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Sammanfattning 
 
Syftet med vår studie var att beskriva och analysera hur en grupp specialpedagoger arbetar 
med formativ undervisning. Formativ undervisning kan enligt aktuella forskningsresultat ha 
positiva effekter på svagpresterande elevers lärande. Vi har observerat sex specialpedagoger i 
deras verksamhet. Dessa sex har också sedan intervjuats. Samtliga informanter arbetar med 
elever i skolåren 6-9. Det är den empiri samt relevant litteratur som examensarbetet bygger 
på. Resultatet visade att formativ undervisning förekom i väldigt liten utsträckning. Det 
visade också att de specialpedagoger som ingick i vår studie inte var förtrogna med begreppet 
formativ undervisning. Den pedagogiska forskning som finns i ämnet är utförd i olika 
klassrumssituationer. Vår undersökning visar på svårigheter att överföra den till den typ av 
undervisningssituation som specialpedagogerna i vår studie arbetar i.  
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: formative assessment, formativ undervisning, kunskapskvalitéer,  
specialpedagogik 
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Inledning 
 
I Läroplanen framgår det att det är viktigt att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. 
Med det menas att individen under hela sitt liv lär och har lusten att lära. Lärandet sker i olika 
miljöer och är en ständigt pågående process. Det är av största vikt att individen erhåller 
kunskaper i att läsa, skriva och räkna samt att kommunicera. Även känslor som motivation, 
självförtroende, lust att lära och att äga en allmänt positiv attityd till utbildning betonas. 
Utgångspunkten är att skolan ska utgå ifrån insikten att olika individer har olika behov och att 
det är skolans ansvar att på bästa sätt anpassa undervisningen och de olika lärmiljöerna 
därefter. 1

 
  

Maj-Lis Hörnqvist menar i sin avhandling att vissa områden är mer betydelsefulla och därför i 
högre grad bidrar till uppfattningen om oss själva än andra områden. Ett sådant område är 
skolan, eftersom skolans kvalificerande uppgift har ett högt värde i samhället. Därför har 
frågan om hur vi lyckas i skolan stor betydelse för bilden av oss själva som lärande individer. 
En negativ inställning till lärandet påverkar inlärningsprocessen negativt. Barn och ungdomar 
som inte litar till sin förmåga att lära, blir ofta passiva ur lärandesynpunkt och i och med det 
också utan framgång.2 Shepard menar att elever bäst konstruerar kunskap och förståelse i ett 
socialt sammanhang. Det är på så sätt som strategier för tänkande och reflektion utvecklas. 
Det är också själva kärnan i att vara en lärande individ. Vidare säger hon att de 
svagpresterande elever som exkluderas från klassen för att undervisas i liten studiegrupp, går 
miste om denna viktiga del. På så sätt hamnar de i en negativ spiral som för den enskilde kan 
vara svår att ta sig ur. 3 I Sverige är fortfarande den lilla exkluderande studiegruppen en av de 
vanligaste formerna av åtgärder för de elever som inte uppnår målen.4

 
 

Black & Wiliam hävdar att den formativa undervisningen, där eleverna själva är involverade i 
bedömningsprocessen har goda effekter på lärandet. De menar att den typen av undervisning 
påverkar elevernas motivation, inlärningsresultat och självbild. För de svagast presterande 
eleverna är detta den mest gynnsamma formen av undervisning. Trots att omfattande 
internationell forskning visar på den formativa undervisningens goda resultat menar de att den 
inte används i någon större utsträckning. 5 Dessa teorier stöds av Lindberg som menar att den 
formen av undervisning är ovanlig i våra svenska skolor. De anser att det är en naturlig följd 
av den bristande svenska forskningen kring formativ undervisning. 6
 

 

I specialpedagogens uppdrag ingår bl.a. att identifiera, analysera och medverka i det 
förebyggande arbete och att arbeta med att undanröja hinder och svårigheter i olika 
lärmiljöer7. Forskningen kring de svagpresterande elevernas märkbara framsteg samt vår egen 
erfarenhet av undervisning med dessa elever väckte vårt intresse för det formativa arbetssättet. 
I en pilotundersökning som vi genomförd i september 2008 sökte vi informanter som arbetade 
med formativ bedömning8

                                                 
1 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, Lpo-94 (1994) 

. Vi skickade ut en förfrågan till kommunens samtliga 
specialpedagoger om de ville delta i undersökningen, men fick inga svar.  

2 Hörnqvist, Maj-Lis (1999) Upplevd kompetens 
3 Shepard, Lorrie (2000) The Role of Classroom assessment in Teaching and Learning. 
4 Groth, Dennis (2007) Uppfattningar om specialpedagogiska insatser. 
5 Black, P & Wiliam, D (1998) Inside the Black Box.  
6 Lindström, Lars & Lindberg, Viveca (2005) Pedagogisk bedömning 
7 Utbildningsplan. Specialpedagogprogrammet. (2007) 
8 Pilotundersökning utförd 080914,  Det specialpedagogiska forskningsfältet II Specialpedagogprogrammet. 
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Frånvaron av svar väckte andra tankar hos oss. Är det verkligen så att ingen av kommunens 
alla specialpedagoger arbetar på ett formativt sätt? Eller gör de det i praktiken, men benämner 
inte sitt arbetssätt som formativt? Om de inte arbetar med formativ bedömning fullt ut, finns 
det då delar av arbetssättet vi kan se används?  

Syfte 
 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera om, och i så fall hur och i vilken 
utsträckning, en grupp specialpedagoger arbetar med formativ undervisning. 
 
Våra frågeställningar är: 
 

• I vilken utsträckning kan vi se att specialpedagogerna arbetar med formativ 
undervisning? 

 
•  Hur beskriver specialpedagogerna sin undervisning? 

 
• Finns förutsättningar för formativ undervisning i specialpedagogisk verksamhet? 
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Litteraturgenomgång 
 
I detta avsnitt presenterar vi den litteratur som ligger till grund för vår studie. Litteraturen 
består av svensk litteratur kring lärandebegrepp och kunskapskvalitéer. Vi har också läst 
rapporter från Skolverket. Den litteratur som handlat om formativ undervisning har till största 
delen varit utländsk litteratur, två svenska böcker ingår. 
 
Synen på lärande och synen på kunskap är viktiga bakgrundsfaktorer för att förstå den 
formativa undervisningens syfte. Därför kommer vi först att redogöra för tre traditioner i 
synen på lärande, behaviorismen, konstruktivismen och det sociokulturella perspektivet. Efter 
det följer några forskare syn på lärande och sedan läroplanens kunskapskvalitéer. Efter det 
behandlas den formativa undervisningen, som också är vår teoretiska utgångspunkt i denna 
uppsats. 
 
 
Lärandebegreppet i pedagogiken 
  
Carlgren menar att det i den pedagogiska debatten går att urskilja tre traditioner i synen på 
lärande: Den behavioristiska synen, vilken representeras av Pavlov (1849-1936) och Skinner 
(1904-1990), konstruktivismen som Piaget (1896-1980) utvecklade teorier kring och 
socialkonstruktivismen (sociokulturellt perspektiv) där Vygotskij (1896-1934) var 
tongivande. 9
 

  

 
Behaviorismen 
 
Pavlov visade på att visst stimuli framkallade olika psykologiska reaktioner. Skinner i sin tur 
menade att ett speciellt beteende uppstår om det återföljs av förstärkning.10 Säljö menar, att i 
det behavioristiska perspektivet studeras människans kunskaper genom yttre beteenden. Inre 
aktiviteter t ex känslor, tankar och förståelse är inte mätbara och i ett behavioristiskt 
perspektiv ägnas det icke mätbara ingen uppmärksamhet. Det är genom det mätbara som en 
individs kunskaper värderas. Genom pedagogens påverkan med olika respons, positiva eller 
negativa, styrs beteendet i en viss riktning. 11 Vår förmåga till att lära betraktas som medfödd, 
konstant och normalfördelad. I undervisningsmiljön leder detta till att eleven betraktas som ett 
tomt kärl. Korp beskriver hur kärlet ska fyllas med kunskaper. Inlärning sker från lärare till 
elev. Målet är att tillgodogöra sig så mycket faktakunskap som möjligt för att sedan kunna 
återge dessa vid en given tidpunkt. Undervisningen är atomistiskt och arbetet sker del för del. 
Inlärning är en process där den nya kunskapen måste byggas på tidigare kunskap. När eleven 
behärskar de olika delar som eftersträvas, sätts de ihop till en önskad helhet. Elevens 
utveckling i denna process sker genom positiv förstärkning. När elevens kunskaper motsvarar 
lärarens uppsatta mål, belönas eleven med ett positivt gensvar. Fram till slutet av 1970-talet 
var behaviorismen den totalt dominerade inlärningsteorin. 12

 
 

 
 
 
                                                 
9 Skolverket (1994) Bildning och kunskap. 
10 Ibid 
11 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken. 
12Korp, Helena (2003) Kunskapsbedömning – hur, vad och varför. 
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Konstruktivismen 
 
Stensmo beskriver hur Piaget studerade barns anpassning till sina omgivande miljöer. Han 
menade att lärandet är en process där människan konstruerar kunskap med utgångspunkt i 
egna erfarenheter. Kunskapen är i och med det inte formad och klar. Den varierar från person 
till person. Det betyder att människan formar en personlig bild av världen utifrån sin 
befintliga förförståelse, sina intressen och mål. När vi konstruerar vår kunskap sker det i en 
kognitiv process, dvs. med hjälp av våra tankar. Begreppet ”self-organization” betonas som 
viktigt, hur eleven själv organiserar sina kunskaper efter det egna tänkandet. Inom 
konstruktivismen pratar man hellre om kunskapande eller lärande i stället för inlärning. 
Kunskapen är också relativ och beroende av tidpunkt och plats. I en undervisningsmiljö 
betyder det att fokus hamnar på elevernas tänkande. För att kunna ta ytterligare steg i sin 
utveckling måste elevens tankemönster först bli synliga. Pedagogen måste ha goda kunskaper 
i hur de olika eleverna konstruerar just sin kunskap. Utifrån det skapas arbetssituationer där 
elevens tidigare kunskaper utmanas av ny information. 13

 
 

 
Sociokulturellt perspektiv 

 
Samtidigt med Piaget arbetade Lev Vygotskij i dåtidens Sovjetunionen, med sina 
teorier om hur samhället omkring oss påverkar vår inlärning. Den sociokulturella skolan 
hävdar att människans tänkande påverkas av den miljö och den tid hon befinner sig i. Det 
sociokulturella perspektivet bygger på en konstruktivistisk syn där lärandet sker i ett 
sammanhang, tillsammans med andra människor. Den sociala människan står i fokus. 14 Säljö 
menar att förhållandet mellan individ och kollektiv är en utgångspunkt där människan strävar 
efter att bli en del av kollektivet. Det är kommunikationen som gör att vi kan se saker ur andra 
perspektiv och utvecklar nya synsätt. I interaktionen med andra uppstår ny kunskap. 15 
Vygotskij förklarar att kunskap föds två gånger. Först i ett socialt sammanhang och sedan i 
elevens inre värld. Han menar vidare att det är förflyttningen, växlingen mellan det yttre och 
det inre som är kärnan i lärandet. 16

 

 Här skiljer sig Piaget och Vygotskijs tankar åt. När Piaget 
talade om utveckling gjorde han det i termer av inre mentala processer frånskiljt den sociala 
kontexten. Vygotskij däremot la stor vikt vid samspelet mellan individen och omgivningen.  

