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Sammanfattning 
Särskolan kritiseras av Skolverket för att vara omsorgsbetonad och formativ bedömning lyfts 
fram som ett sätt att göra verksamheten mer kunskapsinriktad. Studier visar att det saknas fokus 
på bedömningsfrågor i särskolan och när det gäller formativ bedömning har det inte skett någon 
systematisk forskning. Med detta som bakgrund växte syftet till denna studie fram, att beskriva 
och analysera hur lärare i särskolan arbetar med kärnan i formativ bedömning, nämligen 
återkoppling. Eftersom återkoppling består av feedback, kamratbedömning samt självvärdering 
har de fått utgöra underlag för frågeställningarna. Kvalitativa metoder i form av elva 
semistrukturerade intervjuer samt fyra deltagande observationer användes för att samla in data 
vilket sedan kopplades ihop med den tidigare forskningen inom området som presenteras i 
bakgrunden. Resultatet visar att lärarna ser många fördelar med att arbeta formativt med 
återkoppling. Förutom att lärandet sätts i fokus uppstår sociala och organisatoriska vinster då 
gemenskapen ökar och lärare avlastas. Muntlig feedback från lärarna är den mest använda 
formen av återkoppling. Kamratbedömning är svårare att genomföra men när den fungerar lyfts 
den av lärarna som den bästa formen av återkoppling. Självvärdering anses vara målet, men 
meningarna bland lärarna går isär om det är en möjlig metod i särskolan.  

Nyckelord: Feedback, kamratbedömning, självvärdering och utvecklingsstörning. 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

The special school is criticized by the National Agency for Education in order to focus on 
caring and formative assessment is highlighted as a way of making the education more 
knowledge-oriented. Studies show that there is low focus on assessment questions in special 
schools, and in the case of formative assessment, no systematic research has taken place. With 
this in mind, the purpose of this study emerged, to describe and analyze how teachers in the 
school work with the core of formative assessment, namely response. Because response 
consists of feedback, peer assessment and self-evaluation, they have provided the basis for the 
research questions. Qualitative methods in the form of eleven semi structured interviews and 
four participatory observations were used to collect data, which then was linked to previous 
research in the field presented in the background. The result shows that teachers see many 
advantages of working formally with response. In addition to focus on learning, social and 
organizational gains arise when the solidarity increases and teachers are relieved. Oral feedback 
from teachers is the most widely used form of response. It is harder to work with peer 
assessment, but when it works it is told by the teachers as the best form of feedback. Self-
evaluation is considered to be the goal, but the sentences among the teachers disagree if it is a 
possible method in the school. 
 
Keywords: Feedback, mental retardation, peer assessment and self-assessment. 
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1.Inledning 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever få en utbildning som främjar utveckling och 
lärande. Som stöd i lärandet påpekar Skolverket (2011) att en framåtsyftad formativ 
kunskapsbedömning bör användas och för att hålla en god kvalitet ska den utgöra en 
medveten och planerad del av undervisningen och kommuniceras till eleven. Läraren, men 
också eleven själv samt andra elever kan ge återkopplingar som kan föra lärandet framåt.  

Skolans mål är att varje elev så långt som möjligt tar ansvar för sitt lärande och kan bedöma 
sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven. Läraren ska ge fortlöpande 
information om framgångar och utvecklingsbehov och redovisa för eleverna på vilka 
grunder betyg sätts (Skolverket, 2016).  

Skolverket (2009) har under flera år påpekat behovet av kunskapsutvecklande undervisning 
och då särskilt formativ bedömning. I särskolan har de uppmärksammat att traditionen av 
omsorg fortfarande är stark och att kunskapsutvecklingen är bristfällig. Skolverket upplever 
att det i särskolan verkar finnas en rädsla att utmana eleverna för att riskera att pressen blir 
för hård och utvecklingen avstannar eller backar och de uppfattar även att det finns en 
attityd bland lärarna att eleverna inte har utvecklingspotential. Skolverket betonar därför 
att lärarna i särskolan behöver utveckla sitt arbete kring kunskapsutveckling och bedömning 
och till det behöver de en bred repertoar av metoder där inte bara det enkelt mätbara kan 
fångas.  

Berthén (2013) konstaterar att Skolverkets kritik om bristande kunskapsutveckling i 
särskolan är befogad då traditionen handlar om omsorg och inte om bedömning i relation 
till elevernas kunskapsutveckling. Utvecklingsstörda erbjuds därmed inte samma möjlighet 
till lärande och utveckling som andra elever och särskolans utbildning tycks därför förbereda 
för särskildhet och segregation snarare än deltagande och inklusion. Berthén påpekar, 
liksom Skolverket (2009), att en förändring är nödvändig och att det krävs att lärarna i 
särskolan utmanar och förändrar sitt förhållningssätt och sin syn på kunskap. I sitt 
resonemang återkommer hon till det läroplanen (Skolverket, 2016) fastslår, nämligen att 
skolan har ett kompensatoriskt uppdrag att uppväga skillnader i förutsättningar samt ett 
uppdrag att hjälpa elever som är i behov av stöd att få den uppmärksamhet och de 
anpassningar som krävs för att utvecklas så långt som möjligt. 

I nationell och internationell forskning betonas att formativ bedömning är framgångsrik för 
elevens lärande och att grundförutsättningar i arbetet är att återkoppling kommuniceras 
(Balan, 2012; Jönsson 2015). William (2013) påpekar dessutom att återkoppling som ges för 
att utveckla lärandet inte alltid får den tänkta effekten och betonar att det krävs att 
kommunikationen håller en god kvalitet. Florin och Swärd (2011) problematiserar de 
svårigheter som finns kring kommunikation och medvetenhet då de påpekar att elever i 
särskolan har en hjärnskada som gör att förmågor som handlar om förståelse, koncentration 
och minne är nedsatt. I särskolan är summativ bedömning den vanligaste 
bedömningsformen. Studier som har gjorts när det gäller undervisning i särskolan saknar 
fokus på bedömningsfrågor och när det gäller formativ bedömning har det inte skett någon 
systematisk forskning (Andersson, Marknäs-Sundman & Östlund, 2016).  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Utifrån ovanstående resonemang är det enligt vårt förmenande angeläget att studera hur 
lärare arbetar formativt med återkoppling i verksamhet där den intellektuella förmågan är 
nedsatt och grundförutsättningarna därmed inte är enkla eller självklara. Syftet med studien 
är att bidra med kunskap om lärares arbete med återkoppling i särskolan. Syftet 
konkretiseras med följande frågeställningar: 

1. Vilka förutsättningar anser lärarna vara betydelsefulla i arbetet med återkoppling? 
2. Hur arbetar lärarna med feedback, kamratbedömning och självvärdering? 
3. Hur upplever lärarna betydelsen av feedback, kamratbedömning och självvärdering? 

 

2.Bakgrund och tidigare forskning 

Avsnittet inleds med en historik om utvecklingsstörning och skola. Därefter kommer en 
definition av begreppet utvecklingsstörning och en beskrivning av särskolan idag. Utifrån 
tidigare forskning presenteras därefter formativ bedömning och återkoppling med fokus på 
feedback, kamratbedömning och självvärdering. Slutligen beskrivs lärandet och lärmiljöns 
betydelse, med inriktning mot särskolan. 

 

2.1 Utvecklingsstörning och skola – historik 

Synen på utvecklingsstörning som funktionshinder har historiskt sett genomgått 
förändringar exempelvis när det gäller attityder, värderingar, delaktighet och inkludering. 
Benämningen på denna målgrupp har varierat med tiden där några exempel är idioter, 
vanartiga, efterblivna, sinnesslöa, obildbara, begåvningshandikappad och 
förståndshandikappad (Grunewald, 2009). Begreppen kan dock inte likställas eftersom de 
uppkommit i olika tidsepoker där man har haft olika uppfattningar på innebörden av 
funktionsnedsättning (Ineland, Molin & Sauer, 2013).  

Utvecklingsstörda personer ansågs vara farliga för befolkningen och behandlades med 
förakt och rädsla långt in på 1800-talet. Grunewald (2009) beskriver hur sydeuropeiska 
vetenskapsmän gjorde experiment på de så kallade obildbara och upptäckte att dessa 
människor kunde lära sig både skriva, räkna och tala. De kunde kommunicera och socialisera 
sig bara de fick lära sig. En annan upptäckt var att brist på omvårdnad och negativa 
miljöfaktorer hade inverkan på begåvningsutveckling. 1846 kom den första handboken för 
idioter och andra efterblivna barn (Grunewald, 2009). 

I mitten av 1800-talet växte det i Sverige, utifrån religiösa, ekonomiska, humanistiska och 
samhälleliga anledningar fram en tanke om att alla skulle utbildas. Med hjälp av utbildning i 
folkskolan skulle människor från samhällets bottenskikt få förändrad livssituation. Med 
denna bildningsidé följde även social kontroll (Berthén, 2007).   
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Skolplikten och den första folkskolestadgan infördes 1842 men kom dock inte att omfatta 
alla barn. Många behövdes hemma som arbetskraft och de barn som var defekta eller hade 
olika brister och därmed inte kunde tillgodogöra sig undervisningen deltog inte. Det uppstod 
problem med vad de skulle göra med dessa barn.  På 1860-talet växte därför skolhem och 
anstalter fram för att utbilda defekta barn. Carlbeck startade den första sinnesslöskolan i 
Sverige där det fanns en uppfattning att pedagogiska insatser skulle leda till utvecklingen. 
(Szönyi, 2005). Barn som inte passade i folkskolan togs om hand av den så kallade 
sinnesslöskolan vars syfte var att göra barnen närande istället för tärande för samhället 
samt att rädda dem från dåliga hem eller sinnesslövården (Berthén, 2007).   
 
År 1870 började sinnesslöa barn som bodde på anstalter att undervisas på så kallade 
skolhem som drevs av landstingen. Obildbar blev ett nytt begrepp i samband med urval av 
elever (Grunewald, 2009). De bildbara skulle fostras och undervisas och de obildbara skulle 
vårdas. Både sinnesslöskolan och sinneslövården drevs av läkare eftersom man ansåg att 
sinnesslöhet hade medicinska orsaker. Sinnesslöutbildningen bedrevs i anstaltform med 
både boende och skola. Eftersom det ofta var svårt att bedöma vilka som var bildbara fanns 
en försöksavdelning där diagnos ställdes. Eleverna fick gå högst åtta år i skola och deras 
ålder varierade vid inskrivning, då en del var sju år och andra tolv. Ansågs man ej kapabel till 
arbetslivet efter full skolgång fick man flytta över till arbetsavdelningen på anstalten 
(Berthén, 2007).  
 
Under 1940-talet bröt pedagogiken mot den auktoritära och disciplinära uppfostran som 
dominerade på skolhemmen. 1944 kom den första lagen om undervisning för bildbara 
sinnesslöa. Nya värden som intresse, frihet, kreativitet och kamratanda genomsyrade 
helhetsundervisningen. I segregerande särskilda grupper skulle nu eleverna tillgodogöra sig 
undervisningen under anstaltliknande former. Många föräldrar var motvilliga till att lämna 
bort sina barn men riksdagen ansåg att segregerande undervisning samt barnens behov gick 
före föräldrarnas önskan.  Andra argument framförda av lärare var att öka elevernas 
delaktighet, att de genom att tillhöra en mindre och för dem anpassad grupp skulle 
utvecklas socialt och få bättre självkänsla (Szönyi, 2005).  
 
Efter andra världskriget kom synen på människors lika värde att aktualiseras och som ett led 
i det antog FN deklarationen om de mänskliga rättigheterna. 1954 kom en ny lag som hade 
dubbelt huvudmannaskap, landstinget och staten, och de obildbara barnen förklarades som 
bildbara. Särskolan introduceras 1955 och nu pratade man om individualiserad undervisning 
och inte om hantering och förvaring (Grunewald, 2009). Segregering som ideologi ersattes 
av normalisering och integrering. Tonvikten förskjuts under sextiotalet från ett medicinskt, 
kompensatoriskt synsätt till ett relativt, samhällsorienterat och detta har kommit att kallas 
den miljörelativa vändningen. Funktionshinder började förstås ur ett socialt sammanhang 
(Szönyi, 2005). 
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Under 1960-talet decentraliserades särskolan och i samband med omsorgslagen som kom 
1967 övergick huvudmannaskapet till landstinget. Begreppet utvecklingsstörd kom till men 
var fortfarande relativt okänt (Grunewald, 2009). Särskolan omorganiserades i två olika 
skolformer grundsärskolan och träningsskola där den sistnämnda var avsedd för de 
obildbara som tidigare vistats på anstalt (Berthén, 2007).  
 
På 70-talet började integreringsideologin omsättas i praktiska handlingar. Särskolan flyttade 
in till grundskolorna med ett hopp om att bryta segregationen och istället öka delaktigheten 
mellan elever med funktionhinder och de andra eleverna genom vardagliga naturliga möten. 
Den fysiska integreringen fick inte den förväntade effekten på social gemenskap men ses i 
dag som ett bra första steg som kan leda till en social integrering. 1986 kom en ny 
omsorgslag som innebar att skolplikten för utvecklingsstörda kom att regleras i skollagen. 
1996 övergick huvudmannaskapet och ansvaret från landsting till kommunal regi med 
intentionen att lättare möjliggöra och uppnå målen om jämlikhet, tillgänglighet och 
delaktighet för personer med utvecklingsstörning (Szönyi, 2005). 
 
Den integrerade målsättningen betonades både nationellt och internationellt under 1900-
talets sista årtionde. I Sverige infördes LSS (Lagen om Stöd och Service) och internationellt 
infördes FN:s standardregler där funktionshindrades rätt till integrerad undervisning 
betonades. Salamancadeklarationen (2006) antogs 1994 med målsättningen att skapa en 
skola för alla där elever med behov av särskilt stöd ska ingå i en gemenskap. Begreppet 
inkludering införs nu istället för integrering i en strävan om att alla elever ska ingå i ordinarie 
undervisning (Szönyi, 2005).  
 

 
2.2 Utvecklingsstörning och särskola idag 

En intellektuell funktionsnedsättning har ofta benämningen utvecklingsstörning och 
definieras av AAMR (American Assosiation on Mental Retardation) som ”… ett 
funktionshinder som karaktäriseras av en samtidig nedsättning i intelligens och adaptiva 
färdigheter inom följande tre områden: skolrelaterade färdigheter, sociala färdigheter och 
praktiska färdigheter” (Granlund, 2014, s.159). Enligt svensk handikappforskning ska den 
intellektuella funktionsförmågan gjort sig tillkänna före 16-års ålder (Szönyi, 2005). 
Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning som till 90 procent orsakas av en hjärnskada 
och till 10 procent har biologiska orsaker. I Sverige klassificeras utvecklingsstörning i grav, 
måttlig och lindrig (Ineland, 2013). Flerfunktionsnedsättningar förekommer ofta i form av 
exempelvis rörelsehinder, syn- och hörselnedsättning och epilepsi.  

Oavsett definition har personer med utvecklingsstörning ofta svårt med inlärning och att 
bearbeta information (Ineland et al., 2013). Deras kognitiva begränsningar innebär att 
arbetsminnet är nedsatt, liksom förmågan att behålla uppmärksamhet och att kontrollera 
impulser. Kommunikation lär man sig i samspel med andra och för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning kan det medföra problem att planera, förstå tid, lösa 
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problem och tolka det som händer på samma sätt som jämnåriga. Det kan även innebära att 
det är svårt att förstå meningen med det andra säger, svårt att ställa frågor och att delta i 
socialt samspel (Wilder, 2014). Granlund (2014) påpekar att utvecklingsstörda precis som 
alla andra har olika intressen, personlighet och utseende.  

Barn och ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning och som inte klarar 
grundskolans kunskapsmål är berättigade till särskola när det efter tester visas lågt IQ. 
Gränsen för ett mottagande är IQ 70. Efter utredning är det upp till vårdnadshavaren att 
välja mellan skolformerna grundsärskola eller grundskola. I grundsärskola har alla elever en 
utvecklingsstörning och läser samtliga efter grundsärskolans kursplan. I grundskoleklass 
läser de inkluderade eleverna tillsammans med övriga elever men efter grundsärskolans 
kursplan (Florin & Swärd, 2011).  

