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1 Inledning 

Andersson (2001) menar att likvärdighet i skolans värld är att alla elever ska få möjlighet att 

uppnå kunskapskraven, bli bedömda på lika villkor, och ha rätt att utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar. Kroksmark (2013) påtalar att en av de viktigaste principerna för svensk skola 

är likvärdighet och en del i att finna denna likvärdighet, gällande likvärdig och rättvis 

bedömning och betygsättning, säger regeringen i sin proposition 2014/15:137 att 

bedömningsstöden syftar till att göra. Bedömningsstöden menar regeringen (prop. 

2014/15:137) är för att öka förutsättningarna för att tidigt kunna identifiera elever i behov av 

extra anpassningar, särskilt stöd eller extra utmaningar och att främja en kontinuerlig och 

systematisk bedömning, uppföljning och utvärdering av elevers kunskaper och behov. Bjar och 

Frylmark (2009) menar att kunskap och kompetens hos pedagogerna i fråga om 

kunskapsbedömning och att tidigt kunna identifiera svårigheter är av stor betydelse, och att 

skolan har ansvar för att sätta in eventuella åtgärder samt att följa upp och utvärdera 

resultatet. Gustavsson, Cliffordson och Erickson (2014) påpekar att nationella 

bedömningsmaterial bland annat finns i syfte att identifiera individens enskilda kunskaper 

och/eller kunskapsluckor för att därefter återkoppla och påverka elevens fortsatta lärande och 

strävan efter att uppnå satta kunskapskrav. Bedömningsstöd är ett pedagogiskt verktyg för att 

främja lärande och syftar till att i ett tidigt skede identifiera elever i behov av stöd eller extra 

utmaning samt att underlätta en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning (prop. 

2014/15:137). Baird, Andrich, Hopfenback och Stobart (2017) menar att bedömning av 

lärande är målsättande och har en stor inverkan på undervisningsstoff och arbetsmetoder i 

undervisningssituationer. Att elevers kunskaper och kunskapsutveckling kartläggs och bedöms 

syftar till att lägga en grund till en likvärdig skola vilket Skollagen (Svenskförfattningssamling, 

SFS, 2010:800) föreskriver. 

I samtal med verksamma lärare och rektorer i grundsärskolan framkommer att det i flera fall 

anses att extra anpassningar och åtgärdsprogram inte är av vikt i grundsärskole- och 

träningsskolesammanhang då själva placeringen i sig är en åtgärd och arbetssättet utgår från 

extra anpassningar (Falkenström & Strand, 2015). Detta står i total motsägelse till vad 

Skollagen (SFS 2010:800) säger angående extra anpassningar och åtgärdsprogram. Skollagens 

första kapitel första paragraf (SFS 2010:800) klargör att bestämmelserna i denna lag omfattar 

även skolformen grundsärskola. Detta innebär att de kapitel och paragrafer som behandlar 
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åtgärdsprogram och extra anpassningar även applicerar på grundsärskola och inriktning 

träningsskolas arbete med eleverna. 

I Skollagen (3 kap. 3§ SFS 2010:800) står att elever ska få den ledning och stimulans för 

personlig utveckling och lärande som krävs för att de utifrån sina egna förutsättningar ska 

uppnå kunskapskraven i enlighet med utbildningens mål. Elever som till följd av 

funktionsvariationer har svårigheter att uppnå dessa kunskapskrav ska ges stöd för att i mesta 

möjliga mån motverka funktionsvariationens konsekvenser. Således bör kartläggning och 

analys av kunskaper och behov göras för att i enlighet med gällande styrdokument främja en 

likvärdig och rättvis bedömning, och kartläggningen och analysen är att betrakta som ett 

pedagogiskt verktyg som ger verksamma lärare ett arbetsredskap i sin strävan efter att hjälpa 

alla elever att nå kunskapskraven utifrån sina egna förutsättningar (Asp-Onsjö, 2017; Hirsh, 

2016) 

Angående kartläggningsmaterial och bedömningsstöd avser denna studie att undersöka vilka 

förhållningssätt lärare i grundsärskolan och träningsskolan har gentemot kartläggning och 

bedömning av elevers kunskaper och vilka material lärarna använder i 

kartläggningssammanhang. Studien kommer även att fokusera på lärarnas arbete med att 

lägga upp pedagogiska planeringar utifrån elevers förutsättningar och behov. Gustavsson med 

kollegor (2014) menar att kartläggning och pedagogisk planering är två av 

grundförutsättningarna för att skolans strävan efter likvärdighet i undervisning och således 

även kunskapsbedömning ska bli en realitet.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och analysera några lärares, verksamma i särskolan, 

erfarenheter och uppfattningar av kunskapsbedömning och stödinsatser. 

1.2 Frågeställningar 

• Vilken/a form/er av kartläggning använder de verksamma lärarna i särskolan för att 

kartlägga elevernas kunskaper och behov? 

• Hur ser lärarna på skolverkets bedömningsstöd för kartläggning av elevernas 

kunskaper som hjälp för lärarna i deras arbete med pedagogiska planeringar? 
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• Hur används kartläggningar av kunskaper och behov för att lägga upp pedagogiska 

planeringar i förhållande till elevernas måluppfyllelse, extra anpassningar och 

åtgärdsprogram? 

• I vilken mån ges tid till planering, genomförande och utvärdering av kartläggningar, 

pedagogiska planeringar och eventuella åtgärdsprogram? 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom studiens nyckelområden, 

kunskapsbedömning och stödinsatser, samt bakgrunden till studiens syfte. Inledningsvis 

presenteras begreppet likvärdighet och vilken betydelse kunskapsbedömning har för att skapa 

likvärdighet i skolan. Därefter behandlas kunskapsläget inom kartläggning och bedömning, 

lärande, åtgärdsprogram och extra anpassningar samt pedagogisk planering med fokus på den 

betydelse det kan ha för kunskapsbedömning och stödinsatser. 

2.1 Likvärdighet, ett nyckelbegrepp 

Kroksmark (2013) talar om likvärdighet som en av de viktigaste principerna inom svensk skola, 

och han påtalar även att det i skollagen (SFS 2010:800 1 kap. 9§) står att läsa att utbildning 

ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. Läroplanen för 

grundsärskolan (Skolverket, 2018a) tolkar denna paragraf med att skriva ut att undervisning 

ska anpassas efter varje individs förutsättningar och behov och att undervisning ska, utifrån 

elevens bakgrund, erfarenheter, språk och kunskaper, främja elevens fortsatta 

kunskapsutveckling och lärande, men det poängteras också att en likvärdig utbildning inte 

behöver betyda att undervisningen utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser 

ska fördelas lika. Jönsson (2017) diskuterar begreppet likvärdighet och svårigheterna som 

lärare ställs inför gällande likvärdig och rättvis bedömning av kunskapsutveckling och 

kunskapsnivåer. Han menar att lärare genom att använda olika sätt för bedömning av lärande, 

såsom nationella prov1, jämkning2 eller sambedömning, får medel för att uppnå likvärdig och 

rättvis bedömning. Tsagalidis (2013) menar att det är i kollegialt samspel mellan lärare lokalt, 

regionalt och nationellt som kunskapskraven tydliggörs och att likvärdigheten säkerställs i och 

med dialogen bland de berörda lärarna. 

I en artikel i Specialpedagogik från den 16 oktober 2018 står att läsa om hur en ny timplan ska 

öka likvärdigheten i särskolan (Lundbäck, 2018, oktober). Skolverket (2018a) har reviderat 

läroplanen för grundsärskolan och gjort timplanen och kunskapskraven stadieindelade i syfte 

att öka likvärdigheten i undervisningen på våra särskolor runt landet. Det centrala innehållet i 

                                                      
1 Nationella prov finns ej för grundsärskolan men dock finns nationella bedömningsstöd upp till åk 6. 
2 Eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper i bekanta situationer och lärarna baserar sin bedömning på 
elevernas prestationer i det dagliga arbetet, därefter granskas lärarnas bedömningar i förhållande till elevernas 
samlade dokumentation av en extern granskningsgrupp. 
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kursplanerna för respektive ämne3 eller ämnesområde4 är indelat årskursvis i 1-3, 4-6 och 7-9 

i likhet med hur Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2018c) varit upplagd sen den kom 

2011. Elever i grundsärskolan läser ämnen med kunskapskrav i år 3 i svenska och svenska som 

andraspråk, matematik, naturorienterande ämnen och samhällsorienterade ämnen samt 

kunskapskrav och betygskriterier i år 6 och 9 i samtliga ämnen dock med modersmål, samiska 

och svenska som andraspråk förbehållet de elever som berörs. Om en elev inte kan 

tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen finns inriktningen träningsskola där 

eleverna läser fem ämnesområden med grundläggande och fördjupande kunskapskrav i år 9, 

efter elevens förutsättningar. En elev i grundsär- och träningsskolan som inte nått de 

kunskapskrav som minst ska uppnås vid upphörandet av skolplikten har rätt att slutföra 

utbildningen under ytterligare två år (SFS 2010:800). 

Maud Wallén säger till Lundbäck (2018, oktober) att hon tycker införandet av kunskapskrav i 

årskurs 3 i särskolan är bra då det finns något att förhålla sig till i kunskapsbedömningen och 

således underlättas arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd till elever som riskerar 

att inte nå målen. Partanen (2016) uttrycker att: ”And, in the long run, we need to make school 

work for these children, in order to help these children to learn in school.” (s.2) och med det 

avser han att det är av största vikt att göra skolarbetet begripligt och tydligt gällande 

kunskapskrav för att hjälpa elever med särskilda undervisningsbehov att nå dessa utifrån sina 

egna förutsättningar. 

Summerat vad gäller avsnittets betydelse för studiens syfte kan sägas att tidigare forskning 

och även styrdokument talar om kunskapsbedömning och stödinsatser som essentiellt för att 

komma närmare skapandet av likvärdighet i dagens skola. Att bilda sig en uppfattning om 

elevers förutsättningar och behov för att elever ska kunna komma vidare i sin 

kunskapsutveckling är avgörande för att lärare ska kunna ge elever bästa möjliga stöd i sitt 

lärande. 

                                                      
3 Ämnen i grundsärskolan: Bild, Engelska, Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Matematik, 
Modersmål, Musik, Naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, Samhällsorienterande ämnen: geografi, 
historia, religionskunskap och samhällskunskap, Samiska, Slöjd, Svenska, Svenska som andraspråk och Teknik. 
4 Ämnesområden i inriktningen träningsskolan: Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, 
Vardagsaktiviteter och Verklighetsuppfattning. 
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2.2 Kartläggning och bedömning av elever med särskilda behov 

Enligt Partanen (2016) är bedömning av kunskaper och behov en viktig del i arbetet med barn 

som har en utvecklingsstörning eller inte uppfyller de normala förväntningarna på lärande och 

utveckling. Vidare menar Partanen (2016) att det är viktigt att bedömningarna belyser elevens 

styrkor och svagheter för att syfta till bättre undervisning och inlärning. Med detta vill 

Partanen (2016) ha sagt att kartläggning och bedömning av elevernas kunskaper, behov, 

styrkor och svagheter är till stor hjälp för lärarna i deras arbete med pedagogiska planeringar 

för att skapa förutsättningar för eleverna att nå de kunskapskrav som finns uttryckt i 

styrdokumenten. Tydligare kunskapskrav och nationella bedömningsstöd menar regeringen 

(prop. 2014/15:137) är en av förutsättningarna för att skapa likvärdighet i skolan detta 

understödjs av den nya timplanen och den reviderade läroplanen för grundsärskolan som kom 

under 2018. 

Skollagen (3 kap. 8§ SFS 2010:800) föreskriver att om kunskapskraven ej nås trots extra 

anpassningar har rektor ansvar att se till att detta skyndsamt utreds. Att göra pedagogiska 

bedömningar ligger på skolans ansvar och oftast är en kartläggning gjord av verksam lärare 

tillräcklig men när mer krävs är hela elevhälsan involverad för att genomföra en psykologisk, 

medicinsk och social bedömning, och därefter bör gemensam analys, av de som deltagit i 

utredningen/kartläggningen, göras för att utröna vilket slags stöd eleven är i behov av 

(Backlund, Högdin & Spånberger Weitz, 2017). Vidare säger Backlund med kollegor (2017) att 

elevens delaktighet och samverkan är viktig, känsla av sammanhang – KASAM5, men att man 

i det fallet även bör göra en bedömning av elevens möjlighet till delaktighet utifrån ålder och 

intellektuell mognad, och för att kunna avgöra detta menar Backlund med kollegor (2017) att 

lärare med fördel kan använda sig av Socialstyrelsens (2015) kunskapsstöd Bedöma barns 

mognad för delaktighet. 

Swärd och Florin (2014) uttrycker att adekvat och klok bedömning kan vara till hjälp både för 

elever och lärare. Runström Nilsson (2015) menar att arbete med pedagogiska kartläggningar 

är att arbeta lösningsorienterat, det ger en bild av nuläget, vad som fungerar och elevens 

styrkor. Författarna menar vidare att systematiskt analysera och dokumentera en elevs hela 

skolsituation ger i förlängningen ett lättare arbete med extra anpassningar som sätts, eller har 

                                                      
5 KASAM – Känsla av sammanhang: begriplig, hanterbar och meningsfull undervisning (Swärd & Florin 2014) 
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satts, in och upprättandet av eventuella åtgärdsprogram samt uppföljning och utvärdering av 

de insatser som genomförts. 

När det kommer till bedömning av lärande och kunskaper anser Swärd och Florin (2014) att 

formativ bedömning är det mest effektiva bedömningsinstrumentet och det blir ändå viktigare 

i grundsärskolesammanhang då författarna menar att variationen i lärandet är större, hos 

elever med en utvecklingsstörning och elever med lägre intellektuell förmåga än hos 

normalstörda barn, och det gör att lärarna måste reflektera mer över hur de ska hjälpa 

eleverna att nå de uppsatta målen samt förklara syftet och ge funktionella strategier för att 

nå dit. 

Watkins (2007) beskriver bedömning som ett viktigt verktyg för att lärare inte bara ska kunna 

avgöra vad elever behöver lära sig utan också hur de på bästa sätt ska nå de uppsatta 

kunskapskraven. Vidare säger Watkins (2007) att det är av vikt att lärarna har/ får 

vidareutbildning i formativ bedömning som undervisningsverktyg då det finns ett samband 

mellan formativ bedömning och framgång i lärandet för elever i behov av särskilt stöd. 