I det sociokulturella perspektivet finns begreppet den proximala utvecklingszonen. Olga 
Dysthe förklarar att det innebär att undervisningens nivå ska finnas precis ett steg ovanför det 
som eleven redan klarar. För att utöka denna zon av förståelse får eleven först hjälp utifrån av 
läraren eller av någon annan. Sedan går lärandet vidare genom tänkandet, elevens egen 
aktivitet. När eleven sedan nått den nya kunskapen finns början till en ny proximal 
utvecklingszon och elevens inlärningsprocess kan gå vidare. Lärandet sker ständigt och är ett 
socialt fenomen. Genom kollektivt medvetande ökar kunskapen och blir gemensam för alla 
som deltar skriver hon.17

 
  

 
 
 

                                                 
13 Stensmo, Christer (1994) Pedagogisk filosofi. 
14 Vygotskij, L (1999) Tänkande och språk. 
15 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken. 
16 Vygotskij, L (1999) Tänkande och språk 
17 Dysthe, Olga (2002) Dialog, samspel och lärande. 
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Lärande 
 
I Skolverkets handlingsprogram framgår det att det är viktigt att skapa förutsättningar för ett 
livslångt lärande. Med det menas att individen under hela sitt liv lär och har lusten att lära. 
Lärandet sker i olika miljöer och är en ständigt pågående process. Av handlingsprogrammet 
framgår att det är viktigt att individen erhåller kunskaper i att läsa, skriva och räkna samt att 
kommunicera. Även känslor som motivation, självförtroende, lust att lära och att äga en 
allmänt positiv attityd till utbildning betonas. Utgångspunkten är att skolan ska utgå ifrån 
insikten att olika individer har olika behov och att det är skolans ansvar att på bästa sätt 
anpassa undervisningen och de olika lärmiljöerna därefter. 18

 
 

Enligt det sociokulturella perspektivet lär vi tillsammans. Säljö beskriver att detta resonemang 
överfört till skolans värld betyder att eleven eftersträvar att vara en del av den totala 
gemenskapen. Tillsammans med andra, i en trygg miljö, är förutsättningarna för lärande bäst. 
Som lärande människor skapar vi oss en positiv bild av oss själva och identifierar oss som 
kunniga och dugliga. 19 Tiller menar att också hur lärandet stärks om man ser mening i det 
man lär. Han hävdar att för att eleven ska kunna utveckla ansvar över det egna lärandet måste 
läraren lära eleven att lära. Undervisningen måste göra eleven uppmärksam på arbetets mål 
och på vilken metod som passar honom eller henne bäst. Att träna sig i att bli medveten och 
reflektera kring det man kan och inte kan, menar han är av största vikt. På så sätt hjälps eleven 
att finna sitt eget sätt att lära och då erbjuds möjligheter till det livsvida lärandet. Målet är att 
nå djupkunskap. Det är en process där kunskap tolkas, omvandlas och blir till en integrerad 
del av elevens verklighetsuppfattning. Det vill säga, eleven börjar förstå och se samband i sina 
kunskaper. För att en sådan process ska vara möjlig måste eleverna få en möjlighet att själva 
styra sitt lärande med utgångspunkt i sin egen verklighet och förmåga. De måste dessutom få 
tid till att förstå och se samband. Lärande handlar om att internalisera något. För att kunna det 
krävs någon form av prövning genom att formulera eller att tillämpa. Djupinlärning 
kännetecknas av en samverkan mellan tanke, övertygelse, känsla och vilja. Denna samverkan 
är en förutsättning för att djupinlärning ska kunna ske. Detta är det lärande som varar livet ut, 
samt är grunden för allt nytt lärande. 20

 
 

 
Kunskapskvalitéer 
 
Under rubriken, Skolans ansvar i Lpo 94, sammanfattas grunden i all undervisning runt de 
kunskapsformer, som i pedagogiska kretsar kallas de fyra F:n – fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. Här beskrivs även att kunskap inte är ett entydigt begrepp. De interagerar med 
varandra och tillsammans täcker de in det vidsträckta begreppet kunskap.21

 

Maltén betonar att 
det mellan kunskapsformerna inte ska finnas någon hierarkisk uppdelning. Ingen form ska 
överordnas den andra. Det är kunskapens bredd, mångfald och komplexitet som ska uppvisas.  

- Faktaförståelse är en kvantitativ dimension. Den är inriktad på information, regler, 
system och övrig mätbar kunskap. Den svarar på frågan: vad? 

 

                                                 
18 Skolverket (1999:121) Det livslånga och det livsvida lärandet. 
19 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken. 
20 Tiller, Tom (1999) Det didaktiska mötet: ett möte mellan elevers livserfarenhet och skolans kunskaper. 
21 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, Lpo-94 (1994) 
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- Förståelsekunskap är en kvalitativ dimension. Den är knuten till tänkandet med starka 
inslag av känslor. Att förstå, innebär att uppfatta mening och innebörd. Att lära sig 
hantera omvärlden till begriplighet samt att tillägna sig begrepp, strukturer och 
gemensam referensram. Det är en teoretisk kunskapsform som svarar på frågan: 
varför?  Med hjälp av fakta som olika byggstenar skapas begreppen. De tidigare 
erfarenheter man har hjälper till att tolka och förstå, man kopplar samman och drar 
slutsatser 

 
- Färdighetskunskap är en praktisk dimension. Den är kopplad till handling och svarar 

på frågan: hur. Alla färdigheter behöver inte förstås helt och hållet, utan finns där från 
början. De kan användas mer eller mindre automatiskt, t. ex motoriska färdigheter. 

 
- Förtrogenhetskunskap, kallas också för tyst eller intuitiv kunskap. Den hänger ihop 

med sinnesupplevelser. Den hjälper till att bedöma nya situationer genom att vi anar 
eller känner på oss hur saker och ting fungerar, utan att riktigt veta hur eller varför. 
Denna kunskap kräver därför ett medvetande och synliggörande genom reflektioner. 
Att vi med egna ord kan uttrycka vad vi ser och känner. 

 
De tre först beskrivna kunskaper är tydliga och enkla att synliggöra. Maltén liknar dem vid 
toppen av ett isberg medan det fjärde och sista f:et utgör den osynliga delen av isberget.22

 
 

 
Formativ undervisning 
 
1967 introducerade Michael Scriven termerna ”summativ” och ”formativ” för att skilja på 
olika bedömningsmetoder i undervisningssammanhang. Den summativa bedömningens syfte 
är att ge en bild av elevernas lärande i relation till undervisningsmålen och att ge dessa någon 
form av betyg eller omdöme. Den formativa bedömningen däremot menar Scriven, har till 
uppgift att påverka eleven till förbättringar under arbetets gång. Termerna är nu allmänt 
vedertagna, men används med olika innebörd. 23

 
 

Den formativa bedömningen innebär mer än en bedömning. Det är egentligen ett 
förhållningssätt till undervisning. Därför menar Wretman att vi i stället borde tala om 
formativ undervisning. Han menar att för att det ska vara möjligt att forma en elevs lärande i 
någon riktning måste lärandet vara fastställt och kommunicerat. En formativ undervisning 
förutsätter en planering där de nationella mål som undervisningen ska riktas mot är fastlagda 
och uttalade. Det förutsätter också att det som kommer att bedömas och hur, är noga förklarat 
för eleverna vid arbetsområdets inledning. Att göra eleverna väl insatta i de 
bedömningsgrunder som kommer att användas är en viktig del av lärarens undervisning och 
betydelsefullt för elevernas lärande. Det måste finnas en transparens så att målen, syftet med 
de olika momenten i undervisningen och bedömningen blir synliga och förstådda av eleverna. 
Vidare förklarar Wretman att i den formativa undervisningen ingår bedömningen som en 
integrerad del av undervisningen och därmed ett återkommande inslag. I bedömningen 
engageras även eleven i självvärdering och kamratvärdering, det är ingen exklusiv 
sysselsättning för läraren. Syftet är både att ge läraren insikt om vad som i fortsättningen ska 
göras i undervisningen och att ge eleven råd till förbättringar och fortsatt lärande. På så sätt 

                                                 
22Maltén, Arne (2003) Att undervisa. En mångfacetterad utmaning. 
23 Scriven, Michael (1991) Beyond Formative and Summative. 
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ser formativ undervisning framåt och beskriver på vad lärare och elev ska fokusera för att 
eleven ska kunna ta nästa steg i lärandet. 24

 
 

Bonniol hävdar att målet med all formativ undervisning bör vara att eleven ska utveckla den 
egna förmågan att utvärdera det den lärt och att utveckla olika lärandestrategier. Han menar 
att det är strategierna och processen som ska vara i fokus och inte resultatet. Det är i 
processen som lett fram till svaret, som vi ser vad eleven kan och tillgodogjort sig. Svaren i 
sig säger inte särskilt mycket om hur eleven resonerat och kan därför inte heller stödja och 
hjälpa eleven vidare. Om pedagogen serverar eleven det rätta svaret, utmanas inte elevens 
kognitiva strategier. Nästa gång eleven ställs inför ett liknande problem saknas fortfarande 
verktygen och strategierna för att lösa problemet. Det är bara eleven själv som kan lära sig att 
lära, men med vägledning och stimulans från andra. 25

 
 

Black & Wiliam går djupare in i processdiskussionen. De lyfter fram tre delar i den formativa 
undervisningen som extra viktiga för lärandeprocessen hos eleverna. Dessa delar bidrar till att 
stärka elevernas självreflektion vilket är en förutsättning för djupinlärning. De delar som 
betonas är dialog, feedback och kamrat/självvärdering. Dialog mellan lärare och elev har flera 
funktioner. Dels handlar det om att synliggöra elevens nuläge och dels handlar det om att med 
hjälp av stimulerande frågor och samtal utmana elevens tankar. Black & Wiliam betonar 
vikten av att skapa en miljö där ett felaktigt svar kan vara lika användbart som ett rätt svar. 
Det är diskussionen kring svaren som leder till utveckling. Feedback fungerar också det som 
en guidning till vidare utveckling. Detta genom att visa på vad eleven har gjort, vad som 
behöver utvecklas och även en vägledning i hur. Elevens delaktighet är viktig. Målen måste 
vara tydliga och konkreta för eleven, liksom vägen dit. Annars är de omöjliga att uppnå. 
Enbart då kan eleverna bedöma sig själva och varandra.26

 
 

Black & Wiliam har genomfört en metaanalys på en mängd forskningsrapporter. De har 
studerat andra forskares resultat för att se om elever som undervisats formativt hade ett 
förbättrat lärande. Deras analys visade att samtliga elever hade ett ökat lärande, men också att 
den största förbättringen skedde bland de svagast presterande elevgrupperna. Skillnaderna 
mellan de hög- och lågpresterande eleverna minskade. Det framkom också att kamrat- och 
självvärdering markant ökade elevernas motivation till skolarbete och att eleverna genom 
detta även fick en bättre självbild. Det var en framgångsrik väg till att utveckla förmågan till 
självvärdering. De enskilda eleverna motiverades i och med kamratvärderingen till att mer 
noggrant studera sina egna arbeten. Även det faktum att eleverna använde sitt eget språkbruk 
och sina egna erfarenheter när de kommenterade och resonerade med sina kamrater tros ha 
haft en god effekt på lärandet. Att ge eleverna betyg eller poäng ökade inte deras lärande alls. 
Författarna menar att en siffra eller ett omdöme blir viktigare i den situationen, än att se 
lärandet som en process. För pedagogerna är det svårt att förena den traditionella lärarstilen 
med det formativa undervisningssättet. Det menar Black & William är en av anledningarna 
till att den formativa undervisningen inte fått genomslagskraft i skolorna.27

 
 