Organisatoriskt är grundsärskolan en nioårig obligatorisk skolform med ämnen liknande 
grundskolans men med hög grad av individanpassningar samt skillnader i mål- och 
betygskriterier. För elever som har svårigheter att tillgodogöra sig grundsärskolans kurser 
finns träningsskolan som en särskild inriktning (Ineland et al., 2013). Betygsättningen sker i 
betygsstegen A- E. Elever i grundsärskolan kan inte få ett F eller ett streck i något ämne. 
Vårdnadshavaren bestämmer om betyg ska sättas. En individuell utvecklingsplan ska alltid 
upprättas för en elev i grundsärskolan. Om en elev i grundsärskolan har läst ett ämne enligt 
grundskolans kursplan och eleven eller vårdnadshavaren begär ett betyg ska de också få ett 
(SFS 2010:800). 

Den bedömningskultur som finns i klassrummet är avgörande för elevens förhållningssätt till 
lärande. Om bedömningen handlar om att utveckla och analysera påverkas elevens 
motivation och självbild positivt och genomsyras av en känsla av att kunna och att våga, 
medan om bedömningen handlar om att döma och fördöma blir självbilden och 
motivationen negativ och handlar istället om känslan att inte kunna och inte våga. Det 
behövs därför bedömningsövningar där eleverna får uppgifter som kräver resonemang och 
analysförmåga (Skolverket, 2011). 
 

2.3 Formativ bedömning 
Den bedömning som syftar framåt i avsikt att stödja lärandet kallas formativ bedömning. 
Den handlar om att målen tydliggörs, information söks om var eleven befinner sig i 
förhållande till målen samt att en återkoppling sker som talar om hur eleven kan utvecklas 
vidare. Läraren, men också eleven själv samt andra elever kan ge återkoppling. I ett 
formativt arbete är feedback, kamratbedömning och självvärdering effektiva metoder där 
eleven får möjlighet att utveckla delaktighet, självständighet och ansvarstagande i ett 
lärandeperspektiv (Hattie, 2012; Leahy & William, 2015). William (2013) poängterar att 
formativ bedömning får elever att tänka istället för att reagera känslomässigt.  

Forskning (Balan, 2012; Black, 2015; Leahy & William, 2015) visar att formativ bedömning är 
det effektivaste verktyget för goda elevprestationer. En forskningsstudie, som redovisas av 
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William (2013), visar att elever som fick formativ bedömning förbättrade sina resultat 
nästan dubbelt så mycket som elever som inte fick den bedömningen. Lundahl (2011) 
bekräftar också att forskning visar att formativ bedömning är betydelsefullt för lärandet och 
tillägger att det gäller för alla åldersgrupper och i samtliga ämnen. 

Heritage (2010) påpekar att implementeringen av formativt arbete kräver en systematisk 
metod, annars är risken att chansen går förlorad. Black (2015) upplyser om att den 
formativa bedömningen skiljer sig från den summativa genom att den formativa sker under 
arbetets gång och i syfte att stödja lärandet, medan den summativa sker i slutet av kursen 
och resulterar ofta i ett betyg. När summativ bedömning får för stort fokus påverkas 
elevernas lärande negativt, framförallt för svagpresterande elever. Den akademiska 
självkänslan påverkas och det kan leda till minskad motivation (Klapp, 2014). Den 
summativa bedömningen går också att använda i formativt syfte, för att föra lärandet 
framåt. Black (2015) menar att lärare är ovana att använda formativ bedömning och 
upplyser om att samhället förändras snabbt och kunskap likaså och att det krävs en ny 
lärarroll där lärandet är en viktig kapacitet. I sammanhanget poängterar Leahy och William 
(2015) att den viktigaste upptäckten är att lärandet oftast blir bäst om återkopplingen 
kommer i direkt anslutning till händelsen. 

Ruiz-Primo (2011) påpekar att den formativa bedömningen oftast är informell, då den till 
stor del sker i klassrummet och utan planering. Bedömningen sker i dagliga dialoger mellan 
elev och lärare samt mellan elev och elev genom kommentarer och tips.  I arbetet utgår 
lärare från kunskapsmålen och tolkar sedan elevernas respons och resonemang för att 
forma undervisningen. Lärare samlar hela tiden in information om elevens arbete och 
lärande, muntligt genom diskussioner och frågor och skriftligt genom texter och 
problemlösningar och av den anledningen ses den formativa bedömningen som en social 
aktivitet. Författaren upplyser också om att lärare i sin vardag gör många val i farten och 
därför är det viktigt att lärandeprocessen alltid är i fokus.  

1998 gjorde Paul Black och Dylan William en internationell forskningsöversikt gällande 
formativ bedömning i åtta länder för att hitta gemensamma pedagogiska fynd för att höja 
elevernas lärande. De fann att det var svårt att sammanställa materialet då 
förutsättningarna skiljde sig åt mellan länderna beroende på olikheter i kultur och 
organisation men drog ändå slutsatsen att ett formativt arbetssätt är effektfullt. 
Forskningsöversikten beskrev också att formativt arbetssätt utmanar lärarnas syn på 
bedömning och kräver en ändrad lärarroll då det ställer nya krav på både läraren och 
eleverna. Arbetet förutsätter en mer kvalitativ hantering av undervisningsinnehållet och 
förändrade undervisningsstrategier. Ett nytt arbetssätt kan leda till osäkerhet både hos 
lärare och elever då läraren har svårt att släppa kontrollen och eleverna behöver träning i 
exempelvis kamratbedömning och självvärdering för att förstå och känna sig trygga. Det 
som Black och William tydligt konstaterade var att formativ bedömning kräver en 
organisationsförändring men att den stora förändringen ligger på individuell nivå. Detta då 
det behövs en förändrad syn hos varje enskild lärare och avgörande är att de utifrån sin 
erfarenhet och personlighet hittar sitt eget sätt (Black, 2015).  
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När lärare ska utforma sin undervisning formativt saknas litteratur med konkreta, levande 
exempel, vilket skulle minska risken att enbart enstaka strategier anammas (Levinsson, 
2013). Författaren ger exempel på hur lärare hittar olika sätt i förändringsarbetet, då vissa 
arbetar med öppna frågor ”för att visa det vackra med sitt ämne och göra undervisningen 
mer levande för eleverna” (Levinsson, 2013, s.97) och andra arbetar med olika tekniker och 
material som matriser och trafikljus.  

Levinsson (2013) efterlyser en nyanserad diskussion med utgångspunkt i lärares 
erfarenheter då studier har visat att olika tolkningar av formativ bedömning kan innebära 
konflikter mellan lärare. Balan (2012) och Andersson et al. (2016) påpekar att det är en 
framgångsfaktor att få till sådana kollegiala diskussioner eftersom de leder till samsyn och 
engagemang och att det är avgörande att samtlig personal är involverad. 

I USA visade en grupp forskare att lärare som har bedrivit en traditionell 
kunskapsförmedlande undervisning fick kämpa för att realisera ett formativt arbetssätt i 
sina klassrum. Detta gjorde att kvaliteten på undervisning varierade kraftigt samt att det 
skedde feltolkningar av elevernas kunskaper. Forskargruppen konstaterade att formativt 
arbete är svårt för lärare att utveckla på egen hand och utformade samt studerade därför en 
utvecklingsmodell, FADC (Formative Assessement Design Cycle). Syftet var att höja 
kompetensen och realisera formativt arbetssätt i klassrummet. Nio lärare i naturkunskap 
ingick i en tre år lång studie där lärargruppen fick kompetensutveckling som utgick från en 
modell i fem steg. Steg ett innebar undervisning i att upptäcka, utforska och förstå elevernas 
tankar om naturkunskap som begrepp. Vid nästa steg designade lärarna lektionsuppgifter 
tillsammans. I steg tre fick lärarna tillsammans öva på och repetera uppgifterna med en 
formativ framtoning. Fjärde steget innebar att lärarna använde uppgifterna i sin egen 
undervisning som filmades, de samlade även in elevarbeten. Slutligen i steg fem 
reflekterade lärarna tillsammans över elevens lärande samt hur uppgiften kan utvecklas 
genom att studera filmen och elevarbetena. Resultatet visade att lärarna utvecklade sitt 
formativa arbete när det gällde frågeställningar, tolkningar och analyser av elevresponsen 
samt kvaliteten på feedback, däremot utvecklade inte lärarna utformningen av sina 
uppgifter. Förändringen i lärarnas arbetssätt bidrog till väsentliga vinster av elevens 
prestationer under deras tredje år (Furtak, Kiemer, Circi, Swanson, DeLeón, Morrison & 
Heredia, 2015).  

I syfte att sätta fokus på samsyn, kunskap och formativ bedömning i grundsärskolan 
genomfördes ett svenskt praktiknära samarbetsprojekt i grundsärskolan under tre terminer. 
En förutsättning och utgångspunkt i arbetet var att samtlig personal skulle delta och att de 
skulle vara förtrogna med styrdokumenten. Inledningsvis fick personalen fördjupa sig i 
ämnet formativ bedömning och sedan tillsammans utforma metoder att använda i 
undervisningen. Resultatet visade på många vinster. Återkopplingen blev tydlig när 
elevernas prestationer dokumenterades med foto, film och matriser. Det blev också lättare 
att reflektera tillsammans och samtalen bidrog i sig till en bättre gemenskap mellan 
eleverna. Lärandet synliggjordes då eleverna blev medvetna om sina framgångar och 
förbättringsområden. Kunskapsmål och innehåll blev tydliga för alla när samsynen ökade. 
Lärare påpekar vinster genom citatet ”Den tid det tar att individuellt utvärdera tillsammans 
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med varje elev har varit väl investerad, då vi tycker att vi har fått en bra och tydligare bild 
över elevernas kunskaper och förmågor” (Andersson et al., 2016, s.52). 

Ett formativt arbete kräver planering och tar tid och Leahy och William (2015) påstår därför 
att det räcker med detaljerad feedback på en fjärdedel av elevernas arbeten. En fjärdedel 
kan läraren ögna igenom medan kamratbedömning och självvärdering kan ta en fjärdedel 
var. Ruiz-Primo (2011) stöder påståendet och lyfter värdet av gruppuppgifter och 
kamratbedömning då forskning visar att eleverna lär sig bäst på det sättet. William (2013) 
upplyser dock om att det kan finnas en risk att när elever jämför sig med varandra går deras 
energi till att skydda sitt eget välbefinnande istället för att lära sig något nytt.  

Formativ bedömning fyller samma syfte för elever med funktionsnedsättningar. Det som 
behövs är att metoderna anpassas till elevernas kognitiva och sociala nivå. Ibland kan 
alternativ kommunikation vara nödvändig (D'Alassio & Watkins, 2009). 

 

2.4 Återkoppling  

Konstruktiv återkoppling är kärnan i formativ bedömning och handlar om att muntligt eller 
skriftligt få veta vad som är bra samt vad som kan utvecklas och på vilket sätt (Balan, 2012). 
Syftet med återkoppling är att minska luckan mellan faktiskt resultat och förväntat resultat 
och blir effektivare ju bättre läraren är på att förstå och identifiera var eleven är i sitt 
lärande, vilken som är nästa kunskapsnivå samt vilka strategier som är lämpliga.  
Återkoppling kan lämnas på många sätt och att det handlar om såväl affektiva processer, 
motivation och engagemang som bekräftelse samt tips på strategier (Hattie, 2012).  

Återkoppling kan enligt Hattie och Timperley (2007) samt Hattie (2012) ske på fyra nivåer 
och handla om tre frågor. Nivåerna syftar på den specifika uppgiften, på arbetsprocessen, 
på egenkontroll gällande kunskap och förståelse samt på personlig utvärdering. De tre 
återkopplingsfrågorna handlar om vad som är målet, hur vägen dit ser ut samt vad som är 
nästa steg i lärandet. Återkoppling på uppgiftsnivå är effektiv om den är fokuserad på 
information, leder till att inhämta mer information och bygger upp ytkunskap. Detta är den 
vanligaste återkopplingsformen i klassrum och det är så de flesta elever uppfattar 
återkoppling. Den benämns ofta korrigerande återkoppling och innebär vanligtvis att läraren 
ställer frågor för att påvisa rätt eller fel svar eller be om ytterligare svar. Den andra nivån är 
återkoppling som riktas mot de processer som eleven använder i sitt arbete. Sådan 
återkoppling kan leda till nya lösningar, hjälp att tänka i nya banor och att upptäcka misstag. 
Återkoppling på processnivå leder till djupare inlärning än den är på uppgiftsnivån. Den 
tredje nivån har fokus på elevens uppföljning och värdering av sina kunskaper vilket kan 
stärka elevens självförtroende att arbeta vidare med uppgiften och öka motivationen att 
söka återkoppling. Den fjärde nivån av återkoppling riktas mot person och benämns ofta 
beröm. Beröm är vanligt, välkomnas av elever och används av läraren som tröst eller stöd. 
Det innebär dock att uppmärksamheten riktas mot person och inte mot uppgift, process 
eller självreglering (Hattie & Timperley, 2007; Hattie, 2012).  
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Konsten att bedriva effektiv undervisning innebär att ge rätt slags återkoppling på, eller 
strax ovanför den nivå som eleven är på, undantaget att inte blanda beröm med 
återkoppling. De tre första återkopplingsnivåerna utgör en progression från uppgift till 
process vidare till självreglering, medan den fjärde nivån är personlig och består av beröm 
(Hattie, 2012).  

Förutsättningar för att återkopplingen ska gå fram är att den kommer rätt i tid och att 
formen är anpassad till sammanhanget. Återkopplingen bör ges tillräckligt snabbt för att 
eleverna ska komma ihåg inte bara vilka beslut de fattat utan också varför de valde bort 
andra alternativ. Om återkopplingen ges flera dagar eller veckor efter att eleverna har gjort 
ett arbete får den sämre effekt. De mest effektiva formerna ger eleverna ledtrådar eller stöd 
och är i form av bild-, ljud- eller datorstödd återkoppling (Nottingham, 2013).  

Det finns ett samband mellan utmaningar och återkoppling. För att lärande ska ske behövs 
utmaningar, ju större utmaningarna är desto mer återkoppling behövs samtidigt har önskan 
om återkopplingen lågt värde om du redan har kunskap. Utmaningen får dock inte vara för 
svår för eleven utan målet måste vara uppnåeligt och eleven bör förstå vilka strategier som 
behövs (Hattie & Timperley, 2007). För att eleverna ska motiveras att anta nya utmaningar 
behöver de redan kunna 90 procent av innehållet. Kan eleverna endast 50 procent kommer 
de troligen varken vara engagerade eller framgångsrika. Det är en skillnad mellan hur lärare 
och elev ser på utmanande uppgifter. Läraren ser utmaningen i aktiviteten med uppgiften 
medan eleven ser utmaningen i svårigheten att utföra uppgiften. Eleven som inte är 
engagerad eller omotiverad har kanske inte fått rätt utmanande undervisning och av den 
anledningen är det viktigt att anpassa uppgiften till tidigare kunskaper. Utmaningar är också 
individuella, det som är lätt och begripligt för en elev kan upplevas svårt och obegripligt för 
en annan (Hattie, 2012).  

Eleverna behöver, enligt Hattie (2012), få återkoppling om sina misstag samt känna att deras 
lärare verkligen bryr sig om att de når målen. Misstag är en del av lärandet och ses som 
skillnaden mellan det vi vet och kan och det vi strävar efter att lära oss. Författaren menar 
att misstag inte bör vara ett privilegium för svagpresterande, utan istället som en möjlighet 
för alla att utvecklas. Genom att erkänna och öppet diskutera misstag öppnas nya 
möjligheter att gå vidare mot framgång. 

Feedback, kamratbedömning och självvärdering är olika former av återkoppling (William, 
2013). Dessa tre former är bra verktyg för elevens metakognition. För att få insikt om sitt 
lärande behöver eleverna få samtala om arbetsuppgifter med andra elever samt med lärare 
(Östlund, 2017).   

