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Abstract 
 
The purpose of the study is to examine some teachers´ experiences and perceptions of the 
working with AFL (Assessment For Learning), in education for pupils with intellectual 
disability. The study has examined teachers´ views on how the pupil can be involved in his or 
her knowledge development using AFL. The problems I have identified in the schools are 
difficulties in communication connected with intellectual disability and the possibilities for 
the pupil to participate in his or her own knowledge development in relation to the current 
curriculum. My starting point is the relationship between teachers´ and pupils´ based on the 
teachers´ experiences and I have tried to understand the phenomenon AFL in education for 
pupils with learning disability. My method is qualitative interviews with five teachers. My 
study reveals that the work with AFL is done in different ways, both in the contact with the 
pupils and among colleagues. The communication around the pupils´ knowledge development 
is considered to various degrees by the teachers. The pupils´ participation in their knowledge 
development is seen as essential and every teacher has an experience of limits based on 
mental retardation. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att undersöka några lärares erfarenheter av och uppfattningar om arbetet 
med bedömning för lärande, BFL, inom grundsärskolan. Min studie har undersökt lärares syn 
på hur eleven kan bli delaktig i sin kunskapsutveckling med hjälp av BFL. Problemområdet 
som jag identifierat är svårigheter med kommunikation vid utvecklingsstörning kopplat till 
elevens möjligheter att medverka i sin kunskapsutveckling utifrån skolans gällande 
kursplaner. Jag har utgått från relationen mellan lärare och elev utifrån lärares erfarenheter 
och försökt förstå fenomenet BFL inom grundsärskolan. Som metod har jag valt en kvalitativ 
intervju med fem lärare. I min studie framkommer det att arbetet med BFL sker på olika sätt 
både i kontakten med eleven och kollegialt. Kommunikationen kring elevens 
kunskapsutveckling anses av lärarna olika viktigt att fokusera på. Elevens delaktighet i sin 
egen kunskapsutveckling lyfts fram som viktigt och alla lärarna har erfarenhet av 
begränsningar på grund av utvecklingsstörning. 
 
 
Nyckelord 
 
Bedömning för lärande, formativ bedömning, grundsärskola, intellektuell 
funktionsnedsättning, utvecklingsstörning 
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Inledning 
Under några år har jag arbetat med elever som läser efter grundsärskolans kursplan 
integrerade i grundskoleklasser. Jag har även arbetat på gymnasiesärskola där eleverna läser 
olika program och kurser. Efter införandet av nya Läroplan för grundskolan 2011 (Skolverket, 
2011a) har arbetet med bedömning för lärande aktualiserats och mycket av det praktiska 
arbetet liksom fortbildningen kretsar idag kring bedömning. Nuvarande läroplan förutsätter 
arbete med elevens kognitiva och metakognitiva förmåga vilka utvecklas vid arbetet med 
bedömning för lärande. I specialläraryrket är det därför viktigt att arbeta med bedömning för 
lärande kopplat till läroplan och elever i behov av särskilt stöd där miljön är en avgörande 
påverkansfaktor för elevens kunskapsutveckling. Examensförordningen för speciallärare (SFS 
2011:186) anger som generella mål med utbildningen att ha fördjupade kunskaper om 
bedömning och elevers lärande och som specifikt mål för specialiseringen mot 
utvecklingsstörning, fördjupad kunskap om barn och elever med utvecklingsstörning och 
deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden. 
Specialläraren har en viktig roll att stödja både elevers lärande och kollegors arbete i 
undervisningen av elever i behov av särskilt stöd. Elever med utvecklingsstörning har i och 
med sin funktionsnedsättning svårigheter inom områdena kommunikation, delaktighet och 
metakognition. Detta är centrala förmågor i det idag aktuella gemensamma 
bedömningsarbetet. Bedömning för lärande, som i fortsättningen förkortas BFL, sker i olika 
grad inom alla stadier och alla skolformer i ett samspel mellan elever och lärare. Inom 
utbildningsväsendet ses grundskolan som norm där användningen av BFL praktiseras och 
finns väl dokumenterad och beforskat. Inom grundsärskolan saknas motsvarande 
dokumentation och forskning. I forskningsöversikten som gjorts för denna uppsats har det 
blivit tydligt att det finns begränsat med forskning kring hur och vilka delar av BFL som 
fungerar inom grundsärskolan (mailkommunikation 16 mars 2015: C. Lundahl, professor i 
pedagogik Örebro universitet; J. Samuelsson, lektor i historiedidaktik, ansvarig för 
Skolverkets forskningsbevakning avseende bedömning). Min studie avser endast att fokusera 
på BFL inom grundsärskolan.  
 
Jag är intresserad av att veta vilken erfarenhet lärare har och hur de tänker kring BFL för 
elever i grundsärskolan. Detta utifrån att kommunikation är extra komplext för denna 
elevgrupp och där bildstöd till läroplanens textdokument, som hjälp vid kommunikation kring 
elevens kunskapsutveckling saknas. Problemområdet som jag identifierat är svårigheter med 
kommunikation vid utvecklingsstörning kopplat till möjlighet att medverka i sin 
kunskapsutveckling utifrån gällande läroplan. Läroplanen ställer även krav på elevens 
metakognitiva förmåga, förmågan att förstå sitt eget lärande, vilket också är svårt för denna 
elevgrupp (Granlund, 2009). 
 
Kommunikation formar och påverkar relationen mellan lärare och elever (Dysthe, 1996). En 
av svårigheterna vid utvecklingsstörning är kommunikation vilket gör detta område intressant 
att fördjupa sig i. Personer med utvecklingsstörning har framför allt svårt att själva i ord 
uttrycka sina åsikter och önskningar. De har även olika förmåga och begränsningar i 
uppfattningen av kommunikation som förs muntligt och skriftligt där förståelsen av begrepp 
och begreppsbildning är särskilt svårt (Heister Trygg & Andersson, 2009). Vid 
utvecklingsstörning är det också vanligt att man har fler funktionsnedsättningar både fysiska 
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med hörsel och synnedsättning samt inom neuropsykiatriska området med till exempel ADHD 
och autism som också kräver tydlig och individanpassad kommunikation. Kommunikation 
kring sin egen utveckling och sitt kunskapande fokuseras nu mer än tidigare i och med 
betoningen av BFL i läroplanen och det förändrade betygssystemet som infördes 2012/2013. 
När förmågan till egen kommunikation och att uppfatta och tolka kommunikation är 
begränsad ställs andra krav på omgivningen. Det är nödvändigt att ge eleven olika 
förutsättningar för att kunna påverka sin egen kunskapsutveckling och hur skolan bäst ska 
tillgodose detta är ett ständigt utvecklingsområde för alla verksamma inom 
utbildningsområdet. 
 
De senaste åren har bedömningen inom skolan allt mer fokuserat kring formativ bedömning 
där eleven har en aktiv roll i sin kunskapsutveckling. Syftet med formativt bedömande är att 
ta reda på var eleven befinner sig, ett nuläge, för att därifrån kunna arbeta mot de olika 
kursplanemålen (Lundahl, 2011). Kunskapsutvecklingen ses som en aktiv process som aldrig 
tar slut. Detta kräver en helt ny kommunikation mellan lärare och elev som inte den 
traditionella summativa bedömningen kräver. Lärare och elev samarbetar och identifierar på 
vilken nivå elevens olika förmågor befinner sig. Både förmågor och kravnivåer behöver 
diskuteras och vara väl kända av lärare och elever. Eleven förväntas vara medveten om och 
kunna bedöma både kvaliteten på sitt arbete och sitt arbetssätt utifrån gällande 
kunskapskriterier (Ruiz-Primo, 2011). Det läggs ett stort ansvar på eleven och kräver 
utveckling av den metakognitiva förmågan. Även ansvaret på läraren ökar då denne ska 
anpassa miljö, material och kommunikation till elevens förmågor. Den formativa 
bedömningen utgår från den nationella läroplanen och kursplanerna för grundskolan 
(Skolverket, 2011a) och grundsärskolan (Skolverket, 2011b). Elever med utvecklingsstörning 
kan behöva alternativa individuella anpassningar för att uppfatta information och 
kommunikation kring kunskapsmål och kriterier. Arbetet med dessa elever för att göra 
förmågor och kunskapskriterier synliga och eleverna delaktiga i sin egen kunskapsutveckling 
blir mer komplicerat då läroplan och kursplaner endast finns som textdokument. Pedagoger i 
elevens närmiljö skapar eventuellt eget bildstöd för att öka möjligheten till kommunikation 
kring elevens kunskapsutveckling. Skolverket (2014): 
 Bedömning och betygssättning är två mycket viktiga pedagogiska uppgifter som involverar både 

elever och lärare. Av tradition har det varit så att läraren bedömt elevens kompetens i syfte att ge 
underlag för betygssättning. Men för att lägga en grund för elevernas livslånga lärande är det 
viktigt att eleverna också engageras aktivt i bedömningspraktiken. Eleverna behöver vara väl 
medvetna om vad det är som bedöms och vad som utmärker kvaliteten i de kunskaper de ska 
visa. 

Arbetet med BFL sker bland annat genom kommunikation och delaktighet mellan lärare och 
elev. Den formativa bedömningen av elevernas prestationer sker kontinuerligt av läraren 
under lektionerna och genom utvärdering av sin egen undervisning (Ruiz-Primo, 2011). Det 
blir viktigt att synliggöra för eleverna hur kunskap och förmågor bedöms. Det blir också 
viktigt att bryta ner läroplanen och kursplaner till en konkret nivå där eleverna kan uppfatta 
och förstå mål och kriterier kopplat till det vardagliga lektionsarbetet. Arbetet med BFL kan 
göras på många olika sätt men syftet är dock att underlätta elevernas lärande genom att 
utveckla förmågan att lära sig själv att lära (Abedi & Falts, 2015; Black, 2015; Jönsson, 
2013). För skolutveckling generellt är det av intresse att ta del av goda exempel och ställa 
utvecklande och utmanande frågor kring formativ bedömning. För grundsärskolan specifikt är 
det av intresse att uppmärksamma avsaknaden av studier inom området BFL. 
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Syfte 
Syftet med studien är att undersöka några lärares erfarenheter av och uppfattningar om arbetet 
med bedömning för lärande, BFL, inom grundsärskolan. 

Frågeställningar 
Frågeställningar utifrån syftet som kommer att undersökas: 

 Vilka olika sätt att arbeta med BFL lyfter lärarna fram? 

 Hur sker kommunikationen kring elevernas kunskapsutveckling? 

 Hur görs eleven delaktig i sin egen kunskapsutveckling? 

Centrala begrepp 
De centrala begreppen i min studie kan stå för flera olika saker beroende på sammanhang och 
perspektiv. Här ger jag en kort förklaring på vad jag avser med begreppen. 
 
Erfarenheter: I studiens syfte att undersöka erfarenheter menar jag både något enskilt som 
man har erfarit, en enskild kunskapsutvidgande upplevele, men även sammanfattningen av en 
grupp människors eller mänsklighetens upplevelse (Svenska Akademien, 2009a). 
 
Uppfattning: I studiens syfte finns uppfattning med och då menar jag ett personligt sätt att 
betrakta något, vad man menar eller har för åsikt (Svenska Akademien, 2009b). 
 
Utvecklingsstörning: Vanlig benämning är även intellektuell funktionsnedsättning, intellectual 
disability, används ofta i forskningslitteratur. Jag har valt att använda utvecklingsstörning då 
vi i utbildningen läser på speciallärarprogrammet med inriktning mot utvecklingsstörning. 
Även Fleischer och Merland (2008), Granlund (2009) och Heister Trygg och Andersson 
(2009) använder definitionen utvecklingsstörning.  
 
Bedömning för lärande: Jag har valt att använda förkortningen BFL eftersom begreppet är 
allmänt förekommande (Lundahl, 2011, Skolverket, 2011c) och det finns även motsvarande 
på engelska, AFL, assessment for learning. 
 
Kommunikation: Det är ett mycket stor begrepp där jag har avgränsat och valt att fokusera på 
några delar som har betydelse vid BFL. Språket som grund för tänkandet och 
begreppsförståelse utgår från Vygotskijs tankar och det sociokulturella perspektivet (Bråten, 
1998; Thurmann-Moe, 1998; Ruiz-Primo, 2011; Säljö, 2006). 
 
Delaktighet: Förutsätter någon form av kommunikation, också ett stor begrepp vilket jag valt 
att avgränsa till individ och miljö där bemötande av individen och utformingen av miljön har 
betydelse (Almqvist, Eriksson & Granlund, 2004).  
 
Metakognition: Tänkandet om sitt eget tänkande (Jönsson, 2013). Att tänka är en kognitiv 
funktion och när man på en metanivå tänker om sitt eget tänkande blir man medveten om 
vilken kunskap man har. Man kan då antingen använda kunskapen eller beskriva den muntligt. 
Inom BFL är tänkandet om sitt eget tänkande vid lärande ett redskap för att utveckla förmågor 
att klara av nya färdigheter (Wiliam, 2013). 
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Forsknings och litteraturgenomgång 
I detta kapitel sammanfattas vad forskare och författare beskriver om utvecklingsstörning, 
allmän beskrivning av BFL samt hur kommunikation, delaktighet och metakognition påverkas 
vid utvecklingsstörning.  
 
Det som har styrt mitt val av litteratur till uppsatsen är tre centrala teman eftersom de är 
centrala förmågor inom BFL: Kommunikation, Delaktighet och Metakognition. Centralt har 
även litteratur kring utvecklingsstörning och BFL varit. Jag har använt mig av relevant 
kurslitteratur som vi under studietiden gått igenom, jag har tillfört ytterligare litteratur och jag 
har använt mig av olika databaser (DiVA, ERIC ebsco, Google scholar och LIBRIS) för att 
söka forskningsartiklar. Eftersom det visade sig saknas forskning inom mitt valda område har 
jag utvidgat det och mycket i forskningen och litteraturen som rör BFL utgår därför från 
grundskolan och elever utan utvecklingsstörning. Jag har dock i möjligaste mån försökt dra 
paralleller och se likheter och skillnader i materialet med utgångspunk i de specifika problem 
som utvecklingsstörning innebär kopplat till dessa tre olika teman. 

Utvecklingsstörning 
Utvecklingsstörning medför nedsättning i olika stor omfattning av adaptiva färdigheter samt 
kognitiva och exekutiva färdigheter. Dessa färdigheter beskrivs i detta stycke. För att klara sin 
vardag med allt som krävs för detta behöver individen mer stöd än jämnåriga (Heister Trygg 
& Andersson, 2009; Granlund, 2009). Den yttre miljön har stor inverkan på de olika 
funktionsnedsättningarna och blir därmed direkt avgörande för i vilken omfattning individen 
upplever sig funktionshindrad. Det saknas en enhetlig definition av begreppet 
utvecklingsstörning men man är överens om att nedsättning i både intelligens och 
vardagsfunktioner krävs (Granlund, 2009). 

Adaptiva färdigheter 
Definition på utvecklingsstörning enligt Granlund (2009) är att ha ett funktionshinder med 
nedsättning av tre adaptiva färdigheter samtidigt och en intelligensnedsättning. De tre 
adaptiva färdigheterna är praktiska färdigheter (exempelvis att kunna klä på sig och gå på 
toaletten), sociala färdigheter (till exempel att påbörja, genomföra och avsluta handlingar och 
samtal) och skolrelaterade intellektuella färdigheter (exempelvis att kunna ramsräkna och 
känna igen bokstäver). Intelligensnedsättningen påverkar främst vardagsfunktioner. Det 
vanligaste är att eleven har svårigheter kring kommunikation med att förstå, tala och själv 
göra sig förstådd med talat språk och även svårigheter med det sociala samspelet. Som en 
följd av detta är kamratrelationerna med jämnåriga ofta få då det är svårt att delta i aktiviteter 
där muntliga regler och överenskommelser styr samspelet (Granlund, 2009).  

Kognitiva och exekutiva funktioner 
Fleischer och Merland (2008) sammanfattar det specialpedagogiska behovet hos barn med 
utvecklingsstörning som ”behov av överblick, struktur, små grupper, välkända vuxna, tät 
vuxenkontakt, förutsägbarhet och trygghet” (Fleischer & Merland, 2008, s. 63). Detta 
stödbehov menar de, är lika som för andra diagnosgrupper som exempelvis 
autismspektrumstörning och ADHD/ADD. Vid utvecklingsstörning har man problem med 
kognitiva och exekutiva funktioner. De kognitiva funktionerna, som kan ses som människans 
verktyg, är bland annat verklighetsuppfattning med hjälp av språket, minnet och tänkandet. 
De exekutiva funktionerna, som kan ses som användandet av verktygen, avser att ta initiativ 
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och producera idéer och fungerar som ett slags självkontroll. Bristande arbetsminne (kognitiv 
funktion) påverkar uppfattningen och möjligheten till kommunikation. För att i 
kommunikationssituationer kunna ge ett svar måste vi minnas det som nyss sades och visades 
med gester. Dessa ord och gester varar endast delar av sekunder vilket ställer höga krav på 
arbetsminnet. När man fått en helhetsuppfattning av det som nyss förmedlades gäller det att 
själv planera hur man ska handla och svara vilket är en exekutiv funktion (Fleischer & 
Merland, 2008). 