Lindberg menar även hon, att den formativa undervisningen förekommer i ringa utsträckning. 
Hon vill delvis ge en annan förklaring till detta. Hon hävdar att omställningen till ett formativt 
undervisningssätt, i alla fall i ett inledningsskede, ger lärarna ett merarbete de inte är beredda 

                                                 
24 Wretman, Steve (2008) Att arbeta formativt, i Grundskoletidningen nr. 3/08. 
25 Bonniol, J.J (1991) The Mechanisms Regulating the Learning Process of Pupils. 
26 Black, P & Wiliam, D (1998) Inside the Black Box 
27 Ibid 
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att ta. Detta trots att de som ändå valt detta arbetssätt beskriver hur den förändrade lärarrollen 
gjort deras arbete mer stimulerande. De säger att deras kontakt med eleverna blivit bättre och 
djupare. Även de stora klasser som många lärare har att hantera hindrar i viss mån lärare att 
övergå till det formativa arbetssättet säger Lindberg. De som inte har sociokulturell 
kunskapssyn utan förespråkar det behavioristiska sättet att se på lärande, för dem är 
huvuduppgiften att föra fram ett ämnesinnehåll. Det stämmer inte överens med det formativa 
synsättet, där lärandeprocessen är i fokus. Lindberg menar vidare att det inte är konstigt att 
lärare i så liten utsträckning använder sig av det formativa i sin undervisning, då lärare i 
Sverige i sin utbildning inte fått kunskap eller träning i denna typ av bedömning. Inte heller 
har det i någon större utsträckning bedrivits systematisk fortbildning i denna form av 
undervisning. 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
28 Lindström, Lars & Lindberg, Viveca (2005) Pedagogisk bedömning 
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Metod 
 
Material 
 
Inläsning av litteratur inledde arbetsprocessen. Böcker, avhandlingar och artiklar har utgjort 
större delen av vår litteratur. Även en genomgång av styrdokumenten och skrivelser från 
regering och myndigheter har gjorts. Böcker och artiklar med internationell koppling söktes 
på databaserna LIBRIS29 och ERIC30. Sökorden som användes var ”formative assessment”, 
”formativ bedömning”, ”formativ undervisning” och ”formativ-summativ”. Som metodbok 
har vi använt oss av Johansson & Svedner31. För att få kunskap om hur kvalitativa intervjuer 
genomförs och bearbetas har vi nyttjat Kvale32. Inför våra observationer läste vi Bjorndal33

 
. 

Utifrån syftet med denna uppsats, att beskriva och förstå hur sex specialpedagoger arbetar 
med formativ undervisning valde vi att göra en kvalitativ studie. Den är gjord utifrån en 
hermeneutisk ansats. Den hermeneutiska ansatsen innebär enligt Starrin att försöka förstå och 
tolka34. Observation och intervju valdes därför som metod. Observationerna gjordes innan 
intervjuerna genomfördes. Vi ville se om vi kunde urskilja några formativa delar i den 
undervisning vi observerade. Kategorierna som låg till grund för observationsguiden har sitt 
ursprung i det resultat Black & Wiliam presenterat efter sin metaanalys. Det är enligt dem, de 
tre kategorier som har störst påverkan på elevers lärande. Kategorierna är: samtalet, feedback 
och kamrat/självvärdering.35 Observationerna var också viktiga ur ett annat perspektiv. De 
gav oss möjlighet att under intervjuerna kunna ställa frågor om konkreta lärandesituationer vi 
sett. Vi utförde kvalitativa intervjuer med specialpedagogerna, eftersom vi avsåg att beskriva 
och försöka förstå hur de arbetar med formativ undervisning. Enligt Kvale är den kvalitativa 
intervjun ett redskap för att få fram uppfattningar och upplevelser. Han menar att en fördel 
med kvalitativa intervjuer är att de är öppna och flexibla. Intervjuformen som användes var 
det han beskriver som halvstrukturerad. 36

 

 En halvstrukturerad intervju innehåller både 
dynamiska och tematiska frågor, vilket innebär att vi har utgått från några grundfrågor som 
ramar för intervjuerna. Sedan har vi med passande följdfrågor gett informanterna möjligheter 
att utveckla sina svar.  

 
Urval 
 
För att komma i kontakt med tänkbara informanter till vår studie skickades ett e-postbrev till 
samtliga specialpedagoger i XX kommun. Brevet innehöll en förfrågan att delta i vår studie 
om formativ undervisning. Ingen av de 76 specialpedagogerna svarade på brevet. Vi valde då 
att personligen kontakta dem utifrån den sändlista vi fått från kommunens personalstrateg. De 
kontaktades via telefon. Vi ville förklara och tydliggöra vad vår studie skulle handla om, 
eftersom vi misstänkte att själva begreppet formativ undervisning kanske inte var helt klart för 
alla. Efter åtta telefonsamtal hade vi hittat sex informanter som arbetade i specialpedagogisk 
verksamhet och som ställde sig positiva till att ingå som informanter i vår undersökning. De 
har inte alla en specialpedagogisk utbildning, men kommer att benämnas specialpedagoger i 
                                                 
29 www.kb.se/libris/ 
30 www.eric.ed.gov/ 
31 Johansson, Bo & Svedner Per-Olov (2006) Examensarbetet i lärarutbildningen. 
32 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. 
33 Bjorndal, Cato R.P (2002) Det värderande ögat. 
34 Starrin, B & Svensson P-G (1994) Kvalitativ metod och vetenskapsteori. 
35 Black, P & Wiliam, D (1998) Inside the Black Box 
36 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. 
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vår studie. Alla arbetar med elever i skolår 6-9, men på olika skolor i kommunen. Samtliga 
informanter är kvinnor, i åldern 40-55. Informanterna överläts att välja observationstillfälle. 
Vi ville studera en undervisningssituation. Ämne, antal elever, tid och plats var av 
underordnad betydelse för oss. Urvalet av elever gjordes helt av informanterna.  
 
 
Procedur 
 
Vi inledde studien med att genomföra en pilotstudie, där vi testade intervjufrågor och 
observationsguide. Två specialpedagoger valdes ut till pilotstudien. De var kända av oss sedan 
tidigare. Vi genomförde varsin intervju och observation. Testintervjuerna visade att det var 
viktigt att ha vissa underfrågor till de teman vi valt ut. De teman vi använde oss av var olika 
formativa delar t.ex. mål, samtalet, feedback och kamrat/självvärdering. Efter pilotstudien 
förändrades våra teman något. För de specialpedagoger som ingick i vår studie var inte de 
formativa delarna bekanta. Det gjorde att samtalet lätt svävade i väg och vi upplevde att det 
ibland var svårt att hitta tillbaka till temat. Även observationen förändrades. I pilotstudien 
hade vi för få rubriker i observationsprotokollet. Det gjorde att det blev mycket antecknande 
som tog tid från observationen. Det var lätt att tappa fokus. Vi upplevde också att det myckna 
antecknande i viss mån stressade specialpedagogerna. 
 
Varje intervjuare har träffat tre specialpedagoger och genomfört en observation och en 
intervju med dem. Samtliga observationer genomfördes i mindre grupprum. De varade i snitt 
40 minuter. Innan observationen presenterade vi oss för eleverna och klargjorde syftet med 
vår närvaro. Eleverna hade sedan tidigare informerats om studien och tillfrågats om de ville 
delta. Vi poängterade att syftet med observationen inte var att studera eleverna. Efter de 
erfarenheter vi båda gjort under pilotstudien beslöt vi att använda ett observationsprotokoll 
med uppsatta rubriker. Rubrikerna vi satt upp var: samtalet, feedback och 
kamrat/självvärdering. 37

 

Det gjorde att antecknandet minimerades. Direkt efter 
observationerna sammanställdes anteckningarna. 

Efter observationerna genomfördes intervjuerna. Vår intervjuguide hade följande teman: mål, 
förförståelse och utvärdering.38

 

 Ingen informant hade önskat att i förväg se den tematiska 
indelningen på våra frågor. Samtliga intervjuer bandades. Detta för att vi som intervjuare 
skulle kunna fokusera på intervjun och aktivt lyssna för att kunna ställa lämpliga följdfrågor. 
Intervjuerna varade i genomsnitt 45 minuter och genomfördes alla i lugn, ostörd miljö. I några 
fall satt vi i specialpedagogens eget arbetsrum och i några fall i det samtalsrum som fanns 
tillgängligt på skolan.  

 
Databearbetning  
 
Observationsprotokollen sammanställdes när samtliga observationer var gjorda. De 
sammanställdes i tabeller, en för varje kategori. Kategorierna vi använt är: samtalet, feedback 
och kamrat/självvärdering. Med olika färger har vi markerat i vilken utsträckning 
informanterna har arbetat med de olika kategorierna. De inspelade intervjuerna 
transkriberades. För att bearbeta materialet valde vi meningskoncentrering. 
Meningskoncentrering innebär att meningar som intervjupersonerna uttrycker formuleras mer 

                                                 
37 Bilaga 1 
38 Bilaga 2 
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koncist.39

 

 Inledningsvis försökte vi skapa oss ett helhetsintryck, för att sedan gå över till att 
söka efter mönster i materialet. Därefter har vi arbetat med att kategorisera de olika 
uppfattningarna i våra intervjuer. De kategorier som framträdde under vår bearbetning var: 
mål, förförståelse, samtalet, relationer och struktur.  

 
Etiska överväganden 
 
I den här studien har vi beaktat Vetenskapsrådets40

  

 forskningsetiska principer. Det betyder att 
informanterna upplysts om följande fyra punkter. 

• Informationskravet, vilket innebär att alla berörda informeras om syftet med forskningen. 
• Samtyckeskravet, innebär att informanten förstår att dennes deltagande är frivilligt och att 

de när som helst under forskningsprojektets gång kan avbryta sin medverkan utan 
skyldigheter. 

• Konfidentialitetskravet, innebär att inga namn eller kommuner nämns i studien, eftersom 
alla som deltar i studien ska ges största möjliga konfidentialitet. 

• Nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter som framkommit i studien endast används 
i forskningsändamål. 

 
 
Metoddiskussion 
 
Vårt val av metod, som bestod av observationer och kvalitativa intervjuer, gjordes för att vi 
skulle få en bild av hur specialpedagogerna arbetar med formativ undervisning. Vid samtliga 
intervjuer var vi en intervjuare och en informant och vid alla tillfällen låg observationen före 
intervjun. Antalet informanter i studien var sex stycken. Alla har observerats vid ett 
lektionstillfälle och därefter intervjuats. De lektioner som observerats har varierat i ämne och 
gruppstorlek. Elevantalet i dessa grupper har varierat mellan två och åtta elever. De lektioner 
vi observerat är matematik, svenska och engelska. Sex informanter var ett rimligt urval för 
den tid vi haft till den här studien. Informanterna arbetar på olika skolor i kommunen. Det gav 
oss en geografisk spridning vilket vi upplevde som positivt. Vi fick ta del av olika skolors 
arbetssätt och kulturer vad gäller arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Gemensamt för 
informanterna är att de samtliga arbetar med elever i skolåren 6-9. De gemensamma 
ramfaktorerna t ex elevernas ålder, betyg, ett flertal ämneslärare att samarbeta med etc. gjorde 
att likheter och framför allt skillnader i informanternas svar framträdde tydligt. Om vi valt 
informanter som arbetat på olika stadier, hade vi också fått ta hänsyn till detta vid vår analys. 
Att kontakta informanter via telefon har både för och nackdelar. Fördelarna är att vi snabbt 
fick en personlig kontakt och möjlighet att förklara vårt syfte med undersökningen. Nackdelen 
kan vara att den personliga kontakten gör det svårt för informanten att tacka nej till 
deltagande. Vi upplevde dock alla informanter som positivt inställda till att delta. Att 
informanterna själva fick välja när vi skulle observera kan ses på olika sätt. Eftersom vi 
förklarat vårt syfte, visste informanterna vad vi ville observera och hade då möjlighet att välja 
ett lämpligt tillfälle. Naturligtvis kan annat ha styrt deras val av lektion. De lektioner vi 
observerat har känts väldigt vardagliga och inte som tillrättalagda för studiens syfte.  
 