 

2.4.1 Feedback 

Avsikten med feedback är att öka elevernas förmåga att äga sitt lärande och ska vara 
relaterad till de lärandemål som satts upp tillsammans med eleverna. Alltför ofta får eleven 
feedback på det som inte går relatera till målen som till exempel presentation och stavning. 
Gensvaret ska riktas mot elevens lösning och inte mot eleven som person (Hattie & 
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Timperley, 2007; Ruiz-Primo, 2011; William, 2013). Pettersson (2010) nyanserar kring 
feedbackens värde när hon pekar på vikten av att lärare är medvetna om hur olika respons 
påverkar elevers lärande. Omotiverade och svagpresterande elever med låg självkänsla 
svarar bäst på feedback. Enligt Lundahl (2015) visar forskning en ökning av deras motivation 
och prestation samt att deras kvalitet på arbeten förbättras avsevärt. 

Feedback kan ges både muntligt och skriftligt. Vid muntlig feedback är det avgörande att 
eleven känner förtroende för läraren och känner att lärarens avsikt är välmenande (Hattie, 
2012). I särskolan kan man behöva visualisera den muntliga feedbacken för att försäkra sig 
om att eleverna förstår (D'Alassio & Watkins, 2009). Skriftlig feedback som ges samtidigt 
som poäng eller betyg når inte den tänkta effekten utan istället avslutas lärandet (Klapp, 
2014; William, 2013). Hattie (2012) poängterar att skriftlig feedback har en fördel då den 
framstår som opartisk och objektiv och att den därför sannolikt blir bättre mottagen.  

Kvaliteten på feedbacken är avgörande för lärandet, vilket Klapp (2015) betonar i citatet 
”Effektiv feedback ska ta elevernas lärande på allvar och ge den hjälp som behövs på ett sätt 
som leder till utveckling och lärande” (s. 163). William (2013) anser att den grundläggande 
principen för effektiv feedback är att den ska ge mer arbete för mottagaren än för givaren. 
Några andra principer för att feedback ska vara effektfull är att den behöver ingå i ett 
sammanhang och vara en del av undervisningen. Eleven behöver dessutom ha tillräcklig 
kunskap i ämnet som studeras för att kunna relatera, förstå och använda sig av feedbacken. 
Störst verkan får feedback när den fokuserar på att korrigera elevens feltolkningar (Hattie & 
Timperley, 2007). Ytterligare principer för effektiv feedback är att den bör vara 
framåtsyftande, konkret, lägga fokus på prestation och inte på person, och att den har rätt 
tajming. Det har också betydelse att den som ger feedback har kunskap om hur frågorna 
utformas för att skapa reflektion och lärande hos mottagaren (Balan, 2012, Klapp, 2015; 
Ruiz-Primo, 2011; William, 2013).  

En vanlig metod i feedback är att läraren först ställer frågor till eleverna och sedan 
analyserar responsen för att forma undervisningen. Lektioner avslutas med en summering 
av vad eleverna lärt sig, vilket är värdefull information för den fortsatta undervisningen 
(Ruiz-Primo, 2011).  För att eleven ska kunna tillgodogöra sig feedback bör läraren använda 
förståeliga beskrivningar om hur arbetet kan förbättras (Lundahl, 2015; William, 2013). 
Eleven kan också behöva hjälp med att förstå hur feedback ska användas “Teachers need to 
teach students strategies for processing the feedback they receive, so that students are not 
left to figure this out on their own” (Balan, 2012, s.71). I mötet med elever med 
funktionsnedsättning är det extra viktigt att feedbacken är anpassad efter deras 
förutsättningar. Det har visat sig svårt att involvera vissa elever i feedbackprocessen då de 
inte alltid kommunicerar sitt lärande (D'Alessio & Watkins, 2009).  

Feedback från läraren har visat sig vara betydelsefullt för elevernas lärande men riskerar 
samtidigt att göra dem beroende av läraren (Skolverket, 2011). I detta sammanhang bör det 
uppmärksammas att lärare anser att deras respons är mer betydelsefull än vad eleverna gör, 
då eleverna ofta upplever lärarnas feedback förvirrande, icke- motiverande samt svår att 
förstå och tillämpa (Hattie, 2012; Topping, 2009). Nottingham (2013) realiserar problemet 
genom att upplysa om att omkring 70 procent av lärarna anser att de ger detaljerad 
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feedback medan bara 45 procent av eleverna håller med. Jönsson (2013, 2015) 
rekommenderar lärare att ge feedback som är användbar för att slutföra uppgifter istället 
för att endast ge respons när uppgiften är färdig. Eleverna kan även få likartade uppgifter 
efter varandra, så att de kan dra nytta och använda sig av feedbacken.  

Generellt kan sägas att beröm, belöningar, straff och klander inte är effektiva för lärandet 
och om feedback bara fokuserar på vad som gått fel är det bättre att inte ge någon feedback 
alls. Den mest effektfulla feedbacken innehåller hintar och förslag på förbättringar och ges 
med stöd av bild, ljud och dator (Hattie & Timperley, 2007). Feedback bör innehålla en 
balans av positiv och negativ respons, då de tillsammans kan ha goda effekter på lärandet 
(Jönsson, 2013). Att uppmärksamma och att förhålla sig till är att positiv feedback tenderar 
att stärka självförtroendet, medan negativ kan vara nedslående och påverka motivation och 
prestation i fel riktning särskilt för osäkra och svagpresterande elever (William, 2013). Det 
konstateras att det inte finns något enkelt samband mellan beröm och elevprestationer och 
att undersökningar visar att de mest effektiva lärarna berömmer mindre än andra, men på 
ett mer distinkt sätt. Det handlar om att berömmet upplevs som äkta och uppriktigt och att 
det relaterar till något som eleven kan kontrollera (Hattie, 2012; Leahy & William, 2015; 
William, 2013). Hattie och Timperley (2007) anser i sammanhanget att det är tveksamt om 
belöningar som ges i form av klistermärken, guldstjärnor och liknande ens ska betraktas som 
feedback, då de saknar uppgiftsfokus och information om förbättringar. De menar att det 
istället är att se som bevis på att aktiviteten är utförd. 

Feedback har ingen effekt om den inte ingår i ett sammanhang som kopplas till 
lärandesituationen. För att vara effektfull måste det finnas en mottagare. Det finns tre 
faktorer som påverkar hur mottagare av feedback reagerar. För det första handlar det om 
reaktioner på sanningshalten i feedbacken, för det andra om vem som uttalat feedbacken 
och för det tredje mottagarens syn på sig själv. När feedback hotar elevens självbild är det 
stor risk att reaktionen blir negativ. Det kan handla om att eleven minskar ambitionen, 
anstränger sig mindre eller struntar i feedbacken. Våra hjärnor reagerar tio gånger så snabbt 
på hot och obehagligheter som på glada nyheter och nöjen. Eftersom elever reagerar olika 
på feedback och behöver olika mycket feedback och av olika slag så är det avgörande att 
lära känna eleverna. När eleverna litar på att deras lärare vet vad de talar om och att de 
uppriktigt arbetar för elevernas bästa finns det goda förutsättningar att feedbacken blir 
produktiv (Leahy & William, 2015). 

Leahy och William (2015) uppmanar lärare att vara kritiska till vad som sägs om feedback. 
De påpekar att råden som ofta ges handlar om att feedback ska vara muntlig, omedelbar 
och beskrivande. Författarna håller med om att det i allmänhet är att rekommendera men 
att det också finns tillfällen när skriftlig, fördröjd eller utvärderande feedback ger större 
effekt. Feedback bör se olika ut då högpresterande elever gynnas bäst av hintar och 
bekräftelse att de är på rätt spår, medan svagpresterande elever behöver stöd för att klara 
uppgifter och bygga upp självförtroendet (Balan, 2012; Jönsson, 2013, 2015). Balan (2012) 
anser att fördröjd feedback lämpar sig bättre för högpresterande elever under pågående 
process samt till komplexa uppgifter. För svagpresterande elever och till enkla uppgifter 
fungerar feedback bäst om den är omedelbar och har fokus på uppgift. 



12 
 

2.4.2 Kamratbedömning 

Kamratbedömning definieras som “an arrangement for learners to consider and specify the 
level, value, or quality of a product or performance of other equal-status learners” (Topping, 
2009, s.20). Kamratbedömning kan utföras i olika konstellationer, parvis eller i grupp, 
muntligt eller skriftligt och kan ha en envägsriktning eller vara ömsesidig. När eleverna äger 
sitt eget Iärande fungerande kamratbedömning som ett stöd och inte som en anklagelse 
(Leahy & William, 2015). 

Ruiz-Primo (2011) menar att kamratbedömning verkar i den proximala utvecklingszonen där 
elever hjälper och stöder varandra att utveckla djupare förståelse och ökad 
begreppsförståelse. Forskning visar att kamratbedömning är framgångsrikt i alla åldrar och 
för samtliga elever (Håkansson & Sundberg, 2012; Topping, 2009). När det gäller särskola 
kan kamratbedömning utövas efter samma principer men behöver konkretiseras och 
tydliggöras med alternativ kommunikation och bildstöd (Topping, 2009). Olli, Salanterä och 
Vehkakoski (2012) uppmärksammar i sammanhanget betydelsen av att personal i särskolan 
ger elever utrymme att forma sina egna kamratrelationer. Studier visar att personalen tror 
att de gör en god insats när de konstant finns med och styr i sociala sammanhang medan 
det har visat sig vara hämmande för elevernas sociala utveckling och dessutom försvårar 
deras kompisrelationer. När de vuxna tar ett steg bakåt ger det eleverna utrymme och 
möjlighet att skapa relationer till jämnåriga. Eleverna får nu frihet att välja på egen hand, 
både vilken roll de vill anta i gruppen samt vilka de helst vill umgås med. De får nu möjlighet 
till kompisar grundade på gemensamma intressen och inte utifrån gemensamma 
funktionsnedsättningar (Olli et al., 2012). 

Samtidigt som kamratbedömning är tidsbesparande för läraren kräver den också tid. 
Läraren behöver fördjupa sig i vad kamratbedömning innebär, planera passande aktiviteter 
och lägga tid på att introducera arbetet för eleverna (Nottingham, 2013; Topping, 2009). 
Vinsten för eleverna är att de når en högre grad av förståelse när de lyssnar på varandra och 
gör jämförelser. För läraren leder kamratbedömningen till insikter som gör att de kan guida 
eleven vidare i kunskapsutvecklingen (Ruiz-Primo, 2011).  

Att låta eleverna fungera som resurs för varandras lärande är effektivt då forskning visar att 
elever som lyckas bra med sina studier reflekterar över sin lärandeprocess (Hattie, 2012; 
Jönsson, 2015). Förståelsen för kvalitet hänger samman med förmågan att bedöma kvalitet 
och elever måste därför få tillfälle att bedöma arbeten. När eleverna bedömer varandras 
arbete och ger återkoppling kan det bidra till att de blir mer förtrogna med hur uppgifter av 
olika slag ser ut. William (2013) betonar fördelen med kamratbedömning då han upplyser 
om att den förändrade maktbalansen gynnar lärandet. En vinst är också att när elever ger 
återkoppling till varandra använder de sitt sätt att förklara och det skapar en dimension i 
lärandet som inte läraren kan åstadkomma (Hattie, 2012). Detta förtydligar Balan (2012) och 
Jönsson (2013) med att elever har lättare att förstå, tillgodogöra sig och använda 
återkoppling från kamrater än från lärare och menar att kamratbedömning ska ses som ett 
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mellansteg mot självvärdering. När elever hjälper varandra gynnas både de som får och de 
som ger hjälp (Leahy & William, 2015), samtidigt förbättras elevernas färdigheter att förstå 
och nyttja lärarens feedback (Balan, 2012). 

Det mesta av den respons som eleverna tar emot kommer från deras kamrater och trots att 
den ofta är felaktig har den ett högt värde eftersom den bidrar till kritiskt tänkande, djupare 
bearbetning och analys av uppgiften. Kamratbedömning leder till många positiva effekter 
som att motivationen höjs, inlärningen och den sociala sammanhållningen ökar samt att det 
sker en kognitiv och metakognitiv utveckling (Nottingham, 2013; William, 2013). 

Eftersom elever i särskolan har svårt med interaktion är det betydelsefullt att lärare arbetar 
med kamratbedömning (Florin & Swärd, 2011). Vid alla kamratbedömningsmoment bör man 
klargöra vad det är bedömningen ska resultera i. När det gäller muntliga presentationer är 
det betydelsefullt att påpeka att det inte bara är själva utförandet som ska bedömas, utan 
även innehållet. För att styra eleverna dit bör läraren förankra kriterierna hos eleverna 
(Jönsson, 2013).  Det är avgörande att eleverna får verktyg att hantera 
bedömningsprocessen och ge kommentarer som inte sårar då det kan förstöra lärandet.  För 
att få balans i responsen är two stars and a wish en användbar metod i vilken eleverna 
uppmanas att ge sina kompisar två beröm och ett förslag på förbättring (Hattie, 2012; 
Jönsson, 2013). Andra metoder är att använda satsinledare, strukturerade protokoll eller 
träna på anonyma arbeten (Leahy & William, 2015). 

  

2.4.3 Självvärdering 

Målet med självvärdering är att eleven ska bli självreglerande och kunna värdera sina 
prestationer och ta ansvar för sitt lärande. Om elever blir medvetna om sina behov är det till 
fördel både för deras fortsatta lärande och för utformandet av undervisningen (Winnie, 
2016). Några effekter av självvärdering har visat sig vara ökad prestation, bättre 
självförtroende samt ökad medvetenhet om svaga och starka sidor (Balan, 2012).  

Winnie (2016) menar att självvärdering är en betydelsefull process för både elever och 
lärare. Genom att eleven får hjälp att upptäcka sina behov och brister lär de sig mer om sig 
själva och utvecklar ett reflekterande och värderande arbetssätt. Läraren får kunskap om 
hur undervisningen fungerar och möjlighet att göra korrigeringar för att maximera lärandet. 
För att få till denna process bör undervisningen genomsyras av en social interaktiv miljö fylld 
med aktivitet, kreativitet, skapande och reflektion (Winnie, 2016).  

För att stödja elevernas självvärdering krävs träning och det kan göras genom att diskutera 
och exemplifiera autentiska uppgifter i bedömningsmatriser eller genom att träna på 
kamratbedömningar. Ytterligare sätt är att elever och lärare bedömer prestationer 
tillsammans eller att läraren genom att ge halva svaret indikerar var det finns brister och att 
eleven ges möjlighet att själv identifiera och lösa problemet. Studier stöder samtliga 
arbetssätt då de visar att samarbetsövningar har positiva effekter på elevernas motivation 
och lärande och även på deras kommunikations- och samarbetsförmåga (Jönsson, 2013; 
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Lundahl, 2015). Balan (2012) instämmer i att självvärdering kräver träning och poängterar 
att förmågor som att kunna observera, reflektera och analysera behöver tränas. Dessutom 
uppmärksammar författaren det faktum att självvärdering är kontextberoende och därför 
inte kan överföras mellan olika ämnen eller till nya områden samt att den bör vara 
integrerad i undervisningen för att få önskad effekt. 

Att avsätta tid för och att skapa rutiner som hjälper eleverna att reflektera över sitt lärande 
utvecklar eleverna och stärker resultaten. Leahy & William (2015) belyser detta genom att 
hänvisa till resultatet i ett forskningsprojekt som gick ut på att införliva formativt arbetssätt i 
undervisningen. När eleverna ägnade mer tid till reflektion över sitt lärande fördjupades 
deras kunskaper och tiden för repetition minskade.    

Självrapport är en metod för att värdera sitt arbete. Vid slutet av ett arbete eller en uppgift 
är det bra att be eleverna identifiera en sak de tyckte var lätt, en sak de upplevde svår och 
en sak de tyckte var intressant. Leahy och William (2015) beskriver att man kan använda 
självrapporter, exempelvis i form av trafikljus. Forskning visar att metoden är framgångsrik 
om färgerna förknippas med ett kriterium, men inte annars. Det här förutsätter ett 
metakognitivt tänkande där kamraternas åsikter har stor påverkan på elevens värdering. 
Elevens kunskapsnivå samt självförtroende och självkänsla är också faktorer som inverkar.     