Bedömning för lärande 
I detta stycke beskriver jag huvuddragen i BFL och skillnaden mellan summativ och formativ 
bedömning. Syftet med BFL är att utveckla och underlätta elevens lärande (Black, 2015). 
Vanligt är att fokusera på utvärdering av undervisningen, kollegialt lärande, kamratbedömning 
och feedback vilka beskrivs i detta stycke. 

Summativ och formativ bedömning 
Bedömningar kan göras på olika sätt och i olika syften. Inom grundsärskolan är 
kunskapsbedömning något relativt nytt. Historiskt har fokus för denna elevgrupp varit på vård 
och omsorg men i och med att kommunerna tog över ansvaret från Landstingen i början på 
1990-talet kom kunskapsutvecklingen i fokus (Berthén, 2007). Inom bedömning i skolan 
används både summativ bedömning, för kontroll hur långt eleven har kommit, och formativ 
bedömning, för att hjälpa eleven framåt. Båda typerna av bedömning behövs och fyller olika 
funktioner beroende på bedömningens syfte, om det avser bedömning av lärande eller 
bedömning för lärande, enligt Bennett (2011). Den formativa bedömningen är dock den som 
diskuteras och fokuseras mest inom BFL eller lärande bedömning som Jönsson (2013) valt att 
benämna perspektivet. Enligt Jönsson (2013) är skillnaden mellan summativ bedömning och 
formativ bedömning: 
 

 …mellan att ställa sig frågan Vad ska eleverna kunna? jämfört med Vad ska eleverna kunna 
göra med sina kunskaper? Att fokus ligger på handling innebär emellertid inte att 
ämnesinnehållet är oviktigt, eller att eleverna inte måste kunna någonting utantill. (s. 25)  

 
Summativa och formativa bedömningar ingår båda i BFL. Traditionella summativa 
tester kan användas formativt vilket bidrar till att förstå att bedömning är mångfacetterat 
och komplext. BFL ska, enligt Black (2015) bidra till huvudsyftet med utbildning: ”… 
att utveckla elevernas kapacitet av oberoende, effektivt och ansvarsfullt lärande” (s.175, 
min översättning). Ofta har bedömning setts som en mindre viktig detalj inom 
pedagogiken och det finns uppfattningar om att elevens utveckling hotas eftersom 
betoningen har fokuserats på att döma istället för att bedöma (Black, 2015).  

Utvärdering av undervisningen och det kollegiala lärandet 
Som grund för all bedömning i skolan finns läroplanen, de nationella kursplanerna och 
allmänna råden. I dagens debatt fokuseras det på framgångsfaktorer, det vill säga vilka 
faktorer som leder till framgång, där lärarens reflektion och utvärdering av sin undervisning 
samt elevens reflektion över sitt eget kunskapande, tillsammans ses som mest framgångsrika 
(Jönsson, 2013; Lundahl, 2011; Nilholm; 2014). För att nå dit behöver kursplanerna brytas ner 
så eleven förstår dem. Läraren och eleven samarbetar via kommunikation med att hitta 
elevens befintliga kunskapsnivå för att därifrån arbeta mot att nå de olika lärandemålen. 
Lundahl (2011) benämner denna nivå för nuläge. Alla elever behöver få undervisning och 
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bedömning som är anpassad och tillgängliga för dem och speciellt viktigt blir det för elever 
med olika funktionsnedsättningar, så de får en rättvis chans att visa vad de kan. Det kräver 
medvetenhet och noggranna överväganden i användningen av bedömningar eftersom de för 
dessa elever även ligger till grund för beslut om riktade specialinsatser (Abedi & Faltis, 
2015). Då bedömningen i skolan är kopplad till undervisningen är undervisningen en central 
faktor som påverkar lärandet för eleven (Black, 2015). Det innebär att läraren behöver 
reflektera över och ständigt förändra sin undervisning. Genom kollegialt samarbete kan 
undervisningen anpassas och utvecklas (Black, 2015, Skolverket, 2011c). Både det kollegiala 
samarbetet och det kollegiala lärandet skiljer sig åt för lärare och kan vara mer eller mindre 
fungerande. Där det kollegiala lärandet fungerar diskuterar och hjälps lärare åt att tolka 
lärandemål, bedömningskriterier, kvaliteten i elevarbeten och framgångsfaktorer för 
kunskapsutveckling (Black, 2015; Ruiz-Primo, 2011). Den pedagogiska skickligheten byggs 
på så sätt upp tillsammans med kollegor och en förutsättning för fungerande formativ 
bedömning är att tillräcklig tid avsätts för det arbetet (Bennett, 2011).  
 

Kamratbedömning och feedback 
Genom att använda eleverna som resurser för varandra utvecklas och underlättas lärandet, 
vilket Wiliam (2013) benämner som läranderesurser. Kamratbedömningen som eleven både 
ger och får utgår från konkreta exempel som hjälper eleven att få en förståelse kring hur 
lärande fungerar (Black, 2015). Samarbetet mellan eleverna ökar med ett gemensamt fokus på 
att utveckla nya kunskaper. Genom att ta del av andras idéer stimuleras reflektionsprocessen 
och det leder till ökad begreppsförståelse (Ruiz-Primo, 2011). Arbetet med kamratbedömning 
och att använda eleverna som läranderesurser för varandra är relativt nytt för både lärare och 
elever. Det går att använda på olika sätt och i alla olika åldrar och utvecklas genom 
kontinuerlig träning. Kamratbedömning innebär inte att en elev ska göra summativa 
bedömningar av sin kamrat utan den ska hjälpa kamraten till förbättring av sitt arbete, så 
kallad feedback vilket även läraren ger eleven, bedömningen står endast läraren för (Wiliam, 
2013). Genom feedback ska eleven kunna utvecklas att välja lämpliga åtgärder som leder mot 
förbättrad självreglering vilket kräver ett aktivt ansvarsdeltagande av eleven (Lundahl, 2011; 
Ruiz-Primo, 2011; Skolverket, 2011c). Lärarens vägledning kan då minska och elevens egna 
initiativ kan utvecklas vilket bidrar till att utveckla den viktigaste förmågan, att lära sig själv 
att lära vilket man har nytta av hela livet (Black, 2015). Det är dock viktigt att läraren i 
feedbacken inte fokuserar på kunskapsutveckling som en medfödd förmåga och kommenterar 
felaktigheter. Med fokus på att kunskapsframgång beror på elevens ansträngning och genom 
att för eleven synliggöra studieteknik samt att ge stöd till förbättringar ökar motivationen och 
därmed kunskapsutvecklingen (Almqvist, et al., 2004; Black, 2015; Lundahl, 2011; Ruiz-
Primo, 2011).  

Kommunikation 
I detta stycke fokuserar jag på några delar av kommunikationsbegreppet som har betydelse 
vid BFL och utvecklingsstörning. Behovet av kommunikation är grundläggande för alla och 
förutsättningen för god kommunikation är ett språk i någon form (Heister Trygg & Andersson, 
2009). Språket utvecklar tänkandet, lärandet och begreppsuppfattningen. Läraren och eleven 
har olika ansvar i kommunikationen som stöder kunskapsutvecklingen vilket presenteras 
nedan. 
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Språket som grund för tänkandet och lärandet 
För att kunna utveckas och ingå i en samhällsgemenskap behöver individer kunna 
kommunicera med varandra. Kommunikation sker på många sätt, vanligast är verbalt, 
skriftligt och genom bilder. Även kroppsrörelser, mimik och tonfall förstärker och tydliggör 
syftet och budskapet. Elever med utvecklingsstörning har svårigheter med kognitiva och 
exekutiva funktioner som tillsammans är viktiga vid kommunikation (Fleischer & Merland, 
2008). I undervisningssituationen anses det som viktigt att både elever och lärare samverkar 
och interagerar för att lärande ska kunna utvecklas. Dysthe (1996) menar att lärande sker 
genom kommunikation via talat och skrivet språk i en aktiv klassrumsdialog. Det är viktigt att 
läraren skapar en miljö där allas åsikter kan höras och speciellt viktigt blir det att fundera över 
hur klassrumsdialogen bör utformas och fungerar för elever med funktionsnedsättningar. 
Interaktionen i klassrummet kan ske på olika sätt och med en inbjudande elevmedverkan i 
klassrumsdiskussioner och gruppdiskussioner kan läraren i bedömningssyfte använda sig av 
det som Ruiz-Primo (2011) benämner konversationsbedömningar. Dessa bedömningar syftar 
till att eleven genom dialog med lärare och kamrater gör sitt tänkande synligt. När eleven 
sätter ord på sina tankar synliggörs lärandet både för eleven själv, för läraren och för 
kamraterna (Ruiz-Primo, 2011). 

Begrepp och begreppsförståelse 
Vårt vardagliga samspel förutsätter att deltagarna förstår de ord och begrepp som används. 
Alla barn utvecklas personligt med stora variationer sinsemellan med ökad förmåga för varje 
levnadsår men elever med utvecklingsstörning har en betydligt mer långsam och ojämn 
utveckling inom alla områden. Språkligt är bland annat abstrakta ord och begrepp extra svåra 
att förstå (Heister Trygg & Andersson, 2009). Granlund (2009) lyfter fram fyra principer för 
att information ska vara förståelig. För det första måste informationen knyta an till elevens 
tidigare erfarenheter och fylla ett behov hos eleven. Motivationen blir mycket viktig för elever 
med utvecklingsstörning eftersom antalet strategier för att lösa problem är begränsat liksom 
förmågan att generalisera dessa. För det andra behöver informationen utgå från konkreta 
begrepp. Arbetet med begrepp och begreppsförståelse blir centralt. För att få vardagen att 
fungera behövs en förståelse för de begrepp som används i form av information kring alla 
vardagliga händelser och situationer. För det tredje, menar Granlund (2009), är det viktigt att 
stimulera flera sinnen för att informationsinhämtningen ska optimeras. Beroende på 
individens förmåga används de kommunikationshjälpmedel som passar bäst. Bilder, 
fotografier och grafiska symbolsystem fungerar både som kommunikationshjälpmedel och 
tankeverktyg för att hjälpa eleven att förstå olika uppgifter eller situationer. För att själv 
uttrycka önskningar eller ge information är grafiska symbolsystem, exempelvis pictogram, 
lämpligast eftersom de inte förknippas med personliga händelser som ett fotografi kan göra. 
Murphy och Cameron (2008) har i sin studie påvisat bildkommunikationsstödsmaterialet 
Talking Mats (TM) som effektivt hjälpmedel för att personer med utvecklingsstörning i större 
utsträckning ska kunna uttrycka sina åsikter kring sin livssituation. Studien visar på att 
materialet har olika effekt beroende på varierande fattningsförmåga hos försökspersonerna. 
För det fjärde behöver informationen som presenteras passa in i elevens 
verklighetsuppfattning och stämma överens med elevens förväntningar (kognitiva funktioner) 
på en situation. Det blir då viktigt att informationen startar i elevens erfarenhetsvärld och att 
läraren har viss kunskap om elevens olika intressen och vanor. De kognitiva funktionerna som 
elever med utvecklingsstörning har problem med är verklighetsuppfattning samt förväntningar 
och tänkandet (Fleischer & Merland, 2008) vilket blir extra viktigt att ta hänsyn till när 
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information ges. Även Jönsson (2013) poängterar att elevens upplevelse är viktig när läraren 
ska kommunicera kring mål och kriterier med eleven. En framgångsfaktor, menar han, är att 
vara tydlig och arbeta medvetet med nya begrepp för att nå förståelse för kunskapsmålen. 
Granlund (2009) betonar också det centrala arbetet med begreppsförståelse. Bennett (2011) 
har i en studie gjort en kritisk granskning av formativ bedömning och kommit fram till att det 
har getts för lite uppmärksamhet till begreppsbildningsområdet. Vid observationer av elever 
som uppfattat någonting felaktigt kan orsakerna variera. Det kan antingen vara en ren 
missuppfattning eller avsaknaden av begreppsförståelse vilket leder till olika åtgärder i det 
fortsatta arbetet. För att veta orsaken till feluppfattningen behöver läraren därför undersöka 
med ytterligare bedömningar så att rätt åtgärd fokuseras (Bennett, 2011). 

Lärarens ansvar vid kommunikation 
Läraren har betydelse för elevens framgångar eller svårigheter i skolan. I kommunikationen 
har läraren ansvaret att vara tydlig. I bedömningssituationer, både summativa och formativa, 
ges information och instruktion vilket gör det extra viktigt att tänka på hur andra personer kan 
uppfatta eller missuppfatta denna. Granlund (2009) lyfter fram sina fyra principer som stöd 
för läraren att kunna göra informationen förståelig. Aspeflo (2010) har erfarenheter av barn 
med autism där den kommunikativa förmågan ofta är mycket begränsad. Aspeflo (2010) 
menar att man alltid måste utgå från sig själv och tänka på att vara kommunikativt tydlig 
vilket innebär att man behöver fokusera på sitt eget sätt att uttrycka sig. Ofta sker information 
via talet men även förstärkning med bilder kan behövas. Språket ska vara enkelt och kortfattat 
med rörelser som passar till budskapet, situationen och anpassat till elevens fattningsförmåga 
(Aspeflo, 2010). Det är lärarens ansvar att kommunikationen är så tydlig att eleven är 
medveten om vad som ska bedömmas och hur det bedöms för att säkerställa att man mäter det 
som avses. När det gäller bristande exekutiva funktioner är lärarens ansvar att stödja eleven i 
sin idéproduktion. Även att planera och genomföra handlingar kräver mer stöd än vad 
jämnåriga behöver. Självbedömning hör också till de exekutiva funktionerna och för att klara 
av det och kunna göra egna förändringar behöver läraren stärka även detta (Fleischer & 
Merland, 2008). 

Elevens ansvar vid kommunikation 
Elevens ansvar för den egna kunskapsutvecklingen är tydlig i skolans kursplaner (Skolverket, 
2011a). Ansvaret att bryta ner kursplanemålen till en för eleven förståelig nivå och 
kommunicera målen på ett för eleven passande sätt är lärarens. Elevens ansvar är att 
tillsammans med läraren identifiera sina förmågor i förhållande till kunskapsmålen och aktivt 
arbeta mot dessa mål (Lundahl, 2011; Skoverket, 2011c). Syftet med att identifiera sina 
förmågor är att veta var man befinner sig för att tydligare kunna uppfatta vad som behöver 
göras för att nå ett mål. Eleven har därmed ett ansvar att aktivt delta i samarbete och 
kommunikation kring sin kunskapsutveckling och själv reflektera kring sina styrkor och 
svagheter vad gäller de olika förmågorna som kursplanerna lyfter fram.  

Delaktighet 
I detta stycke fokuserar jag på några delar av delaktighetsbegreppet som har betydelse vid 
BFL och utvecklingsstörning. Tidigare forskning visar att delaktighet är något som upplevs 
och kan observeras i skärningspunkten mellan individ och miljö (Almqvist, et al., 2004). 
Bemötande av individen och utformningen av miljön och organisationen spelar därför stor roll 
för delaktigheten vilka presenteras nedan.  
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Individen 
Elever med utvecklingsstörning har samma rättigheter till delaktighet som andra barn. 
Delaktighet förutsätter kommunikation. När kommunikationen är begränsad minskar 
möjligheterna för eleven att aktivt uttrycka sin åsikt och önskan samt möjligheterna att 
uppfatta och tolka omvärlden vilket medför begränsad delaktighet. Den begränsade 
delaktigheten för elever med utvecklingsstörning har också i undersökningar studerats där 
man sett att dessa elever samspelar mer sällan, med kortare samspel och med färre personer 
jämfört med elever utan utvecklingsstörning (Heister Trygg & Andersson, 2009). Granlund 
(2009) nämner också att elever med utvecklingsstörning har en nedsättning av den adaptiva 
förmågan inom det sociala området där man har svårt med att påbörja, genomföra och avsluta 
samtal och handlingar vilket direkt påverkar möjligheten att kunna vara delaktig i 
gemensamma aktiviteter. Genom att medvetet lägga fokus på kommunikation och 
kommunikationsstöd kan delaktigheten öka. Bildkommunikationsstöd kan vara ett sätt vilket 
Murphy och Cameron (2008) visade i sin studie där Talking Mats vara ett hjälpmedel för 
möjlighet till ökad delaktighet för vissa personer med utvecklingsstörning. De vuxna kan med 
hjälp av olika bildstöd öka elevens delaktighet där bilder används för att både ge information 
och att kunna ta del av elevens åsikter och tankar (Granlund, 2009). I arbetet med att göra 
eleven delaktig i sin kunskapsutveckling blir bildstöd ett viktigt komplement till talad och 
skriven information. 