                                                 
39 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun 
40 www.vr.se 
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Att observera en informant vid ett lektionstillfälle ger bara en liten inblick i hur pedagogerna 
arbetar. Lektionerna vi sett har varierat i såväl lektionsinnehåll som elevgruppens storlek, 
vilket gör att förutsättningarna för pedagogerna varit väldigt olika. Om tillfällena till 
observation varit fler och längre, hade kanske andra saker framträtt. Bjorndal menar att det är 
viktigt att ha observationens kontext i åtanke när man diskuterar resultatet av det 
observerade41

 
. Det har vi försökt tänka på vid sammanställningen av våra resultat. 

Vår förförståelse om formativ undervisning var å ena sidan en tillgång. Vi kunde följa upp 
formativa trådar i våra informanters svar och få dem att vidareutveckla. Å andra sidan kände 
vi det som en svårighet vid intervjuerna då våra förkunskaper kanske styrde intervjuerna. Vi 
upplevde båda att vi ibland försökte locka fram formativa delar som informanterna annars 
förmodligen inte skulle ha nämnt. Intervjuguiden låg till grund för våra intervjuer. Den 
utgjorde intervjuns ram. Alla frågor har inte ställts till alla informanter. Eftersom vi redan 
innan intervjuerna förstått att våra informanter inte var förtrogna med den formativa 
undervisningens termer undvek vi dem i intervjuerna. Vi eftersträvade otolkade beskrivningar 
från våra informanter i det som Kvale kallar det deskriptiva samtalet42

 

. Det menar vi att vi har 
fått. Vi upplever båda att samtalen varit berikande för båda parter. Vid intervjuerna har vi vid 
lämpliga tillfällen omformulerat och sammanfattat det informanterna sagt, för att minska 
risken för missförstånd. 

Det faktum att vi varit två som intervjuat skulle kunna leda till en viss skevhet i intervjuerna. 
Vi ser inget samband mellan intervjuaren och de svar informanterna gett. Eftersom 
intervjuerna har bandats har vi kunnat lyssna på dem flera gånger. De har transkriberats och 
sedan har vi lyssnat på dem igen, ett flertal gånger. Allt eftersom framträdde några 
gemensamma kategorier i samtliga intervjuer. Detta är vad Kvale benämner 
meningskoncentrering43

 

. Vi vill särskilt poängtera att det informanternas svar som bildat 
kategorier, inte av oss i förväg uppställda kategorier kring formativ undervisning.  

Patel & Davidsson anser att tillförlitligheten ökar om information kan inhämtas på mer än ett 
sätt.44

 

 Eftersom vi använt oss av både observationer och intervjuer har vi kunnat analysera 
resultaten från två håll, detta styrker tillförlitligheten. Om vi hade använt oss av samma 
kategorier i observationerna och intervjuerna hade detta å ena sidan kunnat ökat studiens 
trovärdighet eftersom det som framkommit kunnat styrkas från båda metoderna. Å andra 
sidan hade risken funnits att intervjuerna hade blivit för strukturerad och den beskrivande 
delen som vi eftersträvade minimerats. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41 Bjorndal, Cato R.P (2002) Det värderande ögat. 
42 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. 
43 Ibid 
44 Patel, R & Davidsson, B (2003) Forskningsmetodikens grunder. 
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Resultat 
 
I följande text kommer resultatet från våra intervjuer och observationer att redovisas. 
Sex observationer och lika många intervjuer genomfördes under november 2008. Först 
presenteras våra informanter. 
 
Karin är i grunden lågstadielärare och har arbetat som det i 17 år. För ett par år sedan 
utbildade hon sig till specialpedagog. Hon arbetar nu på en F-9 skola. På skolan går 125 
elever och där jobbar ca 25 personal fördelade på olika yrkeskategorier. Skolan är organiserad 
i arbetslag om de mindre barnen f-5, och de äldre 6-9 för sig. Hon ingår inte i något av dem, 
men har sin mesta tid tillsammans med de äldre barnen. Förutom henne finns ytterligare en 
specialpedagog på skolan. Arbetsuppgifterna består av direkt arbete med elever, handledning 
både av kollegor och av föräldrar. Även arbete med elevhälsa ingår.  
 
 
Marianne är ämneslärare i botten. I 18 år arbetade hon som högstadielärare innan hon 
utbildade sig till specialpedagog. I drygt tio år har hon arbetat som specialpedagog. Nu arbetar 
hon på en 6-9 skola. På skolan går ca 350 elever. Det arbetar 65 personal, fördelade på olika 
personalkategorier. Tre specialpedagoger och en speciallärare arbetar på skolan. Eleverna och 
personalen är organiserade i vertikala arbetslag. I varje arbetslag ingår en klass från skolår 6-
9. Det finns fyra arbetslag, a, b, c och d. Hon ingår inte i något av de arbetslagen. 
Specialpedagogerna och specialläraren är ett eget tillsammans med elevhälsans 
representanter. De har dock varsitt arbetslag som de arbetar mot. Hennes arbetsuppgift är 
direkt arbete med elever mest i små studiegrupper, handledning av kollegor och viss 
elevhälsa.  
 
 
Sara har arbetat som specialpedagog i två år, men har ingen formell 
specialpedagogutbildning. Hon är ämneslärare på högstadiet i grunden och utbildade sig till 
det för sex år sedan. Just nu arbetar hon på en 6-9 skola. På skolan går 375 elever och det 
arbetar ca 65 personal. Förutom Sara finns en specialpedagog till på skolan. Skolan är 
organiserad i horisontella arbetslag, dvs. alla klasser i samma årskurs är ett arbetslag. Sara 
arbetar med elever i skolår 9. Hon upplever själv att hennes sysslor är speciallärarsysslor. Hon 
arbetar bara med elever, enskilt och i liten grupp.  
 
 
Birgitta är i grunden mellanstadielärare. Hon har jobbat som klasslärare ett tiotal år och lika 
länge med elever i olika exkluderade former. Nu arbetar hon på en 6-9 skola, med drygt 400 
elever och ca 70 vuxna, som specialpedagog. Hon har ingen formell 
specialpedagogutbildning. Tre andra specialpedagoger finns på skolan. Birgittas skola är 
också organiserad i horisontella arbetslag, hon ingår i arbetslag där alla klasser i årskurs 8 
finns. Hon arbetar i första hand med de elever som har svårigheter att uppnå målen i 
kärnämnena. Hennes arbetsuppgifter varierar, de kan innefatta såväl arbete med enskilda 
elever som arbete med hela klasser. Däremot är det enbart riktat mot elever.  
 
 
Marie har tidigare arbetat såväl i förskolan som i grundskolans tidigare år, sammanlagt 14 år. 
Hon utbildade sig till specialpedagog för fyra år sedan. Hon arbetar på en 6-9 skola med ca 
400 elever. Ca 70 personal finns på skolan. Skolan har vertikala arbetslag och Marie ingår i 
det arbetslag som arbetar med elever i skolår 8. Arbete med enskilda elever och mindre 
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grupper är den huvudsakliga arbetsuppgiften. Förutom Marie finns tre andra specialpedagoger 
anställda på skolan. Alla ingår i var sitt vertikalt arbetslag. 
 
 
Eva är mellanstadielärare i botten. Hon har en speciallärarutbildning och jobbar sedan 12 år 
på en 6-9 skola. På skolan går ca 250 elever och det arbetar 35 personal där. Skolan är 
organiserad med vertikala arbetslag. Eva ingår inte i något arbetslag. Det finns också en 
specialpedagog anställd på skolan. Eva berättar att hennes arbetsuppgifter enbart är 
elevinriktade. Såväl enskilt arbete med elever som arbete med små och mellanstora grupper 
förekommer.  
 
 
Resultatredovisning observation 
 
Våra observationer har samtliga ägt rum på högstadieskolor. Lektionstillfällena vi har 
observerat har alla varit i små studiegrupper. Elevantalet i dessa grupper har varierat 
mellan två och åtta elever. De lektioner vi observerat är matematik, svenska och 
engelska. Matematik är det ämne som haft flest observationer, fyra stycken. Utöver det 
har vi observerat en lektion i engelska och en lektion i svenska. 
 
Resultaten av observationerna har ordnats in de tre kategorier som utifrån Black & Wiliam 
har störst betydelse för elevers lärande: samtalet, feedback och kamrat/självvärdering.45

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Black, P & Wiliam, D (1998) Inside the Black Box 
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Samtalet 
 
Under observationerna var en kategori att studera samtalet mellan specialpedagogen och 
elever. Vi observerade samtalsklimatet och vilken typ av frågor som dominerade under 
samtalet. 
 
I fyra av de sex observationerna dominerade de öppna frågorna. Dessa fyra observationer var 
matematiklektioner med mindre studiegrupper. De inleddes samtliga med en gemensam 
genomgång som specialpedagogen höll i. Frågorna ställdes öppet till hela gruppen. De två 
andra observationerna var av annan karaktär. Den ena var en lektion i engelska med en 
elevgrupp som bestod av fyra elever. De arbetade enskilt med arbetsuppgifter som påbörjats 
lektionen innan. Den andra var en lektion i svenska, med två elever. Även vid det tillfället 
arbetade eleverna enskilt under hela lektionstillfället. Ingen gemensam genomgång skedde vi 
de två sistnämnda observationerna. 
 
De frågor som eleverna ställde under observationerna fokuserades i stor utsträckning på 
arbetsuppgiften de för stunden höll på med. De ville få bekräftelse av specialpedagogen. 
Frågor som: ”Räcker det?” ”Är jag klar?” ”Är det rätt?” var vanligt förekommande. 
Samtliga frågor besvarades av läraren med ett jakande eller ett nekande svar. 
I mer än hälften av de observerade lektionerna såg vi att eleverna gavs tid till eftertanke när 
pedagogerna ställt frågor i de olika genomgångarna. Eleverna blev då inte påskyndade av 
hjälpfrågor. I två av observationerna var hjälpfrågor vanligt.  
 
 
 
Tabell 1. Visar på i vilken utsträckning informanterna under observationen arbetade med 
frågor, svar och samtalsklimat 

 
 
 
I stor utsträckning. 

 

 
Delvis. 

 

I liten eller ingen 
utsträckning. 

 

 
 
 
 
 

  
Observation 
Karin 
 

 
Observation 
Marianne  
 

 
Observation 
Sara 
 

 
Observation 
Birgitta 
 

 
Observation 
Marie 

 
Observation 
Eva 
 

 
I vilken utsträckning ställer läraren 
öppna frågor? 
 

      

 
I vilken utsträckning är klimatet 
sådant att ett fel svar är lika 
berikande som ett rätt svar? 
 

      

 
Får eleverna tid att fundera på 
pedagogens frågor? 
 

      



 19 

Feedback 
 
När vi observerade feedback tittade vi på i vilken utsträckning pedagogen uppmärksammade 
det goda i elevernas prestationer. Vi tittade också på i vilken utsträckning pedagogen påpekar 
för eleven det som ska förbättras och om det förekom någon möjlighet för eleven att följa upp 
den givna feedbacken. 
 