Självvärdering är en känslomässigt laddad och svår process för alla individer, särskilt för 
elever som är vana att misslyckas. Detta då den förutsätter metakognitiva färdigheter samt 
motivation och viljan att förbättra (William, 2013; Winnie, 2016). Det här är problematiskt 
för elever i särskolan då de har svårt att generalisera, reflektera och omsätta tidigare 
erfarenheter till ny kunskap (Granlund, 2014). Winnie (2016) poängterar dock att 
självvärdering är en process som svagpresterande elever kan delta i om de får hjälp att se 
sitt lärande.  

De mest effektiva eleverna är självreglerande och har en inneboende feedback som gör att 
de kan föra ett inre resonemang om hur de ska bearbeta uppgifter. I skolsammanhang 
innebär det att sätta upp sina egna mål, att överväga och välja olika strategier om uppgifter 
samt ha insikt om värdet med arbetsprocessen kring självreglering. För att komma vidare i 
sitt lärande och nå högre kunskap söker den självreglerande eleven på eget initiativ efter 
feedback hos externa källor som kamrater eller lärare (Butler & Winne, 1995). 

Både Piaget (1896 – 1980) och Vygotskij (1896 – 1934), beskriver sina teorier om 
självreglering. Piaget förklarar att det finns tre grundläggande former av självreglering som 
ingår i en utvecklingssekvens och som innebär att personen kan planera, undersöka och 
revidera sin problemlösning redan på tankeplanet. På det första stadiet handlar det om en 
omedveten justering av ens egna motoriska handlingar och på det andra stadiet används 
trial and error för att testa och konstruera teorier. Först på det tredje stadiet sker en 
medveten reglering av den egna inlärningen och problemlösandet. Vygotskijs tanke om 
internalisering kopplas till självreglering och tar fasta på att det är i grupp som individen lär 
sig en aktivitet som sedan kan utföra på egen hand. Ett barn på en given utvecklingsnivå kan 
bara lösa ett problem i samverkan med andra människor och först när problemen har 
internaliserats kommer de problem som först bara gick att lösas genom vägledning och i 
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samarbete att kunna lösas på egen hand. I inledningen är det andra personer som planerar, 
övervakar och utvärderar det som krävs medan det i effektiv självreglering kommer att 
kunna överföras av barnet. För Vygotskij innebar kognitiv utveckling en utveckling mot ökad 
kontroll och styrning av de egna kognitiva processerna (Bråten, 2010).  

 

2.5 Lärande och lärmiljöer 

Formativ bedömning innebär ett förhållningssätt där återkoppling är central och det ställer 
krav på lärandet och lärmiljön. Fokus flyttas från ämnesinnehåll till lärande och 
kunskapssynen från att vara statisk till att bli dynamisk, vilket innebär att utveckling är 
möjligt och att alla elever kan förbättra sina prestationer (Jönsson, 2013, 2015). Lärmiljön 
ändras, från en tradition där läraren ensam ansvarade för undervisning och bedömning till 
ett arbetssätt där elevernas deltagande är avgörande för ett produktivt lärande (Balan, 
2012).  

Lärmiljön i särskolan präglas av hög vuxentäthet och interaktionen sker främst vertikalt, det 
vill säga mellan vuxen och elev. Eftersom elevassistenter ibland ansvarar för undervisningen 
i särskolan blir de också inblandade i den formativa bedömningen, vilket i praktiken kan 
innebära att de mest krävande eleverna undervisas av personer med lägst kompetens 
(Heritage, 2010; Andersson et al., 2016). Olli et al. (2012) pekar på vikten att eleverna får 
socialisera sig med personer som de själva valt utifrån intresse och inte blivit ingrupperade 
med utifrån funktionsnedsättning. När skolans personal organiserar samvaron på det här 
viset tar eleven ofta ett steg bakåt. 

Vid all kommunikation är det bra att skala ner antalet talade ord och lärare behöver därför 
använda andra sätt att kommunicera på. Visuellt stöd i form av bilder är ett sätt och det är 
klokt att tänka på att det är ett bra stöd för alla, inte bara för elever med 
minnesproblematik samt att det bidrar till en inkluderande lärmiljö (Florin & Swärd, 2011). 
Olli et al. (2012) upplyser om betydelsen att använda alternativ kommunikation som 
möjliggör samspelet då elever annars inte kan delta i samtal och kan komma att uppleva att 
personal inte tycker om eller bryr sig om dem. Av den anledningen är det viktigt att personal 
känner till alternativ kommunikation och använder den. Olli et al. (2012) påpekar att det 
också vid användandet är viktigt att personalen visar intresse för det budskap eleven vill 
förmedla, och inte stannar vid hur det förmedlades om ljudet var högt eller lågt och 
liknande. 

I strävan att skapa en lärandekultur och ett klassrumsklimat där elever vill lära och där de 
också ges möjlighet till lärande handlar det om att designa lärandesituationer som lockar 
fram elevernas kunskaper (Jönsson, 2013). I denna process ska lärare vara lyhörda och 
utforma strategier och uppgifter som svarar mot elevens nivå, men också utmanar eleven så 
att utveckling kan ske (Balan, 2012; Ruiz-Primo, 2011). Lektioner bör därför inte 
detaljplaneras, utan det bör finnas utrymme för justeringar beroende på hur undervisningen 
fungerar (Olli et al., 2012). Genom att lärare selektivt inhämtar information och är lyhörda 
kan de även förutse när intresset falnar, upptäcka vilka elever som inte förstår samt utveckla 
och testa nya hypoteser om hur undervisningen påverkar eleverna (Hattie, 2012). I det 
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sammanhanget poängterar Leahy och William (2015) samt Olli et al. (2012) att det dock kan 
vara bra att genomföra en lektion eller en lektionsserie för att fånga in elevernas nivå och 
sedan fastställa lärandemålen. Elevernas motivation, inflytande och engagemang kan då tas 
tillvara och lärandet öka. Hattie (2012) pekar på att det kan vara bra att använda en 
bakåtkonstruktion, i vilken man först belyser slutpunkten och sedan utgår från nuläget för 
att forma de strategier som behövs för att nå målet. Författaren betonar att samtidigt som 
det är nödvändigt att lärare utgår från elevernas nivå så är det viktigt att de vid återkoppling 
håller fast vid målet och aldrig tappar det ur sikte.  

Läraren är den starkaste påverkansfaktorn för lärandet, vilket enligt Hattie (2012) handlar 
om lärarens engagemang, passion för arbetet, medvetenheten om elevens kunskaper, 
ämneskunskaper samt professionell respons mot målen. Det handlar även om att läraren är 
skicklig på att skapa ett optimalt klassrumsklimat samt har en tro på att alla elever kan nå 
framgång (Hattie, 2012). Viktiga kompetenser blir därför lärarens förmåga att ge respons, 
engagera elever och skapa goda relationer mellan vuxen – elev samt elev – elev (Östlund, 
2017).   

Elever är ovärderliga resurser för varandras lärande och heterogena grupper är att föredra 
då elever har olika styrkor och därför kan lära av varandra (Klapp, 2015; Säljö, 2014). Hattie 
(2012) betonar att alla elever har utmaningen gemensam och genom att se och lära av 
varandra samt att dela misstag och insikter kan de nå nästa steg i lärandet. Leahy och 
William (2015) belyser hur lärande skapas genom citatet ”Det är inte lärarna som skapar 
lärande; det är bara elever som skapar lärande. Vad lärarna kan göra är att skapa 
förutsättningar för eleverna att lära sig.” (s. 245).  

Forskning visar att effektiva klassrumsdiskussioner är viktiga för inlärningen eftersom det är 
när eleven formulerar sina tankar som det uppstår kopplingar i hjärnan och lärande sker 
(Jönsson, 2015). Elever som upplever att de har svårt i skolan drar sig gärna undan, undviker 
att svara på frågor och att delta i diskussioner och av den anledningen är det betydelsefullt 
att arbeta med tekniker som bidrar till aktivitet för alla elever. En sådan teknik är att fördela 
ordet så att alla blir aktiva i samspelet (Lundahl,2015).   

Effektiva lärmiljöer skapar engagemang hos eleverna och krävs för att lärande ska ske (Ruiz-
Primo, 2011; William, 2013). Det behövs ett klassrum där eleverna törs svara fel och göra 
misstag, då det är genom misstagen som utveckling, framgång och lärande sker. "Det är ett 
klimat där misslyckande välkomnas, där eleverna frågar mycket, där engagemang är normen 
och där eleverna kan vinna anseende som effektiva elever" (Hattie, 2012, s.47). När fel eller 
missuppfattningar inte betraktas som en del i lärandet går inlärningsmöjligheten förlorad 
(Balan, 2012; Hattie, 2012). För elever som har extra anpassningar eller stöd är det i 
lärmiljön betydelsefullt med goda relationer och ett socialt deltagande (Östlund, 2017).  

  

3.Teoretiska utgångspunkter 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om lärares arbete med återkoppling i 
särskolan. Detta innebär återkoppling i ett samspel mellan lärare - elev, elev – elev samt 
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återkoppling som bidrar till elevens egen förmåga att värdera sina arbeten och 
arbetsinsatser. Samspel och kommunikation är huvudingredienserna i lärandeprocessen. 
Människor lär av varandra i en social kontext där kommunikation i olika former samt med 
olika aktörer utvecklar och bygger kunskap. Gruppens sammansättning samt miljön har stor 
påverkan på varje individs utveckling (Säljö, 2014). Då även den formativa bedömningen 
utgår från att det är i samspel och interaktion som lärandet sker (Hattie, 2012; Heritage, 
2010) finner vi det relevant att förstå fenomenet återkoppling genom sociokulturella 
glasögon. Sociokulturell teori betonar att eleverna är resurser för varandras lärande och 
heterogena grupper förordas. Det gäller att lära av varandras kunskaper och ett positivt 
lärandeklimat är viktigt (Klapp, 2015). När det gäller återkoppling kretsar arbetet kring 
gemensamma diskussioner och reflektioner, vilket sker i olika samspelsformer (Säljö, 2017). 

 

3.1 Sociokulturellt lärande 

Elevernas aktiva medverkan i lärandeprocessen är en central utgångspunkt i formativ 
bedömning (Leahy & William, 2015). Enligt sociokulturell teori sker lärandet i samspelet 
mellan individen och den sociala miljön och våra tankar och idéer kommer därför att ha ett 
socialt ursprung (Klapp, 2015; Säljö, 2014). Kommunikation är en social process som skapar 
lärande och där kunskap inte finns inneboende hos individen, utan skapas tillsammans med 
andra. För att nå högre mentala funktioner behövs vuxna som medierar kunskap (Rodina, 
2007). Mediering innebär en överföring av kunskap från den som innehar kunskapen till den 
som tar emot och interaktion sker mellan medierande resurser, tanke och handling 
(Jakobsson, 2012). Kommunikationen behöver inte vara språklig, utan kan bestå av gester, 
mimik, bilder eller alternativa kommunikationshjälpmedel (Dysthe, 2003). 

Det finns en viktig relation kring utveckling och lärande som inkluderar interaktionen mellan 
människor och artefakter. Artefakter kan enkelt förklaras som verktyg och tecken som 
fungerar som stöd i interaktionssituationer för att skapa högre mentala funktioner. 
Artefakter kan delas in i tre nivåer: primära, sekundära samt tertiära. Primära artefakter kan 
liknas vid fysiska hjälpmedel exempelvis en hammare, eller hjälpmedel som glasögon eller 
en rullstol för att kompensera sin kropp. Sekundära artefakter kan vara i form av ett recept, 
kalender eller komihåglappar och ses som representationer av de primära. Dessa verktyg 
stödjer utvecklingen av minnet och underlättar tänkandet. Tertiära artefakter representerar 
fiktiva föreställningar eller fiktiva världar där teoretisk kunskap används till praktiska 
situationer vilket kan vara att med vetenskapliga argument förstå eller analysera världen, 
exempelvis olika teorier eller skrift- och språkregler (Jacobsson, 2012).  

Interaktion med jämnåriga är den viktigaste förutsättningen inom sociokulturellt lärande. 
När elever samspelar når de en högre grad av förståelse (Rodina, 2007). Black (2015) och 
Säljö (2014) betonar att samtalet är grunden för lärandet då det är i samspelet som 
reflektion skapas och metakognition uppstår. Metakognition är en del av lärandeprocessen 
och innebär reflektion och medvetenhet kring sitt eget tänkande för att resonera och lösa 
problem. För att utveckla elevernas metakognitiva förmåga bör undervisningen innehålla 
arbete med målbeskrivning, planering, arbetsprocess samt uppföljning. En förutsättning för 
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att kunna använda sin metakognitiva förmåga är konstant träning. Metakognitiva strategier 
utvecklar människans inre tänkande som bland annat har en bidragande funktion i 
utmanande problemlösningssituationer (Ben-Artzi, Ben-Shushan & Schiff, 2017). 

Black (2015) pekar på att strukturer och miljöer kan göra att dialog och samtal inte alltid är 
möjligt och att det krävs att elever tränas inför till exempel grupparbeten. Ahlberg (2015) 
upplyser om att språket har en viktig funktion i samtalet och påpekar betydelsen av 
hjälpmedel när det inte fungerar. Alla elevers kommunikation är viktig och behöver 
inkluderas i klasserna för att samtalet ska ske på lika villkor (Heister Trygg, Andersson, 
Hardenstedt & Sigurd Pilesjö, 2009). Kunskap i ett sociokulturellt perspektiv beror här på i 
vilken utsträckning människor har förmåga att använda de redskap för lärande som erbjuds i 
sociala kontexter, men också vilket stöd som erbjuds för att behärska redskapen (Ahlberg, 
2015). 

Vygotskij anses som företrädare för det sociokulturella lärandet. Han betonade att lärandet 
måste sättas in i ett sammanhang och utgå från elevernas intresse (Bråten, 2010). Black 
(2015) beskriver att eleven måste ha tillräcklig förståelse för att kunna utvidga sina interna 
begränsningar. Då särskoleelever ofta har svårigheter med samspel och kommunikation är 
interaktion ett viktigt inslag i undervisningen. Eftersom eleverna inte alltid skapar eller 
förstår behovet själva behöver de hjälp med detta. Socialt lärande som till exempel 
turtagning, att kunna vänta och att lyssna är viktiga moment i arbetet med återkoppling 
(Rodina, 2007; Ruiz-Primo, 2011). 

Formativ bedömning inbjuder, enligt sociokulturell teori, till interaktion i lärprocessen då 
återkopplingen inte är enkelriktad utan involverar både lärare och elever i en gemensam 
aktivitet. Detta kännetecknas av ett engagemang där stöttning pågår ständigt genom 
feedback, kamratbedömning och självvärdering. Formativ bedömning sker i ett 
sammanhang där elever och lärare interagerar i en kontext med målet att stötta och 
utveckla lärandet. Normen för deltagarna i processen är att arbeta med återkoppling i ett 
samarbete där ömsesidigt stöd samt förtroende och respekt råder (Heritage, 2010).  

 

3.2 Lärande i den proximala utvecklingszonen 

Alla elever ska utmanas i sitt lärande och bemötas med en pedagogik som utgår från deras 
nivå och ligger inom den proximala zonen. Begreppet proximal utvecklingszon lanserades av 
Vygotskij och kopplas starkt till sociokulturell teori där gränsen för vad man lärt sig efter 
hand flyttas fram från den faktiska till den potentiella kunskapsnivån. Även om Vygotskij 
med sitt begrepp syftade på den interaktionsprocess som äger rum mellan spontana och 
vetenskapliga begrepp vidgades betydelsen efter hand till att individen kan utvecklas till en 
högre nivå (Bråten, 2010; Säljö, 2017). 

Det är i den proximala zonen som eleven är mottaglig för vägledning av läraren eller en 
kamrat som befinner sig på en högre utvecklingsnivå (Florin & Swärd, 2011; Heritage, 2010; 
Säljö, 2017). Säljö (2014) förklarar att människor ständigt är under utveckling och det är i 
den närmaste utvecklingszonen som eleven har tillräcklig förståelse för att kunna följa med i 
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en förklaring eller ett resonemang och kunna ta det till sig. Läraren kan upprätta 
intersubjektivitet med barn och leda dem vidare i approprieringen av kunskaper (Säljö, 
2015). I mötet kommer elevens spontana begrepp i kontakt med vuxnas vetenskapliga 
begrepp och det uppstår en skillnad mellan vad eleven kan i nuläget och vad hen kan lära sig 
med hjälp av en vuxen (Bråten, 2010). Genom en instruerande, förklarande samt 
framåtsyftande feedback eller kamratrespons flyttas lärandet framåt (Hattie, 2012).  

