmed öka kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Det 

ideala vore att hela arbetslaget får möjlighet att planera tillsammans kring den pedagogiska 

verksamheten i klassen. Arbetslaget ska tillsammans arbeta fram en bra miljö, för att ge varje 

enskild elev de rätta förutsättningarna för lärande. Detta kräver att tid avsätts för reflektion och 

pedagogiska diskussioner. För att få en ökad förståelse och samsyn inom ett lärarlag krävs att 

man kontinuerligt diskuterar och argumenterar kring de mål man arbetar mot, hur man arbetar 

och varför man gör som man gör (Skolverket, 2009a). Att hitta former och skapa rutiner för det 

vardagliga arbetet är en viktig aspekt i arbetet (Skolverket, 2009a).  Det kan handla om att 

bygga upp den kompetens som är nödvändig för att kunna hantera uppgifter i det vardagliga 

arbetet men framförallt krävs att pedagogerna utvecklar ett gemensamt arbetssätt (Ohlsson, 

2004). Lärarna i föreliggande studie menar att det handlar om ett gemensamt förhållningssätt 

och bemötande. Att nerkortade versioner av elevernas IUP finns synliga i klassrummet ser jag 

som ett bra sätt att öka medvetenheten om målen i arbetslaget.  

 

Annerstedt (Skolverket, 2002d) hävdar att kompetensutveckling genom utbyte av erfarenheter 

av bedömning måste ske kontinuerligt. I Skolverket (2008) påpekas även vikten av att rektor ger 

skolans lärare förutsättningar för att skapa ett gemensamt förhållningssätt till arbetet med den 

individuella utvecklingsplanen. För att det ska kunna ske krävs att tid avsätts för gemensam 

reflektion och pedagogiska diskussioner. 
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Förslag till fortsatta studier 

Jag rekommenderar studenter att i framtida studier om bedömning av elevers 

kunskapsutveckling i träningsskolan, kombinera olika metoder vid datainsamlingen, så kallad 

triangulering (Trost, 2007). Genom att använda flera metoder kan man få fram data som man 

kan lita på i större utsträckning (a.a.). Intervjuer kan med fördel kombineras med observationer 

och granskning av målen i elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP). 

 

Det skulle också vara intressant att i framtiden undersöka hur lärarna upplever att den nya 

kursplanen fungerar i praktiken. Lärarnas förväntningar i föreliggande studie är att kursplanen 

ska ge mer stöd för att planera undervisningen genom att målen blir tydligare och mer konkreta 

än i dagens kursplan där de menar att målen är luddiga och fria för tolkningar.  

 

Avslutande reflektioner  

Detta är en begränsad studie. Några generella slutsatser kan därför inte göras. Min förhoppning 

är att studien kan bidra till att belysa komplexiteten och de dilemman som finns i verksamheten. 

 

Skolan ska ge förutsättningar för alla elever utvecklas så långt som möjligt utifrån sina 

individuella behov och förutsättningar. Det är en pedagogisk utmaning att hitta rätt nivå för 

varje enskild elev, men det är nödvändigt för att kunna ge adekvat stöd, varken för mycket eller 

för lite. Elevernas olikheter innebär att de når olika mål efter sina individuella förutsättningar. 

De lär på olika sätt och utvecklas olika. Det innebär att läraren måste möta enskilda elevers 

svårigheter och samtidigt tillgodose gruppens behov. Enligt Göransson (1995) är en vanlig 

pedagogisk strategi att variera arbetssättet mellan individuellt arbete och grupparbete. Men 

samspel förekommer sällan spontant eftersom elever med utvecklingsstörning och autism har en 

nedsatt förmåga till social interaktion. Samspel mellan elever sker oftast under lärarledda 

aktiviteter. Det är därför viktigt att se möjligheter istället för hinder, att fokusera på elevernas 

starka sidor istället för svårigheterna.  

 

 

 

 

.  
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Bilaga 1                                                                              

      

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                          

                             Institutionen för specialpedagogik 

 

 

 

 

Till lärare som arbetar med bedömning av elevers 

kunskapsutveckling i träningsskolan.  
 
Jag heter Maria Pettersson John och är student på specialpedagogprogrammet vid 

Stockholms Universitet. Under höstterminen 2010 kommer jag att genomföra en studie 

om bedömning av elevers kunskapsutveckling, pedagogisk kartläggning och 

dokumentation i träningsskolan. Resultatet kommer att sammanställas och redovisas i 

ett självständigt arbete på avancerad nivå.  

 

För att kunna utföra min studie, vore jag tacksam för Er hjälp. 

Ni är nyckelpersoner med unika kunskaper och erfarenheter. 

 

Jag kommer att ta kontakt med Er för att ta reda på om ni kan tänka er att medverka i 

studien. Om ni samtycker kommer jag till Er skola för att göra en intervjustudie enligt 

överenskommelse. 

 

Det är naturligtvis frivilligt att delta undersökningen, men Era svar är mycket värdefulla 

för mig. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och inga namn på skolor eller 

personal kommer att nämnas i uppsatsen. När uppsatsen är godkänd, förstörs alla 

insamlade data. Varje enskild intervju tar ca 60 minuter, på valfri plats. Jag hoppas att 

ni tillåter mig att spela in intervjuerna. 

 

Jag tackar på förhand för visat intresse och ser framemot givande intervjuer. 

Har ni några frågor, kontakta gärna mig. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Maria Pettersson John  



 

 56 

Bilaga 2   

 

                                    

  
 

 

 

 

Studie om bedömning av elevers kunskapsutveckling, 

pedagogisk kartläggning och dokumentation i träningsskolan. 

 

 

 

1. Hur arbetar du med bedömning av elevers lärande?  

         a) Vilka bedömningsredskap använder du?  

         b) Vad utgår du från i din bedömning?  

 

2. Hur använder du dig av dokumentationen för att synliggöra 

elevers kunskapsutveckling?  

a) Tycker du att man kan se på pedagogisk kartläggning och 

dokumentation som ett arbetsredskap vid bedömning? 

b) Anser du att arbetet med kartläggning och dokumentation 

kan öka kvaliteten i den pedagogiska verksamheten?  
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3. Hur upplever du arbetet med skriftliga omdömen? 

a) Anser du att det skriftliga omdömet är ett stöd i arbetet 

med upprättandet av individuella utvecklingsplaner? 

b) Har du ändrat ditt sätt att dokumentera din bedömning av 

elevers kunskapsutveckling sedan skriftliga omdömen 

infördes? 

 

4.  Samarbetar ni i lärarlaget kring bedömning och pedagogisk 

kartläggning av elevers kunskapsutveckling?  

a) I så fall på vilket sätt?  

b) Finns det möjlighet för gemensam reflektion i 

arbetslaget?  

c) Tror du att dialog i arbetslaget kan ge en ökad 

medvetenhet om uppdraget utifrån målen i kursplanen? 

d) Kan det i så fall få positiva konsekvenser för det 

praktiska arbetet med eleverna? 
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