I tre av observationerna synliggjorde pedagogerna i stor utsträckning elevernas prestationer. 
Elevernas goda arbete och deras framsteg uppmärksammades av specialpedagogerna. Till viss 
del fick eleverna också veta vad som skulle förbättras i sitt arbete. Detta förekom i tre av de 
observerade mattelektionerna. I samtliga fall handlade det om hur eleverna skulle förklara 
sina tankegångar tydligare i sitt räknehäfte. I den fjärde mattelektionen samt under svenska 
och engelskalektionen förekom det i liten utsträckning.  
 
Möjligheterna för eleverna att följa upp den givna feedbacken var i våra observationer liten. 
Det förekom i två av de sex observerade lektionerna. I båda fallen frågade specialpedagogen 
eleverna om de hade frågor på den feedback de fått. Eleverna som hade det, fick enskild tid 
med pedagogen att resonera vidare kring den givna feedbacken. Vi uppmärksammade ingen 
skriftlig feedback i någon av de sex observationerna 
 
 
 
Tabell 2. Visar på i vilken utsträckning informanterna under observationen arbetat med 
feedback 
 
 

 
 
 
I stor utsträckning. 

 

 
Delvis. 

 

I liten eller ingen 
utsträckning. 

 

 
 
 
 
 

  
Observation 
Karin 

 
Observation 
Marianne 

 
Observation 
Sara 

 
Observation 
Birgitta 

 
Observation 
Marie 

 
Observation 
Eva 

 
I vilken utsträckning 
uppmärksammar pedagogen 
eleven i det goda i elevens 
prestation? 
 

      

 
I vilken utsträckning 
uppmärksammar pedagogen 
eleven i det som ska förbättras? 
 

      

 
Förekommer möjlighet till 
uppföljning för eleven av given 
feedback? 
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Kamrat och självvärdering 
 
Den sista kategorin var kamrat/självvärdering. Vi observerade i vilken utsträckning eleverna 
uppmuntrades att hålla fokus på sitt undervisningsmål, om elevernas kunskapsprogression 
synliggjordes för dem av specialpedagogerna och om det förekom någon kamrat eller 
självvärdering.  
 
I observationerna framkom att eleverna i stor utsträckning fick hjälp att se sin 
kunskapsprogression. I fyra av de sex observationerna kunde vi se det. I de två resterande 
observationerna förekom det delvis. Under de sex lektioner vi observerat förekom det inte 
några diskussioner mellan specialpedagog och elev om elevernas undervisningsmål. Vi har 
inte heller sett någon kamrat eller självvärdering under våra observationer. 
 
 
 
Tabell 3. Visar på i vilken utsträckning informanterna under observationen arbetar med 
kamrat/självvärdering, elevernas kunskapsmål och deras kunskapsprogression 
 

 
 
 
I stor utsträckning. 

 

 
Delvis. 

 

I liten eller ingen 
utsträckning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Observation 
Karin  

 
Observation 
Marianne 

 
Observation 
Sara 

 
Observation 
Birgitta 

 
Observation 
Marie 

 
Observation  
Eva 

 
I vilken utsträckning tränas eleverna i 
kamrat och/eller självbedömning? 
 

      

 
I vilken utsträckning uppmuntras 
eleverna att hålla fokus på deras 
undervisningsmål? 
 

      

 
I vilken utsträckning synliggörs 
eleverna kunskapsprogression? 
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Resultatredovisning intervju 
 
Resultatet av våra sex intervjuer presenteras efter de kategorier som blev tydliga vid 
bearbetningen av intervjuerna och inte efter delar som generellt förknippas med formativ 
undervisning. Fem kategorier framträdde: mål, förförståelse, samtal, relationer och struktur. 
 
Ett genomgående tema var också självbild vilket gick som en röd tråd genom samtliga 
intervjuer och diskuterades i alla kategorier. Ingen informant diskuterade t.ex. mål utan att 
samtidigt nämna självbildens betydelse. Av den anledningen är inte självbild en egen kategori 
i resultatredovisningen utan ingår i de övriga kategorierna. 
 
 
Mål 
 
I denna kategori sammanställs de intervjuade specialpedagogernas syn på elevers 
kunskapsmål. Det har handlat såväl om hur målen sätts upp som vad målen riktar sig mot. 
Även delaktighet i det arbetet har berörts.  
 
Samtliga sex informanter uttrycker att de arbetar mot mål med sina elever. För tre av dem 
handlar målen i första hand om att eleverna ska uppnå godkänd nivå i de olika kärnämnena. 

 
”Godkänt betyg är målet för de elever som arbetar hos mig.” (Sara)) 
                                                                                  
”För mina elever är det fullt tilltäckligt att diskutera G-kriterierna.”(Eva)) 
                                                                                        
”Alla kommer inte att nå upp till godkänt, så är det bara. De har inte tillräckligt 
med förkunskaper när de kommer. Vi får försöka så gott det går… att lappa ihop 
och bättra på där det saknas.” (Marie) 

   
 
De resterande informanterna har en liten annan vinkling i sin syn på målsättning. De betonar 
vikten av delaktighet hos eleven, föräldrarna och pedagogerna. De säger också att man måste 
se till hela elevens person när man sätter mål. 
 

”Kunskapsmål kan inte ses frånskiljt från de sociala målen eller tvärtom. 
Dessutom måste vi alltid se till att både elever och föräldrar verkligen vet och 
tagit till sig de mål vi arbetar mot.”(Birgitta) 
 
”För en del elever handlar det om att se till en förmåga i stället för ett 
kunskapsmål. Det är sällan målet är att kunna jobba fler sidor till, det är oftare 
att kunna jobba koncentrerat på sin plats i 15 minuter. Om målet ligger nära 
eleven blir de mer motiverade. Det ser föräldrarna och då är de också oftast helt 
med på noterna”(Karin) 
 
”En del elever har så mycket trasigt inom sig att rena kunskapsmål inte kan bli 
aktuella. För någon kanske det är ett mål i sig att komma till skolan. Då gäller det 
att hemmet och skolan har en nära kontakt och sätter varsamma mål, så att 
eleven har en rimlig chans att klara dem.” (Marianne) 
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Av studiens sex informanter är det tre stycken som också nämner duglighet som ett viktigt 
övergripande mål.  
 

”Jag sätter upp väldigt kortsiktiga mål. De ska vara lätta att nå till en början. Jag 
vill att eleven ska lyckas och lyckas igen. Det ska vara känslan, alltså att det 
normala i skolan är att man lyckas.”(Karin) 
 
”Att känna att man duger som man är, är bland det viktigaste som finns. Känner 
man inte det blir lärandet så mycket svårare.”(Marianne) 
 
”Jag vill att de ska förstå att de duger. Att de kan. Jag finns inte med dem 
jämt.”(Birgitta) 

 
 
I resonemanget kring när man uppnått målet har studiens informanter vitt skilda åsikter. Tre 
menar att när ett kriterie är uppfyllt och avprickat så är målet nått. De beskriver också att det 
inte förs någon diskussion med eleven om när och hur målet är nått. 
 

 ”De är oerhört fokuserade på G och vill bara veta om de nått det.”(Marianne) 
 
”Vi berättar för eleverna om de uppnått G-nivå. Vi pratar inte om det i 
förväg.”(Marie) 
 
”De flesta som går här hos mig når inte G förrän i slutet av nian och det är ju så 
det ska vara. Hade de G redan i sjuan så skulle de inte behöva gå här.”(Eva) 
 

 
Två andra menar att man i samtalet med eleven resonerar sig fram till om målet är uppnått. De 
betonar båda att elevens delaktighet är viktig, det är inte pedagogen eller föräldern som vet 
när eleven nått målet. I samtalet menar de att de som pedagoger enbart kan berätta för eleven 
om vad de sett. De kan inte bestämma att eleven kan eller klarat målet. Det vet bara eleven 
själv, men det måste synliggöras. 
 

”Jag vill att eleven ska känna tilltro till sitt lärande. De vet när det kan något. De 
måste bara förstå att de vet… vi är skyldiga att hjälpa dem med det.” (Karin) 
 
”Jag förklarar för eleven vad jag ser när de arbetar. Sen resonerar vi om det 
tillsammans, men jag kan ju aldrig säga att någon kan eller inte kan. Den 
kunskapen har eleven.”(Birgitta) 
 

 
 Den sjätte informanten hävdar att det är hon eller klassföreståndaren som vet när eleverna 
nått målet. De använder oftast diagnoser och prov för att avgöra om en elev uppnått målet. 
 

”De vet inte själva om de nått målet. Det är jag som vet det.”(Sara) 
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Förförståelse 
 
I våra intervjuer har informanterna pratat en hel del om elevers förförståelse. Alla informanter 
har på olika vis berättat om vikten av att hitta fram till elevernas förförståelse. Sätten de gör 
det skiljer sig åt men för alla sex upptar det en stor del av samtalet. 
 
Fyra av informanterna diskuterade förförståelse som en nödvändig plattform där 
undervisningen startar. Det var också deras arbete att kartlägga eleverna när de började på 
skolan. De beskrev att de fanns med ute i klasserna den första tiden på höstterminen för att se 
på vilken nivå eleverna befann sig på. Där svårigheter upptäcktes gjorde specialpedagogerna 
enskilda insatser, för att närmare analysera vilka förkunskaper eleverna hade. 
 

 
”Det är viktigt att hitta just den enskilda elevens väg till lärandet. Det formas på 
olika sätt för alla. Vägen till den formen är att hitta utgångspunkten. Var befinner 
sig den här eleven? Var är den trygg i sina kunskaper? Därifrån måste man utgå 
när man ska forma en undervisning.”(Karin) 
  
”Att eleverna ska se sitt lärande är viktigt. De ska se sina framsteg, men det tar 
tid. Först måste man backa bakåt till dess man hittar deras kunskapsnivå. Det är 
en förutsättning.”(Marianne) 
 
”En bra kartläggning av vad de kan när de kommer till oss är viktig. Vi måste 
veta var eleverna står kunskapsmässigt, så att de får rätt hjälp och stöd redan 
från början.”(Marie) 

 
 
För en informant gjordes kartläggningen av andra lärare. 

 
”Eleverna är redan kartlagda när det kommer till mig. Det tycker jag är viktigt. 
De ska arbeta med rätt material och inte sitta med sådant som är för svårt. Det 
sänker dem bara ännu mer.”(Sara) 
 

Specialpedagogen Eva menade att tiden och gruppernas storlek omöjliggjorde individuell 
kartläggning. Hon valde istället att lägga undervisningen och läromedlet på en nivå lite under 
årskursens läromedel. Detta tycker hon skapar en gemensam utgångspunkt för gruppen, på 
nivå som alla klarar.  

 
”Jag kartlägger inte varje enskild elev. De som kommer till mig får alla samma 
material. Min erfarenhet säger att det ger dem en bra grund.”(Eva) 
 
 
 

Tre av informanterna nämner matteboken som ett hinder i arbetet med att hitta elevens 
förförståelse. 

 
”Man blir så styrd av matteboken. Det är svårt att hoppa och repetera annat. 
Eleverna ska prompt arbeta slaviskt i den. De blir bekväma och vill jobba med det 
som är gammalt och vant fast jag kanske bättre skulle se deras egentliga 
kunskaper i ett sammanhang.”(Marie) 
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”Jag blir tillsagd av ämnesläraren vad de ska arbeta med och hur många veckor 
jag har på mig. De har inte tagit reda på vad eleven kan innan och jag får 
upptäcka på vägen vad de inte kan.”(Sara) 
 
”När vi arbetar med elevers förförståelse och att hitta var eleven befinner sig 
måste vi leta runt lite. Lämna läromedel och titta i ett vidare perspektiv. Då gäller 
det att eleven är med på noterna och förstår att vi alla tränar oss på olika saker 
och på olika sätt. Att lämna en trygg mattebok kan annars vara ett nederlag, en 
förlust. Något som ingen annan behöver göra.”(Karin) 
 

På olika sätt resonerar våra informanter om hur förförståelsen blir en utgångspunkt för det 
fortsatta lärandet. Tre av dem diskuterar med eleverna om det de kan och vilka framsteg de 
gjort. 
 