Formativ bedömning sammankopplas med sociokulturella teorier på flera sätt och möjliggör 
för lärare och elever att konsekvent arbeta i den proximala utvecklingszonen (Heritage, 
2010). I samarbetet mellan elev och lärare betonas att eleven ska vara huvudaktör i lärandet 
och att lärarens uppgift är att vägleda. I detta vägledningsarbete krävs att läraren förutom 
att känna till och utgå från elevens behov och erfarenheter även ska ha pedagogisk kunskap 
för att utforma lämpliga undervisningsstrategier (Bråten, 2010; Heritage, 2010). När lärare 
får insikt om vilka kunskaper som ligger inom elevens räckvidd och vad som krävs för att nå 
nästa steg kan lärare genom återkoppling stötta och utöka lärandet (Heritage, 2010). Black 
(2015) och Dysthe (2003) knyter an till detta elevaktiva lärande och härleder det till en 
konstruktivistisk syn på lärande. De menar att sociokulturellt perspektiv utgår från denna 
syn då det är i sociala sammanhang i olika kontexter som lärande sker. 

Forskning som bygger vidare på Vygotskij och den närmaste utvecklingszonen betonar ofta 
att läraren ska vara ett stöd och en hjälp för eleven. Stödet benämns ofta med en metafor 
från byggbranschen, som scaffolding. Alla som ska lära sig något behöver stöd, men 
Vygotskij tillägger att det också krävs utmaningar för att eleven ska nå utveckling (Dysthe, 
2003).  

Förhållandet mellan utveckling och lärande beskrivs genom tre positioner som handlar om 
att utveckling kommer före lärande, att utveckling är lärande samt att lärande och 
utveckling är olika processer som hänger samman och inverkar på varandra. Vygotskij står 
själv för en fjärde position, nämligen att lärande medför utveckling och att en rad 
utvecklingsprocesser skulle vara omöjliga utan lärande. Han menar att utveckling och 
lärande inte är identiska processer utan att de är komplext sammanvävda med varandra. 
När det gäller undervisning gäller det att fokusera på det som ska uppnås och inte på det 
som redan är avklarat. Eleverna får inte optimala utvecklingsförhållanden om lärare bara 
låter dem arbeta utifrån egna initiativ och anpassar undervisningen efter den nivå de redan 
uppnått (Dysthe, 2003). 

Under lektioner där svagpresterande och högpresterande elever arbetar tillsammans 
utvecklas förmågan att samarbeta och känna samhörighet. Den svaga eleven lär sig av den 
starkare, samtidigt som den starkare eleven fördjupar sitt lärande genom att förmedla sin 
kunskap (Säljö, 2014). Rodina (2007) beskriver ett dilemma bland utvecklingsstörda elever 
då hon menar att föräldrar och lärare ofta visar ett beskyddande förhållningssätt. Detta 
förhållningssätt försvårar elevens medvetenhet av grundläggande behov och dess 
tillfredsställelse samt begränsar elevens utveckling i den proximala utvecklingszonen. Eleven 
ges inte heller tillfälle att tillgodogöra sig erfarenheter, vilket kan förklara det frånvarande 
behovet av nya intryck, självinsikt och självständighet.  
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4. Metod 

I detta avsnitt redogörs valet av metod och urval samt hur intervjuer och observationer 
utfördes. Därefter förklaras bearbetningen av studiens empiriska material följt av 
forskningsetiska riktlinjer som det tagits hänsyn till i detta arbete. Syftet med studien är att 
bidra med kunskap om lärares arbete med återkoppling i särskolan. 

 

4.1 Vetenskaplig ansats 

För att besvara studiens syfte valde vi att kombinera två kvalitativa metoder i form av 
semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer. Dessa metoder valdes därför 
att de passar bäst mot studiens syfte samt att de förenar teori med praktik och möjliggör en 
djupare insikt i vad återkoppling innebär. Enligt Backman (2008) är individen forskarens 
främsta uppgiftslämnare. I ett kvalitativt forskningsperspektiv befinner sig forskaren nära 
uppgiftslämnaren eller situationen, vilket i den här studien syftar till de lärare som 
intervjuats och de lektioner som observerats. Kombinationen av metoder gav en djupare 
insikt i ämnet och höjde därför studiens kvalitet. (Chiriac & Einarsson, 2013). Genom 
deltagande observationer gavs bra förutsättningar att iaktta och uppleva de sociala 
processerna i dess naturliga miljö (Denscombe, 2009). 

Semistrukturerad intervju är en metod som strävar efter att förstå fenomen ur de 
intervjuades perspektiv (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009), vilket i denna studie 
innebär att beskriva hur lärare arbetar med samt vilka effekter de ser av återkoppling i 
grundsärskolan. Vårt fokus låg på att erhålla nyanserade beskrivningar som återgav den 
kvalitativa mångfalden. De intervjuer vi genomförde utgick från en intervjuguide som 
präglades av låg grad av standardisering och hög grad av strukturering då frågorna var 
öppna och höll sig till de områden studien ville undersöka (Trost, 2010). 

Deltagande observation innebär att forskaren ingår i det vardagsliv där de studerade 
personerna finns, i det här fallet lärare och elever i en grundsärskola (Bryman, 2011). 
Genom deltagande observation fick vi informell kunskap, tyst kunskap, om hur praktiken 
fungerade. Vi valde att genomföra en mindre strukturerad observation eftersom den gav 
oss en mer nyanserad bild (Kylén, 2004), vi valde även att inta en öppen observatörsroll 
utan protokoll för att bibehålla den naturliga miljön (Denscombe, 2009). Härigenom 
stimulerades vi till att upptäcka nya, överraskande saker och att få fördjupad förståelse av 
hur återkoppling ter sig i klassrummet, vilket Justesen och Mik-Meyer (2011) samt Kylén 
(2004) beskriver.  

 

4.2 Urval  

Informanterna bestod av elva utbildade lärare, varav sex hade specialpedagogisk 
kompetens. Samtliga arbetade med särskoleelever och valdes genom ett målstyrt urval, 
vilket betyder att de valts utifrån studiens syfte (Bryman, 2011). Eftersom särskoleelever kan 
gå i både grundskola och grundsärskola så valdes informanter från båda skolformerna. Alla 
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informanter hade erfarenhet av särskoleelever, men eftersom fyra informanter från 
grundskolan inte hade någon inkluderad elev under pågående läsår gjordes observationerna 
enbart i grundsärskolan, totalt fyra observationer.  

Särskolan är en liten enhet och därför sökte vi informanter i flera kommuner och gjorde på 
grund av avståndet två av intervjuerna via telefon. Bryman (2011) upplyser om att 
telefonintervjuer är lämpliga när avståndet är långt eftersom de tar mindre tid i anspråk och 
är billigare än att resa.  

Då informanterna var verksamma i både grundskola och grundsärskola och undervisade i 
både teoretiska och praktiska ämnen i årskurserna sex till nio anser vi att urvalet är 
representativt.   

 

4.3 Tillvägagångssätt  

Intervjuguiden (bilaga 1) skapades med en struktur utifrån de tre teman, feedback, 
kamratbedömning och självvärdering, som motsvarade studiens syfte. Under varje tema 
fanns öppna intervjufrågor som tillät följdfrågor. Enligt Bryman (2011) är det en fördel att 
inte formulera så specifika frågeställningar eftersom det kan hindra alternativa idéer eller 
synsätt. Vi valde att inte delge intervjufrågorna i förväg med risk för att informanterna skulle 
låsa sig till frågorna då vi var ute efter spontana svar där de berättade fritt och öppet om 
sina erfarenheter (Dalen, 2011).   

Vi inledde med att göra en pilotstudie bestående av både intervju och observation för att 
säkerställa att metoderna svarade mot studiens syfte (Bryman, 2011). Efter utvärdering 
pilotstudien ändrade vi ordningsföljd och vissa frågeformuleringar samt kompletterade 
intervjuguiden med ytterligare frågor. Pilotstudien uppmärksammade att vårt 
observationsbesök skulle vara förberett med sittplatser iordningställda i bakgrunden så att 
situationen skulle vara så smidig som möjligt. I enlighet med Denscombe (2009) är det 
viktigt att observatörerna smälter in och att de observerade känner sig bekväma. 
Situationen ska kännas naturlig och inte konstlad.   

För att lyckas med intervjuerna förberedde vi oss genom att studera kriterierna tydlighet, 
sensitivitet och öppenhet. Informanterna upplystes om syftet med undersökningen samt 
vilka som ska ta del av den (Bryman, 2011). Vi strävade efter en kravlös och avslappnad 
atmosfär samt betonade att vi ville ta del av deras erfarenheter, vilket Dalen (2011) påpekar 
är viktiga förutsättningar för att lyckas med en intervju. Intervjuerna tog cirka 45 minuter 
vardera och spelades in samt lagrades som ljudfil. Eftersom vi var två som skrev arbetet 
deltog vi båda under intervjuerna. Vi antog olika roller, en var huvudansvarig och ställde 
frågor medan den andra spelade in och bidrog med följdfrågor så att svaren skulle bli så 
uttömmande som möjligt, allt enligt Bryman (2011). 

Frågorna förklarades och följdfrågor ställdes när så behövdes. Eftersom upplevelser och 
erfarenheter är subjektiva så blev intervjuerna unika. Vi strävade efter att ställa öppna, 
enkla frågor och inte vara rädda för tystnaden (Stensmo, 2002). Med öppna frågeställningar 
finns det möjlighet och utrymme för att oväntad och viktig information kommer fram (Cohen, 
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Manion & Morrison, 2011). Några av intervjuerna genomfördes i grupprum på 
informanternas arbetsplatser. Grupprummen låg lite avsides eftersom det är viktigt att få 
sitta ostört under intervjun. Några av intervjuerna gjordes också efter arbetsdagens slut. 
Trost (2010) påpekar platsens betydelse för ett lyckat resultat. De lärare vi intervjuade via 
telefon fick välja plats och tid för samtal för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt. 

Fördelar med att spela in samtal är att intervjuaren kan koncentrera sig på det informanten 
säger och att samtalet går att lyssna på flera gånger när man kommer till analysfasen 
(Bryman, 2011). Med hög grad av närvaro i samtalet är det enligt Trost (2010) lättare att 
uppmärksamma ickeverbala aspekter samtidigt som det underlättar analysarbetet då vi har 
tillgång till exakt det som sades.  

Eftersom analys av kvalitativa data är tidskrävande lyssnade vi först på ljudfilerna 
tillsammans och valde sedan att dela upp intervjuerna och transkribera hälften var. Det 
centrala i ljudfilerna transkriberades ordagrant, medan övriga delar sammanfattades och 
refererades. Vi koncentrerade och gjorde texten mer kärnfull genom att ovidkommande 
information skalades bort och det som hade med studiens syfte att göra lyftes fram 
(Stensmo, 2002). Därefter läste vi det transkriberade materialet oberoende av varandra ett 
flertal gånger. Vi tydliggjorde och kodade sedan tillsammans genom att använda olika 
färgmarkörer till studiens olika teman feedback, kamratbedömning och självvärdering. 
Slutligen sammanställde vi informanternas svar och fick på detta sätt en förståelse för 
studiens resultat (Bryman, 2011).  

I samråd med lärare tilldelades vi en klass att följa och observera under en dag. Vid 
klassrumsobservationerna följde vi Denscombe (2009) strategier om att smälta in och skapa 
en bekväm atmosfär. Vi presenterade oss för eleverna och berättade att vi besökte dem för 
att se hur en vanlig skoldag fungerar och frågade samtidigt om det gick bra. Här fick 
eleverna möjlighet att uttrycka sin åsikt. Vi satt längst bak i klassrummet och iakttog.  

Under observationerna fokuserade vi på lärande och samspel i klassrummet utifrån studiens 
teman: feedback, kamratbedömning samt självvärdering. I direkt anslutning till 
observationerna antecknade vi var för sig händelser, interaktioner och iakttagelser som 
hade relation till dessa teman. Vi strävade i våra anteckningar efter att vara detaljerade 
samt att lyfta fram beskrivningar på vad vi iakttagit samt att undvika bedömningar (Kylén, 
2004; Justesen & Mik- Meyer, 2011). Vi återgav sedan de anteckningar vi gjort inom 
respektive temaområde och tydliggjorde och kategoriserade genom att använda olika 
färgmarkörer till studiens olika teman feedback, kamratbedömning och självvärdering. 
Därefter konstaterade vi att det fanns iakttagelser som var identiska, men också de som var 
olika och att det sammantaget gav oss en god insikt om den observerade aktiviteten. 
Slutligen sammanställde vi våra anteckningar och fick på detta sätt en förståelse för studiens 
resultat (Kylén, 2004). 
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4.4 Etiska överväganden 

Observationerna och intervjuerna i studien har genomförts med godtycke från informanter 
och elever som deltog. Alla informerades om avsikten med studien samt syftet med vår 
närvaro och blev därmed medvetna om sin roll i undersökningen (Denscombe, 2009). Den 
personliga integriteten och värdigheten är viktig att ta hänsyn till (Trost, 2011). I vår studie 
har vi följt de etiska riktlinjerna för att ingen ska komma till skada genom att inte beskriva 
plats och person samt att använda fingerade namn i vårt råmaterial (Denscombe, 2009). 
Inför observationsstudien samtalade vi med rektor om samtycke och blev upplysta om att 
det redan fanns ett avtal med vårdnadshavare. Då vi dessutom inte använde någon form av 
dokumentation var det inte heller nödvändigt med något skriftligt avtal. 

Vetenskapsrådet (2017) förespråkar fyra etiska ställningstaganden; informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Informationskravet och 
samtyckeskravet uppfylldes genom skriftlig information (bilaga2) till informanterna och 
muntlig information till deltagarna i observationen. Där upplystes om studiens syfte samt 
påtalades att deltagarna i studien själv hade rätt att bestämma över sin medverkan och 
avbryta vid önskan. Vid starten av intervjun betonades tystnadsplikten samt att inga 
personbeskrivningar skulle förekomma. Ljudfilerna från intervjun skulle också raderas när 
rapporten var klar. Observationerna spelades inte in, de dokumenterades utan plats och 
personangivelser. Allt för att den personliga integriteten och kravet på konfidentialitet 
skulle uppfyllas. Nyttjandekravet säkerställdes genom information om att de uppgifter som 
samlades in endast skulle användas för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet 2002, 2017). 
Konsekvenserna av kvalitativa studier måste bedömas efter noga överväganden mellan de 
skador deltagarna kan lida och de vetenskapliga fördelar deras deltaganden ger. Eftersom 
forskarens roll är avgörande för rapportens kvalitet och hållbarhet så var vi väl inlästa i 
ämnet och de etiska kraven samt inställda på att vara hederliga och rättrådiga i vårt arbete 
(Kvale & Brinkmann, 2014).  

  

4.5 Studiens validitet och reliabilitet 

Enligt Bryman (2011) består kvalitativ forskning av en fyllig, tät beskrivning av detaljer i en 
kultur, i den här studien om återkoppling i grundsärskolan. Validitet innebär att forskaren 
mäter det som studien planerat att mäta (Bryman, 2011). Vi säkerställde validiteten med en 
pilotstudie för att se att våra intervjufrågor och observationer överensstämde med studiens 
syfte och frågeställningar. För att kunna analysera materialet gjorde vi därefter en 
detaljerad beskrivning av det vi hade hört i intervjuer och iakttagit i observationer. 
Forskningsprocessen synliggjordes genom att vi beskrev datainsamling, urval, 
tillvägagångssätt, etiska aspekter samt bearbetning och analys, vilket höjde studiens 
reliabilitet (Bryman, 2011). 