Asmervik, Ogden och Ryggvold (2001) påtalar att gällande bedömning och planering av 

undervisning är det viktigt att lärarna har goda kunskaper om eleven och hens kunskapsprofil 

och inlärningssvårighet samt problemens orsaker. Vidare säger Asmervik med kollegor (2001) 

att effekterna av undervisningen måste vara möjliga att registrera och ska förändringar vara 

mätbara är kartläggning av förutsättningar av vikt. Förutsättningarna författarna menar är för 

det första de kognitiva förutsättningar eleven har, det vill säga hur tillägnar sig eleven kunskap 

och vilken kunskapsnivå befinner sig eleven på, och för det andra vilka fysiska förutsättningar 

finns gällande till exempel syn, hörsel och motorik. För det tredje elevens psykosociala 

funktionssätt, vilken motivation till skola och lärande har eleven, elevens självbild, hur 

reagerar eleven på att bli bedömd, och vilka är de sociala faktorerna kring eleven. Den fjärde 

aspekten i kartläggningsförfarandet som Asmervik med kollegor (2001) talar om är vilka är de 

tänkbara resurserna, elevens intressen samt vilken/a intelligenser6 (Gardner 1993) använder 

eleven. Gardner (1993) menar att alla människor använder flera av dessa intelligenser vid 

inlärning eller lösandet av problem, men att vi alla har någon del som är dominerande i vårt 

                                                      
6 Gardners sju intelligenser: Lingvistisk-språklig, logiskt-matematisk, spatial-rumslig, musikalisk, kroppslig-
kinestetisk, interpersonell-social, intrapersonell-reflekterande. 
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sätt att ta oss an världen, det handlar inte om ifall en person är intelligent utan om hur en 

person är intelligent. Vidare påpekar Asmervik med kollegor (2001) att det även är viktigt med 

observationer av eleven i olika situationer för att kartläggning ska bli hållbar och tillförlitlig, 

och att i inlärningssituationer utröna hur eleven tänker och reflekterar och med vilka 

strategier eleven tar sig an problemlösning av olika slag. 

I arbetet med kartläggningar av elever och deras kunskaper och behov är analysen av dessa 

väsentlig menar Hirsh (2016) och detta för att hitta svar kring vad som fungerar och när det 

fungerar för eleven för att sedan bygga vidare därifrån i form av pedagogiska planeringar, 

extra anpassningar och eventuella åtgärdsprogram. Hirsh (2016) säger också att analyser av 

kartläggningar kan påvisa att det inte är elevens svårigheter utan det är skolans svårigheter 

och i så fall är det möjligt att förändra de inlärningssammanhang eleven befinner sig i, det vill 

säga förändra lärmiljö, arbetssätt, metoder, att göra andra extra anpassningar än tidigare, allt 

för att underlätta för elevens kunskapsinhämtning och möjlighet att nå uppsatta kunskapskrav 

i styrdokumenten. Skolverket (2014) säger att utredaren bör kartlägga skolsituationen för 

eleven på individ-, grupp- och skolnivå och att denne utifrån kartläggningen ska göra en 

pedagogisk bedömning om elevens behov av särskilt stöd och vilket eller vilka behov eleven 

har för att på så sätt uppnå en likvärdig skola, en skola för alla. 

Gällande arbetet med kartläggningar och pedagogiska bedömningar av elevers kunskaper och 

behov använder sig lärare av olika bedömningsmetoder och strategier i sin vardag (Black & 

Wiliam, 2008; Hult & Olofsson, 2017; Lindström, Lindberg & Petterson, 2013). Beträffande 

kvantitativa/summativa bedömningsmetoder säger Bjar och Frylmark (2009) att de är 

generella och ger mätbara resultat, och att de ofta är inriktade på enstaka delar och 

faktakunskaper. Det finns en målrelaterad infallsvinkel som i många fall fokuserar mer på det 

eleven inte kan än elevens styrkor och kunskaper. Vidare säger Bjar och Frylmark (2009) att 

när man använder kvalitativa/formativa bedömningsmetoder är de pedagogiska och 

subjektiva, specifika och nyskapande, ett sätt att analysera helheten där man kan se både 

hinder och möjligheter. Formativa bedömningsmetoder i anslutning till funktionaliserad 

undervisning med fokus på elevens starka sidor med inslag av formaliserad träning förutsätter 

hög kompetens hos lärarna (Bjar & Frylmark, 2009). Nettelbladt och Salameh (2007) påtalar 

dock att standardiserade mått kan ge översiktlig information om eleven och att den 
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summativa bedömningen främst syftar till att hjälpa till att identifiera inom vilka 

kunskapsområden eleven eventuellt har svårigheter. 

Svårigheter är relativa, i en situation finns svårigheter – i en annan inga och därför menar 

Backlund med kollegor (2017) att det är av vikt att kartlägga och utreda eleven i alla tänkbara 

situationer. Pedagogisk kartläggning är ett redskap för att synliggöra en elevs hela 

skolsituation, och det samlas och dokumenteras information på individ-, grupp- och 

organisationsbasis. Meningen med att göra en pedagogisk kartläggning är att skapa en så 

komplett bild som möjligt över en elevs hela skolsituation, styrkor och svagheter, kunskaper 

och behov, för att därefter göra en analys utifrån den samlade informationen och i 

förlängningen skapa en individanpassad lärsituation för att underlätta för eleven i förhållande 

till kunskaper och behov (Runström Nilsson, 2015). Backlund med kollegor (2017) menar att 

problem ej går att lösa om vi inte synliggör möjligheterna och bygger på dem. 

Summerat vad gäller bedömning och kartläggning av kunskaper och behov hos elever är det 

av stor vikt både för elever och lärare. Lärarnas arbete med pedagogiska kartläggningar och 

bedömning av kunskaper blir redskap som synliggör hela elevens skolsituation och således 

underlättas lärarnas vidare arbete mot elevers måluppfyllelse och kunskapsutveckling i 

förhållande till uppsatta kunskapskrav.  

2.2.1 Bedömningsstöd 

Bedömningsstöd, taluppfattning och tals användning – muntliga uppgifter och 

bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1, i grundsärskolan är sedan den första 

januari 2017 obligatoriskt i årkurs 1 (29 kap. 28a§ SFS 2010:800). Bedömningsstöden Gilla 

matematik och Gilla Läsa Skriva sträcker sig mellan år 1–6. Bedömningsstöden är ej 

årskursbundna och kan användas flexibelt. Bedömningsstöden är framtagna av Skolverket och 

det finns ett tydligt formativt fokus i uppgifterna även om de skriftliga delarna har en viss 

summativ utformning. Hela materialet har kopplingar till kunskapskrav och centralt innehåll i 

läroplanen och finns tillgängligt på Bedömningsportalen på Skolverkets hemsida 

(bp.skolverket.se). Syftet med bedömningsstöden är att främja en kontinuerlig och 

systematisk bedömning, uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsutveckling och är 

framtaget för att lärare ska få hjälp att identifiera om en elev är i behov av extra anpassningar 

eller om de behöver extra utmaningar. För att skapa förutsättningar för elever med särskilda 

undervisningsbehov att uppnå de kunskapskrav som finns i styrdokumenten bör 

https://bp.skolverket.se/web/thv/start
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kartläggningar av eleven på individ-, grupp-, och organisationsbasis vara gjorda (Asp-Onsjö, 

2017; Runström Nilsson, 2015). Gyllander Torkildsen (2017) påtalar att lärare har två 

bedömningsuppdrag, för det första att bedöma eleven i förhållande till uppsatta kunskapskrav 

och för det andra att kontinuerligt arbeta med bedömning för att stärka elevens inhämtning 

av kunskap och utveckling. I förlängningen ger detta både lärare och elever de bästa 

möjligheterna till en framåtsyftande och måluppfyllande undervisning anser Runström Nilsson 

(2015). Då styrdokumenten idag är målrelaterade och stadieindelade i de kunskapskrav som 

beskrivs är möjligheterna för likvärdighet i skolan större menar man från regeringshåll (prop. 

2016/17:143). 

Således kan sägas att bedömningsstöden är utvecklade för att skapa en större möjlighet till 

att skapa likvärdighet i förhållande till kunskapsbedömning och stödinsatser för elever. 

2.3 Lärande hos elever med behov av särskilt stöd 

Kroksmark (2013) menar att lärande är en integrerad verksamhet mellan undervisare och 

mottagare av undervisningen. För att en lärandesituation ska uppstå talar Säljö (2015) om att 

det krävs sociala sammanhang där människor, lärare och elever, interagerar med varandra. I 

sådana sociala lärandesituationer menar Säljö (2015) att vi lär mer. Säljö (2015) säger vidare 

att ”Lärande följer på, är en konsekvens av, människors aktiviteter och erfarenheter och kräver 

någon form av personligt engagemang i situationen.” (s.23) och detta ger en hänvisning till att 

lärarnas och eleverna engagemang för undervisningen och kunskapsinhämtningen är viktig för 

att lärande ska uppstå. 

Elevens egna samverkan och lust att lära är av yttersta vikt för att undervisningen och 

inlärningen ska bli framgångsrik (Partanen 2016). Enligt Swärd och Florin (2014) myntade 

Vygotsky uttrycket proximal utvecklingszon som bygger på att lärare bör utgå från vad eleven 

kan och hens erfarenheter för att på så sätt bygga vidare mot en utvecklande inlärning och 

innebörden av arbetet med detta är att lärare ska utmana eleven strax över den kunskapsnivå 

hen befinner sig på för att skapa ny inlärning. När det gäller lärande hos elever i behov av 

särskilt stöd påpekar Backlund med kollegor (2017) att undanröjandet av hinder är viktigt, och 

för att ta reda på vilka dessa hinder kan vara krävs relationsbyggande och samtal med 

eleverna. Vidare påtalar författarna att läraren måste göra substantiella investeringar av 

kunskapskapital men inte förvänta sig likartad utdelning, det krävs mycket tid och åtskilligt 

med tålamod innan lärarens investerade kunskapskapital ger utdelning (Backlund m.fl 2017). 
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För barn med en utvecklingsstörning tar det längre tid att lära sig olika saker och detta måste 

finnas med i planeringen av undervisningens innehåll, mål och tidsåtgång, och det brukar talas 

om de tusen gångernas eller de tiotusengångernas pedagogik (Beckman, Kärnevik Måbrink & 

Scaumann, 1998), vilket innebär att alla aspekter i livet måste tränas och tragglas och 

upprepas ett otal gånger innan det sätter sig om det alls gör det någon gång. Asmervik med 

kollegor (2001) menar att ”Alla insatser bör ses i ett livsperspektiv.” (s.178) och det kan man 

koppla till inriktningen träningsskolans ämnesområden verklighetsuppfattning och 

vardagsaktiviteter. 

När lärare arbetar med en formativ utgångspunkt i sin undervisning menar Black, Harrison, 

Lee, Marshall och Wiliam (2003) att elever förstår mer av och uppskattar samt värderar högre 

det de lärt sig. Black med kollegor (2003) påpekar även de att det är i samspel med andra som 

inlärning sker och skapandet av ny kunskap uppstår. Bjar och Frylmark (2009) talar om 

lärandets möjligheter och listar dem på följande sätt: 

• Att använd sina erfarenheter 

• Att förvänta sig glädje och kompetens 

• Att uppleva sin ansträngning som meningsfull 

• Att dela kunskap med andra 

Asp Onsjö (2008) påtalar att generellt goda förutsättningar för lärande är betydelsefullt för 

elever och hon menar att det är särskilt betydelsefullt för elever i behov av särskilt stöd, och 

med goda förutsättningar menar författaren att det är viktigt att elevens individuella 

kunskaper och behov finns kartlagda och analyserade av kompetenta och kunniga aktörer 

inom skolväsendet. 

Sandström, Lindqvist och Klang (2017) ställer sig frågande till hur, i förhållande till bedömning, 

betygsättning och stödinsatser, arbetet går till ute i våra skolor och om lärarna har den 

erfarenhet och kunskap som krävs, författarna har i sin studie främst belyst hur skolpersonal 

ser på extra anpassningar och stödåtgärder ur ett inkluderande perspektiv och en slutsats de 

förmedlar är att ”Finns det goda anpassningar, behövs inte särskilt stöd.” (s.193) Swärd och 

Florin (2014) påtalar att lärares kompetens och engagemang är den enskilt störst 

betydelsefulla faktorn för elevernas kunskapsutveckling och lärande. Skolverket (2011) 

påpekar också att det framför allt är lärarnas kompetens och förmåga till individualisering som 
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är avgörande för elevernas framgång i skolarbetet, det vill säga elevers kunskapsutveckling i 

förhållande till kunskapskrav i styrdokumenten. Sandström med kollegor (2017) menar också 

de att lärare inte bara behöver besitta goda akademiska kunskaper utan även erfarenhet av 

att arbeta med individuella anpassningar för elever med varierande behov. Med 

yrkeserfarenheten följer ett förhållningssätt där lärarna alltid är uppmärksamma på vad som 

händer i stunden och kan göra anpassningar utifrån enskilda elevers omedelbara behov i 

lärandesituationen (Sandström m.fl. 2017). 

Sammanfattningsvis kan sägas att lärandet hos elever är starkt kopplat till den kunskap som 

lärarna har om de individuella kunskaper och behov som varje elev besitter. För att kunna utgå 

från elevens erfarenheter och förutsättningar i skapandet av lärandesituationer är det av vikt 

att lärarna bildar sig en uppfattning om varje enskild elevs möjligheter och vilja till 

kunskapsinhämtning och på så sätt skapa möjligheter till vidare lärande för eleven. 

2.4 Åtgärdsprogram och Extra anpassningar 

Från och med 2001 har alla skolformer en skyldighet att upprätta åtgärdsprogram (SFS 

2000:1108) om behov påvisats i utredning av elevens kunskaper och behov på individ- grupp- 

och organisationsnivå. Ett åtgärdsprogram ger en beskrivning av det särskilda stöd som skolan 

kommer att ge en enskild elev. Särskilt stöd är sådana insatser som inte kan genomföras inom 

ramen för den ordinarie undervisningen. Det är omfattningen av insatserna som skiljer särskilt 

stöd från extra anpassningar. Exempelvis kan det vara särskild undervisningsgrupp, enskild 

undervisning, anpassad studiegång – vilket innebär avvikelser från timplanen, regelbundna 

specialpedagogiska insatser som pågår under en längre tid (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2018). 

Efter att åtgärdsprogram upprättats är det viktigt att det finns en tydlig ram för hur och när 

det ska följas upp och utvärderas och antingen revideras eller avslutas beroende på elevens 

utveckling mot kunskapskrav i styrdokumenten (Asp-Onsjö 2008). Backlund med kollegor 

(2017) påtalar att det är viktigt med att göra kartläggningar sett ur alla aspekter, på individ-, 

grupp- och organisationsnivå, för att kunna göra en adekvat analys av elevens behov av stöd 

och åtgärder. Åtgärdsprogrammet är en rättighet för eleven och en skyldighet för skolan 

(Backlund m. fl, 2017) och således en viktig stödinsats som bör beaktas. 
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Swärd och Florin (2014) påpekar att målen i åtgärdsprogrammet ska vara kortsiktiga och 

närliggande för att eleven ska uppleva dem som uppnåeliga, och författarna menar även att 

det är viktigt med konkreta och tydliga mål för att eleven ska förstå dem och kunna ta dem till 

sig. Författarna säger även ”För att åtgärdsprogrammet ska ligga på rätt nivå för eleven bör 

en kartläggning av elevens kunskaper i det ämne som är aktuellt göras.” (Swärd & Florin, 2014, 

s.135) och menar då att en aktuell kunskapsbedömning är av värde när åtgärdsprogram 

upprättas. 

Asmervik med kollegor (2001) säger att kartläggningar inför åtgärdsprogram för att få klarhet 

kring hur eleverna fungerar är en nödvändig grund vid planerandet av specialpedagogiska 

åtgärder. Backlund med kollegor (2017) påtalar vikten av att uppmärksamma elever som 

befinner sig i riskzon för att inte nå de kunskapskrav som finns i styrdokumenten och 

uppmärksamma detta och sätta in stödinsatser är en viktig del i det skolsociala arbetet. 