”Det gäller att inte peta i felen utan få dem att inse vilka lärdomar de gjort. Det 
är viktigt att hitta något som blivit bättre, även små saker”(Eva) 
 
”Märker du nu, du kan ju en himla massa. Hela tiden visa på vad eleven kan. Jag 
berömmer väldigt konkret. Det finns alltid nåt positivt att lyfta fram”(Birgitta) 
 
”Jag vill att de ska peppas. Jag försöker resonera med dem om deras framsteg. 
Ser du nu hur mycket du lärt dig, brukar jag fråga.”(Marianne) 

 
 
Två av informanterna dokumenterar elevernas arbete och använder det som en utgångspunkt i 
samtalet med eleverna. De vill synliggöra elevernas kunskapsprogression. 

 
”När man spar elevernas arbeten blir progressionen otroligt synlig. Eleverna 
själva ser sin utveckling väldigt tydligt.”(Karin) 
 
”Jag brukar spara vissa arbetsuppgifter som eleverna gör. Det är bra att 
använda när man vill visa eleverna hur mycket de gått framåt, tycker jag”(Marie) 
 

 
Till en av informanterna kommer eleverna med av ämnesläraren utvalda arbetsuppgifter. 
 

”De elever som kommer till mig, har uppgifter med sig. Ibland upplever jag att de 
är för svåra, att eleven kanske inte har rätt nivå på sitt jobb. Jag tror att jag 
ibland ser elevens förförståelse ur ett annat perspektiv, mer på nära håll. Jag har 
mer tid att verkligen se vad de kan sen innan. Det kan ibland vara svårt att gå 
tillbaka till ämnesläraren och försöka diskutera saken, beroende på vilket ämne 
det är. Men det blir mitt jobb, jag kan inte se på hur elever sitter med för svårt 
jobb.”(Sara) 
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Samtalet 
 
Samtalet är den kategori som diskuterats mest i våra intervjuer. Det har handlat om samtalet 
såväl mellan specialpedagog och elev som mellan specialpedagog och förälder. Även samtal 
mellan specialpedagog och andra lärare har berörts.  
  
En informant nämner inte samtalet under intervjun. Tre informanter har liknande åsikter om 
samtalets betydelse. De menar att samtalet är det viktigaste verktyget för att nå en god 
skolsituation för eleven. Den uppnås enligt dessa informanter genom att skapa en god relation 
till eleven och att hitta elevens förförståelse. Vikten av en god föräldrasamverkan betonas 
särskilt. När dessa informanter resonerar om samtal menar de ett samtal med få deltagare. Det 
handlar om samtal mellan specialpedagog och elev, eller ett samtal mellan specialpedagog, 
elev och förälder. 
 

”Det kan låta konstigt, men jag gräver tills jag får kontakt [med eleven eller 
föräldrarna.] Med samtalet tar jag reda på var eleven befinner sig… Det är 
bemötandet som är min ledstjärna, framför allt mot föräldrar. Man lägger ingen 
värdering på social status. Jag verkligen visar att jag vill väl. Utan att få med 
föräldrarna på banan, kommer man ingen vart.”(Birgitta) 
 
”Samtalet är A och O. Det är i samtalet man verkligen lär känna eleven på 
riktigt. Det är bra att känna dem på riktigt. Då kan man vinna dem, deras tillit, då 
har man kommit långt… Föräldrarna är oerhört viktiga. De måste ha en positiv 
inställning till det man arbetar med, annars blir det tungrott.”(Karin) 
 
”För att hitta en bra startpunkt är samtalet viktigt. Att hitta var den här eleven 
bottnar, vad som verkar gå lätt och vad som är svårigheter. Det ger mig möjlighet 
att komma närmre eleven och det är också en viktig bit. Jag är noga med att 
också samtala med föräldrarna. Det är lätt att de glöms bort. De måste få veta 
vad man tänker kring deras barn.”(Marianne) 
 

 
De andra informanterna betonade inte samtalets vikt i samma utsträckning. En av dem påtalar 
elevgruppernas storlek som ett hinder för möjligheten att ha de elevsamtal som hon önskar. 
 

”Jag träffar aldrig mindre än åtta elever i taget. Det är omöjligt att ha de 
samtalen man vill då. Man kan naturligtvis småprata med eleverna, men de där 
personliga samtalen de är svåra att ha.”(Marie) 

 
 
Den sista informanten har en helt annan vinkling när hon resonerar kring samtalet. Hon tar, 
till skillnad från de övriga, upp samtalet kollegor emellan. Hon framhåller avsaknad av samtal 
och diskussion med kollegor.  

 
”Vi hinner nästan aldrig samtala om de enskilda eleverna som är hos mig. De har 
på något sätt ingen prioritet. De blev mina. Jag skulle önska att deras 
klassföreståndare och även olika ämneslärare ville resonera och diskutera dessa 
elever i större utsträckning.”(Sara) 
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Alla informanter uttryckte att de upplevde praktiska svårigheter. Att hitta tid och tillfälle till 
att samtala med eleverna och att låta samtalet få ta tid menar tre informanter är svårt. 
 

”Tiden är alltid inblandad i det här jobbet. Att ha tid att samtala med eleverna är 
ju något man verkligen vill, men ibland är det helt enkelt inte möjligt. När man 
själv har tid och möjlighet ska ju eleven också kunna och vilja.”(Karin) 
 
”Ibland känns det som om jag skulle vilja lägga bort allt annat och bara ha 
samtalstid. Det blir korta stunder här och korta stunder där. Ett samtal där man 
känner tidspress eller lite försiktigt sneglar på klockan är inte roligt. Det känns 
inte rätt.”(Marianne) 
 
”Jag skulle vilja ha mer tid avsatt till samtal. Schemalagd sådan. Inte som nu, det 
blir lite här och lite där. Ibland har man inget bra ställe att sitta på utan blir 
störd av att folk kommer in och ska hämta något eller fråga om något. Telefonen 
ringer och det är allmänt kaos. Det är ju inte konstigt att det är svårt att samtala 
då.”(Marie) 

 
När skolsituationen är problematisk för en elev och samtalet mellan specialpedagogen och 
eleven handlar om att försöka nysta i bakomliggande faktorer, menar en tredje informant att 
man måste vara varsam. 
 

”Att kunna se det bakomliggande hos eleven och även hos föräldrar är viktigt. 
Det kan vara svårt för eleven att sätta ord på det, ibland behöver de hjälp där. 
Eleverna ska känna att jag vill väl, på riktigt.”(Birgitta) 

 
 
Den återstående informanten säger att svårigheten ligger i att nå fram till eleven. Hon menar 
att de elever hon arbetar med relativt ofta har en påklistrad identitet som är svår att bryta sig 
igenom. Hon upplever att hon känner sig otillräcklig. Hon menar att hon skulle behöva mer 
tid till enskilda samtal med dessa elever. 

 
”De här eleverna som jag arbetar med har verkligen en roll de spelar. En stentuff 
attityd som knappt går att bryta sig igenom. Jag skulle vilja hitta in till personen 
bakom, det går nästan inte. Jag känner att jag inte når fram. Jag tror att det 
beror på att jag så sällan träffar eleverna en och en. De är alltid i grupp och då 
är det svårare. Då behåller de rollen hela tiden. Samtalen blir annorlunda när de 
är i grupp.”(Sara) 
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Relationer  
 
Vikten av goda relationer betonas av samtliga informanter i vår studie. De säger att bra 
relationer är grunden till ett gott lärandeklimat. Det är förutsättningen för att eleverna ska 
kunna lära sig.  

 
 
”Inget är viktigare än den relation man lyckas skapa med eleven. Det är 
förutsättningen för att de ska kunna tillgodogöra sig något annat i 
skolan.”(Karin) 
 
”Om man har en bra relation med eleverna blir det så mycket enklare. Men den 
kommer inte gratis, man får anstränga sig och bjuda på sig själv. Visa att man 
tycker om dem och sitt jobb. Sen kan man börja fokusera på lärandet.”(Marie) 
 
”Jag jobbar mycket på ett relationsskapande. Jag vill känna mina elever och jag 
vill att de ska känna mig. De ska se mig som en vuxen som finns till för dem. Om 
vi får en bra relation kommer arbetet att gå så mycket enklare.”(Marianne) 

 
 
Hur informanterna skapar relationer varierade. Två informanter framhöll sitt engagemang för 
elevens liv utanför skolan. De kände till elevernas fritidsintressen och aktiviteter utanför 
skolan. Elevernas intressen blev ofta ingångar till samtal. 
 

 
”Jag känner till vad alla mina elever har för fritidsintressen. Det gäller att 
intressera sig för vem de är. Jag har stenkoll. Hur gick det på innebandyn? Hur 
går det med nya pojkvännen? I mitt jobb kommer jag eleverna väldigt nära, 
ibland får jag veta för mycket. Tur att vi har en kurator nu på skolan.”.(Eva) 
 
”Jag vill veta vad som upptar mina elevers liv utanför skolan. Jag brukar se de 
tv-program som de ser, bara för att hålla mig uppdaterad och så. Sen vet jag t ex 
vilka som spelar fotboll och hockey och frågar upp om matcher och cuper. De 
berättar gärna och blir glada av att jag frågar. De vet också vilka mina intressen 
är. Så vill jag ha det. Vi ska känna varandra.”(Marianne) 
 

 
Två andra tog upp vikten av att vara tydlig som pedagog i relationsskapandet till eleverna. Att 
förklara de olika rollerna är grunden till en god relation. Pedagogen är vägledaren, men eleven 
är den som måste utföra arbetet.  
 

”Att vara äkta och ärlig är viktigt… Jag säger till dem, jag finns här för dig men 
det är du som måste göra jobbet.”(Birgitta) 
 
”Jag brukar säga till mina elever att jag har en massa förslag på hur saker och 
ting kan göras, men jag kan inte lära någon något. Det måste eleven göra själv, 
men jag finns till förfogande och jag ska hjälpa till allt jag bara kan. Men eleven 
själv måste vilja, även när det blir svårt och tungt.”(Karin) 
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De två återstående informanterna framhöll elevernas relation sinsemellan som det viktigaste. 
Om inte klimatet i gruppen är gott försvårar det lärandet, menar de. 
 

”Jag tycker det är viktigt att ha ett bra klimat i gruppen. Elever som sitter och är 
otrygga i sin klass eller grupp lär sig inget vidare. Energin riktas mot fel saker. 
”Att hålla masken eller att vara cool. Ett avslappnat klimat är en gynnsam 
lärandemiljö och det strävar jag efter.”(Marie) 
 
”När jag har lektion kommer elever från olika klasser. Den studiegruppen som då 
bildas är speciell. Det är jätteviktigt upplever jag att jag lyckas få ett avslappnat 
klimat. Alla där sitter och jobbar hos mig för att de inte når målen. Det är en rätt 
utsatt position och är man inte på sin vakt som lärare kan man få ett besynnerligt 
klimat. Då är det svårjobbat. Hos mig ska alla våga fråga och våga 
misslyckas.”(Marianne) 
  
 

Struktur 
 
I resonemanget kring struktur framkom tre olika vinklingar. Några talade om struktur i själva 
undervisningssituationen och några resonerade om strukturen i ett större sammanhang. En 
talade om individens inre struktur och tankar. Även skolans struktur som påverkansfaktor 
diskuterades av alla informanter utom en. 
 