Miljön och organisationen 
I arbetet med BFL förutsätts att eleven är delaktig i beslut kring sin egen kunskapsutveckling. 
Szönyi (2012) tar upp olika sätt att förstå delaktighet på. När det handlar om att vara delaktig i 
processer som rör barnet själv och få inflytande över beslut som berör barnet pratar vi om ett 
barns perspektiv. Begreppet används för att förklara att det rör sig om barns delaktighet i 
beslut som rör dem själva. Det kan då uttryckas som att barn får inflytande över beslut som 
berör dem. När vuxna tar hänsyn till barn och tar sitt perspektiv på barnets intressen används 
ett barnperspektiv, den vuxnes syn på barn där barnets åsikter inte efterfrågats (Szönyi, 2012). 
FN:s konvention om barnets rättigheter (UNICEF, 2009) och FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning (2008) formulerar vuxnas skyldighet att lyssna på 
barnets egna tankar och åsikter, det vill säga att använda sig av ett barns perspektiv, vilket 
skiljer sig från ett barnperspektiv (Szönyi, 2012). Frithiof (2012) menar att 
delaktighetsperspektivet kan övertas av ett rättighetsperspektiv på utbildning där personer 
med utvecklingsstörning har rätt till mesta möjliga kunskapsutveckling och social utveckling i 
ett livslångt lärande. I arbetet med BFL är den viktigaste förmågan att lära sig själv att lära 
(Black, 2015) vilket kan sättas in i ett rättighetsperspektiv, eleven har rätt att få tillräckligt 
med stöd för att förmågan för livslångt lärande utvecklas. Även Persson (2013) tar 
utgångspunkten i rättigheter i stället för behov och menar att individuella anpassningar där 
social gemenskap och samspel fokuseras ses som delaktighetspedagogik. Genom att betona 
elevens rättighet istället för behov flyttas fokus och möjligheten för delaktighet ökar. Alla 
beslut som rör eleven ska grunda sig i barnets bästa (Skolverket, 2015). En elev med 
utvecklingstörning som är inskriven i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan 
kallas enligt skollagen för integrerad elev medan en inkluderad elev är med på lika villkor 
som alla andra och ses som en naturlig del av gruppen även om eleven har en 
utvecklingsstörning (Skolverket, 2015). Med den definitionen förekommer det runt om i 
landet många integrerade elever med utvecklingsstörning i grundskolan men nästan inga 
inkluderade elever. Det ställer krav på undervisande lärare att använda sig av två kursplaner 
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och deras olika kunskapskrav vid både planering, genomförande, bedömning och utvärdering 
av undervisningen (Skolverket, 2015). En påverkande faktor för elevens delaktighet är att alla 
berörda lärare behöver få förutsättningar och tid i arbetet med dubbla kursplaner och det 
kollegiala samarbetet vilket rektor ansvarar för (Skolverket, 2015). 

Metakognition 
I detta stycke fokuserar jag på några delar av metakognitionsbegreppet som har betydelse vid 
BFL och utvecklingsstörning. I utbildningssammanhang blir metakognitiv förmåga ett 
användbart redskap, där tänkandet om sitt eget tänkande vid lärande är en strategi för att 
resonera och lösa problem (Jönsson, 2013). Ju bättre en elev kan styra sitt lärande desto bättre 
lär den (Wiliam, 2013). Självbedömning och självreglering har positiv effekt på elevens 
kunskapsutveckling liksom effektiva lärmiljöer och klargörande undervisning vilka 
presenteras nedan. 

Självbedömning och självreglering 
Jönsson (2013) menar att genom att ge eleven möjlighet att styra sitt eget lärande utvecklas 
metakognitiva färdigheter. Inom BFL innebär det att arbeta aktivt med självbedömning och 
kamratbedömning tillsammans. I den feedback som läraren ger till eleven för att hjälpa eleven 
att fortsätta sitt arbete mot målet är det viktigt att läraren uppmärksammar eleven på hur 
feedbacken kan utnyttjas för att öka sina metakognitiva färdigheter (Black, 2015; Jönsson, 
2013; Ruiz-Primo, 2011). Wiliam (2013) förklarar att utbildningen har som syfte att ge 
redskap till eleven att utveckla sina förmågor och att klara av nya färdigheter. Självreglering 
hör ihop med motivation, eleven kan ha de nödvändiga färdigheterna för att komma vidare i 
sin kunskapsutveckling men sakna viljan och då välja att inte använda sina färdigheter 
(Wiliam, 2013). Den viktigaste färdigheten enligt Wiliam (2013) är att veta vad man kan göra 
i situationer som man inte är förberedd på. Vid problem med exekutiva funktioner är det extra 
svårt att hantera nya situationer och hitta nya lösningar (Fleischer & Merland, 2008). När nya 
problemsituationer uppstår kan stöd behövas eftersom förmågan att välja olika 
problemlösningsstrategier är begränsad. Självorganiserat och flexibelt arbetssätt ställer ett 
större krav på de exekutiva funktionerna medan strukturerat arbetssätt med kända rutiner 
minskar kraven på dessa (Fleischer & Merland, 2008). Elever med utvecklingsstörning har på 
grund av sin funktionsnedsättning svårt att ta till sig den information som behövs för att skapa 
ny kunskap eftersom de har svårt att generalisera och att använda tidigare erfarenheter 
tillsammans med ny information (Granlund, 2009). Reflektion över händelser i vardagen hör 
till den metakognitiva förmågan, en förmåga som elever med utvecklingsstörning har extra 
svårt för (Granlund, 2009). Vid problem med kognitiva funktioner bearbetar eleven 
information om sig själv och sin omvärld i begränsad omfattning. Självuppfattningen och 
världsbilden begränsas och påverkar därmed elevens handlingar som också blir begränsade 
jämfört med jämnåriga (Fleischer & Merland). Självbedömning är en kritisk process för alla 
individer men den är extra känslomässigt laddad för elever som är vana att misslyckas 
(Wiliam, 2013). 

Effektiva lärmiljöer och klargörande undervisning 
För att utveckla sin metakognitiva medvetenhet behöver, enligt Dysthe (1996), en öppen 
dialog om tänkbara alternativ och vilket alternativ som lämpar sig bäst ske mellan elev och 
lärare samt elever emellan. Om läraren inte fokuserar och medvetandegör olika 
inlärningsredskap och studietekniker sker ingen medveten utveckling kring den egna 
inlärningsprocessen hos eleven (Dysthe, 1996). Kännetecken för effektiva lärmiljöer är att de 
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skapar engagemang hos eleverna, erbjuder exempel och använder förklarande resonemang för 
vidareutveckling (Ruiz-Primo, 2011; Wiliam, 2013). I en studie i USA undersöktes olika 
läsförståelsemetoder för elever med lindrig utvecklingsstörning (Miller, Darch, Flores, 
Shippen, & Hinton, 2011). Eftersom elever med lindrig utvecklingsstörning oftast finns med i 
den vanliga grundskoleundervisningen och därmed får undervisning på samma sätt som elever 
utan utvecklingsstörning ville de ta reda på hur väl dessa elever kan följa med i de allmänna 
instruktionerna jämfört med om de i en mindre grupp fick möjlighet till specifika instruktioner 
med fokus på huvudidéerna kring metakognitiva färdigheter. I och med att undervisningen i 
den lilla gruppen genomfördes på ett annat sätt än i grundskoleklasserna, med klargörande 
undervisning, kunde ett mer positivt resultat påvisas både under studiens gång och vid 
studiens slut. Med klargörande undervisning nämns bland annat användandet av egenkontroll, 
presentation av målen med lektionen samt summering av lektionen och övergång till nästa 
pass. I texterna som behandlades var det viktigaste presenterat i de första meningarna, bilder 
var bortplockade och en sammanfattning fanns sist i texten (Miller, et al., 2011). 

Teoretiska utgångspunkter 
I det här kapitlet presenteras mina teoretiska utgångspunkter och min förståelse av fenomenet 
BFL med hjälp av det sociokulturella perspektivet. Min studie utgår från att människor lär av 
varandra och att kommunikation och samspel är centrala delar i lärandeprocessen. 

Sociokulturellt perspektiv och BFL 
Det sociokulturella perspektivet menar att lärandeprocesser sker kontinuerligt i sociala 
sammanhang (Säljö, 2006). BFL där arbetet kretsar kring gemensamma reflekterande 
diskussioner, feedback, utvärdering, självbedömning, kamratbedömning och kollegialt lärande 
utgår från ett sociokulturellt perspektiv där interaktionen mellan lärare och elev, mellan elev 
och elev samt mellan lärare och lärare är centralt (Bennett, 2011). Gruppernas 
sammansättning och den kultur och miljö som handlingarna sker i har stor betydelse för 
utvecklingen och kunskapandet för individen (Säljö, 2006). Thurmann-Moe (1998) beskriver 
språket som människans särdrag jämfört med andra djurarter. Språket är både ett socialt 
kommunikationsmedel och ett mentalt redskap för den enskilda individen och används på så 
sätt i dialog både utåtriktat i diskussioner och dialog inåtriktat vid eget tänkande. Dysthe 
(1996) tar upp att lärandet sker genom kommunikation, via språket, mellan lärare och elever 
när de samverkar och interagerar med varandra. Genom att interagera med sin omgivning i en 
social handling utvecklas kognitionen, som enligt Fleischer och Merland (2008) är våra 
verktyg bland annat i form av språk, tänkande, inlärning och minnet. 
 
Thurmann-Moe (1998) beskriver Vygotskijs tankar som att varje individ representerar sin 
egen utvecklingshistoria samt att individen är en del i den mänskliga och kulturella historien. 
Lärandet blir något som ständigt pågår. Likaså syftar BFL till lärande och utveckling på flera 
olika nivåer vad gäller både elevnivå, lärarnivå men även administrativ nivå och politisk nivå 
(Lundahl, 2011). Den kulturella och sociala miljön bidrar och påverkar på så sätt allt lärande. 
Beroende på miljön och de redskap som finns att tillgå påverkas handlingar och 
kommunikation. Redskapen kan vara både kulturella, materiella och språkliga där även tecken 
och symboler räknas till de språkliga redskap som vi använder för att förstå vår livsvärld. Det 
sociokulturella perspektivet kan på så sätt hjälpa oss att förstå hur människor använder sig av 
olika redskap för att få kunskap om och förståelse för sin livsvärld (Cowie, Otrel-Cass & 
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Moreland, 2013; Jakobsson, 2012; Säljö, 2012). Vi tänker och utvecklas med hjälp av de 
tillgängliga kulturella resurser som finns, så kallad mediering. Mediering sker med hjälp av 
olika redskap där språket ses som det viktigaste (Säljö, 2006). I arbetet med BFL är också 
språket centralt där erfarenheter delas och kommuniceras vilket ger att språket medierar 
omvärlden och möjliggör kunskapsutveckling. 

Den proximala utvecklingszonen 
En av psykologins och pedagogikens främsta vetenskapsmän var Lev Vygotskij (1896-1934) 
som levde och verkade i Ryssland. Hans utbildning bestod av många olika inriktningar med 
huvudinriktning på litteratur, historia, psykologi och filosofi, ämnen som han sen kom att 
undervisa i. Det fanns även ett intresse för att studera barn och deras utveckling i samspel med 
andra. Som forskare ingick han i många olika projekt, ofta samtidigt och tvärvetenskapligt 
och han skrev en stor mängd skrifter under sin livstid. Det banbrytande i hans forskning var 
att han menade att man inte längre kunde bortse från att det mänskliga medvetandet existerar 
och har betydelse. Fokus flyttas därmed från att undersöka hur psykologiska processer 
gestaltar sig till att fokusera på hur de formas och utvecklas (Bråten, 1998). I 
utbildningssammanhang betyder det att lärandeprocessen fokuseras (Lundahl, 2011). Speciellt 
intresserade sig Vygotskij för vad som händer med utvecklingen om ett barn får hjälp att lösa 
uppgifter som ligger något över barnets egen förmåga. Han kom fram till att barnet med hjälp 
klarar av att lösa uppgifter på en högre kunskapsnivå. Skillnaden mellan barnets faktiska 
kunskapsnivå och den potentiella kunskapsnivån kallas den proximala utvecklingszonen, 
närmaste utvecklingszonen, och det är med hjälp av vuxna och barn som är på en högre 
utvecklingsnivå som barnets egen utveckling kan optimeras (Vygotskij, 2001). Ruiz-Primo 
(2011) menar att kamratbedömning verkar i den proximala utvecklingszonen där elever 
hjälper och stödjer varandra att utveckla djupare förståelse och ökad begreppsförståelse. 
Vygotskij (2001) såg barnets begreppsbildning som att den bildas under yttre påverkan och 
betraktas då som en social konstruktion. I dialogen där tänkandet synliggörs tillsammans med 
kamrater och lärare passar det bra att använda konversationsbedömningar (Ruiz-Primo, 2011) 
som stöd för läraren att få syn på elevens förståelse för att kunna leda denne vidare i 
kunskapsutvecklingen. Detta är också ett arbete i den proximala utvecklingszonen. 
 

Metodologisk ansats och val av metod 
Det problemområde som jag identifierat utifrån min erfarenhet är svårigheter med 
kommunikation vid utvecklingsstörning kopplat till möjlighet att medverka i sin 
kunskapsutveckling utifrån gällande kursplaner. Relevanta faktorer till problemområdet, som 
framkom vid litteraturgenomgången, valde jag att gruppera i fem teman med underrubriker 
för att kunna fokusera på det viktigaste. Dessa var utvecklingsstörning (adaptiva färdigheter 
samt kognitiva och exekutiva funktioner), BFL (summativ och formativ bedömning, 
utvärdering av undervisningen och det kollegiala lärandet samt kamratbedömning och 
feedback), kommunikation (språket som grund för tänkandet, begrepp och begreppsförståelse, 
lärarens ansvar vid kommunikation och elevens ansvar vid kommunikation), delaktighet 
(individen samt miljön och organisationen) och metakognition (självbedömning och 
självreglering samt effektiva lärmiljöer och klargörande undervisning). Efter 
litteraturgenomgången kunde jag precisera ett syfte. I och med att jag i syftet avsåg att 
undersöka det som andra människor erfar och uppfattar, det vill säga jag skulle försöka förstå 
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och tolka någons handlingar och yttringar och jag antog ett engagerat lyssnarperspektiv blev 
min analysmetod hermeneutisk (Patel & Davidsson, 2003). Med ordet uppfattar i min 
syftesformulering styrdes min metod till kvalitativ. Jag valde en halvstrukturerad kvalitativ 
intervju där intervjun har mer karaktären av ett samtal än en formell intervju (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Genom ytterligare precisering av syftet kunde jag till min 
problemformulering lägga till tre frågeställningar. Dessa frågeställningar fick representera de 
kategorier som jag sen utgick från när jag tog fram intervjufrågorna (bilaga 1). 

Kvalitativ intervju 
Forskningsintervjuens mål var att samla in kunskap och kunskapen producerades i relationen 
mellan intervjuare och respondent vilket gjorde att båda sågs som deltagare i en aktiv social 
process (Kvale & Brinkmann, 2014; Patel & Davidsson, 2003). Intervjuaren ingick i studien 
och var en del av instrumentet vilket innebar att relationen mellan intervjuare och 
respondenten påverkade hur samtalet kom att utvecklas (Backman, 2008; Kvale & 
Brinkmann, 2014). Intervjufrågorna har kategoriserats och utgår från mina tre 
frågeställningar. Eftersom syftet var att få fram lärares erfarenheter och uppfattningar var 
intervjufrågorna öppna och tillät respondenten att berätta fritt, vilket avses med 
halvstrukturerad intervju (Kvale & Brinkmann, 2014). Nya frågor kom också att skapas under 
intervjuns gång beroende på vilken riktning samtalet tog (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 
Dock var övervägande delen av frågorna de förbestämda intervjufrågorna men de användes 
inte i samma ordning. Den kvalitativa metoden innebar att söka efter vilka egenskaper en 
företeelse har, kunskaper om dessa egenskaper hjälper till att förstå företeelsen (Bjereld, 
Demker & Hinnfors, 2009). Kunskaperna i denna studie ligger till grund för att förstå 
företeelsen och fenomenet BFL inom grundsärskolan.  