Nilholm (2012) menar att åtgärdsprogrammet utgör en garant för att eleven ska få det hen 

behöver och att resurser fördelas på ett sätt som ligger elev och lärare till gagn. 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska eleven och elevens vårdnadshavare ges möjlighet att delta 

i upprättandet av ett åtgärdsprogram och Asp-Onsjö (2008) och Backlund med kollegor (2017) 

påtalar att för att ett åtgärdsprogram ska vara lyckat är vårdnadshavarens och elevens 

medverkan viktig. ”De som behöver särskilt stöd måste få det och varje elevs behov av att 

känna både social- och uppgiftsorienterad delaktighet måste garanteras.” (Szönyi, 2005, 

s.214) 

Eftersom det talades mycket om lärares ökade arbetsbelastning kring dokumentation med 

följd av att undervisningen blivit åsidosatt för exempelvis utredande och skrivande av 

åtgärdsprogram lade regeringen fram propositionen Tid för undervisning (2013/14:160) där 

de gav förslag om att införa extra anpassningar, stödinsatser som genomförs inom ramen för 

den ordinarie undervisningen. Dessa extra anpassningar kräver inte ett formellt beslut utan 

kan genomföras av lärare skyndsamt om eleven riskerar att ej nå målen. Lagändringen (SFS 

2010:800, 3 kap. 5§) angående extra anpassningar trädde i kraft den första juli 2014. 

Skolverkets allmänna råd (2014) beskriver extra anpassningar som att till exempel få 

strukturstöd, planeringsstöd, hjälp med att komma igång, särskilda insatser under en 

begränsad tid, dataprogramstöd, tidshjälpmedel och så vidare, och Skolverket (2018b) har 

preciserat ändå lite till med exempelvis eget schema på bänken, strukturhjälpmedel för dag 
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och/eller lektion, placering i klassrummet, hörselkåpor, instruktioner en till en, inlästa 

läromedel, tidshjälpmedel och särskilda dataprogram. De extra anpassningarna ska vara en 

individinriktad stödinsats och den som har ansvar att se till att lärare ges förutsättningar för 

att genomföra arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd är rektor och huvudman 

(Skolverket 2014). 

Swärd och Florin (2014) påpekar att det är viktigt att lärare, specialpedagoger och 

speciallärare besitter gedigna kunskaper om pedagogiska strategier, material och planering 

samt att skolledning ger tid till upplägg av arbete med pedagogiska kartläggningar och arbetet 

som följer därefter, med analys och eventuellt upprättande av åtgärdsprogram, för att på ett 

adekvat sätt kunna möta elever som är i behov av extra anpassningar, extra utmaning eller 

särskilt stöd. 

Summerat gällande åtgärdsprogram kan sägas att det är den dokumentation av det särskilda 

stöd som ges till eleven och det görs för att säkerställa att eleven får de stödinsatser som hen 

behöver. Ett åtgärdsprogram föregås alltid av någon form av kartläggning och 

kunskapsbedömning för att säkerställa att adekvata stödinsatser sätts in. I fråga om extra 

anpassningar är det stödinsatser som inte behöver något formellt beslut utan de sätts in av 

verksam lärare för att ge individuella förutsättningar för att uppnå kunskapsmålen och är 

således ett sätt att påskynda processen i att göra stödinsatser med elever. 

2.5 Pedagogisk planering som instrument för bedömning 

Lindström och Pennlert (2016) beskriver bedömning av kunskaper och kunskapsutveckling 

som något oundvikligt. Författarna menar dock att det är nödvändigt att lärarna klargjort vad, 

hur och i vilket syfte bedömningarna görs, de påpekar att det är viktigt med dokumentation 

av förkunskaper hos eleverna, vilka kvaliteter eleverna visar under lärprocessen och vilken 

kunskapsutveckling resultatet av lärarnas undervisningsplanering visar. ”Lärarens skriftliga 

planering och olika bedömningsunderlag utgör dokumentation av lärandet.” (Lindström & 

Pennlert, 2016, s.56) Gällande bedömning menar Lindström och Pennlert (2016) att för att det 

ska vara möjligt att bedöma förmågor och kunskapskvaliteter hos eleverna är det viktigt att 

dessa är preciserade i målformuleringar som kan användas i bedömningsförfarandet. En 

pedagogisk planering bör göras inför varje delmoment som ska utföras i undervisningen av 

ämnen och ämnesområden. Grundtanken är att den pedagogiska planeringen ska vara riktad 
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till eleverna för att skapa ett medinflytande och ett tydliggörande av vad och varför eleven ska 

arbeta med just det som den pedagogiska planeringen innehåller (Persson, 2015). 

Jönsson (2017) säger att gällande lärande bedömning måste lärarna i sin planering av 

undervisningen börja med kursplanens mål och utifrån dessa planera och arrangera 

undervisningen för att elevernas måluppfyllelse och kunskapsutveckling ska kunna bedömas. 

I planerandet är elevens förståelse för uppgiften central och läraren har en uppgift att klargöra 

för eleven vad som förväntas, det vill säga vilket syfte uppgiften har. Stort fokus bör läggas på 

att skapa bra uppgifter som leder till kunskapsutveckling. Jönsson (2017) menar att autentiska 

och bra uppgifter som eleven kan omvandla till kunskap i realistiska situationer samt att ge 

eleven möjlighet att öva är viktigt. Jönsson (2017) påtalar också vikten av att utvärdera och 

utveckla undervisningen utifrån den planering och bedömning som gjorts. Swärd och Florin 

(2014), Kagan och Stenlev (2017) och Hattie (2012) benämner formativ bedömning som den 

mest effektiva varianten av bedömning av kunskap. Formativ bedömning är ett sätt att inte 

bara bedöma kunskaper och kunskapsutveckling utan även ett bra sätt att driva eleven framåt 

i hens utveckling och hens egna insikt i lärandet (Black & Wiliams, 2009). Lärare använder även 

en viss del av summativa mått i form av standardiserade tester för att på så sätt ge översiktlig 

och generell information om elevens kunskap samt ge vägledning i värderingen av vilka behov 

av stöd som kan vara nödvändiga (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

Black med kollegor (2003) menar att för att skapa planeringar med bra uppgifter, aktiviteter 

och frågeställningar krävs lärare med god social kompetens och goda ämneskunskaper. 

Författarna menar att aktiva elever skapar ett aktivt lärande och att lärarnas huvuduppgift 

ligger i att skapa bra uppgifter som leder till aktivitet hos eleverna. Black med kollegor (2003) 

menar att lärande inte är en passiv process av mottagande av kunskap utan en aktiv process 

med skapande av förståelse. Författarna anser att för att skapa aktiva och intresserade elever 

måste lärarna i planeringen av undervisningen utgå från elevernas erfarenheter och intressen. 

De menar också att formativ bedömning sker många gånger under en lektion, en dag, en vecka 

eller ett arbetsområde och att det är viktigt med dokumentation av elevernas prestationer för 

att göra en adekvat bedömning. 

Summerat kan sägas att pedagogisk planering av lektioner, skoldag, undervisningsteman är en 

viktig del i lärarnas dokumentation kring elevers kunskapsutveckling och även i 

bedömningsförfarandet gällande kunskaper hos elever. Den pedagogiska planeringen bör 
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innehålla tydliggjorda mål, bedömningskriterier, beskrivningar av arbetsområde och vara 

uppnåeliga för eleverna samt motivera deras fortsatta strävan mot kunskapskraven.  
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3 Teoretiskt förhållningssätt 

I min strävan efter att analysera och reflektera över vad resultatet av min studie framvisat har 

jag utgått från olika teoretiska förhållningssätt beroende av vad i mina insamlade data som 

jag tittat på. Eftersom studien i sig är ganska övergripande och behandlar kunskapsbedömning 

och stödinsatser ur flera aspekter gällande kunskapskartläggningar, bedömningskriterier, 

lärandesituationer och åtgärder och anpassningar behövdes att jag lutade mig mot flera 

teoretiska förhållningssätt som presenteras nedan. 

Det övergripande förhållningssätt jag främst analyserat resultatet via är det fenomenologiska 

perspektivet som Szklarski (2015) förklarat som att se essensen i mänskliga upplevelser och 

jag har främst tittat på lärarnas upplevelser av de teman jag valt att lägga upp min studie kring, 

det vill säga likvärdighet, kartläggning och bedömningsstöd, åtgärdsprogram och extra 

anpassningar, och pedagogisk planering. Dock lyser även det sociokulturella perspektivet 

(Säljö, 2014; Dysthe, 2003), en del av det ramfaktoriella perspektivet (Lundgren, 1999; 

Englund 1990; Öberg 2016) samt delvis också systemteoretiskt perspektiv (Lundahl & Öquist, 

2002) igenom i mitt sätt att utläsa mina insamlade data i de olika tematiseringarna gjorda i 

resultatet. 

Det sociokulturella perspektivet finns representerat genom den insyn jag fått i lärarnas sätt 

att se på lärande och deras och elevernas samverkan till elevernas egna utveckling i 

förhållande till sitt lärande såsom Säljö (2014) menar att lärandet sker i de mellanmänskliga 

relationerna. Det ramfaktoriella perspektivet spelar in gällande det som Lundgren (1999) 

benämner som ett tankeverktyg för utbildningsplanering och som jag uppfattar att lärarna i 

studien hela tiden har med beräkningen när de planerar sina arbetsområden med elevernas 

måluppfyllelse i åtanke, det vill säga det som läroplaner och kursplaner säger om centralt 

innehåll och kunskapskrav. Gällande det systemteoretiska perspektivet kändes det 

nödvändigt att se med de glasögonen när studiens resultat analyseras med utvärdering och 

bedömning i synfältet såsom Lundahl och Öqvist (2002) menar att om man inte ser konstansen 

kan man inte heller se variationen. 

3.1 Fenomenologiskt perspektiv 

Fenomenologi är ett sorts analysverktyg som kan hjälpa människan att förstå det hon upplever 

och lyfta fram och analysera olika fenomen hon stöter på. Szklarski (2015) säger att analysen 
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av fenomenet är att hitta det oföränderliga i mänskliga upplevelser, det som gör fenomenet 

till vad det är. Kvale och Brinkmann (2014) påtalar att det fenomenologiska förhållningssättet 

är ledande inom den kvalitativa forskningen då det handlar att beskriva människors 

upplevelser och erfarenheter av olika fenomen i vår omvärld. Szklarski (2015) menar att för 

att tolka och förstå mänskliga upplevelser krävs ett sammanhang och genom att förstå 

helheten kan man finna meningsinnehållet i dem. Kvale och Brinkmann (2014) anser att 

fenomenologin är ett bra alternativ för att synliggöra individers olika eller lika upplevelser och 

erfarenheter kring ett begrepp. 

3.2 Ramfaktor teori 

Lundgren (1999) menar att styrdokumentens ramar i förhållande till lärarnas pedagogiska 

praktik måste formas för att ge likvärdighet. Ramfaktorteorin är utformad kring att ramar ger 

utrymme för en pedagogisk process där förhållanden som påverkar, bidrar eller hämmar 

processen tas i beaktning i en analys av insamlade data (Lundgren, 1999). Englund (1990) 

påpekar att den pedagogiska processen står i centrum i all pedagogisk forskning och att det är 

avgörande vilka förutsättningar, ramar, som utgör utgångspunkten. Englund (1990) menar 

även att det bildas länkar som vidgar perspektivet på ett specifikt innehåll och historiskt kan 

kunskapsinnehållet i pedagogisk forskning betraktas i olika avgränsade perspektiv, varav det 

ramfaktoriella är ett perspektiv som bör beaktas. Öberg (2016) påtalar att det finns två 

huvudgrupper av ramfaktorer, ett yttre ramsystem som innefattar samhället, politiken, 

ekonomin med mera som påverkar styrdokumentens utformning och ett inre ramsystem som 

innefattar de faktorer som påverkar den dagliga pedagogiska verksamheten, till exempel 

lärarnas personliga bakgrund och elevernas förutsättningar. 

3.3 Systemteoretiskt perspektiv 

Lundahl och Öquist (2002) menar att variation är det mest centrala begreppet inom 

systemteori. Författarna förklarar att vid utvärdering av den pedagogiska processen är det 

viktigt att ta i beaktande vilka konsekvenser deltagarnas, lärarnas och elevernas, erfarenheter 

och upplevelser utanför det pedagogiska rummet kan få för utbildningen och 

kunskapsinhämtandet. Vidare menar Lundahl och Öquist (2002) att i ett sammankopplat 

system kan inte alla komponenter röra sig samtidigt och för att utveckling ska uppstå åt något 

håll måste någon komponent vara stilla, de talar om att se konstansen för att bli varse 

variationen. Lundahl och Öquist (2002) säger att ”Utvärdering gör inte anspråk på sanning, 
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men ska syfta till att fånga det som är relevant, skillnader som gör skillnad.” (s.99) och menar 

då att utvärderaren måste ta alla aspekter i betraktande för att se vad det som blev gjort 

gjorde, det vill säga att se de skillnader som är relevanta för den pedagogiska verksamheten 

framgent för att skapa en högre kunskap om hur pedagogisk planering, kartläggning eller 

bedömning ska utformas för varje individ utifrån dennes förutsättningar. 

3.4 Sociokulturell teori 

Både Säljö (2014) och Dysthe (2003) påtalar att ur ett sociokulturellt perspektiv sker lärande i 

interaktion och kommunikation med andra människor i ens omgivning, vuxna såväl som barn, 

i dialog och samspel med andra människor startar lärandeprocessen. Båda författarna talar 

även om lärande som situerat, det vill säga avhängt på omgivningen ur psykiskt, fysiskt och 

socialt hänseende. Säljö (2014) menar att det är under sociala aktiviteter i kommunikation 

med andra, barn och vuxna, som det man lär sig får mening och innebörd. Dysthe (2003) tar 

upp att med stöd av andra lär människan mer än på egen hand och att det är viktigt att barnets 

utvecklingszon identifieras för att kunna utmana och främja kunskapsutvecklingen, hon menar 

att detta är en av lärarnas viktigaste uppgifter. Säljö (2014) förklarar utvecklingszonen som 

den zon inom vilken eleven är mottaglig för stöd och förklaringar från till exempel en lärare. 

Både Dysthe (2003) och Säljö (2014) tar upp kommunikativa processer som centrala i 

lärandeprocesser, att språk och kommunikation, samspel och interaktion är grundvillkoret för 

att lärande och tänkande ska kunna ske. Dysthe (2003) säger att ”…kunskap konstrueras 

genom samarbete i en kontext.” (s.41)  
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4 Metod 

Syftet med studien var att få inblick i verksamma, inom grundsärskolan och träningsskolan, 

lärares förhållningssätt och erfarenheter kring kunskapsbedömning och stödinsatser för 

elever. För att få en uppfattning om vilken betydelse kunskapsbedömning och stödinsatser 

har för de verksamma lärarna användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Metoddelen är indelad i följande stycken: urval, undersökningsmetod, 

analysens genomförande, etiska överväganden, studiens kvalitet och trovärdighet och 

metoddiskussion. 