De tre informanter som talade om struktur i undervisningen utgick från det mekaniska 
lärandet. De menade samtliga att ur det mekaniska kan förståelsen fyllas på i efterhand.  
 

”Det kan låta lite fånigt, men elever som inte skriver siffror i rutorna klarar 
sällan G av den anledningen att det blir ingen struktur för dem. Det kan vara nog 
rörigt inne i hjärnan. Man måste lära sig det. De finns de som har jättedåliga 
förutsättningar för matte, men de har kunnat hålla ordning och reda och lärt sig 
utantill utan att egentligen ha förstått. De har kunnat lyckas ändå”(Eva) 
 
”T ex, algoritmer är ibland en välsignelse. Det gör att elever kan räkna ut en hel 
del tal, fast de egentligen inte har förförståelsen.”(Marianne) 
 
”Jag försöker visa eleverna på en struktur som de kan nyttja, samma hela tiden. 
Då blir den enkel för dem att använda.”(Sara) 
 

 
För två av informanterna var elevernas hela skolsituation i fokus. De ville få en begriplig och 
förutsägbar skoldag för eleven.  
 

”Den här strukturen som man måste ge eleverna är så oerhört viktig. Att livet och 
skolan måste bli förutsägbar. Det jag har som medicin till elever i jättestora 
bekymmer… det är ju sånt som alla mår bra av. Alla människor mår bra av när 
dagen och livet blir förutsägbart, begripligt”(Birgitta) 
 
”Att hjälpa eleverna med en vettig skoldagsstruktur är viktig. De behöver tryggas 
och inte överraskas.”(Marie)  
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En av informanterna diskuterade kring en helt annan sorts struktur än de övriga. Hon menade 
att eleven själv ska kunna skapa sin struktur. Hennes roll är att utveckla elevens kognitiva 
färdigheter.  
 

”Jag vill att eleverna ska hitta sin egen struktur. Som kan hjälpa dem att sortera 
och ordna. Jag försöker erbjuda och visa på olika strategier, men målet är att den 
kunskapen ska bli elevens”(Karin) 

 
 
Alla informanter menar att skolan de arbetar på har en struktur som på olika sätt inte är 
gynnsam för de svagpresterande eleverna. Några menar att strukturen i undervisningen är 
omodern och därför inte lyckas fånga elevernas intresse, andra menar att högstadiets 
organisation är svårt för eleverna att hantera. Även en skolas grupperingar av elever tas upp. 
 
 Två av dem menar att skolan i dag inte är lika viktig för eleverna som för ett antal år sedan. 
De menar att vissa skolämnen upplevs av eleverna som omoderna. Skolan kan inte fånga 
elevernas intresse och brygga till deras verklighet. Deras fritid lockar mer. För de 
svagpresterande eleverna finns lite motivation till att i skolan jobba med saker som inte är 
förståeliga och intressanta. All kraft ”behövs” till världen utanför skolan, den som lockar mer. 
För de andra eleverna är detta inte ett lika stort problem, för dem räcker kraften till både och. 
 

”Att sitta på en massa lektioner och försöka hitta sammanhang och mening tar 
enormt med kraft för mina elever. De har inte kraft så det räcker både till skola 
och till fritid. När skolan inte lyckas intressera, ja då tappar vi deras 
intresse.”(Marianne) 
 
”Skolan är ju ingen viktig del i barnens liv längre… och inte i föräldrarnas. 
Skolan har ingen hög prioritet längre. En del klarar ju av det, men de som är 
svaga fixar inte det”(Eva) 

 
 
Två andra tar upp högstadiets organisation som ett dilemma. De menar båda att strukturen 
med många lärare, olika klassrum och många förflyttningar skapar oreda för eleverna. De 
säger också att risken att falla mellan stolarna är hög. Ingen har överblick över elevens hela 
vardag. 

 
”För de elever som har en svår skolsituation är skolans uppbyggnad och struktur 
inte bra som den är i dag. Mina elever skolkar oftare och jag är helt säker på att 
det har med systemet att göra. De orkar inte med så många relationer. Hade de 
haft samma lärare hela tiden eller i alla fall ett mindre antal än vad som är nu, 
hade de fixat det.”(Karin) 
 
”När elever som har det struligt i skolan ska in i högstadiets system av många 
lärarbyten och klassrumsbyten under en dag är det lätt att de faller emellan. 
Ingen har den totala överblicken. De kan vara frånvarande utan att egentligen 
saknas. Bara ett f i kolumnen vid namnet, inget mer.”(Marie)  

 



 30 

En informant resonerar om sin skolas struktur vad gäller elevgrupperingar. De arbetar med 
storklasser, vilket resulterar i att allt fler exkluderas till mindre studiegrupper. Detta menar 
informanter får till följd att de svagpresterande eleverna kommer i kläm.  
 

”Hos oss har vi så stora klasser att även de som exkluderas till mindre 
studiegrupper blir fler och fler. Helt plötsligt kan en liten studiegrupp vara 12 
elever. Så länge vi organiserar oss så kommer de svaga eleverna att hamna i 
kläm. De får knappt någon mer lärartid, de små grupperna de behöver är inte 
längre några små grupper.”(Sara) 
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Analys/Diskussion 
 
Vårt syfte med denna studie var att beskriva och analysera hur en grupp specialpedagoger 
arbetar med formativ undervisning. Den formativa undervisningen är väldigt vid. Den 
innehåller många delar och en mängd bakomliggande teorier som beskrivits av bl.a. Black & 
Wiliam, Bonniol, Lindberg och Wretman. Allt eftersom vi har fördjupat oss i detta ämne har 
bilden av en komplex undervisningsform vuxit fram. För att få svar på våra frågor om i vilken 
utsträckning det formativa undervisningssättet används av studiens sex informanter har vi 
genomfört en observation och en intervju med vardera informant. Studien genomfördes på 
fem högstadieskolor i XX kommun. 
 
 
I vilken utsträckning arbetar specialpedagogerna formativt? 
 
I den tidigare forskning vi tagit del av beskrivs den formativa undervisningen som ett synsätt 
på lärande. Läroprocessen står hela tiden i fokus. Att bryta ner den formativa undervisningen i 
olika delar är komplicerat eftersom det inte är delarna i sig som är intressanta. Det är hur de 
används som avgör om arbetssättet är formativt menar Wretman.46

 

 Inför vår pilotstudie 
tillfrågades kommunens samtliga specialpedagoger om de arbetade med formativ bedömning. 
När ingen svarade antog vi att ingen formativ undervisning förekom fullt ut bland 
specialpedagogerna i XX kommun. Vi valde då att studera i vilken utsträckning vi kunde se 
att det förekom.  

Den tydligaste kategorin som framträdde i vår undersökning var arbetet med förförståelse. 
Här stämmer våra informanters svar överens med rådande forskningen som också betonar 
vikten av att hitta elevens utgångspunkt. Vid samtliga intervjuer framkom det och i flertalet 
observationer såg vi hur specialpedagogerna försökte koppla undervisningen till elevens 
kunskapsnivå. Att hitta var eleven befinner sig och att kunna lägga upp undervisningen i det 
som Vygotskij kallar en proximal utvecklingszon är förutsättningen för ett gott lärande47. Vi 
menar precis som Lindberg att ta reda på elevernas förförståelse är grunden i ett formativt 
undervisningssätt48

 

. Det är utgångspunkten, det första steget. Vi menar att det inte går bortse 
från förförståelsens betydelse men att det är vad som händer därefter som visar i vilken 
utsträckning formativ undervisning bedrivs. 

I vår studie arbetar samtliga informanter på olika sätt målstyrt med sina elever. Det vanligaste 
förekommande sättet var att arbeta långsiktigt mot ett godkänt betyg. Kriterierna som låg till 
grund för godkänd var emellertid inte förankrade hos eleverna. I den formativa 
undervisningen menar Black & Wiliam att målen som sätts för eleverna måste vara 
individuella, tydliga och konkreta. De säger att eleverna ska vara väl medvetna om vilka mål 
de har, både på kort och på lång sikt.49

                                                 
46 Wretman, Steve (2008) Att arbeta formativt, i Grundskoletidningen nr. 3/08. 

 Vi såg inte att de elever vi observerat hade individuella 
mål, inte heller att de var förtrogna med de mål som var satta. Målen var snarare långsiktiga, 
generella och abstrakta. Det var i de flesta fall godkänd nivå i de olika ämnena som var det 
underförstådda målet. Vilka kriterier som ingick för godkänd varken såg eller hörde vi 
pedagogerna resonera med eleverna kring. Vi anser att dessa kriterier var en kunskap som 
bara fanns hos pedagogerna. Enligt den forskning vi tagit del av räcker det inte att känna till 

47 Vygotskij, L (1999) Tänkande och språk. 
48 Lindström, Lars & Lindberg, Viveca (2005) Pedagogisk bedömning. 
49 Black, P & Wiliam, D (1998) Inside the Black Box. 
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sina mål. Även vägen dit måste vara tydligt utstakad och känd av eleven.50 Inte i någon av 
intervjuerna framkom det som viktigt. Att målen är konkretiserade och nedbrutna i för 
eleverna lagom stora delmål och vägen dit är tydlig, menar vi liksom Lindberg51 är av högsta 
vikt. Utan tydliga mål och utan tydligt beskriven väg dit omöjliggörs många andra delar i den 
formativa undervisningen. Om eleven inte vet sina mål och hur den ska nå dit, blir t.ex. 
självvärdering och feedback delar utan värde. Vi menar att arbetet med mål är kärnan i den 
formativa undervisningen. För ett fruktsamt lärande, i synnerhet för svagpresterande, krävs 
individuella mål. Först när både mål och vägen dit är förankrade hos eleven, finns möjlighet 
för eleven att lyfta blicken och jämföra sitt arbete med andras eller i förväg uppställda 
kriterier. Det är också först då som eleven kan träna sin metakognition, dvs. att reflektera, 
utvärdera och förbättra sig i sitt arbete som också Partanen betonar.52

 

 Vi hävdar att våra 
informanters sätt arbeta med mål, i väldigt liten utsträckning var formativ.  

I vägen mot målen anser Bonniol att det är viktigt att se till elevernas lärandestrategier och 
läroprocess53. I den forskning vi tagit del av framhåller samtliga forskare kontinuerlig 
framåtsyftande feedback som en viktig del. I observationerna såg vi också hur pedagogerna 
arbetade med feedback. De fokuserade inte i första hand på produkten utan på de 
bakomliggande tankarna. Eleverna uppmuntrades att tänka en gång till eller att fråga en 
kompis om hjälp. I flertalet intervjuer framkom också att specialpedagogerna arbetade med att 
hjälpa eleverna att finna strategier för sitt arbete. I våra observationer såg vi emellertid att 
arbetet med feedback enbart fanns när det handlade om frågor kring en uppgift som redan var 
avklarad. Den feedback vi såg var positiv, tänkt till att lyfta eleverna men vi menar att den 
inte var formativ. Om så hade varit fallet hade vi kunnat se delar av det som Shepard belyser, 
nämligen ett arbetssätt där feedback också är framåtsyftande för att hjälpa eleven att 
generalisera sina kunskaper, att nyttja sina kunskaper i andra sammanhang.54

 
 

Under observationerna sökte vi efter det samtalsklimat som Black & Wiliam beskriver som 
formativt. Enligt dem handlar det om lärarens frågeteknik och möjligheten elevernas svar ger 
till vidare diskussioner. Autentiska och öppna frågor menar de är en förutsättning för ett 
sådant samtalsklimat. Det vi såg var delar av detta klimat. Pedagogerna ställde öppna frågor 
men eleverna verkade mer inställda av att få bekräftat från sin lärare om svaret var rätt eller 
fel. Vi tror precis som Black & Wiliam att detta är ett outvecklat område generellt. För att nå 
det klimat Black & Wiliam eftersträvar krävs att pedagogerna tränar sig i att ge eleverna 
betänketid och att verkligen ställa öppna frågor.55

 

 Detta kräver övning och en medvetenhet 
som vi tror saknas. Även eleverna behöver skolas in i att bli mer processorienterade dvs. att 
de blir mer inriktade på att erövra kunskaper i stället för att t ex hinna ett visst antal uppgifter i 
matteboken. Att gå från det traditionella fråga-svar, till en vidare diskussion kring det är inte 
heller enkelt. Det krävs träning, tid och tryggt gruppklimat för att nå detta.  