Urval 
I studien har jag valt att utgå från relationen mellan lärare och elever utifrån lärares 
erfarenheter. Eftersom det ställer stora etiska krav på att använda sig av elever i 
grundsärskolan i olika studier har jag valt bort denna grupp. I arbetet med BFL ingår att göra 
eleven delaktig i sin kunskapsutveckling och studien avser att få fram lärarens syn på hur 
eleven kan bli delaktig. Respondenterna som jag sökte till studien var lärare som arbetade 
med elever som läser efter grundsärskolans kursplan år 1-9 i grundsärskolan eller integrerade i 
grundskolan. I min förfrågan, både skriftlig och muntlig, framställde jag studiens syfte att 
undersöka BFL för elever som läser enligt grundsärskolans kursplan för att tydliggöra för 
deltagarna vad intervjun skulle handla om. Jag sökte tills jag hade fem respondenter. Även en 
pilotstudie genomfördes i förberedande syfte (Boréus, 2011). 
 
Jag sökte mina fem respondenter via mail, telefonkontakt och sociala medier. Två 
respondenter fick jag kontakt med via en gemensam Facebookgrupp (Bedömning för lärande), 
de andra tre respondenterna fick jag kontakt med via mail där rektor var den förmedlande 
länken för en av respondenterna. Samtliga respondenter, utom läraren i pilotstudien, var 
obekanta för mig sedan tidigare och jag hade ingen relation till dem. Respondenterna via 
sociala medier bodde i andra delar av landet så intervjun gjordes via Skype. De övriga tre 
respondenterna besökte jag, efter önskan från dem, på deras arbetsplatser. Genom att låta 
respondenterna välja plats och tid för intervjuerna hade det en trygghetseffekt på 
respondenten som positivt påverkade intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Samtliga intervjuer tog mellan 35 - 45 minuter och spelades in med en Handy Recorder. Innan 
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intervjuerna bad jag samtliga respondenter att maila en sammanfattning över sin utbildning, 
antal år i yrket, skolform, ålder och årskurser på eleverna, arbetsbeskrivning och vilka ämnen 
man eventuellt undervisade i. På så sätt hade jag vid intervjustarten en viss förkunskap om 
respondenternas vardagliga miljö och förutsättningar.  
 
I resultatet har jag valt att kalla respondenterna vid fingerade namn. Samtliga arbetar inom 
kommunal verksamhet i mindre kommuner i södra och mellersta Sverige. Två av de 
intervjuade lärarna Kim (arbetar år 7-9) och Alex (arbetar år 1-9) arbetar bland annat som 
lärarresurser för enstaka elever som går integrerade i grundskoleklass och har sin 
klasstillhörighet i grundskolan. De träffar eleverna vissa lektioner och arbetar då främst 
enskilt med eleven. Ämneslärarna i grundskolan har ansvar för sina lektioner och ämnen, där 
även de integrerade eleverna går. Ibland kan ämneslärarna få visst stöd från lärarresursen. I 
grundskolan är det större och flera klasser att samverka med och lokaler och lärare byts ofta 
under en dag. De andra tre lärarna Robin (arbetar år 7-9), Love (arbetar år 6-9) och Noel 
(arbetar år 1-6) som intervjuades arbetar i grundsärskola där alla eleverna läser efter 
grundsärskolans kursplan och har sin klasstillhörighet i grundsärskoleklasser. Några elever är 
vid vissa lektioner och ämnen integrerade i grundskolan. Dessa lärare träffar i stort sett 
samma elever varje dag även om de också undervisar i specifika ämnen för eleverna. Här 
finns också träningsskoleelever. I grundsärskolan är det få elever i klassen, hög 
vuxenbemanning med assistenter, en eller ett par klasser och lokalerna byts inte i samma 
utsträckning som i grundskolan. En av dessa lärare (Robin) undervisar både i grundskolan och 
i grundsärskolan men är främst i grundsärskolan. I deras organisation finns elever som 
integreras från grundskolan till grundsärskolan beroende på den anpassade miljön som finns i 
grundsärskolan och dessa elever undervisar Robin. 

Genomförande 
I det här stycket redogör jag för de olika stegen i min uppsats: intervjufrågorna, 
datainsamlingen, intervju via digital teknik, intervju på arbetsplats och databearbetning.  

Intervjufrågor 
Genom att utgå från de tre frågeställningarna tog jag fram intervjufrågorna (bilaga 2). Den 
första av frågeställningarna kategoriserade jag till Kunskapsutveckling, den andra till 
Kommunikation och den tredje till Delaktighet. Detta förfarande syftade till att 
operationalisera begreppet BFL där jag bestämde vilka preciserade kriterier som skulle ingå, 
så kallad operationell definition vilka ledde fram till intervjufrågorna (Bjereld, et al., 2009). 
Till kategorin Kunskapsutveckling tog jag fram tre intervjufrågor med följdfrågor, till 
kategorin Kommunikation tog jag fram fyra intervjufrågor och till kategorin Delaktighet tog 
jag fram ytterligare fyra intervjufrågor. I resultatet finns intervjufrågorna redovisade under 
respektive kategori och frågeställning. Dessa intervjufrågor diskuterades av samtliga 
respondenter men i något olika ordning. Ytterligare frågor som tillkom under intervjuerna har 
jag inte redovisat i studien då de inte var relevanta. 

Datainsamling 
Jag genomförde en pilotstudie i syfte att prova intervjufrågorna och få en erfarenhet av 
situationen (Boréus, 2011) inklusive teknisk utrustning samt möjlighet att göra ändringar inför 
det faktiska datainsamlandet. Efter pilotstudien ändrade jag ordningen på intervjufrågorna och 
använde en så kallad omvänd tratt-teknik (Patel & Davidsson, 2003). Avsikten var att försäkra 
mig om att få en diskussion kring de intervjufrågor som jag behövde svar på för att använda 
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mig av i analysen av datamaterialet. Jag justerade även minneskortet som hörde till 
inspelningsutrustningen eftersom inte hela intervjun kom med vid pilotstudien. 
 
Jag lämnade inte ut frågorna i förväg eftersom jag ville ha en intervju som hade karaktären av 
ett samtal i ett möte där fokus låg på min nyfikenhet hur någon annan gör och tänker kring 
BFL inom grundsärskolan och lärandeprocessen vid elevers kunskapsutveckling. Vid samtliga 
intervjuer började jag med samma fråga men beroende på hur respondenten framställde sin 
berättelse så kom de övriga frågorna i lite olika ordning. Vissa följdfrågor var specifika och 
användes inte till alla deltagare.  
 
Vid samtliga intervjuer hade jag bredvid mig inspelningsutrustning, klocka, block med post-it 
lappar och penna. Jag antecknade endast enstaka ord under intervjun för att ha som ett minne 
när jag gjorde min sammanfattning vid samtalets slut. Eftersom jag inte ville styra eller 
påverka samtalet antog jag ett lyssnarperspektiv med uppföljande fördjupande frågor och till 
största delen så var det respondenten som använde talutrymmet. Varje intervju började jag 
med en kort presentation över mitt valda område och mitt syfte att ta reda på lärares 
erfarenheter av och uppfattningar om arbetet med BFL inom grundsärskolan, jag beskrev 
övergripande hur intervjun skulle gå till och ungefär hur lång tid den skulle ta. Förutom 
intervjufrågorna, som jag hade på ett papper och utgick ifrån, hade jag även skrivit ner förslag 
på förståelsefördjupande frågor att använda spontant. 

Intervju via digital teknik 
De två samtalsintervjuerna via Skype genomfördes med bild och extern ljudinspelning. Båda 
respondenterna valde att sitta uppkopplade ostörda i sin hemmiljö och jag satt ostörd i min 
hemmiljö. Detta var ett nytt sätt att mötas på för mig och en av respondenterna. Den andra 
respondenten hade tidigare använt sig av Skype. Det fungerade bra och vi hjälptes åt att 
tillsammans få en givande kommunikation och ett delat möte med digital teknik som hjälp. 

Intervju arbetsplats 
Jag gjorde besök på tre olika arbetsplatser där vi genomförde intervjuerna med ljudinspelning. 
En intervju genomfördes efter att eleverna slutat i ett klassrum och två intervjuer genomfördes 
i grupprum under skoldagen när lärarna hade egen planeringstid. När vi satt i grupprummen 
hörde och märkte vi av aktivitet utanför men det var inget som störde speciellt.  

Databearbetning 
Efter varje intervju transkriberade jag materialet direkt. Transkriptionen gjordes ordagrant på 
skriftlig bas med ett flyt utan hmm-anden och bara med långa pauser noterade. Det blev ett 
omfattande material. Intervjufrågorna hade före intervjun grupperats i tre olika kategorier 
utifrån de tre frågeställningarna, som även färgkodats. Transkriberingstexten gick jag igenom 
och med markeringspennor i tre olika färger strök jag över när jag ställde en aktuell fråga med 
efterföljande svar. Efter markeringarna i de fem transkriberingstexterna sammanställde jag 
samtliga respondenters svar och förde in respondenternas olika svar under respektive 
intervjufråga. När alla respondenters svar fanns under respektive intervjufråga och inom varje 
kategori gjorde jag en sammanfattning av varje respondents svar. I tekniken arbetade jag efter 
tratt-modellen så att jag till slut hade fokuserat sammanfattningar av respondenternas svar på 
de olika intervjufrågorna. I resultatet valde jag att redovisa ett eller några uttalanden av varje 
respondent med utgångspunkt i att ta med svar som sammanföll eller var motsatta eller angav 
variationer. 
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Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten avser förhållandet mellan mina intervjufrågor (den operationella definitionen) 
och undersökningsobjektet, respondenten (Bjereld, et al., 2009). Svaren (resultatet) är 
beroende av hur det mäts. Både intervjusituationen och den personkemi som uppstår påverkar 
de svar som ges (Bjereld, et al., 2011). Den yttre formen genomförde jag på ett så liknande 
sätt som möjligt med presentation av syfte och information om hur intervjun skulle gå till. Jag 
undvek att före intervjuerna prata eller diskutera generellt med respondenterna kring annat än 
det som rörde själva intervjun. Jag gav heller inga egna personliga kommenterar under 
samtalet och använde mig i huvudsak av bifallande nickningar som stöd för fortsatt 
konversation. Intervjufrågorna som jag tagit fram styr ändå till stor del inom vilka områden 
och vad som fokuseras i samtalet (Kvale & Brinkmann, 2014) vilket gör att det fria samtalet 
inte är så fritt.  
 
Validiteten avser i vilken utsträckning man verkligen undersöker det som påstås (Bjereld, et 
al., 2011). Validiteten är alltså beroende på vad det är som mäts. Under intervjuerna skrev jag 
på post-it lappar ner några stödord ur samtalsintervjun och på slutet gjorde jag med hjälp av 
stödorden en kort sammanfattning av samtalet där respondenten fick ta del av min tolkning 
samt kunde komplettera och förtydliga det vi diskuterat. Under samtliga intervjuer uppfattade 
jag relationerna mellan mig som intervjuare och respondenterna som avslappnad. 
 

Etiska ställningstaganden 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) och Vetenskapsrådet (2011) ska man i alla kvalitativa 
studier göra överväganden mellan de fördelar en undersökning kan bidra med ställt till den 
eventuella skada som deltagare kan lida. I planeringen och genonförandet av min studie har 
jag tagit hänsyn till de fyra etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2002) beskriver. Vad gäller 
informationskravet sändes ett missivbrev ut till deltagarna före intervjutillfället (bilaga 3) där 
jag gav information om de etiska riktlinjerna. Studiens syfte och information om samtycke, 
det vill säga att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas (samtyckeskravet) 
presenterades. Innan jag träffade samtliga deltagare hade vi haft kontakt via telefon där jag, 
förutom i missivbrevet, informerade om studiens syfte och vad det handlade om 
(informationskravet). I mitt material har jag avkodat deltagarna och deras arbetsplatser 
eftersom det i samtalen kan komma fram känsliga uppgifter kring deltagarnas förhållande till 
arbetsgivare, kollegor och elevinformation (konfidentialitetskravet). Vid samtalsintervjuernas 
början informerade jag deltagarna om att jag i transkriberingen avkönade eleverna eftersom 
elevens kön inte var relevant i den här studien. De behövde då inte under intervjun fundera på 
hur de eventuellt skulle benämna någon elev som, på grund av att den var ensam i sin årskurs, 
annars riskerade att kunna bli identifierad. Mitt insamlade material kommer endast att 
användas av mig och i denna studie och det som inte måste arkiveras när studien är färdig 
kommer att förstöras (nyttjandekravet). I missivbrevet fanns även information om var 
resultaten kommer finns tillgänglig efter publikationen. De etiska grundfrågor som Kvale och 
Brinkmann (2014) presenterar utifrån de sju forskningsstadierna, tematisering, planering, 
intervjusituation, utskrift, analys, verifiering och rapportering har varit ett stöd under hela 
arbetet. 
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Resultat 
Syftet med studien är att undersöka några lärares erfarenheter av och uppfattningar om arbetet 
med BFL inom grundsärskolan. Intervjufrågorna är sorterade under de tre olika kategorierna 
Kunskapsutveckling, Kommunikation och Delaktighet.  

Kunskapsutveckling 
Nedan följer en sammanställning av resultaten av vad som framkom i intervjufrågorna kopp-
lade till frågeställningen vilka olika sätt att arbeta med BFL som lärarna lyfter fram. 

När det gäller vad lärarna har för uppfattning om vad som är viktigt för elevens 
kunskapsutveckling anser Kim och Alex att repetition och upprepningar är viktigt. Ett 
stöttande hem ser Kim som viktig för elevens totala kunskapsutveckling. Samsyn mellan 
vuxna i skolan och en trygg skolmiljö lyfter Noel fram. Tron på sig själv och arbetet med att 
stärka individens självkänsla är en viktig faktor vid kunskapsutveckling menar Love och 
Noel. Noel ser även glädjen att få lyckas som viktig. När eleven mår bra, inte är trött eller har 
ont i magen är fysiska förutsättningar som behövs enligt Kim. Individuella anpassningar tar 
Kim och Noel upp med olika innebörd. Kim menar att individuell anpassning sker i och med 
att eleven får ord och begrepp tydligare förklarat medan Noel menar att individuell 
anpassning utgår från elevens behov och nivå i allt. Att ställa rätt krav, inte för låga, anser 
Alex är viktigt då det är lätt att hjälpa för mycket. Alex menar också att arbeta praktiskt är 
viktigt för kunskapsutvecklingen. Redskap att själv ta reda på fakta i livet påtalar Love, det 
vill säga metakognitiv förmåga. Att äga sitt arbete och förstå syftet är viktigt menar Robin 
som även tycker att det är viktigt att eleven på sin nivå är medveten om det centrala innehållet 
och kunskapskraven. Robin har inte hittat någon metod för att nå alla i arbetet med att 
förtydliga centrala innehållet och kursplanerna för att de ska kunna förstå syftet med arbetet. 
Love har inte hittat någon bra metod att öka självständigheten och den metakognitiva 
förmågan. 
 

Jag har inte hittat riktigt rätt sätt att hantera det här. Jag funderar hur jag ska kunna hjälpa de här 
eleverna att bli mer självständiga och hämta kunskap själva. (Love) 
 

På frågan om erfarenhet av olika metoder och specifikt kamratbedömning nämner Kim att 
eleven är undantagen från kamratbedömning när detta sker i grundskoleklassen eftersom 
eleven inte kan läsa och skriva. Alex har inte provat det eftersom det är känsligt och eleven 
lätt kan uppfatta det som ett misslyckande. Noel berättar att de integrerade eleverna är med på 
kamratbedömning i grundskolan, eftersom de är integrerade och i de ämnen som passar så har 
de den förmågan. På grundsärskolan har de däremot inte kamratbedömning för eleverna är på 
för olika nivåer. Love har inte tänkt testa kamratbedömning för eleverna har en otränad 
förmåga i att kunna lyssna. De lyssnar inte på varandra, lyssnar bara på läraren. Robin menar 
också att eleverna inte är intresserade av kamraterna och klarar inte av att bedöma andra, de är 
för ärliga och för raka när de uttrycker sig. Robin har provat Two stars and one wish som inte 
fungerade. Även kollegor har provat och inte fått det att fungera. Robin för gemensamma 
diskussioner ledda av läraren för förbättringar och utvecklande frågor. Love kommer på under 
intervjun att de tillsammans behöver träna mer på förmågan att lyssna. Alex berättar att eleven 
får bearbeta sin egen text med hjälp av läraren. Noel lyfter fram att de berättar om varandras 
bilder. Robin anser att grundskolans metoder inte kan användas i grundsärskolan, man får det 
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ofta inte att fungera. Eftersom det blir misslyckanden så vill man inte hålla på att laborera 
själv, man vågar inte prova så många gånger. 
 