4.1 Urval 

Enligt Dalen (2015) är valet av informanter viktig för studiens tillförlitlighet. I min studie valde 

jag att söka informanter yrkesverksamma inom grundsärskolan och inriktningen 

träningsskolan. Det skickades ut e-post till rektorer (bilaga 2) för grundsärskolor i 16 olika 

kommuner i Sverige med en förfrågan om det kunde tänkas finnas några lärare villiga att ställa 

upp. Utifrån dessa utskick skapades kontakt med sex informanter. För att utöka underlaget 

frågade jag mina studiekamrater om de hade några förslag på kontakter jag kunde sträcka ut 

till varvid jag fick kontakt med ytterligare tre informanter. Urvalet är således ett 

tillgänglighetsurval med fokus på att informanterna är yrkesverksamma inom grundsärskolan 

och inriktning träningsskola. 

4.1.1. Bortfall 

En av informanterna skapades en inledande kontakt med men det föll sig så att det aldrig kom 

till en intervju varvid intervjuunderlaget blev åtta informanter istället för nio. 

4.1.2 Presentation av informanter 

Tabell 1. Nedan tabell visar informanternas nuvarande yrkestitel, utbildningsbakgrund och 

karriärtjänst, samt vilket arbetsuppdrag de har i nuläget. 

Lärare 
Nuvarande 
yrkestitel 

Bakgrund Nuvarande uppdrag 

1 Specialpedagog 
Förskollärare 
Specialpedagog 

Specialpedagog i 
grundskolan och 
grundsärskolan 

2 Speciallärare 
Grundskollärare 
Speciallärare, inriktning 
utvecklingsstörning 

Klasslärare i en blandklass 
2-6 grundsär- och 
träningsskolan 
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3 Rektor 

Bildlärare 
grundskolan/gymnasiet 
Specialpedagog 
Förstelärare i särskolan 

Tillförordnad rektor för 
grundsärskolan 1-6 och 
träningsskolan 1-9 

4 Speciallärare 
Grundskollärare 
Speciallärare, inriktning 
utvecklingsstörning 

Klasslärare i en blandklass 
1-2 grundsär- och 
träningsskolan 

5 Specialpedagog 
Fritidspedagog 
Specialpedagog, inriktning tal 
och språk 

Klasslärare träningsskolan 
och har en klass f-3  

6 Specialpedagog 
Förskollärare 
Specialpedagog 

Klasslärare träningsskolan 
och har en klass 7-9  

7 Speciallärare 
Förskollärare 
Speciallärare, inriktning 
utvecklingsstörning 

Klasslärare träningsskolan 
och har en klass 7-9  

8 Speciallärare 

Förskollärare 
Grundskollärare 
Speciallärare, inriktning 
utvecklingsstörning 

Klasslärare träningsskolan 
och har en klass 7-9  

En av mina informanter arbetar som specialpedagog med ett handledande uppdrag främst 

och en av mina informanter arbetar med ett rektorsuppdrag i dagsläget men i resultatet 

refereras informanter till som lärare 1–8 (se tabell 1). 

4.2 Undersökningsmetod 

Bryman (2016) menar att kvalitativ undersökningsmetod lämpar sig bäst för att undersöka 

lärares uppfattningar, varvid intervju valdes som datainsamlingsmetod. I en kvalitativ 

intervjustudie är frågeområdena bestämda i förväg men följdfrågorna kan bli annorlunda 

beroende på informanten. I en kvalitativ intervju är det enligt Kvale och Brinkman (2014) i 

samspelet mellan intervjuare och informant som ny kunskap skapas, författarna menar även 

att syftet med en kvalitativ undersökning är att få en noggrann beskrivning av det fenomen 

som undersöks i studien. Bryman (2016) säger att målet med en kvalitativ intervju är att 

försöka erhålla kunskap om och insikt i informantens sätt att se omvärlden. 

4.2.1 Intervju 

Utifrån syftet formulerades fyra forskningsfrågor med inriktning mot vad lärarna har för 

erfarenhet och förhållningssätt till kartläggning, bedömningsstöd, extra anpassningar, 

åtgärdsprogram och pedagogiska planeringar utifrån deras erfarenheter, kunskaper och 

utbildning. Därefter formulerades intervjun med fem inledande frågor om lärarnas bakgrund 

och vilken inriktning de undervisade inom, och nio intervjufrågor under forskningsfrågorna 
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som svarade mot det jag hade för avsikt att undersöka. Jag frågade upp om vilka 

kartläggningsmaterial och/ eller metoder som lärarna använde och vilka hinder eller 

möjligheter lärarna ser i arbetet med kartläggning av elevernas kunskaper och behov, vilka 

erfarenheter lärarna har av skolverkets bedömningsstöd i matematik och svenska, hur lärarna 

använder sig av den kartläggning de gör samt vilka tidsramar som arbetet med kartläggning 

av kunskaper och behov som lärarna har.  

4.2.2 Genomförande 

Inför intervjuerna skickades ett kort informationsbrev till informanterna där intervjun kort 

förklarades och vad den skulle handla om samt hur det skulle gå till (bilaga 3). 

Intervjuerna utfördes till viss del via telefon och till viss del med fysiska möten. Av de fysiska 

mötena utfördes två intervjuer i informanternas klassrum, en intervju i ett sammanträdesrum 

och en i hemmiljö. Vid telefonintervjuerna valde jag att sätta mig i en enskild och ostörd lokal 

och jag upplevde att mina informanter även satt enskilt och i ostörd miljö. Vid 

intervjutillfällena informerades informanterna ännu en gång om de etiska principerna och 

deras rätt att avbryta sitt deltagande i studien om så önskades. Intervjuerna tog ca 30-45 

minuter att genomföra och jag gjorde en till två intervjuer under respektive intervjudag inom 

en tidsperiod av fyra veckor. 

De fysiska intervjuerna spelades in med mobiltelefon med hjälp av Röstinspelning, en 

applikation hämtad från Galaxy Apps och telefonintervjuerna spelades in med mobiltelefon 

med hjälp av ACR, en samtalsinspelningsapplikation hämtad från Google Play. Därefter 

transkriberades intervjuerna i sin helhet för svarsanalys och resultatsammanställning. 

Ljudfilerna kommer att raderas när arbetet är opponerat, examinerat och godkänt. 

4.3 Etiska överväganden 

Inför intervjuerna skrevs och skickades ett informationsbrev via e-post till informanterna 

(bilaga 3). I informationsbrevet togs hänsyn till God forskningsed (Vetenskapsrådet, 2017) och 

formulerades utifrån denna med dessa fyra punkter som grund: 

• Upplysning av forskningens syfte – I informationsbrevet gav jag en kort beskrivning av 

undersökningen, vilket syfte den hade och informerade om att det var frivilligt att 

delta. Denna information upprepade jag muntligt vid intervjuerna. 
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• Samtycke till att medverka – Jag informerade informanterna innan intervjun startade 

om deras rätt att avbryta sin medverkan i studien när som helst, det vill säga innan, 

under eller efter intervjutillfället. 

• Konfidentialitet och integritet – Att utomstående inte ska kunna identifiera 

informanterna är viktigt och detta innebär att jag inte nämner några namn, 

arbetsplatser eller hemkommuner i studien. 

• Studiens nyttjande – Informanterna erhöll information från mig angående att allt som 

sägs och spelas in bara kommer att användas i studiens syfte och därefter kommer 

ljudfilerna att raderas. Informanterna informerades även om att resultatet av studien 

kommer att redovisas i ett examensarbete som kan komma att publiceras i sin helhet 

på Digitala Vetenskapliga Arkivet (www.diva-portal.org). 

 

4.4 Analysens genomförande 

I kvalitativ forskning menar Kvale och Brinkman (2014) samt Fejes och Thornberg (2015) att 

fokus ligger på vad informanterna säger men även hur det sägs och därför lades vikt vid att 

fortlöpande transkribera och analysera intervjustoffet jag fått från mina informanter. Även 

Bryman (2016) påtalar att det är viktigt att transkribera och analysera sitt insamlade material 

fortlöpande då detta ger att intervjuaren har intervjutillfället klart i minnet och således kan ha 

bättre kontroll över medvetna och omedvetna tolkningar som kanske görs vid intervjutillfället.  

Enligt Bryman (2016) är tematisering av data den vanligaste metoden att använda vid analys 

av kvalitativa studier och således valde jag att tematisera mina informanters svar utifrån 

teman jag förutbestämt i enlighet med studiens syfte: kartläggning, bedömningsstöd, extra 

anpassningar, åtgärdsprogram, och pedagogisk planering. Under inläsning av 

bakgrundsmaterial, intervjuerna och transkriberingen och tematiseringen av intervjusvaren 

utkristalliserade sig ytterligare ett tema, likvärdighet, och eftersom likvärdighet i skolan tas 

upp som ett centralt begrepp av regeringen (prop. 2014/15:137) gällande bedömning och 

betygsättning samt att ett antal forskare, bland andra Kroksmark (2013) och Andersson 

(2001), inom det pedagogiska området benämner det som ett nyckelbegrepp och en viktig del 

i skolans värld valdes det som ett av de områden studiens resultat byggts upp kring. 
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Intervjuerna transkriberades ordagrant och detta menar Bryman (2016) är en fördel utifrån 

att informanternas uttryckssätt och ordval bibehålls, men han menar dock att nackdelen kan 

vara att högen av data kan bli väldigt stor och det kan således ställa till besvär när forskaren 

ska hitta essensen från studien i intervjuerna. Därefter lästes transkriptionerna igenom ett 

flertal gånger med studiens syfte och frågeställningar i fokus. Transkriptionerna färgkodades 

utifrån frågeställningar och andra likartade upptäckter för att hitta svar som stämde överens 

men de i studien förutbestämda teman (Fejes & Thornberg 2015). 

Studiens helhet analyserades ur ett fenomenologiskt förhållningssätt då det var lärarnas 

upplevelser och erfarenheter som bearbetades utifrån det resultat som mina intervjufrågor 

gav. De teman som studiens resultat delades in i analyserades utifrån: 

- Det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014; Dysthe, 2003), gällande lärarnas syn på 

lärande och lärandeprocesser samt deras erfarenheter av elevsamverkan och 

samspelet mellan lärare och elev. Och detta sågs främst i lärarnas upplevelser och 

erfarenheter kring tematiseringen kring pedagogisk planering och 

kunskapsbedömning. 

- Det ramfaktoriella perspektivet (Lundgren, 1999; Englund, 1990; Öberg, 2016) kändes 

relevant att använda när temat kring de ramar lärarna benämnde för lärandet, 

kunskapsbedömningar och även vid pedagogisk planering, av lärandesituationer och 

arbetsområden i hänseende mot måluppfyllelsen mot de kriterier som finns i 

styrdokumenten men även gällande de inre ramarna som elevernas tidigare 

erfarenheter och upplevelser. 

- Det systemteoretiska perspektivet (Lundahl & Öquist, 2002) användes för att titta på 

lärarnas upplevelser av kartläggnings- och bedömningsförfarandets relation till elevers 

helhet, det vill säga hur vardagssystemen påverkar lärarnas möjligheter till att skapa 

relationer och/ eller göra adekvata kartläggningar och bedömningar som beskriver 

eleven och hens individuella förutsättningar och behov ur ett helhetsperspektiv. 

- Gällande tematiseringen angående åtgärdsprogram och extra anpassningar sågs detta 

ur ett fenomenologiskt perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014; Szklarski, 2015) där jag 

försökte analysera dessa åtgärder och insatser som fenomen i lärarens vardag. 
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Citat och uttalanden sammanfördes under specifika rubriker i resultatdelen och 

sammanfattades därefter i slutet av varje rubricering. Sammanfattningarna gjordes med 

studiens syfte och frågeställningar som utgångspunkt. 

4.5 Studiens kvalitet och trovärdighet 

Bryman (2016) menar att intervjuer ökar trovärdigheten i en studie, han menar att öppna 

intervjufrågor där informanterna får möjlighet till att utveckla och fördjupa sina svar leder till 

en högre trovärdighet. Bryman (2016) säger även att en kvalitativ studie utgår från fyra 

delkriterier såsom trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmationsmöjlighet och 

med det menar han att studiens trovärdighet ökar ju fler informanter studien har och att 

studiens resultat ska vara överförbart till en framtida likartad studie samt att studiens 

pålitlighet säkerställs utifrån underlaget i datainsamlandet och att möjligheten till 

konfirmation av studiens resultat finns. Kvale och Brinkmann (2014) menar att kvaliteten av 

studien ställs i förhållande till resultatets möjlighet till att återskapas av andra forskare vid ett 

senare tillfälle. De menar även att studiens trovärdighet är avhängd på att studien är 

välgrundad med försvarbar och övertygande argumentation (Kvale & Brinkmann 2014). 

4.6 Metoddiskussion 

Gällande återskapandet av denna studie med likartat resultat tror jag att det kan bli svårt då 

den är baserad på lärares uppfattningar om fenomen i grundsärskolan som är i förändring, 

och då menar jag att den nya läroplanen nyligen förändrats med nytt årskursrelaterat centralt 

innehåll samt att det nu finns kunskapskrav redan från år 3 i vissa ämnen och att detta inte 

ännu hunnit implementerats i de tillfrågade lärarnas praktik. Studien ger en indikation på 

lärarnas uppfattningar om kunskapsbedömning i förhållande till stödinsatser i dagsläget men 

det kan ha förändrats om något år då den nya läroplanen implementerats. Då 

kunskapsbedömning och kunskapskrav är ett utvecklingsområde inom grundsärskolan är 

sannolikheten till ett likartat resultat vid ett senare tillfälle liten. Om studiens gjorts med ett 

större underlag och skulle kvaliteten och trovärdigheten vara högre. Även en bättre 

förberedd, utformad och prövad intervjuguide hade kunnat ge en större trovärdighet då 

studiens frågeställningar och syfte således kunnat omformulerats och möjligen ge ett 

intressantare och bättre resultat.  
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5 Resultat 

Resultatet presenteras utifrån lärarnas erfarenheter och förhållningssätt kring de teman som 

arbetet är uppbyggt kring, det vill säga likvärdighet, kartläggning och bedömningsstöd, 

åtgärdsprogram och extra anpassningar, och pedagogisk planering. Varje avsnitt 

sammanfattas kort i avsikt att sammanfoga lärarnas uppfattning kring området i fråga. 

5.1 Likvärdighet 

I intervjuerna benämndes likvärdighet av fem lärare som ett problem i särskolan idag eftersom 

de upplever att bristen på nationella hjälpmedel såsom bedömningsmaterial och 

kartläggningsmaterial utformat för deras verksamheter är stor. Tre av lärarna nämner inte 

likvärdighet som begrepp alls under intervjun. 

De lärare som pratar om likvärdighet tror att den nya läroplanen med indelning i stadier är en 

bra start för att skapa en likvärdighet inom särskolan. Att det nu finns kunskapskrav från 

årskurs 3 i grundsärskolan ses som ett steg i rätt riktning mot en likvärdigare skola där 

möjligheter finns för att skapa likvärdighet över landet. Lärare 3 anser att bedömningsstöden 

blir en hjälp i likvärdighetsarbetet och hen säger att:

”Ja, bara den här reviderade kursplan som vi har fått nu att även ifrån årskurs tre 

vad vi ska syssla med egentligen, det är ju bra tycker jag. …det är ganska bra att 

man nu samlar upp och att vi kan få samma utgångläge och lite likvärdiga direktiv.”