Samspelet mellan personerna som ingår vid intervjusituationen är betydelsefull (Cohen et 
al., 2011). Då intervjuaren är det viktigaste forskningsverktyget i en intervjuundersökning la 
vi tid på att stärka oss i den rollen, allt för att öka kvaliteten på studien. Vi såg till att vi var 
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insatta i ämnet, behärskade samtalskonsten, hade en tydlig rollfördelning mellan oss och att 
fokus under hela samtalet låg på att våra frågor besvarades (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Informanten tyder frågorna utifrån sin tolkning samtidigt som intervjuarens tolkning av 
informantens svar är grundläggande för hur intervjun fortlöper när det till exempel gäller att 
utveckla en fråga eller ställa följdfrågor (Cohen et al., 2011). För att säkerställa en hög 
kvalitet på intervjuerna och att minimera risken för feltolkning delgav vi i förväg 
informanterna de tre temaområdena som intervjun skulle handla om. De fick även frågor 
förklarade vid intervjutillfället samt möjlighet att reflektera kring ämnet (Bryman, 2011). 
Denscombe (2009) upplyser att observatörer i sin tolkning påverkas av faktorer som minne, 
förtrogenhet, tidigare erfarenhet och nuvarande tillstånd. Risken för feltolkningar minskade 
då vi var två observatörer.  
 
Reliabilitet är synonymt med pålitlighet och består över tid och metoder. Det innebär även 
att studiens alla delar ska utföras med noggrannhet (Cohen et al., 2011). För att öka 
reliabiliteten hade vi i förväg bestämt att vi skulle iaktta hur lärare arbetade med 
återkoppling i klassrummet och att vi så sakligt som möjligt skulle beskriva det vi såg och 
hörde under observationerna (Bryman, 2011). Vi var också noggranna då vi i efterhand skrev 
ner iakttagelserna för att kunna göra en grundlig analys (Kylén, 2004). Vi tillbringade en hel 
dag tillsammans med en klass i grundsärskolan och menar att då vi känner oss bekväma i 
miljön hjälper det till att ”säkerställa en hög grad av överensstämmelse mellan begrepp och 
observationer” (Bryman, 2011, s.352), vilket stärker validiteten.  

Den empiriska delen i vår studie kommer från grundskolor och grundsärskolor i fyra 
kommuner och bör därför inte generaliseras. Däremot ger studien en kontextuell förståelse 
vilket betyder att den bidrar till kunskap, förståelse och insikt i arbetet med återkoppling i 
särskolan. Vad studiens replikerbarhet beträffar har vi försökt beskriva tillvägagångssättet 
noga vilket gör att den borde vara möjlig att replikera men eftersom ingen situation är den 
andra lik och sociala aktiviteter påverkar resultat kan det dock vara ett problem, vilket också 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver.  

        

5.Resultat 

Resultatet inleds med en redovisning av de förutsättningar som upplevs betydelsefulla i 
arbetet med återkoppling följt av arbetet med återkopplingens tre områden; feedback, 
kamratbedömning och självvärdering. Resultatet utgår från intervjuer med lärare samt 
klassrumsobservationer i förhållande till studiens syfte. Därefter följer en sammanfattning 
av resultatet som slutligen analyseras i relation till studiens teoretiska del och avslutas med 
en diskussion samt förslag på fortsatt forskning. 
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5.1 Betydelsefulla förutsättningar för arbete med återkoppling 

Resultatet visar att för att lyckas med återkoppling är det av betydelse att lärare har 
kunskap, en positiv förväntan på eleverna, passion för sitt arbete och individuellt utformade 
arbetssätt. Förutom att ha kunskap i det ämne man undervisar och tillhörande kursplaner 
behövs också kunskaper om hur återkopplingen bör utformas och framställas för att nå fram 
till eleverna. Det som särskilt efterfrågas är mer kunskap om självvärdering. En tro på att 
eleverna kan och vill utvecklas framträder och hänger samman med uppfattningen att lärare 
behöver känna passion och engagemang både för eleverna och för sitt ämne. En lärare 
uttrycker sitt engagemang med orden: ”Jag hjälper dem. De klarar inte saker runt omkring, 
med på rasten, klassrummet är öppet. Måste jämna vägen för dem.” Det framkommer även 
att lärare värdesätter utrymme, tid och möjlighet att forma sitt eget arbetssätt så det känns 
äkta och genuint istället för påtvingat och främmande. 

Ett klimat som genomsyras av tillit och samsyn är betydelsefullt i arbetet med återkoppling. 
För att skapa en trygg och förtroendefull atmosfär där eleven trivs och känner sig 
accepterad framkommer det att tid och engagemang behövs för att lära känna eleverna, 
vilket uttrycks i följande citat: ”Lägg tid på att lära känna dem, tyck om dem! Se till att ha ett 
stort hjärta! De ska kännas att jag tycker om dem och har förtroende för dem!” En god 
strategi i sammanhanget är att våga vara öppen om elevers olika förutsättningar så att 
förståelse skapas i gruppen. Genom att prata om elevers olika svårigheter och olika 
förmågor skapas acceptans. En annan strategi är att arbeta gruppstärkande. Resultatet visar 
att eleverna lär sig arbetssättet bättre och vinsterna blir större om arbetslaget har samsyn 
och arbetet med återkoppling är strukturerat och återkommande i alla ämnen. 

Att utgå från elevernas nivå och bygga vidare på deras förkunskaper och intresse samt att ge 
dem tid att fundera framstår som goda förhållningssätt i arbetet med återkoppling. Det sker 
genom att material och metoder anpassas samt att läraren medvetet drar ner på de talade 
orden då för många ord kan göra att eleverna känner sig pressade och nervösa. En lärare 
uttrycker: ” Å ena sidan gäller det att aldrig ge upp, och å andra sidan att inte fastna om 
eleven kör fast vid något moment, utan det gäller att gå vidare.” Resultatet visar att när 
återkopplingen är rätt anpassad bidrar det till att eleven får det stöd och den hjälp som 
behövs för att komma vidare. Det framgår att återkopplingen inte alltid når fram till eleven 
och om återkopplingen inte fungerar är det viktiga att inge ett hopp om att det finns ett 
annat sätt och att det kommer att lösa sig. Det kan då innebära att arbetet behöver avbrytas 
för att förändras och återupptas en annan tid eller dag.  

Arbete med återkoppling underlättas med tydlighet, konkretion och repetition, vilket 
framgår i citatet: ”Det ska vara en tydlig uppgift, ska hänga ihop. Eleverna behöver receptet 
för att kunna lyckas.” Det framkommer i våra klassrumsobservationer att tydliga 
instruktioner och konkreta exempel gör att lugn skapas i gruppen samt att elevernas 
förståelse för uppgiften och insikt om vad de kan förändra ökar. Lärarna i studien beskriver 
att målet är att varje elev ska veta vad de ska göra och vad som förväntas av dem. Det 
framkommer att eleverna för att förstå och minnas behöver få saker upprepade då det som 
lärts en lektion kan vara glömt till nästa och ledigheter kan göra att kunskaper faller i 
glömska. Det framträder i sammanhanget att det inte finns någon universallösning som 
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passar alla utan det gäller att alltid skapa individuella lösningar. Det som framkommer och 
gäller för alla elever är de blir stärkta av att delmål och små framsteg uppmärksammas.  

 

5.2 Arbete med feedback 

Feedback är betydelsefullt och är den mest använda återkopplingsformen. Den ges oftast 
muntligt, spontant och direkt och används dagligen eller till och med varje lektion, vilket 
följande citat speglar: ”Jag väver in den i allting, tänker stort och brett. Feedback genom 
syrar allt.” Feedback består ofta av positiv respons och är en bekräftelse på utfört arbete, 
men ibland kan den också vara en vägvisning eller ge förslag till förbättringar. Det 
framkommer att feedback är en central del i undervisningen och ingår i alla arbeten och 
processer som sker genom att lärare ställer frågor och bjuder in till samtal. De formativa 
frågorna inleder och avslutar lektionerna med syfte att föra lärandet framåt. Det framgår av 
resultatet att elevernas tid för reflektion varierar då lärare inte alltid ger tillräcklig tid till att 
invänta deras svar. I våra observationer framgår det även att eleverna ibland fråntas rollen 
som huvudaktörer i samspelet då assistent svarar åt elev eller frågar lärare vad eleven ska 
göra, utan att eleven själv undrade eller sågs äga frågan. Även om muntlig feedback är 
vanligast har också skriftlig feedback en viktig plats att fylla och det speciellt för elever som 
har svårt att ta in det auditiva. Det beskrivs att det kan vara i form av ett dokument i elevens 
pärm eller en lapp att sätta på bänken.  

Feedback är, enligt lärarna i studien, betydelsefull för både elever och lärare. När den 
fungerar ger den många vinster för eleverna, vilket en lärare beskriver genom citatet: 
”Engagemanget blir större, mycket större. Självkänslan ökar och man ser att de vill och vågar 
mer.” Resultatet visar också att det sällan går att se snabba effekter av feedback utan att 
det stora värdet istället många gånger ligger i arbetsprocessen när eleven förklarar hur de 
tänkt för att komma fram till en lösning. Feedback ger lärare värdefull information och en 
indikation om eleverna har förstått samt en insikt om lektionen och upplägget fungerar eller 
om det finns behov av förändringar i undervisningen med andra strategier och annat 
material.  

Goda relationer, individuella anpassningar och lyhördhet framstår av resultatet som goda 
förutsättning i arbetet med feedback. För att skapa relationer präglade av trygghet och tillit 
är ett visat engagemang en viktig faktor. Responsen bör anpassas efter situation och 
dagsform då en dålig dag kan göra att feedbacken inte går fram eller att den blir 
verkningslös. En annan nödvändig anpassning är att använda ett språk som eleven förstår, 
detta så att ord och begrepp blir begripliga och budskapet når fram. Det framkommer att 
läraren ständigt behöver vara lyhörd för att kunna läsa av situationer och göra nödvändiga 
anpassningar. Detta påpekas med orden: ”Man får ju ha plan B, C, D och ibland E med sig i 
beredskap.” 

Feedback ges ofta i form av uppmuntran och beröm och är betydelsefullt eftersom det 
stärker elever som har upplevt många misslyckanden. I arbetet med denna elevgrupp är det 
viktigt att uppmärksamma och fokusera på de framsteg som sker, även om de är små, vilket 
följande citat beskriver: ”Det är viktigt att visa att det här delmålet har du nått, även om du 



27 
 

inte klarat hela målet så knaprar du in.” I resultatet framkommer att den uppmuntran som 
ges kan vara riktad mot uppgift eller person. Lärarna i studien uttrycker att det är bra om 
uppmuntran är uppgiftsfokuserad medan vi i våra observationer lägger märke till att fokus 
ibland hamnar på personliga egenskaper när uttryck som du som är så duktig används.  

Det händer att effekten av feedback ibland uteblir då elever inte alltid vill ta till sig 
responsen och förbättra sitt arbete. Lärarna i studien resonerar mycket kring varför elever 
inte alltid är villiga att förbättra sina arbeten och möjliga orsaker är bristande intresse, 
bristande förmåga att förstå vinsten med arbetet samt brister i feedbackens utformning 
eller timing. Det som tydligt framträder är att elever i sin strävan att vara som alla andra och 
inte utmärka sig, hellre skyndar framåt än ägnar tid till sitt arbete. Det framkommer även att 
eleven kan ha svårt att uppskatta feedback, inte förstår vad som förväntas av dem eller inte 
vill förändra samt att det kan vara en samverkan av flera av de nämnda faktorerna.  

 

5.3 Arbete med kamratbedömning 

Kamratbedömning framträder, enligt lärarna i studien samt våra observationer, som 
värdefullt för både elev och lärare då det är en omtyckt metod av eleverna samt avlastar 
lärares arbete. När elever fungerar som resurser för varandras lärande är det både 
gruppstärkande och motivationshöjande för elever samt tidsbesparande för lärare. Elever 
tar genom kamratbedömning intryck av varandra och inspireras till nya utmaningar. 
Resultatet visar att metoden passar särskilt bra i de praktiska ämnena då det är konkreta till 
sin natur, vilket följande citat hämtat från simundervisning i idrott uttrycker ”Nu hinner jag 
inte med alla, nu får ni vara varandras hjälptränare. Först ger jag instruktion om exempelvis 
benspark och sedan får de kommentera varandra, både ros och ris.” 

I klassrumsobservationerna ser vi att kamratbedömning till stor del sker spontant och består 
av att elever på eget initiativ hjälper varandra. Det framkommer att när de svagare eleverna 
får hjälp av sina kamrater berikas lärandet hos båda parter. Det framkommer också i 
observationerna att lärare kan vara mellanhanden i kamratbedömning genom att ställa 
stöttande frågor. Detta leder till ett gemensamt och mer utvecklat resonemang som gagnar 
alla och även hjälper eleven vidare i lärandet. 

Det framgår att kamratbedömning kan vara svår att få till men är när den fungerar den allra 
bästa formen av återkoppling, vilket följande citat illustrerar: ”Kamratbedömning är bättre 
än den feedback jag ger. Av lärare får man feedback hela tiden och det kanske inte är lika 
betydelsefullt som det man får av kompisar.” Samspelet som sker mellan eleverna skapar 
unika tillfällen för eleverna att socialisera sig och prata med varandra på sin nivå. Det 
framkommer att elevernas resonemang utvecklas i mötena och att de visar en benägenhet 
att förstå och ta till sig varandras kommentarer och åsikter i högre grad än när det kommer 
från läraren. Andra vinster som också framträder är att elevens självbild och 
självuppfattning stärks då de blir mer frimodiga och villiga att uttrycka sig och stå fast vid 
sina åsikter.  
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Ett bra gruppklimat framstår som en grundläggande förutsättning i arbetet med 
kamratbedömning. För att få till ett bra klimat är trygghet, uppmärksamhet samt 
försiktighet viktigt. För att eleverna ska trivas och vara trygga med varandra framhålls att 
undervisningen ska genomsyras av tillit och acceptans oavsett vilken nivå eleverna ligger på. 
Det framträder även tydligt att det ska råda försiktighet i arbetet med kamratbedömning då 
risken annars finns att det kan få stora konsekvenser. När kamratbedömningen inte 
fungerar kan kritiken stanna kvar och växa sig större. Den kan då spilla över på rasten 
och/eller leda till långvariga konflikter. Förhållningssättet uttrycks i citatet: ”Handskas 
varsamt med kamratbedömning. Har haft elever som kan ge kritik, men ej ta emot. Det har 
fått stora konsekvenser, de kan inte se och förstå det sociala sammanhanget alla gånger.” 
Enligt resultatet har det stor betydelse att känna av stämningen och dagsformen och alltid 
välja tillfällen för kamratbedömning när det råder harmoni i gruppen.  

Det är bra att eleverna får träna kamratbedömning vilket innebär att öva inför läraren eller 
titta på goda exempel innan kamraterna blir föremål för responsen. I en av observationerna 
där de arbetade med problemlösning ställde läraren frågor i turordning till eleverna. Vi 
uppmärksammade att eleverna blev delaktiga och aktiva och trots att eleverna hade olika 
förutsättningar och förkunskaper uppstod ett gemensamt resonemang som gagnade alla. 
Metoden two stars and a wish förekommer och i den är det betydelsefullt att stötta 
eleverna i att hitta utvecklingsområden i kamraternas arbeten och inte bara berömma. Det 
framkommer att de förbättringar som eleverna själva oftast föreslår handlar om form och 
utseende på ett arbete och inte arbetets kvalitet. Det resoneras bland lärarna om det kan 
vara så att den här typen av bedömning är för svår och utmanande då den ställer krav på en 
analytisk förmåga hos eleverna.  

Kamratbedömning som sker i grupp är enligt resultatet mest fördelaktig. Det framkommer 
att elever lättare kan både ge och ta respons i grupp än om den sker på individnivå samt att 
processen lättare riktas mot uppgift och inte mot person. I arbetet föredrar lärare 
homogena grupperna och gör därför många gånger nivågrupperingar. Detta trots att de 
även visar en insikt och medvetenhet om att det inte är förenligt med styrdokumenten som 
förespråkar lärande i heterogena grupper. I detta sammanhang är det intressant att återge 
ett lyckat exempel som framkommer i en av studiens observationer och som bryter 
mönstret. Detta skedde vid en redovisning i en årskursblandad klass då en årskurs 
redovisade och fick respons av de andra. Utfallet blev gott för samtliga elever, då 
situationen innebar ett lärande för både de som redovisade och de som lyssnade.  