Det är svårt att föra över metoder från grundskolan till särskolan. (Robin) 
 

Kring det kollegiala lärande berättar Alex att hen arbetar helt själv och ser att 
grundskollärarna inte har tid att arbeta och sätta sig in i två kursplaner. På arbetslagsträffarna, 
två timmar varannan vecka, pratas det aldrig pedagogik, det är information och praktiska 
detaljer för att lösa organisationen som diskuteras. Det finns ingen diskussion på skolan 
överhuvudtaget så problemet gäller inte bara de integrerade eleverna. Love berättar att de är 
två lärare men för inga pedagogiska diskussioner vid arbetslagsmötet. Det känns ensamt att 
själv reflektera över kursplanerna som mest blir förvirrande. Love önskar ett forum för lärare i 
samma sits för sambedömning bland annat. Kim menar att arbetslagen helt har fokus på 
grundskolan. Alla undervisande lärare på skolan (som har den integrerade eleven) känner sig 
ensamma och saknar stöd då ingen vet hur man ska göra varken i undervisningssituationen 
eller vid bedömningar. De gemensamma diskussioner som förs är frustrationen över 
avsaknaden av rätt material och metoder hur de ska göra vid prov. Robin menar att arbetslaget 
är väldigt viktigt. De träffas två gånger i veckan och diskuterar elevärenden, lektioner, 
forskning och idéer från nätverk. De ser det som viktigt med helheten och sambedömningar 
där ord och begrepp, mål, förmågor, kunskapskrav och gemensamma bedömningar ständigt 
diskuteras. Även Noel betonar flera gånger under intervjun hur viktigt arbetslagsmötena är 
som de har en gång i veckan. Samsynen och bemötandet fokuseras liksom elevernas nivåer 
och hur man går vidare. Allas kompetenser utnyttjas och att alla är med, även assistenter, är 
jätteviktigt. 
 

Det finns inte tid att gå igenom två kursplaner när man planerar. Det blir väldigt svårt eftersom det 
behövs jobbas lika mycket med den integrerade eleven som med alla andra. (Alex) 

 
I arbetet med att utvärdera undervisningen beskriver Robin och Noel att de i arbetslaget 
diskuterar positiva och negativa situationer i undervisningen. De hjälps åt att hitta nya vägar 
och fokuserar på hur de kan konkretisera och lättast nå målen. Noel menar att den 
gemensamma utvärderingen är det roligaste i arbetet. Robin lyfter även fram att det sker 
anpassningar under lektionen liksom Love som säger att utvärdering och anpassning sker 
samtidigt under lektionen, det är en balansgång. Love gör utvärderingen själv och funderar 
om undervisningen är för lätt eller för svår. Alex menar att de flesta undervisande 
ämneslärarna inte gör anpassningar för enskilda integrerade elever och att utvärderingen sker 
mot grundskolans kursplan. En ödmjuk lärare kan lyssna och ta till sig och ändra i sin 
undervisning men har läraren redan en uppfattning att man har en bra fungerande 
undervisning är man inte beredd att ändra på det för en enskild elev. Kim säger att det inte 
förekommer någon utvärdering av undervisningen, diskussionerna handlar om oro inför 
uppgifter och prov. 
 

Det är det här vi tycker är roligast av allt – att hitta nya vägar! (Noel) 
 

Lärarnas erfarenheter och uppfattningar om resultat skiljer sig åt. På frågan om hur resultat 
mäts berättar Kim att eleven får alla prov muntligt eftersom den inte kan läsa och skriva. 
Proven kommer efter ett arbetsområdes slut för kontroll av vad eleven kommer ihåg. Love gör 
bedömningar hela tiden och ser vad eleven hänger med på och anser att kunskapskraven på E-
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nivån är relativt lätta. Alex pratar enskilt med eleven och ser då vad eleven uppfattat. De 
använder även Bravkod för läsning, till samtliga elever i grundskolan och de integrerade 
eleverna. En integrerad elev har börjat få prov lika som övriga i grundskolan fast på en lättare 
nivå. Noel berättar att de integrerade eleverna har prov i de ämnen som de deltar i 
grundskolan i, eftersom de har den förmågan, annars skulle de inte ha varit integrerade. I 
grundsärskolan är det svårare att mäta, där är fokus på att delta. Eleven jämförs bara med sig 
själv. Kunskapskraven används för att höja ribban och hjälper lärarna att ställa högre krav. Det 
är lätt att ställa för låga krav annars. Robin gör snabba bedömningar under korta delar av 
lektionerna och ibland vet eleven vad det är som bedöms. Lärarna använder aldrig prov för de 
vill inte att eleven ska utsättas för att kunna misslyckas. Skolverkets stödmaterial anpassas 
och används men det är väldigt svårt att använda bedömningsstöd rakt av. Bilder används 
också för kontroll av elevernas kunskaper. 
 

Vi använder bilder för att kontrollera om en elev har förmågan. (Robin) 
 

På frågan om hur resultat kommuniceras förklarar Robin att de brutit ner kunskapskraven i 
små delar och gjort så kallade hjälpkrokar för eleverna. Det som ska tränas och bedömas blir 
då tydligt både för elever och lärare. Bilder används vid all kommunikation. Noel tar upp den 
Jag-kan bok som varje elev har. En gång i veckan har eleven ett veckosamtal med en vuxen 
där man går igenom veckan med hjälp av individuellt bildstöd. Här tar man upp bra och 
mindre bra saker både kunskapsmässigt och socialt. Lärarna har brutit ner kunskapsmålen och 
arbetar utifrån små konkreta mål. Alex berättar också att alla elever på skolan har en Jag-kan 
bok men att de flesta lärarna använder den till att låta eleverna anteckna vilka sidor som 
eleven själv ska arbeta med före ett bestämt datum alltså som en planeringsbok. Alex tycker 
inte man kan berätta om målen för elever i grundsärskolan eftersom de är för abstrakta och 
ligger för långt bort i tid (år 6 i kursplanen). Istället meddelar Alex eleven att nu kan du det 
här, när det genom muntlig kommunikation blivit klart vad eleven kan. En elev gör 
regelbundna lästester och de fyller i ett diagram en gång per månad. Då blir det tydligt för 
eleven om den går framåt eller behöver repetera och träna mer. Love meddelar muntligt till 
eleven hur det går och anpassar det beroende på elevens nivå. Här finns det elever som inte 
vill ha reda på hur det går och inte alls vill prata om vad man klarar och inte klarar så då 
pratar de inte direkt om det utan lite mer diskret och indirekt. 
 

Vi kommunicerar resultat och kunskapsutveckling genom veckosamtal. (Noel) 

Sammanfattande resultat 
De intervjuade lärarna har många olika beskrivningar om vad som är viktigt för 
kunskapsutvecklingen. Allt från praktiskt görande och repetition till att få begrepp 
förtydligade och få arbetet individuellt anpassat till rätt nivå med rätt krav så det inte blir för 
lätt. Vikten av att äga sitt arbete och förstå syftet med det samt att använda sig av redskap för 
att själv ta reda på kunskap ses av två lärare som viktiga men de säger sig inte ha hittat några 
metoder för att nå alla elever. 
 
De flesta lärarna har inte provat kamratbedömning och tänker inte göra det heller. Den lärare 
som har provat får det inte att fungera. Orsaker som de lyfter fram är att de inte vill utsätta 
eleven för misslyckande, att de ser att eleverna har svårt att lyssna på och intressera sig för 
kamraterna och de är på för olika nivåer. Lärarna gör på lite andra sätt istället som att låta 
eleverna berätta om varandras bilder samt vid gemensamma lärarledda genomgångar 
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diskutera och titta på förbättringar och utvecklande frågor kring olika områden. Även 
individuellt stöd att arbeta med sin egen text används.  
 
När det gäller det kollegiala lärandet framkommer att tre av lärarna saknar arbetslag eller att 
man i arbetslaget har gemensamma diskussioner kring kunskapsmål och bedömningar. De 
anger tidsbrist som orsak till att grundsärskolans kursplan inte prioriteras för lärare som har 
integrerade elever och måste sätta sig in i dubbla kursplaner. Det finns uttryck om att känna 
sig ensam, att sakna stöd både vad gäller material och pedagogiska diskussioner och att dela 
erfarenheter. De andra två lärarna framhåller det kollegiala arbetet i arbetslagen som mycket 
viktigt. Samsyn och bemötande, bedömningar och elevers olika nivåer samt hur 
undervisningen kan utvecklas diskuteras ständigt. Här finns en stor skillnad mellan lärarna hur 
det kollegiala lärandet och samarbetet fungerar. 
 
Utvärdering av undervisningen förekommer på många olika sätt allt från ingen utvärdering 
alls, utvärdering mot grundskolans kursplan och självutvärdering kontinuerligt under 
lektionerna. Även utvärdering i arbetslaget nämns av de två lärare som samarbetar kollegielat. 
De diskuterar det som gått bra på lektionen och det som inte fungerat och hjälps åt att 
tillsammans hitta nya vägar i arbetet med elevernas kunskapsutveckling. 
 
Vad gäller att mäta resultat berättar en lärare att de har prov efter ett arbetsområdes slut för att 
kontrollera kunskaperna. Eleven gör dessa prov muntligt eftersom eleven inte kan läsa eller 
skriva. Två andra lärare menar att bedömningar görs under lektionerna. Olika testmaterial 
nämns, till exempel Bravkod och Skolverkets stödmaterial som dock behöver anpassas. 
Deltagande är i fokus och eleven jämförs med sig själv eftersom det är svårt att mäta resultat i 
grundsärskolan. De integrerade eleverna som har förmågan deltar med övriga 
grundskoleelever i olika testsituationer. 
 
För att kommunicera resultat berättar två av lärarna att de har brutit ner kunskapsmålen för att 
det ska bli tydligt för både elever och lärare vad som ska läras. Genom veckosamtal med 
individuellt bildstöd går man igenom veckan som varit. En lärare berättar muntligt för eleven 
och några använder tester för att mäta fast de behöver oftast anpassas. Vad gäller de elever 
som inte vill prata om hur det går, framkommer inte orsaken till det. 

Kommunikation 
Nedan följer en sammanställning av resultaten av vad som framkom i intervjufrågorna kopp-
lade till frågeställningen hur kommunikationen sker kring elevens kunskapsutveckling. 

När det gäller erfarenheter och uppfattningar om hur kunskapsmålen kan tydliggöras berättar 
Robin och Noel att de bryter ner kunskapskraven i små korta mål. Elevens intresse och 
förmågorna i kunskapskraven är centralt i arbetet. Man pratar och diskuterar förmågor och har 
bilder på alla mål. Elevens foto sätts in med målbilden för att tydliggöra. Alex skriver i 
elevens Jag-kan bok vad som ska tränas. Det är tidskrävande och vilken lektion ska den tiden 
tas från? Kim och Love förklarar muntligt för eleven vad de ska kunna i det aktuella området. 
De menar att eleverna har svårt med långsiktiga mål då de är här och nu. 
 

Förmågorna är centrala, vi pratar mycket om dem, vad innebär att analysera saker och att kunna samtala 
om saker. Det krävs ett lyssnande för att föra ett samtal. (Robin) 
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I arbetet med anpassning av kommunikation, material och miljö framkommer att Robin och 
Noel har bildstöd och visualiserar både för arbetet, för information och för kontroll av 
förmågor. Noel använder tecken som stöd och ritar för att förklara. De olika verktygen ses 
som stöd, de räcker inte hela vägen och kan stjälpa också. Det är hela tiden en balansgång. 
Robin och Alex berättar att texter läses upp för eleven, bland annat med hjälp av 
inläsningstjänst. Alex uppmärksammar dock att texterna och böckerna är på fel nivå, eleven 
förstår inte orden så då är uppläsningsstödet inte till så stor hjälp. Love ger förslag för 
eleverna att skriva av från tavlan eller färdiga svaralternativ att välja mellan som stöd men ser 
att det finns utvecklingsmöjligheter i att bättre få fram information och att få eleven att hänga 
med. Kim berättar att eleven har dator och ipad men att dessa hjälpmedel inte fungerar så bra 
vid reflektion och att dra slutsatser. Det är svårt och eleven behöver mer stöd. Eleven kan inte 
läsa men anses inte behöva extra kommunikationsstöd då den har utvecklat en strategi att 
hänga på kompisar för att veta vad och hur man ska göra. 
 

Hjälpmedlen (dator och ipad) fungerar inte så bra vid reflektion, att tänka efter och dra slutsatser. 
(Kim) 
 

På frågan om vilka konsekvenser för kunskapsutvecklingen som svårigheter med 
begreppsbildning kan få uppger Kim och Love att de förklarar svåra ord på en enklare nivå. 
De menar att det är en utmaning för eleven som har svårt att minnas och som själv får utarbeta 
strategier för att komma ihåg utantill. Kim tror inte att det påverkar kunskapsutvecklingen 
eftersom eleven frågar när den inte förstår. Alex ser det som viktigt att redan vid planeringen 
lägga upp arbetet lika för alla, inte göra extra och annorlunda för en elev. Även andra elever 
behöver förtydligande inom ord och begreppsförståelse, till exempel elever med annat 
modersmål. Robin och Noel ser arbetet med begrepp som bland det viktigaste. Hinder vid 
begränsad begreppsförståelse medför sämre identitetskänsla och begränsad tillhörighet och att 
kunna fungera i samhället. Robin menar att det är lätt att ta för givet och att missa att förklara 
ord men det är också viktigt att skilja på om eleven inte förstår samband som fokuseras eller 
det specifika ordet som används. De arbetar med aktuella ordlistor och alla begrepp har 
bildstöd. 
 

Man får tänka noga igenom vad det är för begrepp de kommer att behöva och hur lär man dem det 
då? (Alex) 
 

Lärarna delar med sig av sina erfarenheter kring hur eleven kommunicerar kring sitt eget 
lärande både vad gäller vad som ska bedömas, kvaliteten på sitt eget arbete och val av 
arbetssätt. Noel menar att det är jätteviktigt att veta hur man bäst lär sig och att eleven själv 
ska kunna uttrycka det. Det har man nytta av i all framtid. Träning sker i veckosamtalen. Alex 
anser att det inte är så viktigt att veta vad man lär sig och varför, bara man kan ta fram och 
använda kunskapen i en situation senare. Det är för abstrakt att kommunicera om sitt eget 
lärande, att metakommunicera. Love ser att eleverna är olika medvetna men att de i stort litar 
på läraren och vad denne säger och visar vad och hur man ska göra. Läraren uppmuntrar så 
mycket den kan och är eleven nöjd så är läraren också nöjd. Robin uttrycker att eleverna har 
svårt att kommunicera kring sitt eget lärande. Kim berättar att eleven inte alls kommunicerar 
kring sitt lärande. Denne tror inte heller att det tydliggjorts för eleven vad som bedöms eller 
kvaliteten på arbeten och olika arbetssätt. 
 

Det är väldigt skiftande hur medvetna de är om vad som behövs och om de vet vilket arbetssätt 
som är bäst för dem. (Love) 



 

22 
 

Sammanfattande resultat 
Flera varierade metoder av hur kunskapsmålen tydliggörs presenteras. Några utgår från 
elevens intresse där förmågorna och kunskapskraven bryts ner i små korta mål. Man pratar 
och diskuterar förmågor med bildstöd till alla mål eller så förklarar man endast muntligt vad 
eleven ska kunna. Det som eleven ska träna kan också antecknas i Jag-kan boken.  
 
I anpassning av kommunikation, material och miljö framkom att en lärare använder 
tecken som stöd och några har bildstöd i allt arbete. Även om man har dator så fungerar 
den inte som stöd när de upplästa böckerna är på för svår språklig nivå. Den fungerar 
inte heller som stöd vid reflektioner och att dra slutsatser. Hjälpmedel är bara verktyg, 
de kan stjälpa också. 
 
När det gäller konsekvenser för kunskapsutvecklingen vid bristande begreppsuppfattning 
nämner man att svårare ord förklaras på enklare nivå, man arbetar med ordlistor och bildstöd 
till aktuella begrepp. Viktigt att förstå om det är brist i begreppsförståelsen eller annan 
missuppfattning när eleven inte kan. Vid planeringen läggs arbetet upp lika för alla elever 
vilket man redan gör och får det att fungera för elever med annat modersmål. Det finns en risk 
för sämre identitetskänsla och begränsad tillhörighet vid begränsad begreppsförståelse. 
 
Erfarenheterna som lärarna har av hur medvetna eleverna är om vad som bedöms och vad som 
utmärker kvaliteten i de kunskaper de ska visa uttrycker några lärare att det är jätteviktigt att 
eleven själv vet hur man lär sig bäst medan några andra lärare menar att det inte är viktigt, 
bara man kan använda kunskapen när den behövs. Flera uttrycker att det är svårt för eleven att 
kommunicera kring sitt eget lärande eftersom det är abstrakt.  

Delaktighet 
Nedan följer en sammaställning av resultaten av vad som framkom i intervjufrågorna kopp-
lade till frågeställningen hur eleven görs delaktig i sin egen kunskapsutveckling. 