Att det fortfarande bara finns kunskapskrav i årskurs 9 inom inriktningen träningsskola upplevs 

av fyra av de tillfrågade lärarna som ett problem, gällande mot vilka riktlinjer 

kunskapsbedömningen ska ske under låg- och mellanstadiet, även om det med den reviderade 

läroplanen och det stadieindelade centrala innehållet ger en fingervisning om i vilken riktning 

lärarna ska bedöma elevernas kunskapsutveckling. Lärare 8 menar att det borde finnas 

nationella bedömningsstöd även inom inriktningen träningsskola för att främja likvärdigheten 

över landet.

”…vi ska erbjuda en likvärdig skola. Vi kan ju inte göra det inom vår egen kommun, 

för det finns inget…Det finns ingen kartläggning, det finns inget bedömningsstöd, 

ingen av de här sakerna som är anpassade för våra elever… …Om vi nu ska vara 
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likvärdiga, tänker jag, men absolut jätteviktigt att kartlägga, men vi får göra det på 

vårt eget sätt.”

Både lärare 7 och lärare 8 är verksamma inom inriktningen träningsskola årskurs 7-9 och 

påpekar att det blir svårt att få rättvis och likvärdig bedömning när lärarna ska sitta själva och 

uppfinna sitt eget ”hittepå” gällande bedömningen mot centralt innehåll och kunskapskrav. 

5.1.1 Sammanfattning Likvärdighet 

De fem lärarna i studien som nämner likvärdighet anser att den reviderade kursplanen är ett 

steg i rätt riktning och ger bättre förutsättningar till en likvärdig och rättvis bedömning, vilket 

i längden bör leda till en likvärdigare utbildning. Gällande kunskapsbedömningar i låg- och 

mellanstadiet mot kunskapskrav upplevs det av de fyra lärarna som arbetar i inriktning 

träningsskolan som problematiskt eftersom att det inte finns kunskapskrav förrän i år 9 även 

om det med den reviderade läroplanen nu finns centralt innehåll som är stadieindelat. Om det 

fanns nationella bedömningsstöd för grundsärskolans alla ämnen och ämnesområden med 

kunskapskrav i de olika årskurserna påtalar en av informanterna att det skulle kunna vara en 

väg till större likvärdighet över landet i grundsärskolan, i likhet med de nationella 

bedömningsstöd som finns för grundskolan. 

5.2 Kartläggning och bedömningsstöd 

5.2.1 Kartläggning 

Alla lärarna menar att den viktigaste aspekten gällande kartläggningar av elever i 

grundsärskolan och träningsskolan är att man har en relation och att eleven känner sig trygg 

med läraren innan det är möjligt att göra kartläggningar som ska ge bra grund för vidare arbete 

med eleverna. Detta gäller i alla aspekter runt kartläggningsförfarandet, om det handlar om 

kunskaper och bedömning eller vidare arbete med extra anpassningar och åtgärdsprogram 

såväl som arbete med pedagogiska planeringar och individuella utvecklingsplaner. Lärare 1 

säger att:

”Kartläggning handlar om att se över elevens styrkor och svårigheter och göra sig 

en bedömning eller en plattform att stå på egentligen. Någonting man kan utgå 

ifrån så man vet vad man har att jobba med så att säga.”

En sak alla lärarna benämner om kartläggning, av elevers styrkor, svagheter, kunskapsnivåer 

och behov, är att det är ett viktigt verktyg i arbetet med eleverna. Det benämns av samtliga 



Erika Liljefelt  Examensarbete, 30 hp 

(f.d. Olsson Pernbrink) Speciallärarprogrammet med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp 

31 
 

som grunden eller basen till allt arbete kring eleverna. Alla lärarna tycker att möjligheterna 

med kartläggning är just att få en bas att utgå ifrån och hitta vilka nya utmaningar som eleven 

och lärarna kan/ska ställas inför. Detta för att kunna göra adekvata val i aspekten extra 

anpassningar och framåtsyftande planeringar för att ge förutsättningar till eleverna att uppnå 

de kunskapskrav som föreskrivs i styrdokumenten utifrån elevernas förutsättningar. Att hitta 

rätt nivå för att kunna utmana eleven i hens proximala utvecklingsnivå är viktigt för alla 

lärarna. Lärare 8 säger att:

”Om jag inte tittar på eleverna och vad de stöter på för svårigheter då kan jag ju 

inte heller hitta vägar för att hjälpa dem med det för att komma vidare i sitt 

lärande.”

I förhållande till lärande och kunskapskrav anser alla lärarna i studien att det är viktigt att ha 

en klar bild över vad eleverna kan och klarar av för att ge de bästa förutsättningarna till 

elevernas framåtskridande utveckling. 

Kartläggningar ger information till lärarna om elevens behov och hur de ska anpassa för att 

det ska vara möjligt för eleven att vara med och delta i samt ta till sig undervisningen. Lärare 

7 menar att:

”Syftet med kartläggningen är att kunna synliggöra egentligen, både för mig själv 

och för eleven vart vi är på väg.”

Informationen lärarna kan få från kartläggningsförfarandet menar de ger förutsättningar för 

att lägga upp pedagogiska planeringar som svarar till vilka behov eleverna har och utifrån 

detta ge de bästa förutsättningarna för vidare kunskapsutveckling och möjligheter att nå de 

kunskapskrav som styrdokumenten föreskriver. 

Lärare 8 talar om att när lärare kartlägger elever i träningsskolan är det i ett vidare perspektiv 

de tittar då eleverna de har besitter en större komplexitet och det eleven kan ena dagen kan 

vara jättesvårt nästa dag och det gör att arbetet med kartläggning och bedömning av 

kunskaper påverkas av hela elevens situation, med detta menar lärare 8 att om eleven haft en 

dålig start på dagen kan eleven vara ur balans och detta påverkar hela deras dag i skolan med 

skolarbetet. Därför menar lärare 8 att den löpande bedömningen av elevernas kunskaper och 

behov bör ske ur med ett formativt bedömningsperspektiv där man kan göra bedömningar av 
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kunskaper i ett sammanhang som har verklighetsförankring och där man tar hänsyn till vilken 

dagsform eleven har. 

Alla lärarna säger att det är viktigt att kartlägga eleven ur ett helhetsperspektiv då man tittar 

på tre aspekter: individen, gruppen och organisationen. Individperspektivet är viktigt menar 

lärarna i studien för att utröna vilka förutsättningar eleven har utifrån sina egna styrkor och 

svagheter och vad man kan bygga på individuellt, och hänsyn tas till elevens individuella 

förutsättningar gällande arbetssätt, metoder och lärmiljö. Lärarna säger att grupperspektivet 

är viktigt för att utkristallisera hur och varför eleven fungerar i gruppsammanhang och hur 

gruppen fungerar för eleven och vad man eventuellt kan förändra eller förbättra för att eleven 

ska få de bästa förutsättningarna i ett gruppsammanhang. Gällande organisationsperspektivet 

anser lärarna att det alltid är viktigt att se över organisationen, finns de förutsättningar som 

krävs, är lokalerna anpassade på ett adekvat sätt, är lärmiljön utformad på bästa sätt och finns 

de resurser som behövs. 

Lärare 8 menar att dokumentationen kring eleverna utgör basen för att utröna hur de ska 

kunna anpassa verksamheten på bästa sätt utifrån elevernas förutsättningar och behov. 

Dokumentationen ger förutsättningar för lärarna att göra pedagogiska planeringar som svarar 

till att ge eleverna de bästa förutsättningarna för framåtskridande utveckling och lärande i 

förhållande till deras måluppfyllelse. Lärare 3 påpekar att vid kartläggningsförfarandet bör det 

utkristalliseras ett mönster som gör det möjligt att se om de som lärare kan ändra eller 

anpassa sig själva och sitt arbetssätt och metoder samt att man kan se allt som finns runt 

omkring eleven. Med detta menar hen att vid kartläggningar av elevernas kunskaper och 

behov kan man hitta mönster för vad som fungerar för eleven och således kunna skapa/ 

revidera de pedagogiska planeringar som syftar till elevens framåtskridande utveckling mot 

högre måluppfyllelse. 

Lärare 3 påtalar även vikten av att låta arbetet ta tid, alltså tid till utförande av extra 

anpassningar och åtgärder för att det ska gå att göra en bra uppföljning och utvärdering av de 

stödinsatser som satts in för att ge eleven de bästa förutsättningarna till utveckling mot 

kunskapskraven. Hen menar att det är viktigt att ha en ”Håll i och håll ut”-attityd i förhållande 

till de insatser som sätts in då det kan ta tid innan insatserna visar att progression mot en 

högre kunskapsnivå sker. 
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Att arbetet med kartläggningar av kunskaper utifrån kunskapskraven i läroplanen är ett 

förbättringsområde talar 7 av 8 lärare om medan en av lärarna idag är ganska nöjd med de 

kartläggningsmaterial som finns att tillgå. Lärarna som arbetar i träningsskolan är alla rörande 

överens om att det vore bra med ett ”färdigt” kartläggningsmaterial som är anpassat till deras 

verksamhet då de upplever att det vore bra att ha som en grund för framåtsyftande arbete 

med pedagogiska planeringar, bedömning av kunskap och utifrån individens förutsättningar 

och behov skapa en bra skolmiljö för eleverna. Lärare 7 menar att arbete runt kartläggningar 

och skriftlig dokumentation är ett förbättringsområde som behöver utvecklas såväl nationellt 

som regionalt och kommunalt. 

Alla lärarna talar om bristen på tid för skriftlig dokumentation och mycket av den kartläggning 

och bedömning av kunskaper som de gör blir sparat i minnet och skrivs först ner inför 

utvecklingssamtal och upprättandet av individuella utvecklingsplaner, IUP:er. Lärare 6 

uttrycker att:

”Ja, någon form av kartläggning, men om man tänker på svenska eller läsning och 

så där så är de ju på så grundläggande nivå så att det är inte något som jag skriver 

ner egentligen. Utan jag har det inbyggt här [pekar på huvudet]. Tyvärr!”

Arbetet med utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner, IUP, görs vanligen en gång 

per termin. Lärare 2 berättar om en omdömesblankett från Skolverket som de använder vid 

terminsavslut för att kolla av hur eleverna ligger till, i förhållande till kunskapskraven. Flera av 

lärarna talar om att de använder kartläggningar av elevers kunskaper och behov som en grund 

när de skriver IUP:er och gör sina pedagogiska planeringar. Lärare 5 berättar att hen ser 

elevens IUP som en form av kartläggning av kunskapsprofilen och den använder hen dagligen 

i planeringen av det dagliga arbetet med eleven. 

Sex av åtta lärare berättar att de i arbetslaget har veckovisa möten där de pratar om eleverna 

och gör vad de kallar en muntlig kartläggning och utvärdering av arbetet som gjorts/ görs med 

eleverna. Vid dessa möten samtalas om vad som gjorts, hur arbetet fortskrider, hur de ska gå 

vidare och vilka material och metoder som vara lämpliga i det fortsatta arbetet och hela tiden 

med elevernas individuella framåtskridande kunskapsutveckling, förutsättningar och behov i 

fokus. 
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Tre av lärarna talar om hur det vore önskvärt att ha ett kartläggningsmaterial som gick att 

använda i samverkan med eleverna för att öka deras inflytande gällande upprättandet av 

delmål och framåtsyftande planering. Lärare 5 uttrycker det som:

”En önskan som man kan ha, men vad som är svårt är när du har elever på den 

utvecklingsnivå man har.”

Lärare 4 talar om kartläggning av kunskaper som ett kvitto på vart eleven befinner sig, ett 

nuläge som ger en fingervisning till hur hen som lärare ska gå vidare med eleven, och sedan 

kunna använda den som ett bedömningsmaterial i uppföljningen för att checka av om eleven 

kommit vidare i sitt lärande. Hen säger:

”Så man kan ju använda det summativt och man kan använda det formativt. Det 

är ett bra verktyg, faktiskt för att jag ska kunna jobba professionellt.”

5.2.2 Kartläggningsmaterial 

Av de i studien medverkande lärarna säger sju av åtta att de inte använder något särskilt 

kartläggningsmaterial. De utgår istället från läroplanen och har lokalt på skolan skapat 

matriser över ämnenas och ämnesområdenas centrala innehåll och kunskapskrav. I ett fall, 

inriktning träningsskola, har de skapat en form av trappa där det finns definierat både 

grundläggande och fördjupande nivå av kunskapskrav och att man i den kan anteckna nuläge 

och framåtskridande utveckling. Lärare 1 och lärare 3 uttrycker att man testar sig fram och 

söker efter fungerande material, exempelvis har man provat Skolkompassen och 

Vardagskompassen samt ett särskilt kommunalt kartläggningsmaterial som en svensk 

kommun har tagit fram. Men en sak som alla lärarna är överens om är att de material som 

finns tillgängliga ofta riktar sig mer mot arbetsmiljömål, arbetssättsmål och metodmål än 

kunskapsmässiga mål och kunskapsutvecklingsmål. 

Lärare 8 uttrycker att det är en brist att det inte finns någon bra mall att följa och att det är 

svårt att hitta material för att kunna bedöma progression i träningsskolans ämnesområden. 

Hen säger att hen bland annat tittar på hur man arbetar med bedömning och kartläggning av 

kunskaper i förskoleklass och årskurs 1 samt att hen använder sig av den tanken som finns i 

materialet Kunskapsblommor som är utvecklat utifrån grundskolans kunskapskrav i 

matematik, svenska och engelska årskurs 1-3 och 4-6. 
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Lärare 4 använder ett flertal material när hen kartlägger sina elever i grundsärskolan och 

träningsskolan. Hen nämner tillexempel materialen Mina mål – träningsskolan, Skolverkets 

bedömningsstöd i matematik och svenska, Fonolek, Begreppsträning pärm 1, 2 och 3. 

5.2.3 Bedömningsstöd 

De två lärare som använt sig av/ satt sig in i Skolverkets bedömningsstöd för grundsärskolan 

upplever att det är ett bra grundläggande material för bedömning, att lärarna får veta hur 

eleverna ligger till i förhållande till kunskapskraven. Lärarna upplever det som bra att ha lite 

ramar för vad och hur man ska testa elevernas kunskapsnivåer och hur man gör 

bedömningarna utifrån kunskapskraven i styrdokumenten. Men de lärare som arbetar i 

inriktningen träningsskolan upplever inte att det är ett material som är användbart i arbetet 

med deras elever och de efterlyser ett bedömningsstöd riktat mot de kunskapskrav som finns 

i träningsskolans ämnesområden. Lärare 8 talar om att hen önskar att:

”…jag skulle ha ett stöd så att jag skulle kunna göra den där bedömningen. Vilket 

jag upplever är svårt. Nu har det blivit förändringar, att det är ett centralt innehåll 

som de [Skolverket, förf. anm.] har på något sätt delat stadievis men det är 

fortfarande kunskapskrav där jag ska bedöma ifrån år 1-9. [kunskapskrav i 

träningsskolan är i slutet av år 9, förf. anm.]”

Alla lärarna i studien talar om läroplanen och det centrala innehållet samt kunskapskraven 

som ett bedömningsstöd, men de anser alla att ett centralt framtaget nationellt 

bedömningsstöd för såväl grundsärskolan som inriktningen träningsskola är önskvärt. 