Studien syfte var som tidigare nämnts att studera om, hur och i såfall i vilken utsträckning 
specialpedagogerna använder sig av formativ undervisning. I såväl observationer som 
intervjuer har vi sett den formativa undervisningen förekomma i liten utsträckning. Våra 
informanter har alla dock arbetat med de formativa teman som Black & Wiliam beskrivit. Vi 

                                                 
50 Black, P & Wiliam, D (1998) Inside the Black Box. Bonniol, J.J (1991) The Mechanisms Regulating the 
Learning Process of Pupils. Wretman, Steve (2008) Att arbeta formativt, i Grundskoletidningen nr. 3/08. 
51 Lindström, Lars & Lindberg, Viveca (2005) Pedagogisk bedömning. 
52 Partanen, Petri (2007) Från Vygotskij till lärande samtal. 
53 Bonniol, J.J (1991) The Mechanisms Regulating the Learning Process of Pupils. 
54 Shepard, Lorrie (2000) The Role of Classroom assessment in Teaching and Learning. 
55 Black, P & Wiliam, D (1998) Inside the Black Box. 
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menar att det inte skett på vetenskaplig grund. De har inte varit förtrogna med de 
bakomliggande teorierna eller med den forskning som finns på området. Vi upplever att de i 
stället lutar sig mot den beprövade erfarenheten. Våra informanter har ett reflekterande 
förhållningssätt till sitt arbete. Vi menar att de kontinuerligt utvärderar sitt arbete. Vad 
fungerar i just den här situationen? I sin vardag och i sitt görande använder sig 
specialpedagogerna av sin erfarenhet. Både av det som redan fungerar bra och sådant som de 
måste förbättra. Vi tror, i likhet med Lindberg att lärare generellt utvecklar sin profession i 
praktiken och inte i teorierna och vetenskapen56. Den beprövade erfarenheten är viktig på 
många sätt och kan aldrig ersättas av vetenskapliga teorier. Däremot tror vi att vetenskapen 
kan tillföra nya infallsvinklar till pedagogernas undervisning. Den kan också ge 
specialpedagogerna en annan medvetenhet fler valmöjligheter och kanske ett större 
självförtroende. I den nu rådande examensordningen för specialpedagoger betonas också 
sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för 
yrkesutövningen57

 
.  

 
Varför har den formativa undervisningen inte fått genomslagskraft? 
 
Redan efter vår pilotstudie anade vi att formativ undervisning inte förekom i någon större 
utsträckning bland kommunens specialpedagoger. Vår studie bekräftade det. Vi upplevde att 
våra informanter inte var bevandrade i teorierna kring den formativa undervisningen och dess 
delar. Lindbergs förklaring till den uteblivna formativa undervisningen är att det inte någon 
större utsträckning skett svensk forskning i frågan. Den forskning och den litteratur som finns 
på området är av internationell karaktär. Svenska lärare är generellt ovana att ta del av 
forskning menar hon.58 Vi tror precis som Lindberg, svenska lärares ovana att ta till sig 
forskning är en förklaring. Att forskningen kring formativ undervisning i så hög utsträckning 
är internationell försvårar problematiken ytterligare. Naturligtvis faller det då på sin egen 
orimlighet att pedagogerna medvetet skulle bedriva en formativ undervisning när kunskaperna 
saknas. Hur ska forskningen nå fram till den enskilde läraren? Vi tror inte att det är unikt för 
forskning kring formativ undervisning utan gäller pedagogisk forskning generellt. Problemet 
menar vi är större än när Lindberg påstår att lärare inte skulle vara beredda att ta det 
merarbete som en omställning till det formativa undervisningssättet innebär59

 

. De informanter 
vi träffat har tvärtom varit väldigt öppna inför förändringar, ambitiösa och haft stor entusiasm 
över sitt arbete. De har verkat nyfikna på detta område och hade forskningsresultaten funnits 
lättillgängliga är vår övertygelse att den både blivit läst och begrundad. 

Såväl Wretman som Bonniol menar att även om lärarna har kunskap om formativ 
undervisning, så krävs en samsyn i kollegiet för att kunna bedriva den sortens undervisning60

                                                 
56 Lindström, Lars & Lindberg, Viveca (2005) Pedagogisk bedömning. 

. 
Wretman tror att det är en utopisk önskan att ett helt kollegium ska se på undervisning på ett 
så likartat sätt. Där är vi beredda att hålla med. Han säger också att högstadiets struktur där 
ämneslärare starkt värnar om sitt ämne bidrar till en skola där faktakunskapen blir viktigare än 
elevernas strävansmål och läroprocess. De olika ämnena ställs mot varandra och risken finns 
att undervisningen riktas mot fakta och förståelse och inte mot färdigheter och 

57 Utbildningsplan. Specialpedagogprogrammet. (2007)  
58 Lindström, Lars & Lindberg, Viveca (2005) Pedagogisk bedömning. 
59 Ibid 
60 Wretman, Steve (2008) Att arbeta formativt, i Grundskoletidningen nr. 3/08. Bonniol, J.J (1991) The 
Mechanisms Regulating the Learning Process of Pupils. 
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förtrogenhetskunskaper.61

 

 Även om den formativa undervisningen inte anammats på våra 
undersökningsskolor såg vi den problematiken Wretman diskuterar. I våra intervjuer beskrev 
informanterna svårigheter i samarbetet med övriga lärare. Svårigheterna låg dels i att få tid för 
samtal kring eleverna och dels i att ämneslärarna hade en tendens att värna sitt ämne. Att 
värna sitt ämne är en självklar utgångspunkt för en ämneslärare men ur ett formativt synsätt 
räcker det inte att enbart se till sitt ämne. Ett samarbete med andra pedagoger är nödvändigt 
för att kunna forma en elevs undervisning. De primära är elevens utveckling och det 
sekundära är de olika ämnena. 

 
Den formativa undervisningen i specialpedagogisk verksamhet 
 
I den forskning vi tagit del av har inte den formativa undervisningen diskuterats i 
specialpedagogisk verksamhet trots att den är mest gynnsam för de svagpresterande eleverna. 
Forskningsresultaten visar att dessa elever har goda möjligheter att genom detta 
undervisningssätt närma sig de högpresterande eleverna. För de högpresterande eleverna är 
arbetssättet inte av lika stor vikt. Vi menar att det formativa undervisningssättet kanske bäst 
lämpar sig i en klassrumsundervisning. I vår studie har två tydliga faktorer framträtt som 
försvårar eller omöjliggör för specialpedagogerna att fokusera på den långsiktiga läroprocess 
som är grunden i en formativ undervisning. Det är dels de exkluderande studieformerna där 
elevantalet ofta förändras och dels specialpedagogernas ringa inflytande över undervisningens 
innehåll. Samtliga specialpedagoger i studien berättar att de inte själva styr över vad som 
eleverna ska arbeta med, utan det avgör ämneslärarna. 
 
Specialpedagogerna i vår studie är inte förtrogna med den forskning kring formativ 
undervisning som finns. Inget pekar på att informanternas ålder, utbildning, tidigare yrke haft 
någon betydelse i det fallet. Om forskningen nått specialpedagogerna hade det då spelat någon 
roll? Hade den formativa undervisningen, som kanske har sitt största berättigande i en 
klassrumsundervisning, kunnat överföras till den typ av specialpedagogisk verksamhet vi har 
sett? Vi tror inte att så hade varit fallet. Vi hade kanske kunnat se ett mer medvetet arbete 
kring de formativa teman vi kunnat urskilja i studien. Med en mer vetenskaplig förankring 
kring dessa moment kanske arbetet med dem sett annorlunda ut. En fullt utvecklad formativ 
undervisning i de verksamheter vi studerat tror vi inte hade varit möjlig. Vi menar att det 
dessutom kanske inte hade varit det mest fördelaktiga undervisningssättet för dessa elever. Vi 
tycker att de mellanmänskliga diskussionerna saknas i den formativa forskningen som vi tagit 
del av och menar att det inte går att bortse från detta. Att de mänskliga aspekterna är en stor 
del av det vardagliga arbetet med elever i behov av särskilt stöd ser vi också i vårt resultat. Vi 
har hört och sett våra informanter med stort engagemang arbeta med detta.  
Dessa blev extra tydliga under våra observationer och intervjuer. Samtliga informanter 
betonade vikten av ett genuint relationsskapande och medmänsklig kontakt. Detta menar de är 
grunden till att stärka elevers självbild vilket i sin tur är grunden till allt lärande.  
 
Vi tror inte att resultatet i vår studie är unikt för våra undersökningsskolor. Att dra generella 
slutsatser efter sex observationer och sex intervjuer är kanske inte rimligt. Vi tror dock att den 
specialpedagogiska verksamheten vad gäller formativ undervisning är väl avspeglad. 
Ingenting tyder på att undersökningsskolorna skulle skilja sig nämnvärt från övriga skolor i 
kommunen. Detta stärks också av den pilotundersökning som vi genomförde i kommunen. 
 

                                                 
61 Wretman, Steve (2008) Att arbeta formativt, i Grundskoletidningen nr. 3/08. 
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Vi upplever att observationer i kombination med intervjuer har varit en lämplig metod för 
denna studie. Metoderna kompletterade varandra och vi har kunnat se delar som 
informanterna gör men inte uttrycker. Vi har kunnat studera många områden och vårt öppna 
förhållningssätt gjorde att informanterna beskrev sin reella verksamhet. Hade våra 
observationer och intervjuer haft samma teman hade informationen vi fått varit mindre i 
omfattning. Däremot hade kanske trovärdigheten ökat eftersom vi tematiskt kunnat granska 
resultatet från observationerna och intervjuerna. Med vårt val av analysverktyg har vi inte 
kunnat ställa resultatet från de olika metoderna mot varandra dvs. vi har inte kunnat få 
bekräftat att det vi såg också var det som informanterna beskrev62

 
. 

 
 Framtida forskning 
 
Under arbetet med denna studie har flera tankar kring formativ undervisning väckts hos oss. 
Ur ett specialpedagogiskt perspektiv tänker vi att det vore intressant med en vinkling mot de 
svagpresterande elever som finns i små studiegrupper, liknande de vi sett i vår studie. Hur 
skulle en formativ undervisning kunna se ut för dem? Skulle det ens vara möjligt att få den 
undervisningsformen att fungera? Det finns även delar i den formativa undervisningen som 
väckt vårt intresse. T ex kamratvärdering och arbetet kring det. Även att arbeta med att få 
svagpresterande elever självreglerande i sitt lärande vore intressant att studera. Hur får dessa 
elever kontroll över sitt lärande och vilket resultat ger det? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
                                                 
62 Patel, R & Davidsson, B (2003) Forskningsmetodikens grunder. 
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