När det gäller erfarenheter av elevernas intresse och engagemang menar Robin och Kim att 
praktiska ämnena är lättare att få eleven engagerad i. Elever med beteendesvårigheter har det 
svårare med intressen och engagemang. Att tänka efter i teoretiska moment med reflektion 
och slutsatser är också svårare. Love och Noel ser stora skillnader mellan elever i olika ålder 
och ämnen. Som klasslärare i yngre åldrar finns större chans att utgå från intresse i 
undervisningen. Alex anser också att tryggheten försvinner med många olika ämneslärare då 
det är svårt att individanpassa efter intresse. Det kollegiala samarbetet lyfter Noel fram som 
viktigt för att kunna ta tillvara elevens intresse. 
 

Praktiska ämnen fungerar bättre. Det är lättare att följa en instruktion och bygga något än att 
reflektera och dra slutsatser och tänka efter. (Kim) 
 

På frågan om lärarnas erfarenheter av hur aktiv eleven är i sin egen kunskapsutveckling menar 
Kim att eleven inte på egen hand kan tänka ut vad som ska göras, läraren bestämmer. Robin 
och Love ser att eleverna har begränsade förmågor i att välja. Både antal alternativ och 
omfånget behöver styras, det blir lätt orimliga idéer. Noel berättar om stora skillnader mellan 
eleverna och att veckosamtalen och Jag-kan boken är ett stöd. Alex ser att när lektionen 
planerats utifrån alla elevers olika behov (en engelskalektion med asylsökande elever i olika 
ålder och från olika länder) kan eleven delta aktivt. 
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De kan komma på egna idéer ibland, då får jag begränsa, när jag vet att det inte kommer att 
fungera. (Love) 
 

I diskussionen om erfarenheter och uppfattningar om begreppet metakognition framhåller 
Noel att det egna lärandet alltid har fokuserats i grundsärskolan, det är inget nytt. De elever 
som inte kan uttrycka sig är det svårt med. Både Noel och Robin nämner att den 
metakognitiva förmågan är beroende på vilken kognitiv förmåga eleven har i övrigt. Noel, 
Kim och Love ser också att eleverna gör som läraren gör och säger och är nöjda med det. De 
har jättesvårt att reflektera över sitt lärande. Love har sett en strategi att man frågar andra när 
man inte vet. Kim menar att eleven bara kan tänka här och nu och Alex säger att det abstrakta 
tänkander är för svårt. 
 

Eleven tänker inte längre än här och nu, tror jag, ser inte framtiden och är nöjd i nuet. (Kim) 
 

När det gäller elevens förståelse av sin möjlighet till delaktighet i lärsituationen uppfattar 
lärarna det som svårt. Kim och Alex anser att eleverna inte förstår sin möjlighet till 
delaktighet, man måste berätta det och eleven backar om den känner att den inte förstår. Love 
menar att det inte är lätt och när eleverna ska arbeta efter egna idéer blir det svårt men 
försöker ändå göra det eftersom det utvecklar lärandet. Robin är tveksam eftersom dennes 
uppfattning är att man i skolan arbetar med elevers delaktighet men att de ändå kan ha en 
negativ bild av skolan när de slutat. Läraren vet inte vad som händer och vill inte att det ska 
vara så. Noel ser det som svårast för de icke språkkommunikativa eleverna. De som lärarna 
måste hitta vägar till delaktighet för och här är lärarnas förmågor begränsade. 
 

Det är svårt att göra eleven delaktig. Där ligger det hos oss att hitta vägar men här är önskan större 
än förmågan. (Noel) 

Sammanfattande resultat 
Några ser skillnader på elevernas engagemang beroende på ålder och för praktiska ämnen är 
det ett större intresse. Lärare i yngre åldrar där man har fler ämnen har större möjligheter att 
utgå från elevens intresse. Tryggheten försvinner med många ämneslärare. Det kollegiala 
samarbetet blir viktigt för att ta tillvara elevens intresse. 
 
Eleven ses av de flesta som oförmögen eller med begränsad förmåga att kunna delta aktivt i 
den egna kunskapsutvecklingen. Ofta blir idéer och handlande orimliga. För ett aktivt 
deltagande krävs en förberedd och strukturerad planering av lektionen. Genom veckosamtal 
kan deltagandet stödjas och öka. 
 
När det gäller metakognition menar två lärare att elevens kognitiva förmåga påverkar hur de 
kan kommunicera och uttrycka sig. De flesta anser att det är för abstrakt att reflektera över sitt 
eget lärande, det är här och nu som gäller. Eleven härmar läraren vad denne gör och säger och 
är nöjd med det. På denna fråga är det flera lärare som uttrycker ”tror jag”, de intar en mer 
osäker inställning än för övriga frågor.  
 
Några lärare säger att eleven inte förstår sin möjlighet till delaktighet i lärsituationen. Några 
uttrycker att de försöker jobba med att öka delaktigheten eftersom det är utvecklande för 
lärandet. Det finns en oklarhet i hur eleverna faktiskt uppfattat detta arbete efter att de har 
slutat skolan. Det ses som svårt att få eleven att förstå men att ansvaret är lärarens. 
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Diskussion 
Problemområdet som jag identifierat är svårigheter med kommunikation vid 
utvecklingsstörning kopplat till möjligheten att medverka i sin kunskapsutveckling utifrån 
gällande kursplaner. Min studie har undersökt lärares syn på hur eleven kan bli delaktig i sin 
kunskapsutveckling med hjälp av BFL. Jag har utgått från relationen mellan lärare och elev 
utifrån lärares erfarenheter och försökt förstå fenomenet BFL inom grundsärskolan. Det 
sociokulturella perspektivet ser interaktionen med andra som en förutsättning för lärande. 
Genom språket och omgivningen runt omkring oss kan vi utveckla ny kunskap (Säljö, 2012) 
och språket blir på så sätt grunden för tänkandet (Vygotskij, 2001).  

Resultatdiskussion 
I denna del diskuteras resultaten från kategorierna Kunskapsutveckling, Kommunikation och 
Delaktighet som framkom i intervjufrågorna kopplat till mina teorier samt min personliga 
diskussion. 

Kunskapsutveckling 
Nedan följer en diskussion om resultaten kring frågeställningen vilka olika sätt att arbeta med 
BFL som lärarna lyfter fram. Sist i stycket kommer min personliga diskussion.  

I min studie anger lärarna att det är viktigt för kunskapsutvecklingen att få individuellt arbete 
anpassat och på rätt nivå vilket även Lundahl (2011) påpekar att man i samarbete identifierar 
elevens nivå och förmågor, det så kallade nuläget för att kunna fortsätta att arbeta mot målen. 
Abedi och Faltis (2015) menar att för att elever med funktionsnedsättningar ska kunna tillägna 
sig undervisning och bedömning behöver detta anpassas så de har en chans att visa vad de 
kan. Persson (2013) ser det som delaktighetspedagogik där eleven har rättighet att få 
individuella anpassningar i social gemenskap och samspel med andra. En lärare i min studie 
menar att eleven måste äga sitt arbete och förstå syftet med det vilket kan ses som att man ger 
eleven möjlighet att utveckla metakognitiva färdigheter (Jönsson, 2013). I detta arbete är 
kamratbedömning en metod.  
 
Det visar sig i min studie att kamratbedömning inte anses fungera inom grundsärskolan. Som 
orsak anges att man inte tror att eleverna har förmågan och att de är på för olika nivåer. 
Heister Trygg och Andersson (2009) har i studier sett att elever med utvecklingsstörning har 
svårare med sociala relationer än andra elever och att de har en mer långsam och ojämn 
utveckling. Granlund (2009) hänvisar till nedsättningen i adaptiva förmågan vilket sociala 
området hör till och samspelet med kamrater är begränsat. I min studie uppges att man inte 
heller vill utsätta eleverna för att misslyckas och på grund av sin utvecklingsstörning har de 
svårt att ta till sig information (Granlund, 2009), bedömningar kan lätt missuppfattas och det 
är extra känsloladdat för elever som är vana att misslyckas (Wiliam, 2013). En lärare uttrycker 
också att man inte vill hålla på och laborera själv när det inte fungerar. 
 
När det gäller det kollegiala lärandet framkommer i min studie en stor skillnad mellan lärarna 
hur det är utformat och fungerar. Där man saknar det kollegiala samarbetet får det som 
konsekvens att man saknar stöd i bedömningsarbetet och att utbyta erfarenheter kring material 
och metoder. Det anges också att det inte finns tid att arbeta med dubbla kursplaner. 
Skolverket (2015) och Bennett (2011) påpekar att tid för kollegialt samarbete och för att 
arbeta med dubbla läroplaner är en förutsättning för pedagogisk kompetens och att kunna göra 
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eleven delaktig. De två arbetslag som arbetar med kollegialt lärande hjälps åt att bland annat 
tolka kursplaner, ha en samsyn kring bemötande och bedömning och utvecklande av 
undervisningen. Detta arbete ses som viktiga framgångsfaktorer för att kunna stödja eleven i 
dennes kunskapsutveckling (Black, 2015; Ruiz-Primo, 2011; Skolverket, 2011c). 
 
En annan framgångsfaktor som Jönsson (2013), Lundahl (2011) och Nilholm (2014) tar upp 
är lärarens reflektion och utvärdering av sin undervisning. I min studie framkom att 
utvärdering sker på många olika sätt, tyvärr inte alltid så att de integrerade eleverna med 
utvecklingsstörning kunde ha nytta av det då endast grundskolan fokuseras. Där fungerande 
kollegialt samarbete finns, sker för eleven en mer gynnsam utvärdering där lärarna 
tillsammans letar nya vägar för elevens kunskapsutveckling och diskuterar vad som gått bra 
och vad som inte fungerat. Black (2015) menar att för att eleven ska kunna nå målen måste ett 
aktivt reflekterande och utvärderande ske hos läraren. 
 
För att mäta resultat berättar en lärare att de har prov efter arbetsområdets vilket Bennett 
(2011) benämner som bedömning av lärande, för att kontrollera vad eleven har lärt sig. Det 
anses i min studie att det är svårt att mäta resultat för elever med utvecklingsstörning. 
Svårigheter att tolka och uppfatta information på grund av nedsättning i de kognitiva 
funktionerna gör det extra viktigt att anpassa informationen (Fleischer & Merland, 2008). 
Några lärare gör korta bedömningar under lektionerna och Ruiz-Primo (2011) ger förslag på 
konversationsbedömningar som metod där elevens tankar blir synliga i dialog med 
omgivningen. Granlunds (2009) fjärde princip tar upp att för att informationen ska vara 
förståelig måste den passa in i elevens verklighetsuppfattning, det vill säga starta i elevens 
erfarenhetsvärld vilket några lärare i min studie har upplevt inte stämmer för det stödmaterial 
och tester som finns utformade för grundskolan. Här måste anpassningar ofta göras. 
 
När resultat ska kommuniceras är det två lärare i min studie som beskriver att kunskapsmålen 
är nedbrutna i små delmål och att det finns bildstöd till. Granlund (2009) menar att det är 
extra viktigt att tänka på hur andra personer kan uppfatta eller missuppfatta information. 
Aspeflo (2010) beskriver kommunikativ tydlighet där man fokuserar på sitt eget sätt att 
uttrycka sig där även bildstöd som förstärkning ofta behövs. Granlund (2009) tar i sin tredje 
princip upp att flera sinnen behöver aktiveras vid informationsinhämtning där bilder och 
fotografier hjälper till att förstå uppgifter och situationer. Även för att kunna uttrycka åsikter 
behövs bildstöd vilket Murphy och Cameron (2008) visat i sin studie. I min studie kom det 
fram att det finns elever som inte vill kommunicera kring sin kunskapsutveckling och inte vill 
ha reda på resultat. Lärarens feedback behöver ha sin fokus på att det är elevens ansträngning 
och studieteknik som bidrar till kunskapsutvecklingen och att det inte är en medfödd förmåga, 
vilket gör att förbättringar istället för felaktigheter lyfts fram (Almqvist, et al., 2004; Black, 
2015; Lundahl, 2011; Ruiz-Primo, 2011). 
 
Jag har sett i min studie att arbetet med BFL skiljer sig åt. I resultatet framkom att det inte är 
tydligt för alla elever vilka mål eleven ska arbeta mot. Det får då som konsekvens att det är 
svårt att identifiera ett nuläge och även veta vart man ska både för lärare och i synnerhet för 
eleven. Eftersom undervisning och bedömning behöver anpassas till elevens förmåga för att 
ge denne en chans att visa vad man kan gör jag tolkningen att det är mycket svårt för många 
elever med utvecklingsstörning att få en reell chans att visa sina förmågor. Det anges i studien 
att det är svårt att mäta resultat. Jag ser tre orsaker som bidrar till detta, för det första att målet 
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är oklart, för det andra att det troligen finns brister i informationen och instruktionerna vid 
bedömningarna samt för det tredje att materialet behöver anpassas eller utformas vilket ställer 
stora krav på läraren för att verkligen mäta det man avser att mäta. Talspråk och skriftspråk är 
normen men där lärarna arbetar med bildstöd lyckas de komma långt i sitt arbete med BFL 
inom grundsärskolan. Här är både kunskapsmål och förmågor mer synliga för eleverna även 
om de också beskriver svårigheter så är dessa mer kopplade till metakognitiva förmågor. I det 
sociokulturella perspektivet betonar man betydelsen av att lära sig med hjälp av andra, den så 
kallade proximala utvecklingszonen, där kamratbedömning är en metod som används i det 
formativa lärandet. I min studie framkom att just kamratbedömningen inte verkar fungera så 
bra och jag har också provat men inte fått det att fungera. Här ser jag ett dilemma då elever 
med utvecklingsstörning har extra svårt för metakognitiva förmågor och de metoder inom 
BFL som stärker och tränar dessa är framför allt kamratbedömning och feedback. Vad gäller 
feedback vid BFL tror jag att en stor brist finns hos lärarna, hur vi använder det och hur vi 
låter eleverna förstå att det kan användas. Alltså blir lärarnas bristande förmåga på att 
fokusera på förslag till förbättringar samt att kommunicera dessa förslag så eleven kan ta emot 
informationen, ytterligare en begränsning i elevens metakognitiva utveckling, istället för ett 
stöd. Eftersom kamratbedömning och feedback anses svårt att använda för elever med 
utvecklingsstörning så utövas det i mindre utsträckning och träningstillfällena blir färre istället 
för fler. Det skulle inte spela så stor roll att kamratbedömning och feedback inte fungerar om 
det finns alternativa metoder för träning och utveckling av metakognitiva förmågan. Om 
alternativa metoder finns är det av stor vikt att dessa också lyfts fram och används inom 
skolan. Den metakognitiva förmågan att kontrollera sin egen kunskap ses som den viktigaste 
eftersom den kunskapen har man med sig hela livet och den påverkar i vilken omfattning 
kunskapsutveckling kan ske.  
 
I forskningen kring BFL har kamratbedömning och lärares reflektioner över sin egen 
undervisning lyfts fram som framgångsfaktorer (Black, 2015; Jönsson, 2013; Lundahl, 2011; 
Nilholm, 2014; Ruiz-Primo, 2011; Skolverket, 2011c). I min studie framkommer det att 
kamratbedömning inte finns och att det är väldigt varierande med lärares reflektioner. De 
moment som identifierats som framgångsfaktorer förekommer i ingen eller begränsad grad. 
 
Speciallärarens uppdrag (SFS 2011:186) att ha fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor är 
relevant för min studie. Kunskapsutvecklingen i relation till undervisningsämnen är det som 
arbetet med BFL är en del av. 

Kommunikation 
Nedan följer en diskussion om resultaten kring frågeställningen hur kommunikationen sker 
kring elevens kunskapsutveckling. Sist i stycket kommer min personliga diskussion. 

Två lärare berättar att i tydliggörandet av kunskapsmålen utgår de från elevernas intressen och 
kopplar förmågor och kunskapskrav till de nedbrutna korta målen. Lundahl (2011) menar 
också att kursplanerna behöver brytas ner så att eleverna förstår dem för att kunna reflektera 
över sin läroprocess. Ruiz-Primo (2011) och Wiliam (2013) beskriver att effektiva lärmiljöer 
skapar engagemang hos eleverna. I studien som Miller et al. (2011) presenterar visar det sig 
att klargörande undervisning med tydliga och korta mål för lektionen gav positivt resultat på 
kunskapsutvecklingen. Två lärare i min studie har även bildstöd till alla mål vilket är ett sätt 
att kommunicera och ge information på som komplement till talet. Granlund (2009) menar att 
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medvetet fokus på kommunikationsstöd ökar delaktigheten. Flera lärare i min studie förklarar 
muntligt vilket endast är ett kommunikationssätt och dessutom svårt för elever med 
utvecklingsstörning att tolka eftersom de i olika omfattning har svårt med kognitiva och 
exekutiva funktioner (Fleischer & Merland, 2008).  
 