 

5.4 Arbete med självvärdering 

Arbete med självvärdering framstår, enligt lärarna i studien, som betydelsefullt för både elev 
och lärare. För eleven handlar det om att hitta inre motivation, bli styrkt och bekräftad samt 
kunna reflektera över sitt lärande och veta vad som blir nästa steg. För lärare är 
självvärdering ett sätt att lära känna eleven och därigenom forma passande strategier och 
lämpligt utmanande material.   
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Självvärdering sker, även om det är den återkopplingsform som är minst vanlig, och det 
råder delade meningar om den är möjlig att arbeta med i särskolan eller om den är för 
krävande och svår. I de fall metoden används är den ett naturligt inslag där eleverna ges 
möjlighet att uttrycka om de är nöjda med sitt arbete eller vill göra förbättringar. Det 
framgår att trots att det finns en kunskap om värdet av bildstöd då det konkretiserar och 
ökar förståelsen för självvärderingen används den inte. Anledningen till att självvärdering är 
minst frekvent beror främst på att eleverna saknar förmåga att reflektera och värdera över 
lärandet. Lärarna upplevs villrådiga i arbetet, vilket en lärare uttrycker med orden: ”Jag 
saknar både teoretisk och praktisk kunskap om självvärdering. Behöver en plan som är 
genomtänkt för att jobba med det.” 

Arbetet med självvärdering sker både muntligt och skriftligt. Den muntliga formen fungerar 
som ett sätt att starta och avsluta lektioner och sker genom reflekterande frågor om vad 
eleverna vet om ämnet samt vad de lärt sig. Det framträder i våra observationer en skillnad i 
elevernas reflektioner och svarsfrekvens som hänger samman med om läraren ställer frågan 
som en del av lektionen eller om den ställs i förbifarten samt om eleverna ges tid till 
eftertanke och förväntas svara eller om tid till eftertanke inte ges. När självvärderingen görs 
skriftligt får eleven kryssa i en mall i början och i slutet av varje kurs eller moment. Frågorna 
handlar även då om vad eleven kunde i början och vad eleven lärt sig. Resultatet visar att ett 
vanligt elevsvar på frågan om vad de har lärt sig är jag vet inte. För att få eleven att tänka till 
förbjuds ibland uttrycket och istället uppmanas eleven att formulera en fråga om vad hen 
inte har förstått eller så uppmärksammas eleven på sina framsteg genom att läraren 
hänvisar till och pekar på utförda uppgifter.  

Det framgår av resultatet att det finns ett behov av självvärdering i alla ämnen och att de 
praktiska ämnena till sin karaktär är mer passande då resultatet blir tydligt och därför lättare 
att utvärdera och resonera kring. Detta kan handla om att klara fler armhävningar, hitta fler 
orienteringskontroller eller baka fluffigare muffins. Konkreta resultat gör att eleven ser och 
förstår sin utveckling, vilket leder till diskussioner hos lärarna om vilka 
utvecklingsmöjligheter som finns. Följande citat beskriver resonemanget: ”Det blir tydligt, 
en bränd kaka. Vad hade du eller ni kunnat göra bättre? Lyssnat bättre? Dåliga 
instruktioner? Här blir det en produkt, det blir naturligt att återkoppla... Ofta något som kan 
reflekteras och självvärderas om.” 

 

5.5 Sammanfattning 

Under denna rubrik sammanfattas resultaten som framkommit i studien mot bakgrund av 
studiens syfte. Studiens syfte är att bidra med kunskap om lärares arbete med återkoppling i 
särskolan. 

Viktiga förutsättningar i arbetet med återkoppling är lärarens passion, engagemang samt 
förväntningar på eleverna. Vidare behöver läraren även i alla lägen vara tydlig och lyhörd för 
att läsa av situationer och forma återkopplingen. För att kunna kommunicera målen i 
kursplanerna behöver läraren god kunskap i ämnet. Lärandet och återkopplingen ska utgå 
från elevens nivå och anpassas efter elevens förmåga. 
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Lärarna har kunskap om formativt återkopplingsarbete men uttrycker samtidigt en önskan 
om fortbildning, och då specifikt för att arbeta med självvärdering. Samsyn i arbetslaget 
värdesätts högt. Vikten av att skapa goda relationer för att möjliggöra återkoppling betonas 
samt att det är i samspel mellan människor som lärandet sker. Genom återkopplingens olika 
former feedback, kamratbedömning och självvärdering lotsas eleven i sitt lärande mot nya 
mål. Samtliga tre former är värdefulla för både lärare och elev. I det här arbetet används 
ofta beröm för att uppmuntra och stärka elevens självförtroende. Genom arbetet får läraren 
värdefull kunskap i sitt arbete med att hitta nya strategier för att lotsa eleven i lärandet. Den 
sociokulturella andan är central i arbetet med återkoppling.  

Återkoppling ses vara betydelsefull för elevernas motivation och lärande och det framgår 
också att den muntliga feedbacken, som lärare dagligen ger elever, är vanligast. Det arbetas 
i olika grad med de andra två formerna, kamratbedömning och självvärdering. När 
kamratbedömning fungerar ses den som den allra bästa formen av återkoppling men när 
gruppen saknar trygghet finns en rädsla att metoden ska skada eller såra eleven. 
Självvärdering är en effektiv men krävande metod och det råder delade meningar om den är 
möjlig att arbeta med i särskolan. Särskilt bra passar återkoppling i de praktiska ämnena då 
det är naturligt och enkelt att resonera kring synliga och konkreta resultat. Både egna och 
andras arbeten värderas och eleverna kommer ofta fram till egna förslag på förändringar 
och förbättringar. 

 

5.6 Resultatanalys  

I detta avsnitt vävs resultatet från de semistrukturerade intervjuerna och de deltagande 
observationerna samman med tidigare forskning samt sociokulturell teori. Resultatanalysen 
inleds med en analys av betydelsefulla förutsättningar i arbetet med återkoppling följt av en 
analys av arbetet med återkopplingens tre områden; feedback, kamratbedömning och 
självvärdering. 

 

5.6.1 Betydelsefulla förutsättningar för arbete med återkoppling 

Hattie (2012) beskriver tydligt att läraren är den starkaste påverkansfaktorn för lärandet och 
poängterar att betydelsefulla förutsättningar för återkoppling är att tycka om eleverna, ha 
ett passionerat förhållningssätt till sin undervisning samt ha en positiv förväntan på 
eleverna. Detta överensstämmer med lärarnas beskrivning om vilka förhållningssätt som är 
grundläggande och betydelsefulla för att nå fram till eleven och lyckas med 
återkopplingsarbetet. 

Att skapa ett tillåtande klimat där elever törs uttrycka sig och vågar ställa frågor anses av 
Hattie (2012) och Östlund (2017) framgångsrikt i arbetet och därför bör gruppstärkande 
aktiviteter prioriteras. Detta bestyrks av resultatet i vår studie som visar att goda relationer 
både mellan elev och lärare samt mellan elever framhålls som goda förutsättningar i arbetet 
med återkoppling. Detta knyter an till Rodina (2007) och Ruiz-Primo (2011) som genom ett 
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sociokulturellt perspektiv anser att socialt samspel och kommunikation är viktiga inslag för 
lärandet. 

Black (2015) och Heritage (2010) framhåller betydelsen av kunskap om formativ bedömning 
och återkoppling och hävdar att det krävs en organisationsförändring där det främst är upp 
till den enskilde läraren att utarbeta sin egen arbetsmetod. Black (2015) menar att ett 
formativt arbete är effektfullt men att det är svårt att utforma en metod som passar alla då 
olika kultur och organisation påverkar förutsättningarna för arbetet. Heritage (2010) 
beskriver att det enligt sociokulturell teori är viktigt att läraren har god pedagogisk kunskap 
för att forma dessa metoder och leda eleven framåt i lärandet. Då olika tolkningar om 
formativ bedömning kan leda till konflikter menar Heritage (2010) att kollegiala diskussioner 
och samsyn är nödvändigt. Andersson et al. (2016) upplyser om att det i särskolan är extra 
angeläget att skapa en gemensam möteskultur, utifrån att personalen oftast inte är en 
enhetlig grupp utan består av både lärare och assistenter med olika kompetens och 
utbildning. Lärarna i studien värdesätter att forma sitt eget arbetssätt och att ha samsyn i 
arbetslaget. Kunskap lägger de stor vikt vid och efterlyser fortbildning om återkoppling och 
dess metodik.  

Forskning av Balan (2012) och Ruiz-Primo (2011) visar att lärare bör göra 
individanpassningar och utgå från elevernas intresse och kunskaper i lektionsplaneringen. 
Detta är förenligt med det sociokulturella synsättet som i sammanhanget dock betonar att 
eleverna inte får de bästa förutsättningarna för utveckling om undervisningen bara anpassas 
efter den nivå de redan nått. För att lärande ska ske behöver eleverna nya utmaningar 
(Dysthe, 2003). Forskare trycker, till skillnad från lärarna i studien, hårt på att lärare ska 
utmana eleverna i undervisningen för att lärande ska ske. Lärare i studien lägger däremot 
stor vikt vid att vara lyhörda och göra anpassningar efter elevens nivå, mående och 
situation.  

Återkoppling underlättas med tydliga instruktioner, konkreta exempel och möjlighet till 
repetition och de praktiska ämnena framhålls ha de bästa förutsättningarna för att 
reflektera och resonera kring lärandet. Vikten av tydlighet, konkretion och repetition styrks 
av forskning (D’Alessio & Watkins, 2009; Nottingham, 2013) som också tillägger att 
dokumentation i form av bild eller ljud är betydelsefullt vid reflektionstillfällen. Ett nationellt 
forskningsprojekt av Andersson et al. (2016) menar att förutom att tydlig dokumentation 
bidrog till att återkoppling och lärandemål synliggjordes ökade dessutom elevernas 
medvetenhet om sina förbättringsmöjligheter. Tydligheten underlättade elevernas 
reflektion som i sin tur bidrog till sociala vinster i form av ökad gemenskap och samsyn. 

 

5.6.2 Arbete med feedback 

Resultatet visar att feedback är en central del i undervisningen och den mest använda 
återkopplingsformen. Vi ser i vår studie att lärare medierar kunskap genom att inleda och 
avsluta lektioner formativt med reflekterande frågor om lärandet, vilket knyter an till 
Rodinas (2007) beskrivning av hur kunskap medieras i samspel mellan den som innehar 
kunskap och den som tar emot. Forskare är eniga kring flera principer som behövs för att få 
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till en effektiv feedback och det handlar om att den är framåtsyftande, konkret, fokuserar på 
prestation och inte person, är begriplig och anpassad till eleven samt kommer i rätt situation 
(Balan, 2012; Nottingham, 2013; Ruiz-Primo,2011). Jacobsson (2012) menar att artefakter är 
nödvändiga i lärandet och när det gäller elever med funktionsnedsättningar betonar 
D’Alessio och Watkins (2009) att det i språk och kommunikation behövs verktyg och 
hjälpmedel i form av bild, ljud eller datorstödd återkoppling. Det som tydligt framgår i 
studien är att lärarna anser att kommunikationshjälpmedel är viktiga och att de använder 
primära och till viss del sekundära artefakter för att strukturera undervisningen. Tertiära 
artefakter samt hjälpmedel som stöd för kommunikation används däremot inte.  

Både Balan (2012) och Jönsson (2013, 2015) poängterar att feedback bör se olika ut då 
högpresterande och svagpresterande elever behöver olika mycket och olika sorters 
feedback. Balan (2012) menar att svagpresterande elever gynnas av direkt och 
uppgiftsfokuserad feedback och Lundahl (2015) tillägger att denna elevgrupp är den som 
svarar bäst på feedback. Detta bestyrks också i vår studie, då muntlig och direkt feedback 
ses som de bäst passande formerna och också är centrala inslag i undervisningen. Skriftlig 
feedback har enligt Hattie (2012) en fördel då den ofta uppfattas och mottas mer objektivt. 
Studiens resultat visar att skriftlig feedback visserligen har en fördel, men av en annan 
anledning, nämligen att utgöra stöd för elever som har svårt att ta in det auditiva. Lärarna i 
studien menar att skriftlig feedback behövs men att den muntliga är bäst lämpad till 
svagpresterande elever.  

Det framkommer att lärare gärna ger eleverna uppmuntran och beröm eftersom det anses 
värdefullt då eleverna är vana vid misslyckanden och behöver stärkas men att de förhåller 
sig försiktiga till att utmana och pressa eleverna. Betydelsen av beröm knyter an till Hattie 
(2012) som i sin forskning visar att beröm visserligen kan vara behövligt för svagpresterande 
då det tenderar att stärka självförtroendet men inte är effektivt för lärandet. Dysthe (2003) 
menar i andan av Vygotskij att alla som lär sig är beroende av ett väl avvägt stöd, så kallad 
scaffolding, men att utmaningar också är nödvändigt. För att lärande ska ske och eleverna 
ska känna engagemang behöver utmaningen individanpassas, ligga på rätt nivå samt inte 
vara så främmande. Misstag ska ses som en möjlighet och bör därför få större utrymme, 
lyftas fram, återkopplas och diskuteras (Hattie, 2012). Lärarna i studien förhåller sig 
försiktiga till att uppmärksamma och lyfta elevernas misstag då de tycks vara rädda att 
eleverna ska känna sig misslyckade och uppgivna, istället väljer de att fokusera på elevernas 
framgångar. Detta kan relateras till Leahy och William (2015) som menar att mottagarens 
syn på sig själv är avgörande för hur feedbacken mottas och att våra hjärnor reagerar 
mycket snabbare på negativ kritik.  

Lärarna arbetar efter en metod som knyter an till den metod som Hattie och Timperley 
(2007) och Hattie (2012) benämner som korrigerande och uppgiftsfokuserad. Enligt Hattie 
(2012) är den här metoden den mest passande för svagpresterande elever och det bekräftar 
och stärker det val av arbetsmetod som lärarna i studien gjort. Resultatet i studien visar att 
lärarna i sitt arbete stannar vid den första nivån som handlar om ytinlärning, och tycks inte 
komma vidare i progressionen till de andra återkopplingsnivåerna som beskrivs av Hattie 
(2012). Detta faktum att arbetet stannar vid första nivån knyter an till Black (2015) och 
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Säljös (2014) förklaringar om att det behövs tillräcklig förståelse för att utvidga sina interna 
begränsningar, appropiera kunskaper för att komma vidare till nästa utvecklingsnivå.   

I studiens resultat samt teori framträder att en framgångsrik feedback förutsätter en trygg 
relation mellan lärare och elev som genomsyras av att eleven litar på att deras lärare 
uppriktigt vill hjälpa dem att nå målen (Hattie, 2012; Leahy & William, 2015). Forskning 
(Heritage, 2010) visar att samspel med ömsesidigt förtroende behövs för att lyckas med 
feedback. I studien framkommer också att eleverna vågar mer och får bättre självkänsla när 
feedbacken fungerar och dessutom tycks elevernas engagemang och motivation öka när 
läraren visar förväntningar på resultat.  

Lärarna verkar tillskriva den feedback de ger till eleverna ett högre värde än vad eleverna, 
enligt forskning, tycker att den har (Hattie, 2012; Topping, 2009). Lärarna i studien visar 
dock en medvetenhet om att feedbacken inte alltid verkar gå hem och resonerar om det kan 
bero på brister hos eleven kring förståelse, förmåga eller intresse.  

 

5.6.3 Arbete med kamratbedömning 

Hattie (2012) och Jönsson (2013) beskriver att eleverna behöver få strategier för att hantera 
kamratbedömning eftersom kritik annars kan såra och förstöra lärandet. I resultatet 
framkommer också att träning är nödvändigt och att försiktighet bör genomsyra arbetet då 
dagsformen och stämningen i gruppen är avgörande för om kamratbedömning 
överhuvudtaget kan ske. Rädsla tycks finnas att elever förutom att såra varandra fastnar i 
långvariga konflikter. Betydelsen av träning knyter an till det Ben-Artzi et al. (2017) 
konstaterar att träning är en förutsättning för att kunna använda och utveckla den 
metakognitiva förmågan. 