Lärare 4 och lärare 2 som arbetar med en blandad klass med elever i grundsärskolan och elever 

med inriktningen träningsskola upplever att bedömningsstödet som skolverket skapat är ett 

bra verktyg och en bra grund till bedömning inför de kunskapskrav och betyg som kommer för 

varje elev. Lärare 4 anser att även för de elever hen har i inriktningen träningsskola är det ett 

bra verktyg för att avgöra huruvida de klarar att läsa ämnen delvis eller inte samt att hen även 

använder de bedömningsmaterial hen har mot inriktning träningsskola i sitt arbete med 

bedömning av elever i grundsärskolan för att se om det finns och vad det finns för luckor som 

man kan arbeta med. Lärare 4 har även använt skolverkets bedömningsstöd i matematik när 

hen skulle överlämna en klass 6. Hen upplevde att materialet var väl fungerande och att det 

gav en god överblick på inte bara elevernas kunskaper ur ett summativt perspektiv utan även 
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bra insikt i elevernas förmågor i matematik och strategier för att lösa uppgifter ur ett formativt 

perspektiv. Lärare 4 menar att:

”…det blev väldigt tydligt om man dessutom noterar hur eleven tänker så det här 

att bara bedöma mot kunskapskraven säger egentligen inte så mycket, det blir ju 

mera att man bara summativt checkar av.”

Lärare 7 påtalar att bedömning och kartläggning av kunskaper är ett frågetecken för många 

lärare verksamma i grundsärskolan eftersom många har en bakgrund inom verksamheter där 

kunskapsbedömning och betygsättning inte varit aktuell. Hen berättar att kollegor ställt 

frågorna:

”Hur ska jag göra? Och hur ska jag tänka vid bedömning?”

5.2.4 Sammanfattning Kartläggning och bedömning 

Det upplevs av sju av åtta informanter att kartläggningsmaterial utifrån kunskapskrav är svårt 

att hitta som är bra utformade och har en tydlig koppling till deras verksamhet och elever. De 

bedömningsstöd som finns för grundsärskolan är bara för årskurs 1-6 och det finns inget 

bedömningsstöd för årskurs 7-9. Lärarna i träningsskolan upplever därför att de måste göra 

sitt eget ”hittepå” utifrån de kunskapskrav och betygskriterier som finns i läroplanen genom 

att titta på de bedömningsmaterial och kunskapskartläggningar som finns att tillgå för 

exempelvis grundskolans årskurs 1-3 och 4-6 och grundsärskolans årskurs 1-6. 

De kartläggningsmaterial som finns är upplevs ofta som mer relaterade till lärmiljö, arbetssätt 

och metoder i förhållande till elevernas behov snarare än elevernas kunskaper i förhållande 

till kunskapskraven. 

Lärarna som medverkat i studien och är verksamma i grundsärskolan och/eller inriktning 

träningsskola gör regelbundna kartläggningar och bedömningar av sina elever, i stort på daglig 

basis, men dokumentationen sker mest i minnet på verksamma lärare och visserligen har 

lärarna som medverkat i studien lång erfarenhet och stor kunskap och deras kapacitet att 

spara i ”hårddisken” bör inte underskattas. Däremot kan problem uppstå vid exempelvis 

överlämningar eller om en elev eller vårdnadshavare vill se dokumentationen som lett fram 

till bedömning av kunskap och eventuella betyg eller när åtgärdsprogram skall upprättas. 
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En aspekt som även utkristalliserats är det faktum att lärarnas bakgrund inom verksamheter 

som förskola och fritids spelar roll gällande bedömningsaspekten då detta inte är 

verksamheter som har kunskapskrav att uppnå eller bedöma och bristen på erfarenhet och 

utbildning i bedömning skapar problem för de verksamma lärarna. En jämförelse som kan 

göras är de svårigheter med betygsättning som många grundskollärare i mellanstadiet 

upplevde när betyg infördes från årskurs 6. Det faller på rektorer att tillgodose lärarnas 

kompetensutveckling angående bedömning och betyg för att lärarna professionellt ska kunna 

utföra sitt arbete. 

5.3 Åtgärdsprogram och Extra anpassningar 

5.3.1 Åtgärdsprogram 

Studien visar att åtgärdsprogram i särskolan inte är särskilt vanligt förekommande. Sju av de 

lärare som medverkat i studien upplever att de extra anpassningar som görs dagligen oftast 

ger resultat. De verksamma lärarna gör hela tiden nya anpassningar utifrån elevernas 

individuella behov och sju av lärarna i studien beskriver åtgärdsprogram som något man sätter 

in vid extrema situationer som till exempel vid ett extremt utåtagerande beteende, eller en 

extremt resurskrävande situation av någon annan anledning. Tre av lärarna i studien beskriver 

åtgärdsprogram som ett verktyg för att garantera att eleven får de resurser som behövs för 

att insatserna ska bli verklighet och de menar då rent ekonomiskt att det är nödvändigt med 

åtgärdsprogram om man exempelvis behöver anställa extra personal under en period. Lärare 

3 berättar att:

”Det skriver vi idag oftare än tidigare. När vi skriver åtgärdsprogram så handlar det 

ofta om att vi behöver extra resurser.”

Praktiken att skriva åtgärdsprogram skiljer sig mellan de olika lärarna i studien. Lärare 2 säger 

att eftersom de anser att allt de gör i princip är åtgärder känns det inte riktigt nödvändigt att 

skriva åtgärdsprogram. Lärare 1 menar att om svårigheterna är stora och större insatser krävs 

då är åtgärdsprogram bra då det finns dokumenterat och uppföljning och utvärdering av 

insatserna underlättas. Lärare 6 menar att hen haft elever där man kunnat tänka att om de 

gått i en annan skolform skulle ett åtgärdsprogram ha upprättats men att det inte blir gjort i 

inriktning träningsskola i samma utsträckning om det inte är något väldigt extremt. Lärare 5 

anser att i arbetet med sina elever handlar det egentligen hela tiden om extrema 
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extraanpassningar och hen benämner det som ”åtgärdsprogram hela vägen” men att det 

dokumenteras mera i elevernas IUP:er i varje ämnesområde och att det i princip är detsamma 

som ett åtgärdsprogram. Lärare 8 menar att det är väldigt sällan som de inte klarar att 

extraanpassa verksamheten utifrån eleverna och att de som lärare hela tiden gör 

extraanpassningar men att när det inte fungerar, då i extremfall, skrivs ett åtgärdsprogram 

och då främst för att garantera att de ekonomiska resurserna skjuts till. 

5.3.2 Extra anpassningar 

När det kommer till begreppet extra anpassningar är det något som samtliga lärare som 

medverkat i studien menar att verksamma lärare i grundsärskolan använder till vardags i sin 

verksamhet. Lärare 2 säger att:

”Det har ju stor betydelse för våra elever för det finns ju hela tiden i vår vardag för 

alla elever. Det ligger ju liksom till grund för vårt arbete med eleverna, så det finns 

hela tiden.” 

Alla lärarna i studien säger att det är deras dagliga arbetssätt, att hela verksamheten och 

arbetet med eleverna utgår från att individanpassa och göra extra anpassningar. Svårigheten 

som lärarna upplever är hur de ska definiera extra anpassningar i sin verksamhet då de 

upplever att den definition som finns exempelvis hos Skolverket blir lite konstig eftersom den 

i stort beskriver hur deras verksamhet är uppbyggd. 

Lärare 3 säger att begreppet extra anpassningar är något de funderat mycket kring i 

särskolesammanhang och hen menar att om man jämför med grundskolan och vad man kallar 

extra anpassningar och särskilt stöd i de sammanhangen är det något som sker per automatik 

i grundsärskolans verksamheter, det finns med i den dagliga verksamheten. Lärare 4 utrycker 

att hen tycker det är svårt att veta skillnaden mellan de normala anpassningar hen gör och vad 

som ska definieras som extra anpassningar och särskilt stöd i åtgärdsprogram men att en 

definition hen talar om som extra anpassningar och/eller särskilt stöd är insatser hen gör 

under en längre period eller särskilda anpassningar. 

Lärare 5 talar om extra anpassningar utifrån tillrättaläggande av så mycket hen kan gällande 

möblering, arbetsmetoder, arbetssätt, struktur och tydliggörande av schema och skoldag för 

eleverna. Hen menar att:
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”Vad som är tänkbart just nu med de medel som finns! Det är extra anpassningar 

för mig.”

Lärare 6 säger att extra anpassningar innebär att hen varje dag måste utgå från varje elev 

individuellt och anpassa utifrån vad de behöver just den dagen för att det ska bli en bra dag. 

5.3.3 Sammanfattning Åtgärdsprogram och Extra anpassningar 

De flesta lärare upplever det svårt att göra bedömningar gentemot kunskapsmålen och att 

detta kan ha en inverkan på det fåtal åtgärdsprogram som skrivs. Dock är tron, hos de 

medverkande lärarna i studien, att det nu kan komma att bli lättare att göra 

kunskapsbedömningar i relation till kunskapskrav sedan den reviderade läroplanen. Däremot 

upplever de fyra lärare som arbetar i de högre årskurserna och då främst i inriktningen 

träningsskolan att det fortfarande saknas bedömningsunderlag som i förlängningen ger ett 

svårare uppdrag när det gäller att se huruvida en elev är i behov av särskilt stöd och eventuellt 

ett åtgärdsprogram. Upplevelsen hos sju av de tillfrågade lärarna är att det i första hand skrivs 

åtgärdsprogram när det handlar om att få till extra resurser rent ekonomiskt som till exempel 

att man behöver anställa en extra personal eller liknande. 

Extra anpassningar enligt Skolverkets och Specialpedagogiska Skolmyndighetens definitioner, 

påtalar samtliga lärare i studien, beskriver deras dagliga verksamhet och det upplevs 

svårdefinierat vad som ska anses vara extra anpassningar i grundsärskolesammanhang. 

5.4 Pedagogisk planering och lärande bedömning 

Alla lärarna i studien talar om att en pedagogisk planering görs i alla ämnen och 

ämnesområden utifrån vad man tänkt jobba med. Det görs hela tiden, både långsiktiga, 

kortsiktiga och tematiska planeringar. Planeringsförfarandet är att utgå från det som står i 

styrdokumenten och det centrala innehållet och koppla det till arbetsområdet man tänkt 

arbeta med samt att kunskapskrav och förmågor lyfts fram för att underlätta arbete och 

bedömning. Att utvärdera och revidera pedagogiska planeringar anser lärarna i studien även 

vara betydelsefullt att göra inte minst för att slippa ”uppfinna hjulet” gång på gång. Lärare 2 

berättar att de på hens skola skriver ner och bevarar tematiska pedagogiska planeringar för 

att det ska finnas kvar till andra år, de sätter planeringarna i en pärm och sparar det som gjorts 

och utvärdering samt uppföljning av planeringarna för att underlätta framtida arbete. 
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Lärare 1 handleder och är med och diskuterar arbetsmiljö, klassrumsstruktur, arbetssätt och 

metoder men gör inga pedagogiska planeringar i egen regi. Hen träffar lärarna regelbundet, 

en gång per vecka och i vissa fall en gång var tredje vecka, för uppföljning och utvärdering och 

eventuell planering. 

Lärare 6 jobbar med elevinflytande – elevråd, där eleverna får fundera över vad de vill veta 

mer om eller jobba med och därefter utgår hen från de områden eleverna bestämt, och skapar 

en planering med fokus på det centrala innehållet och kunskapskraven för att koppla det de 

gör till ämnesområdena i läroplanen. Hen arbetar mycket med att hjälpa eleverna framåt med 

grundläggande vardagliga begrepp för att skapa självständighet inför ett vuxenliv. Hen har 

stort fokus på att arbeta med självständighet för att eleverna ska lyckas längre fram i livet. Till 

exempel när hen arbetar med ”Tema affär” får eleverna jobba med uppgifter som att skriva 

inköpslista, hitta till affären, pengars värde eller tal och talanvändning, alltså grundläggande 

kunskaper. 

Lärare 5 poängterar att i pedagogisk planering är det viktigt med struktur och igenkännande 

för att skapa trygghet och inlärningssituationer som eleven är van vid. Hen säger att:

”…har man en fast struktur då finns det utrymme för lek och stoj också.”

Hen menar även att det är viktigt att eleven är delaktig i planeringen och att man tillsammans 

skriver upp korta delmål som är möjliga att nå samt utvärdera och även hur och vad eleven 

ska göra för att nå dessa mål. Elevens individuella mål skrivs sedan ut med stor text på ett A4 

och placeras synligt vid elevens arbetsplats för att det för eleven ska bli tydligt varför man 

arbetar med dem. När Lärare 5 sedan gör sin dagliga planering utgår hen från elevernas 

individuella mål och bakar in dem i dagsschemat samt tar fram material eleven har behov av 

och färg- och/eller sifferkoordinerar för att eleven utifrån sina förutsättningar ska kunna 

arbeta så självständigt som möjligt med sina uppgifter. 

Lärare 8 menar att det är viktigt att minutiöst planera alla aspekter av verksamheten och att 

man i alla situationer behöver se till elevens individuella behov. Till exempel med en elev som 

behöver träna på att hålla i pennan för att kunna skriva handlar det inte bara om pennfattning 

utan även om muskelmotorik hela tiden och därför kan eleven till exempel få hjälpa till att 

bära gitarren från musiklektionen för att träna muskulaturen i arm och hand. Pedagogisk 

planering handlar om så mycket mer än bara kunskapsinhämtning för eleverna i 
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träningsskolan menar lärare 8 och hen säger att det baseras inte bara på basen, läroplanen, 

utan även på det verksamma lärare och assistenter sett att eleverna är i behov av just nu. 

Dessutom påpekar lärare 8 vikten av att dokumentera elevernas behov och utifrån detta skapa 

sin planering. Hen säger exempelvis:

”…så här ser det ut nu just runt kommunikation, vi behöver teckna mycket för att 

stimulera språket!”

En väl utförd pedagogisk planering blir en grund för bedömning anser lärare 7. Hen menar att 

om det inte finns en pedagogisk planering blir det jättesvårt att göra en rättvis bedömning. 

Att skapa en röd tråd genom stadierna inom särskolan säger lärare 3 är viktigt och hen berättar 

att det i dagsläget pågår ett kollegialt arbete, i hens kommun, med att göra återkommande 

pedagogiska planeringar i tematisk form, i både ämnen och ämnesområden knutna till det 

centrala innehållet i kursplanerna, där det ska finnas kunskapsmål, hur de ska ta sig dit, hur 

lärarna ska bedöma och en del om material, metoder och arbetssätt. 

5.4.1 Sammanfattning Pedagogisk planering och lärande bedömning 

Det framkom som ett tydligt mönster att pedagogisk planering utgör grunden i en lärares 

verksamhet både i förhållande till elevernas behov samt kunskaper. Lärarna i studien arbetar 

mycket med att skapa autentiska uppgifter som ska leda till en högre förståelse av olika 

vardagsaktiviteter som eleven i framtiden kommer att stöta på, exempelvis gå och handla och 

liknade. Att skapa elevinflytande och elevaktiva uppgifter upplevs betydelsefullt av alla lärarna 

i studien för att skapa en aktiv lärprocess. Alla lärarna i studien talar om vikten av en 

pedagogisk planering för att verksamheten ska fungera men endast två av de tillfrågade 

lärarna benämner den pedagogiska planeringen som en bedömningsgrund eller en hjälp till 

bedömning gentemot de kunskapskrav som planeringen är byggd kring.  
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6 Analys 

Den följande analysdelen av studien presenteras utifrån fyra rubriceringar där 

resultatrubrikerna är sammanfogade till likvärdighet i förhållande till styrdokument och 

kunskapskrav, kartläggning och bedömningsstöd, åtgärdsprogram och extra anpassningar, 

och pedagogisk planering och lärande bedömning. 