Vid anpassning av kommunikation, material och miljö berättar en lärare i min studie att 
tecken som stöd används. Förutom att kommunicera med tal, skrift eller bilder kan vi använda 
oss av mimik och kroppsspråk för budskap (Fleischer & Merland, 2008). Alla behöver 
kommunicera och för att kunna göra det behöver vi ha ett språk av något slag men språket 
behövs också för att utveckla tänkandet (Heister Trygg & Andersson, 2009; Thurmann-Moe, 
1998). Inom sociokulturellt perspektiv ses språket som det särdrag som skiljer oss från andra 
djurarter och fungerar både socialt och som kommunikations och tankeredskapför individen 
(Thurmann-Moe, 1998). I resultatet framkommer det att två lärare använder bildstöd. De 
andra lärarna nämner dator och ipad som anpassning och stöd men har också en erfarenhet av 
att dessa hjälpmedel inte fungerar när eleven ska reflektera och dra slutsatser. Granlund 
(2009) tar upp att elever med utvecklingsstörning har extra svårt att reflektera över vardagliga 
händelser vilket hör till den metakognitiva förmågan. En lärare har märkt att de inlästa 
böckerna är på för svår nivå. Jönsson (2013) lyfter fram att en framgångsfaktor för att nå 
kunskapsmålen är att arbeta medvetet med nya begrepp. En lärare påpekar att hjälpmedlen 
bara är verktyg och de behöver inte alls fungera, de kanske ställer till mer problem. 
 
Vid frågan om konsekvenser för kunskapsutvecklingen vid svårigheter med begrepp och 
begreppsbildning säger flera lärare i min studie att de förklarar mycket för eleverna, förklarar 
ord och begrepp på en enklare nivå. Ett konkret tips till Jönssons (2013) förslag ovan att 
arbeta medvetet med begrepp är att ha bilder och ordlistor för aktuella mål och begrepp. Två 
lärare i min studie uppger att de arbetar med det. Alla lärare anger att de måste förklara och 
förtydliga på olika sätt för eleverna och Granlund (2009) presenterar i sin andra princip att 
arbetet med begrepp och begreppsförståelse är centralt eftersom all information behöver utgå 
från konkreta begrepp. Heister Trygg och Andersson (2009) menar också att abstrakta ord och 
begrepp är extra svåra för elever med utvecklingsstörning att förstå. När planeringen läggs 
upp för att passa alla elever, som en lärare i min studie beskriver, kan interaktionen och 
delaktigheten för alla i klassrummet öka. När vi agerar tillsammans med andra sker lärande i 
proximala utvecklingszonen vilket utvecklar en djupare förståelse som leder till ökad 
begreppsförståelse (Ruiz-Primo, 2011). En lärare i min studie uppmärksammar att om en elev 
inte förstår måste man ta reda på orsaken. Beror det på missuppfattning eller oförmåga? 
Bennett (2011) förtydligar också att läraren behöver veta orsaken av en feluppfattning 
eftersom det leder till olika åtgärder. Två av lärarna lyfter fram som en konsekvens att 
självbilden och identiteten påverkas negativt och att tillhörigheten i samhällslivet begränsas 
vilka dessutom kan påverka individen livslångt. Dessa aspekter framkommer inte i den 
litteratur som jag har läst.  
 
Frågan om elevens kommunikation kring sitt eget lärande, vad som bedöms, kvaliteten på 
arbetet och arbetssätt fick några svar som var helt motsatta. I stort sett uttrycker alla att det är 
svårt eftersom det också är abstrakt. Några lärare anser att det inte är viktigt och att eleven 
inte själv behöver veta och kommunicera kring sitt lärande medan några lärare anser detta 
som mycket viktigt. De som anser det viktigt menar att eleven både behöver veta hur den bäst 
lär sig men även kunna förmedla det till omgivningen, det vill säga kunna kommunicera kring 
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sitt eget lärande. Wiliam (2013) anser att skolan har som uppgift att träna på förmågor som 
hjälper till att veta hur man ska göra i nya situationer. För att öka metakognitiva färdigheter 
måste läraren uppmärksamma eleven på hur feedbacken kan användas (Black, 2015; Jönsson, 
2013; Ruiz-Primo, 2011). De lärare som inte anser att det är viktigt att eleven kan 
kommunicerar kring sitt eget lärande anser inte heller att det är så viktigt att eleven behöver 
veta vad som bedöms eller kvaliteten på arbetet. 
 
Det har i min studie blivit tydligt att kommunikationen kring elevens kunskapsutveckling 
skiljer sig åt. I resultaten framkommer att lärarna väljer olika kommunikationsstöd i arbetet 
med BFL. Studien visar också att sätta in stöd eller göra anpassningar är inte lika med att 
främja kunskapsutvecklingen. Stödet och anpassningarna måste passa för ändamålet och 
individen. Genom att utrusta elever med utvecklingsstörning med dator och ipad är det lätt att 
tro att de har ett bra fungerande stöd. En av de viktigaste delarna som både litteraturen och 
min studie tar upp är stödet i att förklara och förstå ord och begrepp. I det sociokulturella 
perspektivet menar man att begreppsutveckling sker i den proximala utvecklingszonen, i 
samspel och interaktion med andra som finns på högre utvecklingsnivåer. Begreppsbildningen 
ses därmed som en social konstruktion. Två aspekter som kom fram som konsekvens för 
kunskapsutvecklingen vid svårigheter med begreppsbildning var att det påverkar självkänslan 
och därmed identiteten samt möjligheten att tillhöra samhällsgemenskapen. Detta är två 
mycket viktiga aspekter som inte bara har betydelse för kunskapsutvecklingen ställt till 
kursplanemålen utan också får livslånga följder för både individ och samhälle. Med denna 
kunskap och insikt borde all undervisning fokusera kring att öka begreppsförståelsen. Jag tror 
att det fokuseras för lite på begrepp även inom grundskolan och här har vi mycket kunskap att 
hämta från undervisningen av invandrarelever och ämnet svenska som andra språk, både vad 
gäller material, konkreta övningar och metoder. Det är läraren som har ansvaret att samarbete 
och kommunikation är anpassat till elevens nivå och jag funderar vad som händer om läraren 
inte har den kompetensen för en speciell elevgrupp och om det inte finns tid för att göra dessa 
individuella anpassningar. Det är så jag tror att verkligheten ser ut på många skolor idag och 
då är det en fråga som behöver lyftas och diskuteras på organisationsnivå. Arbetet med att 
bryta ner kursplanerna till korta mål är svårt eftersom det, precis som för eleverna handlar om 
otydliga begrepp med liten förankring i lärares vardagserfarenheter. Texterna i kursplanerna är 
abstrakta och behöver bearbetas tillsammans. I min studie blev det tydligt att det nödvändiga 
kollegiala samarbetet av olika anledningar inte fungerar så som BFL kräver. Om det inte 
finns, vilket ju alltid kommer att vara verklighet i vissa skolor, hur kan ensamarbetande lärare 
få stöd och kunna ingå i den gemenskap som detta arbete förutsätter? Det finns många olika 
kontaktgrupper i sociala nätverk men de bygger på ett eget engagemang och intresse, främst 
för sociala nätverk, som inte alla lärare har. 
 
I forskningen nämns arbetet med en tydlig och medveten begreppsförståelse som en 
framgångsfaktor för att nå förståelse för kunskapsmålen (Benett, 2011; Granlund, 2009; 
Heister Trygg & Andersson, 2009; Jönsson, 2013). Alla lärare uppger att de arbetar med att 
förenkla och tydliggöra men hur det konkret görs ser olika ut. De flesta lärarna använder bara 
muntlig kommunikation för att förtydliga vilket för den här elevgruppen kan vara för svårt att 
bara få det presenterat via ett sinne. 
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Speciallärarens uppdrag (SFS 2011:186) att ha fördjupade kunskaper om ett individanpassat 
arbetssätt för elever i behov av stöd är relevant för min studie. I arbetet med BFL ingår att 
stödja och utveckla kommunikationen för att kunna möta behoven hos alla elever. 

Delaktighet 
Nedan följer en diskussion om resultaten kring frågeställningen hur eleven görs delaktig i sin 
egen kunskapsutveckling. Sist i stycket kommer min personliga diskussion. 

När det gäller elevernas intresse och engagemang uppger de flesta lärarna att det skiljer sig.  
De tycker att det är individberoende men det framkommer även att i de praktiska ämnena 
visar de flesta eleverna större intresse än för teoretiska ämnen. SO och svenska anges som 
särskilt svårt då det innehåller mycket att reflektera och diskutera omkring. Granlund (2009) 
beskriver i sin första princip att för att kunna förstå information ska den ha relevans till 
elevens erfarenheter och fylla ett behov. Om informationen inte fyller ett behov blir 
informationen svår att ta till sig. Vidare menar han att motivationen blir mycket viktig för 
elever med utvecklingsstörning. I resultatet anser någon lärare att i de yngre åldrarna är det 
lättare att utgå från elevens intresse eftersom man träffar samma lärare oftare. I de äldre 
åldrarna anser en annan lärare att tryggheten minskar på grund av att eleven får flera 
ämneslärare. Fleischer och Merland (2008) säger att elever med utvecklingsstörning behöver 
välkända vuxna, förutsägbarhet och trygghet.  
 
De flesta lärarna menar att eleven har en oförmåga eller är begränsade att delta aktivt i den 
egna kunskapsutvecklingen. I resultatet framkommer det att några lärare anser att eleverna har 
svårt att välja och att man därför behöver begränsa valmöjligheterna och på så sätt hjälper 
dem att kunna göra egna val. Svårigheter med kognitiva funktioner gör att självuppfattningen 
och omvärldsuppfattningen begränsas samt även idéproduktionen (Fleischer & Merland, 
2008). Två lärare berättar att när eleverna ska göra något efter egna idéer blir det ofta orimligt 
och omöjligt att fullfölja. Veckosamtal är ett konkret exempel på hur elevens aktiva 
medverkan i sin kunskapsutveckling kan öka. En lärare berättar att när lektionen är planerad 
och strukturerad fungerar det bra för eleven att vara delaktig. Bäst fungerar det när eleven 
deltar på lektioner för asylsökande elever där det finns många olika behov för läraren att ta 
hänsyn till. När elever med olika språk ska undervisas tillsammans gäller det att hitta ett 
gemensamt förhållningssätt samt att kommunicera så tydligt att alla kan ta del av 
informationen. Förslag på effektiva lärmiljöer och klargörande undervisning (Miller et al., 
2011; Ruiz-Primo, 2011; Wiliam, 2013) som har visat sig ha betydelse för möjlighet till aktivt 
deltagande i kunskapsutvecklingen blir redskap att använda för att stödja 
kunskapsutvecklingen. 
 
När det gäller metakognitionen säger flera lärare att eleven är här och nu och att reflektera 
kring sitt eget tänkande är för abstrakt. Två lärare kopplar ihop det med den kognitiva 
förmågan i övrigt och menar att det beror på vilken nivå man är på. Black (2015) menar att 
detta är den viktigaste förmågan eftersom det är den man behöver genom hela livet, att lära 
sig själv att lära, att veta vad jag ska göra när jag inte vet. I arbetet med feedback syftas det till 
att få eleven mer självständig där vägledningen ska leda till fördjupad självreglering (Wiliam, 
2013). I min studie berättar flera lärare att eleverna är nöjda med att göra det som läraren 
säger att de ska göra. Eleverna har svårt för egna initiativ och gör som läraren gör eller säger. 
Självregleringen verkar enligt beskrivningarna vara mycket svårt att använda sig av.  



 

30 
 

 
Det uttrycks av två lärare att eleven inte förstår sin möjlighet till delaktighet i lärsituationen. 
Heister Trygg och Andersson (2009) menar att när kommunikationen är begränsad minskar 
möjligheterna att uttrycka sina åsikter, möjligheterna att tolka omvärlden och därmed 
begränsas delaktigheten. Inom det sociokulturella perspektivet ses språket som redskap för att 
förstå vår livsvärld (Cowie et al. 2013; Jakobsson, 2012; Säljö, 2012). Miljön påverkar 
handlingarna och vilka redskap som finns tillgängliga vilket i sin tur skapar möjlighet eller 
hinder för delaktighet. Övriga lärare i min studie tycker att det är svårt men de försöker att 
öka delaktigheten genom att jobba med den eftersom de förstår att det är utvecklande för 
lärandet. Murphy och Cameron (2008) visar i sin studie att ett fokus på kommunikation och 
kommunikationsstöd kan öka delaktigheten. Szönyi (2012) presenterar två olika perspektiv på 
barns delaktighet, ett där de vuxna tar hänsyn till barn ur sitt perspektiv som hon kallar ett 
barnperspektiv, eller när barnet tillfrågas och är medaktör i beslut som rör dem själva vilket 
hon kallar ett barns perspektiv. 
 
I min studie blir det tydligt att hur eleven görs delaktig i sin kunskapsutveckling sker i olika 
omfattning. I intervjuerna tillfrågas lärare som både arbetar inom grundsärskola med egna 
klasser och lärare som arbetar i grundskolan med integrerade elever i grundskoleklasser. I 
beskrivningen och kommentarerna blir det tydligt att det finns en skillnad i ansvaret för 
eleven. Grundsärskolelärarna uttrycker sig i termer av jag och vi medan grundskollärarna 
uttrycker sig i termer av den och de i beskrivningar av elevens undervisningssituation. Detta 
kan ses som helt naturligt eftersom grundskollärarna inte följer elevens hela skoldag. Det blir 
tydligt att huvudansvaret för elever med utvecklingsstörning kan se väldigt olika ut på 
skolorna. Jag ser detta också som ett bemötande av individen, vad får det för konsekvenser för 
möjlighet till delaktighet och hur bör vi organisera miljön för minoritetsgrupper? BFL anser 
jag förutsätter ett barns perspektiv (Szönyi, 2012) där elevens röst blir hörd och det kan vara 
en idé att börja med det perspektivet oavsett skolform. I min studie uttalades också ofta att 
eleven inte förstår sina möjligheter samtidigt som det inte tydligt framgår om eleven fått reda 
på sina möjligheter. När lärare har en förförståelse att en elev inte kan eller förstår hur 
påverkar det elevens reella möjligheter till deltagande? Det här är också ett bemötande av 
individen som tyvärr inte gynnar elever med utvecklingsstörning och arbetslagets möjlighet 
att diskutera kring dessa frågor får avgörande betydelse för elevens kunskapsutveckling anser 
jag. Det bildstöd som framkom att några lärare arbetar med har ökat elevernas möjlighet till 
delaktighet i sin kunskapsutveckling. Det saknas nationellt framtaget bildstöd som 
komplement till kursplanerna. Det är förmodligen för att bilder kan misstolkas lika lätt som 
talat och skrivet språk samt att det finns en mängd olika bildstöd som lämpar sig bättre eller 
sämre för olika individer. Jag anser ändå att det behövs ett nationellt standardiserat bildstöd 
som komplement vilket jag har saknat alla år jag arbetat med elever med utvecklingsstörning 
både i integrerad verksamhet och på gymnasiesärskolan. För de lärare och elever där det är 
möjligt att använda detta ökar det delaktigheten och stödjer kunskapsutvecklingen. Centralt i 
det sociokulturella perspektivet är lärandeprocessen som sker i interaktionen mellan individer 
vilket medför att delaktighet för eleven måste säkerställas. Det tar mycket tid för enskilda 
lärare att ta fram bildstöd till kunskapsmål och kunskapskrav och om konsekvensen är att 
elever som är i behov av bildstöd inte får något bildstöd alls ser jag det som bättre med ett 
nationellt standardbildstöd än inget alls. Jag anser att det är en rättighet som eleverna med 
utvecklingsstörning har. I allt arbete både med skrift och bilder måste ändå läraren göra 
anpassningar och kontrollera att eleven har förstått informationen, vilket är lärarens ansvar. 
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Jag ser stora fördelar om det finns nationella standardbilder för de olika förmågorna i 
kursplanerna då kommunikationen med hjälp av dem kan ske både från lärare till elev, från 
elever till lärare och mellan elever. Som det är nu, när en elev byter stadium eller flyttar, så 
måste den som har svårast att generalisera lära sig att tolka nya bilder till inlärda begrepp (om 
det överhuvudtaget finns bildstöd dit eleven kommer). I studien var det endast elever i 
grundsärskolan som hade kontinuerligt bildstöd och jag tror även att de integrerade eleverna 
får stor hjälp av nationellt bildstöd liksom invandrarelever och elever med andra 
funktionsnedsättningar i grundskolan där bilder behövs som stöd vid kommunikationen. Det 
som också framkom i studien är brist på tid att arbeta med dubbla kursplaner. Skolverket 
(2015) har precis kommit med ett stödmaterial kring intergering där de visar konkreta förslag 
hur arbetet med två kursplaner kan gå till. För att kunna göra detta behöver skolledningen 
sätta av tid i det vardagliga arbetet med möjlighet till möten varje vecka, en framgångsfaktor 
som två av lärarna i studien lyfte fram som väldigt viktigt i arbetet med BFL.  
 