Kamratbedömning verkar i den proximala zonen (Ruiz-Primo, 2011) och enligt Säljös (2015) 
beskrivning av sociokulturell teori sker det bästa lärandet i heterogena grupper genom 
interaktion och samtal. Då eleverna har olika styrkor blir de resurser för varandras lärande 
och förmågan att samarbeta utvecklas. Studiens resultat visar visserligen att lärarna delar 
kunskapen om de heterogena gruppernas betydelse men väljer ändå att forma grupper 
utifrån elevens individuella utvecklingsnivå med motivering att undervisningen underlättas.  
Resultatet visar också, vilket forskningen stärker, att när eleverna befinner sig i helklass och 
inte har blivit nivågrupperade sker ett samspel där de hjälper varandra på eget initiativ och 
det tycks uppskattas. Olli et al. (2012) poängterar vikten av att elever får välja sina 
samarbetspartners för att utvecklas socialt samt att lärandet gynnas när elever får arbeta 
med den eller dem de själva valt. Det tycks dock vara en vanligt förekommande rutin att 
lärarna skapar grupperna och därigenom bestämmer vilka som ska samarbeta. 

Flera forskare och däribland Black (2015), Nottingham (2013) och Rodina (2007) hävdar att 
viktigaste förutsättningen för ett sociokulturellt lärande är interaktion med jämnåriga. I 
studiens resultat framkommer att kamratbedömning är den återkopplingsform som tycks 
vara mest omtyckt av eleverna. Lärarnas uppfattning är att kamratbedömning har en 
betydelsefull gruppstärkande och social funktion och att det ses som ett viktigt inslag under 
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lektionerna då elever i särskolan har svårigheter att interagera med jämnåriga. Trots detta 
tycks lärarna många gånger förhålla sig tveksamma inför att använda metoden då det finns 
en stark rädsla att negativa konsekvenser ska uppstå. Andersson et al. (2016) konstaterar att 
särskolans verksamhet är personaltät och därför sker den mesta kommunikationen med 
vuxna. Ruiz-Primo (2011) menar, att det inte är i samspel med vuxna som det bästa lärandet 
sker utan tillsammans med kamrater då responsen blir tydligare och enklare att förstå för 
eleverna än den de får från läraren.  

 

5.6.4 Arbete med självvärdering 

Samtidigt som forskare (Balan, 2012; William, 2013; Winnie, 2016) och lärare är eniga om 
att självvärdering höjer motivationen och stärker självförtroendet hos eleverna är lärarna i 
studien tveksamma till om självvärdering är användbart i särskolan då det ställer stora krav 
på metakognitiva förmågor som elever i särskolan har svårigheter med. Av forskning (Balan, 
2012; Jönsson, 2013; Lundahl, 2015) framgår att träning är en förutsättning för att arbeta 
med självvärdering och att det underlättas av konkreta exempel. Studiens resultat visar att 
det inte sker någon träning och att självvärdering när den används sker muntligt och 
skriftligt på aktiviteter som inte kräver någon metakognitiv förmåga. Den fokuseras främst 
på färdiga, konkreta resultat av ett arbete och de praktiska ämnena förespråkas. 
Självvärdering tycks vara svårt, lärarna känner sig otillräckliga i arbetet och efterlyser 
kunskap om metoden. Detta kan förstås utifrån Williams (2013) och Winnies (2016) 
beskrivning av självvärdering som en laddad och svår process för alla och särskilt för elever 
som är vana att misslyckas. Dessutom krävs metakognitiva färdigheter samt motivation och 
viljan att förbättra. 

Forskare i studien (Butler och Winne, 1995) beskriver att syftet med självvärdering är att 
eleverna ska bli självreglerande, vilket för eleven innebär ett självständigt arbete och en 
självständig insikt över hela arbetsprocessen. Författarna menar att de mest effektiva 
eleverna är självreglerande. Enligt Andersson et al. (2016) och Winnie (2016) kan 
svagpresterande elever delta i arbetet med självvärdering om de får stöd. I denna studie 
framkommer att arbete sker på självvärderingsnivå men inte på självregleringsnivå. Lärarna 
upplever sig okunniga i ämnet och tycks också vara osäkra, samtidigt tvivlar de på om 
elevernas kapacitet är tillräcklig. Enligt Jönsson (2013) kan kamratbedömning ses som ett 
mellansteg mot självvärdering vilket kan knytas an till Bråtens (2010) beskrivning att 
kunskap sker i grupp och genom arbete med kamratbedömning samt självvärdering 
internaliseras elevens lärande. När kunskaper internaliserats kan de omsättas och användas 
av den enskilde individen. 

 

5.7 Diskussion 

Avsnittet inleds med en metoddiskussion där studiens reliabilitet och validitet diskuteras. 
Därefter följer resultatdiskussionen som inleds med syftesbeskrivningen. Studiens 
huvudsakliga resultat kommer att belysas samt diskuteras med hjälp av litteraturen. 
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5.7.1 Metoddiskussion 

Vårt syfte med studien är att bidra med kunskap om lärares arbete med återkoppling i 
särskolan. Vi är medvetna om att inga generella slutsatser kan dras av studiens resultat men 
den kan däremot ge insikt och förståelse i ämnet. 

Vi valde semistrukturerade intervjuer samt deltagande observationer för att både få ta del 
av informanternas uppfattningar och få uppleva praktiken genom iakttagelser. Vi anser att 
kombinationen av metoder har bidragit till en högre reliabilitet och validitet på vårt 
forskningsresultat. Genom att både intervjua och observera lärare har vi fått en nyanserad 
och ibland motsägelsefull bild av verksamheten. Detta då vi iakttar att lärarens intentioner 
inte alltid överensstämmer med verkligheten. Exempelvis när återkoppling riktas mot 
person och inte mot uppgift samt när indelning av homogena grupper görs istället för 
heterogena grupper. 

Kontakt togs med lärare verksamma i särskolan i fyra norrlandskommuner. Vi resonerade 
och kom fram till att en närmare presentation av informanterna inte skulle berika studien då 
studien syfte inte var att väga in betydelsen av olika identiteter utan att beskriva och 
analysera lärares arbete med återkoppling. Urvalet av informanter visade sig bestå av 
enbart kvinnor. Å ena sidan skulle ett resonemang kunna föras om resultatet hade blivit 
annorlunda med en jämn könsfördelning. Å andra sidan skulle resonemanget vara 
missvisande då urvalet är representativt för särskolan eftersom majoriteten av lärarna 
består av kvinnor. 

Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg då vi önskade ta del av lärarnas 
uppfattningar med deras egna ord, däremot fick de i följebrevet ta del av studiens 
övergripande syfte för att minska risken för feltolkningar. Arbetet med studien har skett i 
samarbete genom att vi har genomgående har diskuterat litteratur och sammanfört våra 
texter till en gemensam produkt. Eftersom vi båda har medverkat vid intervjuerna och 
observationerna samt har tolkat och skrivit hela arbetet tillsammans stärks reliabiliteten och 
validiteten.  

Inför studiens empiriska del valde vi att förbereda oss genom att studera metoderna 
intervju och observation. Vi blev medvetna om betydelsen av att förbereda oss väl, visa ett 
genuint intresse samt lyssna och fokusera på det som hörde till studiens syfte. 
Pilotstudierna var betydelsefulla för resultatet då de gav oss insikt som innebar förändringar 
i intervjuguiden samt vikten av att smälta in i klassrummet och fokusera på att observera 
arbetet med återkoppling.  

Eftersom vi båda arbetar inom särskolan har vi erfarenhet och kunskap om verksamheten 
och därmed goda förutsättningar att inta ett naturligt förhållningssätt vid observationerna. 
Vi följde en klass under en hel dag och valde att inta en passiv iakttagande roll då 
inspelningar och annan dokumentation kan riskera att situationen blir onaturlig samt att det 
ställer etiska krav på oss som forskare. Vi resonerade både före och efter observationerna 
vilken påverkan fler vuxna i klassrummet skulle kunna få för eleverna då maktbalansen 
förändrades. Vår upplevelse och reflektion av situationen var att eleverna inte påverkades i 
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någon större grad då de upplevdes avslappnade och lärarna uppgav också att 
undervisningen flöt på som vanligt. 

Fler observationer hade ökat graden av generaliserbarhet men det var inte möjligt då lärare 
avböjde med motivering att särskolans verksamhet är känslig för besök och ändrade rutiner.  

 

5.7.2 Resultatdiskussion 

Avsikten med vår studie är att undersöka hur lärare arbetar formativt med återkoppling i 
särskolan, detta i relation till Skolverkets kritik (Skolverket, 2009) att särskolans verksamhet 
inte fokuserar på kunskap och inte vågar utmana. Vi finner att skolverkets kritik till viss del 
är befogad då den återkoppling som ges ofta består av beröm samt att lärarna är 
återhållsamma med pedagogiska utmaningar. Vi finner också att Skolverkets kritik är 
missvisande då förutsättningarna att arbeta med återkoppling i särskolan markant skiljer sig 
från grundskolan. Detta då elevernas intellektuella nivå är nedsatt, verksamheten är 
personaltät och har olika kompetens vilket dessutom utmanar en gemensam samsyn. 
Möjligen kan det vara så att särskolans lärare i sitt formativa arbete medvetet väljer att inte 
utmana utan istället är mer försiktiga och fokuserar på att stärka elevernas självförtroende. 
De kanske också tar hänsyn till att eleverna får tillräckligt med utmaningar varje dag då 
vardagen i sig medför många situationer och förändringar som utmanar. De medvetna val 
som lärarna i vår studie gör ska inte ses på med negativa ögon då det överensstämmer med 
det forskningen (Balan, 2012; Jönsson, 2013, 2015) säger när de visar att svagpresterande 
elever gynnas av beröm och behöver kontinuitet. Samtidigt reflekterar vi över att det i 
första hand kanske inte är elever som behöver utmanas i undervisningen, utan att det är 
lärare som behöver utmanas i att våga förändra sitt arbetssätt samt öka tilltron och 
förväntan på elevernas utvecklingspotential.  

Det som signifikant framgår av både forskning (Balan, 2012; Black, 2015; Leahy & William, 
2015) och studiens resultat är att det formativa återkopplingsarbetet är betydelsefullt för 
både lärare och elever. Vidare framkommer att samsyn i arbetslaget, en tillåtande atmosfär 
samt anpassningar har högt värde i arbetet. Förutsättningarna för att få till en bra 
återkoppling tenderar att vara likadana för feedback, kamratbedömning och självvärdering 
och handlar främst om att klimatet i klassrummet bör vara tillåtande och fungerande. Att 
lägga tid på att skapa goda relationer och lära känna varandra ser vi därför som 
grundläggande. Feedback och kamratbedömning är de återkopplingsformer som lärarna i 
studien arbetar främst med. Självvärdering är den återkopplingsform som är mest 
utmanande och svårast att få till för lärarna och vi upplever att lärarna redan gör en hel del 
men att de känner sig osäkra och inte riktigt vet om de gör rätt. Vi menar att självvärdering 
är möjlig att genomföra i särskolan om den bara läggs på rätt nivå samt om den 
konkretiseras och tränas. Både internationella (Winnie, 2016) och nationella (Andersson et 
al., 2016) studier visar också att det är fullt möjligt men inte helt enkelt då det kräver 
genomtänkta förberedelser. Samsyn, samplanering och en variationsrik dokumentation kan 
möjliggöra arbetet och här tror vi att initiativet bör ligga på verksamhetsnivå. Detta så att 
samtlig personal, både lärare och assistenter, involveras och får kunskap i ämnet. När det 
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gäller lärare som arbetar med särskoleelever som är inkluderade i grundskolan blir 
förutsättningarna annorlunda då de ofta har färre kollegor att diskutera med samt färre 
resurser att tillgå. 

Vi ser i vår studie att teori och praktik inte alltid går ihop. Samtidigt som kamratbedömning 
är den återkopplingsform som värderas högst av både lärare och elever sker den mesta 
kommunikationen i klassrummen genom och med vuxna och trots att lärare har kunskap om 
att heterogena grupper är effektivast för lärandet väljer de ändå ofta att nivågruppera. 
Detta får oss att reflektera över varför lärare inte prioriterar elevaktiva arbetssätt, 
kamratbedömning och heterogena grupper. Skolverket (2009) riktar, som nämnts, kritik mot 
lärare i särskolan för att de inte fokuserar på kunskap. Möjligen kan det vara så att lärare 
fokuserar på kunskap men att elevernas individuella anpassningar får störst prioritet och att 
det viktiga samspelet och sociokulturella lärandet därför många gånger går förlorat. 

Praktiska ämnen har visat sig vara särskilt passande i arbetet med formativ återkoppling. Vi 
tolkar det som att arbeten som genererar en produkt med olika typer av exempel både blir 
tydliga samt lättare går att jämföra och resonera kring. Detta leder till en fundering kring 
varför lärare inte drar nytta av denna insikt och överför den till teoretiska ämnen där elever i 
samspel kan diskutera och jämföra texter i svenska eller problemlösningar i matematik. Är 
det känsligare att jämföra en misslyckad text än en misslyckad muffins eller handlar det om 
att lärarna behöver bli medvetna om möjligheten att teoretiska arbeten också går att 
konkretisera och diskutera?  

Sammanfattningsvis visar studien att lärare arbetar med ett formativt återkopplingsarbete 
som innebär att de gör anpassningar för att få det att fungera i särskolan utifrån de 
förutsättningar som råder. Vi upplever i vår studie att lärarna besitter kunskaper om 
formativ återkoppling samt att de har en vilja att anamma arbetssättet men att de inte alltid 
tycks ha tilltro till sin egen förmåga.  

 

5.8 Fortsatt forskning  

Då det saknas forskning kring formativt arbete som utgår från särskolans verksamhet så 
finns det anledning att göra studier riktade mot särskolan. Först när forskningen är inriktad 
mot målgruppen blir det möjligt för lärare i särskolan att relatera till den och omsätta teori 
till praktik. Som vidare forskning vore det intressant att intervjua elever i särskolan utifrån 
deras erfarenhet och upplevelse av formativt återkopplingsarbete. I vilken grad upplever de 
delaktighet och inflytande över sitt lärande. Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning är att 
utföra en liknande studie mot gymnasiesärskolan för att kunna se kopplingar och använda 
dess resultat i formativt återkopplingsarbete.   

Det skulle vara berikande att få ta del av aktionsforskning från särskolans praktik där det 
studeras vilka undervisningsstrategier som är betydelsefulla för elever i särskolan. En sådan 
studie skulle kunna vara början på gemensamma metoder att använda i arbetet med 
återkoppling i särskolan. På det sättet skulle arbetslag kunna få en samsyn och ta ett steg 
mot en mer kunskapsbaserad verksamhet. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide, Examensarbetet 

Feedback, Kamratbedömning och självvärdering 

1. Vilken kunskap har du om…? 
2. Vilken erfarenhet har du av…? 
3. Hur arbetar du med…? 

a. Muntlig-Skriftlig? 
b. Direkt-Fördröjd? 
c. Hur ofta ger du feedback? 
d. Vad gör eleverna av feedbacken? 
e. Hur förbereder du kamratbedömningen? 
f. Hur ofta jobbar du med kamratbedömning? 

4. Hur upplever du effekten av…? 
5. Beskriv en strategi som du upplever som framgångsrik i arbetet 

med…? 
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Bilaga 2 

Hej!  

 

Vi är två studenter som studerar vid speciallärarprogrammet Umeå universitet med 
inriktning utvecklingsstörning. Vi läser vår sista termin och skriver i nuläget vårt 
examensarbete. Syftet med studien är att beskriva och analysera lärares arbete med 
återkoppling (feedback, kamratbedömning och självvärdering) i särskolan.  

För att samla in data till studien kommer vi att genomföra en semistrukturerad intervju som 
spelas in, samtalet kommer att ta ca.45 min. Vi tar hänsyn till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer vilket innebär att vi informerar Er om syftet denna studie, att Ert 
deltagande är frivilligt och att ni kan avbryta när ni vill. Materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt och kommer endast att användas till vår forskning. 

Datamaterialet kommer att avidentifieras och uppgifter om person och plats kommer att 
kodas om för att undvika identifiering. Det är endast vi studenter som handskas med 
studiens råmaterial och det kommer inte att överlämnas till någon. Efter godkänd 
examination kommer den att placeras i divaportalen på Umeå universitet.  

Vi önskar få återkomma till dig med följdfrågor om vi har behov av det. 

 

 

Med Vänlig Hälsning 

(I originalbrevet återfanns namn och kontaktuppgifter här.) 

 