6.1 Likvärdighet i förhållande till styrdokument och kunskapskrav 

Att analysera lärarnas uppfattningar och erfarenheter om likvärdighet i förhållande till 

styrdokument och kunskapskrav kan göras utifrån ett ramfaktoriellt perspektiv. Lundgren 

(1999) talar om hur styrdokumentens ramar i förhållande till den praktiska pedagogiken ska 

skapa en likvärdig grund att stå på. 

Den nyligen reviderade läroplanen för grundsärskolan med stadieindelat centralt innehåll i 

såväl ämnen som ämnesområden upplevs av lärarna i studien som något positivt och de 

benämner det som ett steg i rätt riktning. Med detta sagt ska även nämnas att den reviderade 

läroplanen kom under hösten 2018 och den har ännu ej hunnit bli fullt ut implementerad i den 

dagliga verksamheten enligt lärarna i studien. Öberg (2016) menar att det finns yttre ramar 

såsom styrdokumenten och dessa yttre ramar menar lärarna i studien är fortfarande, trots 

tidigare nämnd revidering av innehåll, luddiga gällande kunskapskrav och då särskilt inom 

inriktningen träningsskolan och det skapar en osäkerhet hos lärarna angående bedömning och 

kan i längden ge en brist på likvärdighet över landet. Öberg (2016) talar även om inre ramar 

och det handlar till exempel om lärarnas erfarenheter och kunskaper och det menar de 

tillfrågade lärarna kan göra att kunskapsbedömningarna i förhållande till vad som står i 

styrdokumenten kan bli väldigt olika om alla ska sitta på sin egen kammare och göra sitt eget 

”hittepå” istället för att det finns ett nationellt stöd för bedömning. 

Lärarnas upplevelser av kunskapsbedömning är att det är något av en grå zon och detta 

kommer sig till stor del av att det finns för få eller för otydliga kunskapskrav att luta sig mot i 

bedömningsförfarandet. Detta kan härledas till att det upplevs som att det inte finns 

tillräckligt utarbetade ramfaktorer i form av centrala styrdokument, kartläggningsmaterial och 

bedömningsstöd som är anpassade till grundsärskolans verksamhet. Mitt helhetsintryck av 

fenomenet kunskapsbedömning blir att lärarna ofta anser det som något svårtytt i förhållande 

till styrdokumentens kunskapskrav och att det upplevs vara svårt att finna bra och adekvata 
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bedömningsstöd, eller mallar för att ge underlag till likvärdiga bedömningar. Regeringen har i 

proposition 2016/17:143 beskrivit att möjligheterna för att öka likvärdigheten i skolan blir 

större med stadieindelade och målrelaterade kunskapskrav. Det är en aspekt som lärarna i 

studien också tror på, men de menar att det fortfarande saknas hjälpmedel för, och i viss mån 

kunskaper om, bedömning och betygssättning. Bjar och Frylmark (2009) påtalar att lärarnas 

kompetens inom kunskapsbedömning är av stor betydelse.  

Summerat kan sägas att den reviderade läroplanen med stadieindelat centralt innehåll samt 

kunskapskrav i år tre, sex och nio potentiellt kan bidra till en högre likvärdighet i landet, men 

att det är viktigt också att lärarna erhåller den kompetensutveckling i bedömning och 

betygssättning samt den tid som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sitt uppdrag 

i förhållande till bedömning av elevers kunskaper. 

6.2 Kartläggning och bedömningsstöd 

Studiens resultat gällande kartläggning och bedömningsstöd kan förstås genom systemteorins 

grund då Lundahl och Öquist (2002) nämner konsekvensanalys av samtliga aspekter i elevens 

värld, som kan ha betydelse för elevens kunskapsinhämtning och utveckling, som avgörande 

för framåtsyftande arbete med eleven. 

Att underbygga kunskapsbedömningarna med kartläggning av elever, bedömningsstöd och 

pedagogisk planering, det vill säga dokumentation, menar lärarna är av största vikt vilket även 

uttalas av Asmervik med kollegor (2001) när de säger att lärarna behöver ha goda kunskaper 

om eleven och dennes kunskapsprofil för att göra adekvata bedömningar. Det upplevs dock 

av lärarna att tiden för skriftlig dokumentation kring eleverna och kartläggningsförfarandet är 

liten eller knapp och/eller blir ofta inte av annat än när det är dags för utvecklingssamtal och 

upprättande av individuella utvecklingsplanerna då lärarna gräver i sitt minne och skriver ner 

den utvärdering av elevernas utveckling mot kunskapskraven som de anser sig ha sett. Det är 

ett fenomen som kan återföras till Öberg (2016) som talar om de inre ramar som påverkar den 

dagliga pedagogiska verksamheten och i det fallet tänker jag på tidsbristen som lärarna 

upplever att de har. Den skriftliga dokumentationen menar Lundahl och Öqvist (2002) är viktig 

för att lärarna ska kunna fånga det relevanta i utvärderingen av eleven, att se skillnaderna som 

gör skillnad och på så sätt skapa en högre kunskap om eleven och hens kunskapsutveckling. 
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Lärarna i studien påtalar att i ett kartläggningsförfarande är det viktigt att ha en relation till 

eleven då det skapar bättre förutsättningar för en mer utförlig information. Det är också viktigt 

att man ser till hela elevens vardagssystem såväl i skolan som utanför detta då lärarna i studien 

menar att dagsformen för eleverna är avgörande i vissa fall när det kommer till vad man 

upplevs kunna eller inte från dag till annan. För att kunna jobba med att göra förändringar i 

elevens vardagssystem i förhållande till kunskapsinhämtning menar bland andra Runström 

Nilsson (2015), Asp-Onsjö (2017), Partanen (2016) samt Swärd och Florin (2014) att det är 

viktigt att göra kartläggningar på: 

- individnivå för att utröna vilka styrkor och svagheter eleven besitter samt vilka behov 

och kunskapsnivåer hen befinner sig på, men även att titta på elevens psykiska, fysiska 

och sociala förutsättningar och detta för att hitta den proximala utvecklingsnivån och 

ge de bästa individuella förutsättningarna för framåtsyftande utveckling hos eleven. 

- gruppnivå för att få syn på vad som fungerar för eleven i gruppsammanhang, vad är 

konstansen och vad blir variationen. 

- organisatoriskt för att bli varse om vilka verktyg och resurser som behövs för att skapa 

de bästa av förutsättningar. 

Det vill säga att, som Lundahl och Öquist (2002) påtalar, genom kartläggningar på samtliga 

plan kunna få syn på vad som är relevant och att hitta de aspekter som kan göra skillnad för 

elevens fortsatta kunskapsutveckling. 

Lärarna i studien talar om att dokumentation och utvärdering ger basen för utveckling av 

verksamheten utifrån elevernas individuella behov och att den ger förutsättningar till att 

skapa pedagogiska planeringar som syftar till att ge eleverna möjligheter till 

kunskapsutveckling och lärarna möjligheter till bedömning av denna kunskapsutveckling. Av 

detta kan förstås att dokumentation ses som ett viktigt instrument för att tydliggöra eleven ur 

ett helhetsperspektiv för att på bästa sätt anpassa verksamheten utifrån varje elevs 

individuella behov vilket bland andra Backlund med kollegor (2017), Asmervik med kollegor 

(2001) och Partanen (2016) också påtalar. Kartläggningarna kan leda till att mönster som är 

viktiga att upptäcka i elevens vardagliga system utkristalliseras och det ger i sin tur att lärarna 

får möjlighet att ge den enskilde eleven så optimala förhållanden till kunskapsutveckling som 

möjligt (Asmervik m.fl 2001; Hirsh 2016). 
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Gällande de nationella bedömningsstöd som finns att tillgå upplever lärarna i studien att de 

är för få och dessutom dåligt anpassade till deras verksamhet. Då regeringen i prop. 

2014/15:137 säger att bedömningsstödens syfte är att främja en kontinuerlig och systematisk 

bedömning samt uppföljning och utvärdering av elevers kunskapsutveckling kan det anses att 

detta borde vara något som utvecklas för alla skolformer och distribueras till verksamma 

lärare. Runström Nilsson (2015) menar att väl genomförd kartläggning och bedömning av 

elevers kunskaper i förlängningen ger de bästa möjligheterna för framåtsyftande och 

måluppfyllande undervisning. 

Sammanfattningsvis kan sägas att kartläggning av elevers kunskaper och behov är av stor vikt 

för lärarna i deras dagliga verksamhet och att det efterlyses fler och bättre anpassade 

bedömningsstöd för grundsärskolan och träningsskolans verksamhet. 

6.3 Åtgärdsprogram och extra anpassningar 

Analysen av lärarnas uppfattningar kring åtgärdsprogram och extra anpassningar är gjord ur 

ett fenomenologiskt perspektiv där åtgärdsprogram ses som ett fenomen och extra 

anpassningar som ett fenomen. 

Alla lärarna i studien upplever att extra anpassningar, i den mening Skolverket (2018b) 

definierar dem, är som att beskriva deras dagliga verksamhet. Det är som Kvale och Brinkmann 

(2014) säger om att beskriva människors upplevelser av fenomen i omvärlden. Upplevelsen 

lärarna uttrycker är att det är svårt att förstå vad som blir extra anpassningar i deras 

verksamhet eftersom deras erfarenheter av arbetet med eleverna är att hela tiden utgå från 

elevernas omedelbara och individuella behov och extra anpassa och tillrättalägga i stunden 

utifrån de behov eleverna har för att dagen ska bli så bra som möjligt. Gällande extra 

anpassningar som fenomen har lärarna i studien lika uppfattning om vad det innebär för dem 

– det är det hela deras verksamhet är uppbyggd kring i form av möblering, arbetsmetoder, 

arbetssätt, strukturhjälpmedel, tidsuppfattningshjälpmedel och så vidare. Därigenom kan 

anses att extra anpassningar som fenomen är väl nyttjat i grundsärskolans verksamheter och 

att lärarna hela tiden gör anpassningar utifrån elevers långsiktiga och kortsiktiga behov för att 

underlätta undervisningen och kunskapsinhämtningen. 

Gällande åtgärdsprogram är det inte särskilt vanligt förekommande i särskolesammanhang 

och detta kan ha sin förklaring i det som Sandström med kollegor (2017) uttryckte om att finns 
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det bra extra anpassningar är behovet av särskilt stöd litet eller obefintligt. Lärarna menar att 

i det endast är i extremfall med till exempel kraftigt utåtagerande beteenden eller andra 

svårlösta situationer där extra personal behövs sättas in som det i så fall skrivs åtgärdsprogram 

och man kan då dra slutsatsen att åtgärdsprogram i särskolan skrivs främst i samband med att 

det behövs ekonomiska resurser och att man på så sätt kan få en form av garant att detta 

skjuts till. Kvale och Brinkmann (2014) talar om att se likheter och olikheter i människors 

uppfattningar kring fenomen i deras omgivning och i förhållande till lärarnas uppfattningar om 

åtgärdsprogram finns en del olikheter. Några av lärarna talar om att när svårigheterna med 

kunskapsmålen är stora är det nödvändigt med åtgärdsprogram och att det blir ett verktyg för 

att garantera att insatserna med eleven utförs och/ eller att resurser tillsätts/ utökas. Ett par 

av lärarna anser att åtgärdsprogram nog skulle skrivas om eleven gick i en annan skolform 

men att i särskolan är det inte nödvändigt då skolformen och i stort allt som görs är åtgärder. 

Den ekonomiska aspekten av att skriva åtgärdsprogram är de lärare som ingått i studien 

överens om att det är den klart största anledningen till varför ett åtgärdsprogram skrivs. 

Summerat kan sägas att åtgärdsprogram anses nödvändigt endast i extremfall och används 

inte i någon större utsträckning när det kommer till att elevers kunskapsutveckling mot 

kunskapskraven. Vilket skulle kunna betyda att eleverna i grundsärskolan och inriktning 

träningsskola uppnår de kunskapskrav som finns i styrdokumenten med hjälp av de extra 

anpassningar som görs hela tiden för att underlätta för undervisning och kunskapsutveckling. 

Reflektioner som bör göras är huruvida extra anpassningar i grundskolan skiljer sig från extra 

anpassningar i grundsärskolan eller är förutsättningarna för individualisering större i 

grundsärskolan och finns det grund för att göra förändringar i grundskolans arbetssätt och 

arbetsmetoder snarare än att göra förändringar i grundsärskolans sätt att arbeta med 

anpassningar och särskilt stöd? 

6.4 Pedagogisk planering och lärande bedömning 

När det kommer till att analysera lärarnas uppfattningar om pedagogisk planering och lärande 

bedömning blev det lite av ett mischmasch av teoretiska förhållningssätt. Å ena sidan kan man 

se lärarnas arbete med pedagogisk planering ur ett ramfaktoriellt perspektiv och då titta på 

de yttre ramar som lärarna förhåller sig till, det vill säga styrdokument, kunskapskrav och 

centralt innehåll och inre ramar, och då främst med att de pedagogiska planeringarna blir en 

inre ram för verksamheten då de oftast sparas och återanvänds. Å andra sidan kan man se att 
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lärarna med det sociokulturella perspektivet använder sig av elevinflytande för att eleverna i 

samspel med varandra och läraren ska bli delaktiga i sin egen lärprocess genom att ta fram 

huvudområden att arbeta med som läraren sedan, utifrån systemteorins individperspektiv 

med sin insikt i de individuella förutsättningarna som varje elev besitter, kan koppla sin 

planering till styrdokument, centralt innehåll och kunskapskrav med Öbergs (2016) yttre 

ramar i åtanke.  



Erika Liljefelt  Examensarbete, 30 hp 

(f.d. Olsson Pernbrink) Speciallärarprogrammet med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp 

48 
 

7 Slutsats och diskussion 

7.1 Studiens syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att beskriva och analysera några lärares, verksamma i särskolan, 

erfarenheter och uppfattningar av kunskapsbedömning i förhållande till stödinsatser för 

elever.  

7.1.1 Vilken/a form/er av kartläggning använder de verksamma lärarna i särskolan för att 

kartlägga elevernas kunskaper och behov? 

Gällande forskningsfråga ett angående vilken/a form/er av kartläggning lärarna använder 

framkom ett tydligt mönster som visade att de verksamma lärarna använde sig av de centrala 

delarna och de kunskapskrav som finns i läroplanen för att kartlägga elevernas kunskaper. Det 

kommer sig av att utbudet av kartläggningsmaterial utvecklat för att bedöma ämneskunskaper 

hos elever i grundsärskolan och träningsskolan är för skralt eller inte finns alls. Det studien 

visar angående brister inom utbudet av kartläggningsmaterial är att det främst i 

grundsärskolans årskurs 7-9 och inom inriktning träningsskola som det är bristfälligt. 

Det torde finnas en hel del material ute på marknaden men lärarna i studien efterlyser 

kartläggningsmaterial som är riktat mot bedömning gentemot kunskapskrav och som passar 

verksamheten då det främst är inom det området bristerna uppdagats i studien. Samtidigt 

framhåller lärarna i studien att den reviderade läroplanen med stadieindelat centralt innehåll 

och kunskapskrav redan i år 3 ger en fingervisning och är ett område som kommer att kunna 

generera en högre likvärdighet över nationen dock påpekas det av verksamma lärare inom 

inriktning träningsskola att det fortfarande upplevs som väldigt svårt att göra adekvata 

bedömningar mot kunskapskraven då dessa fortfarande, för inriktning träningsskola, först 

kommer i år 9. 