I forskningen nämns BFL som en framgångsfaktor för elevens kunskapande. Jag tolkar det 
som att ett barns perspektiv med fokus på rättigheter istället för behov med hjälp av 
delaktighetspedagogoik (Persson, 2013) bidrar till framgång. I min studie används BFL på 
mycket olika sätt och där det i stort sett saknas finns inte heller någon delaktighetspedagogik 
eller barns perspektiv. 
 
Speciallärarens uppdrag (SFS 2011:186) att beakta de mänskliga rättigheterna är relevant för 
min studie. I det gemensamma bedömningsarbetet som BFL förutsätter behöver samarbete 
och samverkan även ske mellan olika skolformer och yrkesgrupper. 

Metoddiskussion 
Nedan följer en diskussion kring hur min studie planerats och genomförts. Vad som fungerat 
bra och vad jag hade kunnat göra annorlunda. 

Jag har valt att utgå från relationen mellan lärare och elever utifrån lärares erfarenheter, ett så 
kallat barnperspektiv. Studien hade kunnat utgå från elevernas erfarenheter och då fått ett 
barns perspektiv istället (Szönyi, 2012) vilket hade varit intressant. I mitt förhållningssätt som 
intervjuare och i mina överväganden kring intervjufrågor har jag varit extra mån om att 
intervjupersonen ska känna sig lyssnad till och att dennes berättelse är viktig för mig 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Det har gjort att jag undvikit att ställa inträngande 
frågor för att inte pressa eller kränka men det får också följden att jag inte kommer så djupt i 
mitt empiriska material (Kvale & Brinkmann, 2014). En fördel i intervjusituationerna är att 
före intervjuerna hade jag inte någon relation till intervjupersonerna. Det är då lättare att 
upprätta en professionell inställning under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). De 
förberedda förståelsefördjupande frågorna som jag hade antecknat använde jag inte i den 
omfattning som jag hade planerat. Hade jag följt upp intervjusvaren mer ingående hade jag 
fått fram mer uppgifter i materialet vid analysen. Jag är medveten om att min ovana att 
genomföra intervjuer har påverkat det insamlade datamaterialet på ett mindre fördelaktigt sätt. 
Dock märkte jag under mina totalt sex olika intervjusamtal en större säkerhet och förmåga till 
flexibilitet hos mig som intervjuare vid de sista intervjuerna. 

Till min studie hade jag svårt att få tag på deltagare. Jag ringde eller skrev mail till rektorer i 
sex olika kommuner. De kontakter jag fick ledde ibland till svar från lärare som var aktuella 
för min studie. Flera av dessa avböjde då de inte ansåg sig jobba med BFL inom 
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grundsärskolan/integrerad verksamhet. I den Facebookgrupp där jag sökte deltagare fick jag 
en kontakt av drygt 13 000 medlemmar (de flesta i gruppen arbetar inom grundskola men en 
hel del kommer i kontakt med integrerade elever inom grundskolan). Det tog längre tid än jag 
planerat att få tag på de fem deltagarna. Två av deltagarna ville gärna dela med sig av sina 
erfarenheter av BFL inom grundsärskolan. Dessa två visade sig arbeta i väl fungerande 
arbetslag och på ett sätt som stämmer överens med grundtanken av formativt lärande. De 
övriga tre deltagarna tyckte det var viktigt att ställa upp och är medvetna om att det kan vara 
svårt att få deltagare till studier eftersom de hade egna erfarenheter av det. De såg även 
svårigheter med arbetet kring BFL inom grundsärskolan och ville gärna dela med sig av dessa 
erfarenheter. Här var arbetssättet mer traditionellt inriktat och det kollegiala samarbetet kring 
BFL saknades. Eftersom det är ett otydligt ramverk kring hur BFL kan utföras i praktiken 
(Bennett, 2011) blir det också många olika tolkningar av vad det representerar och hur man 
gör när man arbetar med formativt lärande. En av orsakerna till att jag hade mycket svårt att 
få deltagare till studien är att när man nämner BFL inom grundsärskolan uppfattar man att 
man inte arbetar med det. Som jag ser det har man inom grundsärskolan i alla tider arbetat 
med en del av BFL, att ta reda på elevens kunskapsläge och därifrån utgå från elevens 
förutsättningar, men man har inte involverat eleven i detta arbete. Sonderingen av elevens 
kunskapsläge är något läraren gör för sig själv och därmed begränsas elevens delaktighet i sin 
egen lärandeprocess.  

Som en alternativ teori istället för det sociokulturella perspektivet hade jag kunnat välja det 
specialpedagogiska perspektivet med Nilholms (2012) kompensatoriska perspektiv. I 
intervjuerna framkom skillnader i bemötandet av eleven och hur lärarna väljer att tolka 
problemen som de alla uppfattar finns kring BFL inom grundsärskolan. Den starka traditionen 
att individualisera svårigheter som uppstår i skolan och att se barnet som avvikare hade jag 
kunnat fokusera på och analyserat. Även Perssons (2013) relationella och kategoriska 
perspektiv och konsekvenser för det specialpedagogiska arbetet, beroende på vilket val av 
perspektiv som görs, hade jag kunnat använda mig av som teori och analysverktyg. I min 
studie framkom skillnader i upplägget och organisation kring elever i behov av särskilt stöd 
och dilemmaperspektivet hade också kunnat användas för att diskutera kring 
specialpedagogik och en skola för alla. 

När jag bad respondenterna att i förväg skicka mig en skriftlig sammanfattning kring sin 
utbildning och sina arbetsuppgifter var syftet att jag med hjälp av förkunskapen lättare skulle 
kunna förstå situationer som framkom i berättelserna. Sådan förkunskap kan vara både positiv 
och negativ. Ju mer information intervjuaren har om respondenten desto lättare är det att ha 
förväntningar på svaren åt ett eller annat håll. Genom att jag hade samma frågeställningar till 
alla deltagare och frågeställningarna var färdiga innan jag fick sammanfattningarna ser jag i 
det här fallet att mitt syfte uppnåddes.  

Slutsats 
Syftet var att undersöka lärares erfarenheter av och uppfattningar om arbetet med BFL inom 
grundsärskolan vilket resulterade i tre frågeställningar. Vilka olika sätt att arbeta med BFL 
lyfter lärarna fram? I min studie framkom det att arbetet med BFL sker på olika sätt både i 
kontakten med eleven och kollegialt. Hur sker kommunikationen kring elevens 
kunskapsutveckling? Kommunikationen kring elevens kunskapsutveckling anses av lärarna 
olika viktigt att fokusera på och sker följaktligen på olika sätt. Hur görs eleven delaktig i sin 
egen kunskapsutveckling? Elevens delaktighet i sin egen kunskapsutveckling lyfts fram som 
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viktigt och alla lärarna har erfarenhet av begränsningar på grund av elevens 
utvecklingsstörning. En tydlig slutsats är att förutsättningen för att kunna arbeta med BFL är 
det kollegiala samarbetet. En annan slutsats är att om man anser att det är viktigt att 
kommunicera med eleven om dennes kunskapsutveckling och det ska ha reell effekt kräver 
det oftast väl inarbetat bildkommunikationsstöd i alla moment i skolverksamheten. Om man 
inte anser att det är viktigt att kommunicera med eleven om dennes kunskapsutveckling, ofta 
på grund av att det är för abstrakt, tillhandahålls heller inget bildkommunikationsstöd i 
elevens skolverksamhet. Till sist drar jag slutsatsen att delaktigheten påverkas på ett 
betydande sätt för eleven beroende på vem som tar ansvaret för elevens lärsituation. Elever 
som har lärare som finns med större delen av dagen och därmed ser hela lärsituationen har 
större möjlighet till delaktighet. En tydlig vi känsla i arbetet kring eleven istället för en de 
känsla, någon annan, är mer gynnsam för elevens kunskapsutveckling. Resultatet som 
framkommit visar att intervjufrågorna har gett svar på mina frågeställningar.  
 
I min studie har det blivit tydligt att specialpedagogik för att göra individuella anpassningar i 
miljön och stödja elever med utvecklingsstörning kommunikativt har betydelse för elevens 
kunskapsutveckling. Specialläraren har ett viktigt uppdrag att fokusera på kommunikationen 
och lärmiljön för elever i behov av särskilt stöd. Det innebär att ha en fördjupad kunskap att 
stimulera dessa elevers språkutveckling och begreppsutveckling (SFS 2011:186). I det dagliga 
bedömningsarbetet har specialläraren en viktig roll för att bidra till att utveckla verksamheten 
och samarbeta samt stödja kollegor kring undervisningssituationer för att på bästa sätt möta 
behoven och säkerställa rättigheterna för elever med utvecklingsstörning. 

Fortsatt forskning 
Förslagen nedan har lyfts fram i de litteraturstudier som jag tagit del av och är relevanta för 
mitt problemområde där jag ser svårigheter med kommunikation vid utvecklingsstörning 
kopplat till möjligheten att medverka i sin kunskapsutveckling utifrån skolans gällande 
kursplaner. 

Bennett (2011) menar att det finns många motstridiga uppgifter om bevis för hur bra 
inlärningseffekterna med hjälp av formativ bedömning är. Det har blivit en trend med 
formativ bedömning där det är svårt att hitta en entydig och väl definierad praxisform. Vi har 
idag för lite kunskap om under vilka villkor och för vilka grupper i befolkningen som den 
formativa bedömningen passar bäst (Bennett, 2011). Abedi & Faltis (2015) menar också att 
det finns behov av att forska mer om undervisningsstrategier och hur elever i behov av särskilt 
stöd kan gynnas eller missgynnas blir viktigt att ta reda på. Ruiz-Primo (2011) anser att mer 
forskning kring kontextuella faktorer som underlättar eller hindrar elevernas lärande i 
klassrumsinteraktioner behövs samt att utbildningsområdet har mycket att vinna på att arbeta 
tvärvetenskapligt. 

Mina förslag på fortsatta områden för forskning är att fler studier kring BFL för elever med 
olika funktionsnedsättningar behöver göras. Jag ser det som viktigt att söka efter fler 
pedagogiska metoder att kunna utveckla sin metakognitiva förmåga speciellt utvecklade för 
elever med brister i kognitiva och exekutiva funktioner för att de ska kunna öka möjligheten 
att kunna delta i sin egen kunskapsutveckling. Det menar jag är forskningens utmaning att 
vidareutveckla. I min studie blir det också synligt att lärarprofessionen vad gäller effektiva 
lärmiljöer och klargörande undervisning behöver utvecklas. Här får lärare och huvudmän 
tillsammans utveckla organisationen för att möjliggöra förändringar. Det saknas studier ur ett 
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barns perspektiv, där elever med utvecklingsstörning ges möjlighet att delta och få sina röster 
hörda kring arbetet med BFL. Fler och längre studier i de många olika lärsituationer som 
elever med utvecklingsstörning är hänvisade till i dagens skolsystem behövs. För att motverka 
det ensamarbete som  flera lärare i min studie upplever som frustrerande borde nätverk kunna 
skapas som organiseras och styrs av någon myndighet. Ett virituellt arbetslag där det 
kollegiala lärandet kan utvecklas för att arbetet med BFL ska fungera. Till slut menar jag att 
nationella kunskapskrav med förmågor och mål, inom både grundskolan och grundsärskolan, 
borde finnas med bilder som kommunikationsstöd. Det underlättar för läraren i arbetet med att 
stödja eleven i sin kunskapsutveckling samt att det underlättar för eleven att kunna vara 
delaktig i sin egen kunskapsutveckling. Bildstöd är ett mycket viktigt och nödvändigt 
komplement till talad och skriven information. Ett nationellt framtaget kostnadsfritt bildstöd 
till kursplanerna ser jag som en rättighet för elever med kommunikationssvårigheter vilket 
ansvarig myndighet bör upprätta. Det finns olika bildstödssystem och det finns inget hinder 
att ha flera olika bildtyper att välja mellan. Läraren och eleven kan då tillsammans prova och 
välja de bilder och system som fungerar bäst för individen i det gemensamma arbetet med att 
identifiera elevens befintliga kunskapsnivå och i det vidare arbetet att nå de olika 
kunskapsmålen. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  
 

1. Vad ser du som viktigt för elevens kunskapsutveckling? 
 
 

2. Vilka är dina erfarenheter av olika metoder inom BFL som kamratbedömning, kollegialt 
lärande och utvärdering av undervisningen?  
 

3. Resultat – hur kan det mätas och hur kommuniceras det? 
 
 

4. Kunskapsmålen – hur kan de tydliggöras? 
 
 

5. Hur anpassas kommunikation, material och miljö? 
 

6. Svårigheter med begrepp/begreppsbildning – vilka konsekvenser anser du att det har för 
kunskapsutvecklingen? 
 
 

7. Hur upplever du att eleven kan kommunicera kring sitt eget lärande vad gäller medveten om 
vad som bedöms, kvaliteten på arbete och arbetssättet? 
 
 

8. Vad är din erfarenhet av elevens intresse och engagemang? Finns det skillnader mellan 
ämnen och elevgrupper? 
 
 

9. Hur aktiv är eleven i den egna kunskapsutvecklingen? 
 
 

10. Vilken är din erfarenhet av begreppet metakognition kopplat till utveklingsstörning? 
 
 

11. Förstår eleven sin möjlighet till delaktighet i lärsituationen? 
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Bilaga 2 

Kategorisering av de tre frågeställningarna för att få fram intervjufrågor. 
 

Kategori 1: Kunskapsutveckling  
(Vilka olika sätt att arbeta med BFL lyfter lärarna fram?). 

Intervjufrågor: 

1. Vad ser du som viktigt för elevens kunskapsutveckling? 
2. Vilka är dina erfarenheter av olika metoder inom BFL som kamratbedömning, kollegialt 

lärande och utvärdering av undervisningen?  
3. Resultat – hur kan det mätas och hur kommuniceras det? 

 

Kategori 2: Kommunikation 
(Hur sker kommunikationen kring elevens kunskapsutveckling?) 

Intervjufrågor: 

4. Kunskapsmålen – hur kan de tydliggöras? 
5. Hur anpassas kommunikation, material och miljö? 
6. Svårigheter med begrepp/begreppsbildning – vilka konsekvenser anser du att det har för 

kunskapsutvecklingen? 
7. Hur upplever du att eleven kan kommunicera kring sitt eget lärande vad gäller 

medvetenheten om vad som bedöms, kvaliteten på arbete och arbetssättet? 

 
Kategori 3: Delaktighet 
(Hur görs eleven delaktig i sin egen kunskapsutveckling?) 

Intervjufrågor: 

8. Vad är din erfarenhet av elevens intresse och engagemang? Finns det skillnader mellan 
ämnen och elevgrupper? 

9. Hur aktiv är eleven i den egna kunskapsutvecklingen? 
10. Vilken är din erfarenhet av begreppet metakognition kopplat till utveklingsstörning? 
11. Förstår eleven sin möjlighet till delaktighet i lärsituationen? 
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Bilaga 3 
 

Missivbrev 
 

Hej! 

Mitt namn är Gunilla Blomqvist och jag studerar vid speciallärarprogrammet Karlstad universitet med 
inriktning mot utvecklingsstörning.  Jag läser min sista termin och förbereder för mitt 
examensarbete. Min studie avser att undersöka lärares uppfattningar och erfarenheter av arbetet 
med bedömning för lärande, BFL, inom särskolan. 

För att samla in data till min studie kommer jag att genomföra en halvstrukturerad intervju som 
spelas in med ljudupptagning. Samtalet kommer att ta ca.30 min.  

Jag söker dig som arbetar/har arbetat med elever som läser efter grundsärskolans kursplan, både 
inom särskolans- och grundskolans organisation. 

Datamaterialet kommer att avidentifieras och uppgifter om personer och platser kommer att kodas 
om och generaliseras för att undvika identifiering. Informationen lämnas inte vidare och kommer att 
förstöras efter slutfört arbete. När studien är klar avrapporteras den som examensarbete vid 
speciallärarutbildningen och kommer att finnas tillgänglig vid Karlstads universitetsbibliotek. 
Du deltar frivilligt i undersökningen och har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande. 

 

 

_______________ ________________________________________________ 

Datum  Namn 

□ Vid intervju på arbetsplats är närmsta chef informerad.  
 

Med vänlig hälsning 
Gunilla Blomqvist 
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