Gällande kunskapsbedömning och betygsättning uttalades det att det finns en osäkerhet hos 

en del lärare i grundsärskolan och inriktning träningsskola, och detta kan ha sin förklaring i att 

många verksamma lärare inom grundsärskolan och inom inriktningen träningsskola har sin 

bakgrund i verksamheter utan kunskapskrav och betygsättning. Skolverket (2018a) gör 

gällande att det är rektor som bär ansvar för att se till att lärarna har den kompetens som 

krävs för att de professionellt ska kunna utföra sitt arbete och således bör rektorerna 
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ombesörja den kompetensutveckling inom bedömning och betygsättning som lärarna 

behöver. 

7.1.2 Hur ser lärarna på skolverkets bedömningsstöd för kartläggning av elevernas kunskaper 

som hjälp för lärarna i deras arbete med pedagogiska planeringar? 

Vad gäller forskningsfråga två angående skolverkets bedömningsstöd, Gilla matematik och 

Gilla Läsa Skriva som är utvecklat för grundsärskolan årskurs 1-6, framkom att det användes 

ganska lite. Endast två av lärarna i studien hade arbetat med materialet men deras åsikt var 

att materialet var väl utvecklat och användbart och till stor hjälp vid kunskapsbedömning och 

det framåtsyftande arbetet med eleverna. Lärarna i studien som är verksamma inom 

inriktning träningsskola har inte alls använt eller satt sig in i materialet då deras uppfattning 

är att det inte är kompatibelt mot deras elever. 

Flera av lärarna i studien påtalar likvärdigheten som ett problem i särskolan idag och det finns 

hos lärarna i likhet med vad regeringen säger (prop. 2014/15:137) en tro att nationella 

bedömningsstöd ska kunna säkerställa att likvärdigheten i särskolan blir större. 

Således finns uppfattningen att om skolverket utvecklar bedömningsstöd i ämnen för 

grundsärskolans år 7-9 och i ämnesområden för inriktning träningsskola skulle det kunna vara 

till hjälp för lärarna i det framåtsyftande arbetet med eleverna samt en möjlighet till en större 

likvärdighet i grundsärskolan inom nationen. 

7.1.3 Hur används kartläggningar av kunskaper och behov för att lägga upp pedagogiska 

planeringar i förhållande till elevernas måluppfyllelse, extra anpassningar och åtgärdsprogram? 

I aspekt av forskningsfråga tre hur kartläggningar av kunskaper och behov används för att 

lägga upp pedagogiska planeringar menar samtliga lärare i studien att de kartläggningar och 

bedömningar som görs används dagligen i alla aspekter av elevens skolsituation. Det framkom 

att lärarna i studien arbetar dagligen med att göra anpassningar och individuella planeringar 

utifrån den enskilda elevens individuella behov för att avlägsna hinder som kan påverka 

elevens lärande. Något som kan kopplas till det Backlund med kollegor (2017) säger om att 

det är viktigt att ta reda på vilka hinder som kan finnas för eleverna och att undanröja dessa 

och på så sätt främja elevens vidare lärande och kunskapsutveckling. 

En förutsättning för bedömning av kunskapsutveckling är en förståelse för elevernas behov 

och kunskaper vilket alla lärarna i studien menar, och denna uppfattning backas upp av bland 
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andra Runström Nilsson (2015), Swärd och Florin (2014), Watkins (2007) och Gustavsson med 

kollegor (2014). Det framkommer i studien att elevernas komplexitet och individuella 

funktionsvariationer kan göra det problematiskt att kartlägga kunskaper och en flexibilitet i de 

pedagogiska planeringarna är viktigt eftersom det en bra dag kan fungera utan friktion för en 

enskild elev, medan om samma elev har en sämre dag kanske ingenting fungerar. Detta ger 

att lärarna hela tiden måste vara uppmärksamma på dagsformen hos eleverna och vad som 

händer i stunden och vinkla, förändra och anpassa sina pedagogiska planeringar utifrån 

elevernas omedelbara behov. Det kan sägas att kartläggning av kunskaper och behov i 

anslutning till pedagogisk planering är en komplex och tidskrävande arbetsuppgift som kräver 

hög flexibilitet och kompetens hos lärarna. 

7.1.4 I vilken mån ges tid till planering, genomförande och utvärdering av kartläggningar, 

pedagogiska planeringar och eventuella åtgärdsprogram? 

Den fjärde forskningsfrågan behandlade tidsaspekten kring arbetet med kartläggningar av 

elevers kunskaper och behov samt planeringar och stödinsatser och det framkommer i studien 

att tiden för skriftlig dokumentation gällande kunskapsbedömning är knapp och om lärarna 

hade tid att dokumentera mera vore det fantastiskt inte bara för att underlätta deras arbete i 

kunskapsbedömningen utan även för likvärdigheten. Att ha en gedigen dokumentationsbas 

underlättar i alla aspekter av arbetet och en jämförelse kan göras med omsorgens 

journalförande där devisen är att finns det inte dokumenterat har det inte hänt. Det som finns 

sparat i lärarens minne men ej dokumenterat på något annat sätt är ju svårt att hävda att det 

faktiskt finns eller har hänt. 

Tid för skriftlig dokumentation är en bristvara och många lärare har sin dokumentation i 

minnet och skriver oftast inte ner några omdömen förrän vid utvecklingssamtal och 

upprättande av IUP:er. Detta är beklagligt och har stor inverkan på lärarnas vardag i arbetet 

med kartläggningar, kunskapsbedömningar, pedagogiska planeringar och eventuellt 

upprättande av åtgärdsprogram eftersom väl utvecklad dokumentation underlättar 

framåtsyftade arbete då det blir lätt att se tillbaka, återkoppla och utläsa i dokumentationen 

vad som gjorts och vad som kanske i framtiden bör göras för att ge eleverna en bra grund till 

vidare kunskapsutveckling. Regeringens prop. 2013/14:160 togs fram för att ge lärarna mer 

tid för undervisning och minska tidsåtgången för skriftlig dokumentation men det verkar som 
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att detta, om än visserligen är en god tanke, inte fullt ut har skapat tid för den dokumentation 

som behöver göras. 

7.2 Faktorer som påverkar kunskapsbedömning och stödinsatser 

Det framkommer i studien att faktorer som påverkar kunskapsbedömning och stödinsatser i 

grundsärskolan och inom inriktningen träningsskola är: 

- kompetens inom området bedömning och betygsättning, detta då många verksamma 

lärare inom grundsärskolan och inom inriktningen träningsskola har sin bakgrund i 

verksamheter utan kunskapskrav och betygsättning. 

- utbudet av bedömningsstöd och kartläggningsmaterial utvecklat för att bedöma 

ämneskunskaper hos elever i grundsärskolan och träningsskolan är för skralt eller finns 

inte alls. 

- luddiga kunskapskrav som finns för långt bort i framtiden (detta upplevs mest i 

träningsskolan). 

- tid för skriftlig dokumentation är en bristvara och många lärare har sin dokumentation 

i minnet och skriver oftast inte ner något förrän vid utvecklingssamtal och 

upprättande av IUP:er.  

- elevernas komplexitet och individuella funktionsvariationer. 

- arbetssättet och arbetsmetodologin i grundsärskolan och inom inriktning 

träningsskola utgår i stort från det som definieras som extra anpassningar, och därmed 

kan anses att bra anpassningar gör särskilt stöd överflödigt som Sandström med 

kollegor (2017) uttryckte och därför är åtgärdsprogram inte särskilt vanligt. 

7.3 Fortsatt forskning 

Då denna studie målar med ganska breda penseldrag angående fenomenen 

kunskapsbedömning och stödinsatser i grundsärskolan vore det intressant att fördjupa sig i 

olika frågor i de teman som studien har kretsat kring, att snäva in forskningen kring: 

- kartläggning i ett sociokulturellt perspektiv, det vill säga undersöka elevsamverkan vid 

kartläggning av kunskaper och behov. 

- lärande bedömning – att göra en observationsstudie med formativ bedömning i 

förhållande till kunskapskrav som inramning. 
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- granskning av de kartläggningsmaterial som finns tillgängliga i förhållande till 

kunskapsbedömning i grundsärskolan och inriktning träningsskola och ställa frågan om 

de är kompatibla mot kunskapskraven i läroplanen för att underlätta adekvata 

bedömningar av elevernas kunskaper. 

7.4 Slutligen 

Att lärarna i grundsärskolan och träningsskolan gör allt de kan för att eleverna ska nå så långt 

det är möjligt utifrån sina förutsättningar råder det inga tvivel om och detta känner jag att jag 

både vill och vågar säga trots att underlaget i studien endast är åtta lärare. Att bilda sig en 

uppfattning om eleverna och deras kunskapsutveckling är viktigt för alla lärarna som ingått i 

studien då de menar att detta är vad som i förlängningen utgör basen för det arbete som 

senare ska utföras tillsammans med eleverna. Att sedan skriftliga kartläggningar och skriftlig 

dokumentation av kunskapsbedömningar är av knapphändig art i vissa fall må vara hänt men 

det är tragiskt att det ska behöva vara på det viset då flera av de i studien medverkande lärarna 

framhåller att dokumentationen utgör en stor del av basen i arbetet med pedagogiska 

planeringar som ska leda till vidare bedömning av kunskaper. Det faller på rektorer och 

huvudmän att se till att lärarna har den tid de behöver för planering, uppföljning, utvärdering 

och dokumentation. Vilket även är uttryckt i styrdokumenten.

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. 

Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska 

ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att 

skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, 

resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. 

(Skolverket 2018a, s.9.)

Vidare vill jag påstå att Skolverket framledes borde utveckla bedömningsstöd/material utifrån 

kunskapskraven i grundsärskolans årskurs 7-9 enligt önskemål från verksamma lärare. Detta 

för att regeringens vision (prop. 2014/15:137) om likvärdighet och rättvis bedömning och 

betygsättning kanske ska kunna bli verklighet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Inledande frågor 

1. Hur många år har du arbetat som lärare? 

2. Arbetar du i Grundsärskolan eller träningsskolan? 

3. Vilken/vilka årskurs/er undervisar du i just nu? 

4. Vilket/vilka ämnen/ämnesområden undervisar du i? 

 

5. Vad betyder: 

a. Kartläggning… 

b. Bedömningsstöd… 

c. Extra anpassningar… 

d. Åtgärdsprogram…  

e. Pedagogisk planering… 

… för dig? 

 

• Vilka kartläggningsmaterial används för att kartlägga elevernas kunskaper och behov? 

6. Vilka kartläggningsmaterial/ kartläggningsmetoder använder ni på er skola? 

7. I arbetet med kartläggning av elevers kunskaper och behov; vilka möjligheter ser du 

där? vilka hinder ser du där? 

 

• Hur är skolverkets bedömningsstöd för kartläggning av elevernas kunskaper till hjälp för 

lärarna i deras arbete med pedagogiska planeringar? 

8. Vilken erfarenhet har du av arbete med Skolverkets bedömningsstöd i matematik och 

svenska och pedagogisk planering?  

9. Anser du att Skolverkets bedömningsstöd blir en begränsning eller en utvidgning av 

din pedagogiska frihet i förhållande till undervisningsstoffet? 
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• Hur används kartläggningarna av kunskaper och behov för att lägga upp pedagogiska 

planeringar i förhållande till elevernas måluppfyllelse, extra anpassningar och 

åtgärdsprogram? 

10. Beskriv hur du använder kartläggningarna i förhållande till elevernas måluppfyllelse. 

11. Berätta hur kartläggningsmaterialet kan komma till nytta vid extra anpassningar och 

upprättande av åtgärdsprogram. 

 

• I vilken mån ges tid till planering, genomförande och utvärdering av 

kartläggningarna, de pedagogiska planeringarna och åtgärdsprogrammen? 

12. Hur ser tidsramen ut för ett normalt förfarande med kartläggning och planering i 

förhållande till elevernas måluppfyllelse? Extra anpassningar? Åtgärdsprogram? 

13. På vilket sätt förbereder du dig för att kartlägga elevers kunskaper? 

14. Vart vänder du dig för att få kvalificerade råd eller hjälp med kartläggningsmaterial och 

pedagogisk planering, extra anpassningar och åtgärdsprogram? 



Erika Liljefelt  Examensarbete, 30 hp 

(f.d. Olsson Pernbrink) Speciallärarprogrammet med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp 

60 
 

Bilaga 2 Missivbrev till rektorer 

Hej 

Mitt namn är Erika Olsson Pernbrink och jag studerar för närvarande till speciallärare med 

inriktning utvecklingsstörning vid Umeå Universitet. Denna termin är det dags att skriva 

examensarbete och mitt undersökningsområde är ”Kartläggning, bedömningsstöd, extra 

anpassningar och åtgärdsprogram i grundsärskolan och träningsskolan”. 

 

Min önskan är att göra en intervjustudie i syfte att ta reda på hur lärarna arbetar med detta i 

förhållande till elevernas måluppfyllelse och vill således komma i kontakt med lärare som kan 

tänka sig att ställa upp och bli intervjuade av mig under hösten. 

 

Informanternas deltagande är naturligtvis frivilligt och de har rätt att avbryta intervjun och sin 

medverkan till studien när de vill. 

Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt. 

Tidsåtgången för intervjuerna kommer att vara mellan 30-60 minuter. 

 

Eftersom avstånd kan göra det svårt att ses ansikte mot ansikte är telefonintervju ett möjligt 

alternativ. 

Intervjun kan komma att spelas in, men inspelningen är endast till för studiesyfte och för att 

undvika felciteringar och missuppfattningar. Det är jag och eventuellt min handledare som 

kommer att lyssna till ljudfilen. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer ljudfilerna 

att raderas. 

Resultaten kommer att presenteras i ett examensarbete som eventuellt kommer att 

publiceras i Diva-portal. 

 

Mina kontaktuppgifter: 

Tel: xxxxxxxxxx 

Mail: xxxxxxx@student.umu.se 

 

Tack på förhand 

Erika Olsson Pernbrink  

mailto:xxxxxxx
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Bilaga 3 Informationsmail till informanter 

Hej 

Du har blivit tillfrågad att medverka i denna intervju som syftar till att beskriva och belysa 

vilken betydelse kartläggning, bedömningsstöd, extra anpassningar, åtgärdsprogram samt 

pedagogisk planering kan få i den pedagogiska praktiken i förhållande till elevers 

måluppfyllelse. 

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och du har rätt att avbryta intervjun när Du vill. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. 

Intervjun kan komma att spelas in, men inspelningen är endast till för studiesyfte och för att 

undvika felciteringar och missuppfattningar. Det är jag och eventuellt min handledare som 

kommer att lyssna till ljudfilen. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer ljudfilerna 

att raderas. 

Resultaten kommer att presenteras i ett examensarbete som eventuellt kommer att 

publiceras i Diva-portal. 

Finns det frågor och funderingar eller om Du vill ta del av intervjufrågorna innan vi ska utföra 

intervjun är Du välkommen att kontakta mig. 

Tel: xxxxxxxxxx 

Mail: xxxxxxxx@student.umu.se 

Mvh Erika Olsson Pernbrink 

mailto:xxxxxxxx@student.umu.se

