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Sammanfattning 

Elevernas kunskapsutveckling ska utvärderas i relation till kunskapskraven i grundsärskolans 

läroplan där specialpedagogisk kompetens är en viktig del i lärarens arbete i att bedöma och 

skapa förutsättningar för varje enskild elevs lärande. Vid vårt arbete i grundsärskolan har vi 

uppfattat att lärares arbete med Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd Gilla matematik 

skiljer sig åt mellan skolor. Många lärare uttrycker att arbetet är komplext i relation till en 

intellektuell funktionsnedsättning. Riksrevisionen gjorde 2019 en granskning av 

grundsärskolans kunskapsuppdrag som berör stöd och uppföljning från Skolverket och Sveriges 

regering, där slutsatsen visar att grundsärskolan inte har samma förutsättningar som 

grundskolan.  

Utifrån de brister som granskningen lyfter fram samt lärarnas skilda uppfattningar om 

bedömningsstödet har studiens syfte och frågeställningar vuxit fram. Studiens syfte handlar om 

att bidra med kunskaper om lärares uppfattning om arbetet med grundsärskolans 

bedömningsstöd Gilla matematik och belyser lärarens perspektiv på arbetet med 

bedömningsstöd i relation till en intellektuell funktionsnedsättning. För att ta reda på detta 

genomfördes en kvalitativ forskningsstudie med inspiration av etnografi där 6 lärare 

intervjuades. Samtliga lärare arbetar med matematik i årskurs 1 och är verksamma i fem olika 

kommunala grundsärskolor i Mellansverige.  

Resultatet visar att informanterna upplever att den gemensamma samsynen är viktig, för att 

stärka bedömningens kvalitet. En samsyn i hur bedömningsstödet kan användas i relation till 

materialets kunskapsnivåer och vad en intellektuell funktionsnedsättning kan innebära för den 

enskilde elevens förutsättningar vid olika bedömningstillfällen. Informanterna uttrycker att mer 

tid för pedagogiska samtal, specialpedagogiskt stöd och en ökad insyn från skolornas ledning 

skulle främja en samlad kunskapssyn och kompetensutveckling i arbetet med 

bedömningsstödet. 

Nyckelord: specialpedagogik, bedömningsstöd, samsyn, matematik, intellektuell 

funktionsnedsättning. 
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1 Inledning 

En riktlinje som ingår i grundsärskolans läroplan innebär att läraren ska se till att samtliga 

elevers kunskapsutveckling utvärderas i relation till kunskapskraven (Skolverket, 2018b). En 

del av lärarens arbete innefattar då att bedöma elevers kunskaper och skapa förutsättningar för 

varje enskild elevs lärande. En individ som har en intellektuell funktionsnedsättning samt inte 

uppnår grundskolans kunskapsmål har rätt att gå i grundsärskolan där utbildningen är 

individuellt anpassad. Specialpedagogisk kompetens inom grundsärskolan är då en viktig del i 

lärarens kompetens om det uppstår varierande hinder och möjligheter för lärande i samband 

med en intellektuell funktionsnedsättning. Genom att olika professioner i grundsärskolan 

tillsammans definierar och reflekterar om vad en intellektuell funktionsnedsättning innebär för 

den enskilde individen samt vilka påverkansfaktorer som kan uppstå i lärmiljön, skapas en 

större insikt i individens möjligheter för lärande (Swärd & Florin, 2014).    

Enligt Riksrevisionens (2019) granskning av grundsärskolans kunskapsuppdrag som berör stöd 

och uppföljning av Skolverket och regeringen framkommer det att grundsärskolan inte har 

samma förutsättningar som grundskolan. Skolverket har utvecklat bedömningsstöd för 

grundskolan i alla ämnen medan grundsärskolan endast har bedömningsstöd i svenska, svenska 

som andraspråk och matematik. Granskningen tyder på brister i Skolverkets uppföljning och 

regeringens redovisning av måluppfyllelse i grundsärskolan. De brister som framkommer berör 

information om elevernas kunskapsutveckling, verksamhetens förutsättningar för elevernas 

kunskapsutveckling, utvecklingen inom grundsärskolans verksamhet över tid samt skillnader 

mellan grundsärskolor (Riksrevisionen, 2019).  

Inom vår verksamhet i grundsärskolan och vid gemensamma nätverksträffar för grundsärskolan 

i kommunen, har vi upplevt att arbetet med bedömningsstöd skiljer sig. Många lärare anser att 

arbetet med bedömningsstöd kan vara ett komplext arbete i mötet med en intellektuell 

funktionsnedsättning. Som blivande speciallärare kommer en del av vårt arbete handla om att 

bidra med specialpedagogiska kunskaper om hur elever med en intellektuell 

funktionsnedsättning kan utveckla sitt lärande. I samverkan med kollegor kan vi tillsammans 

förebygga och undanröja hinder i lärmiljön för att underlätta arbetet med bedömning. Utifrån 

de brister som framkommit ur Riksrevisionens granskning av grundsärskolan och de skilda 

uppfattningarna vi stött på om arbetet med bedömningsstöd i grundsärskolan, vill vi ta reda på 

hur lärare uppfattar, tolkar och arbetar med bedömningsstöd i grundsärskolan. Då vi båda 

undervisar i matematik har vi valt att studera bedömningsstödet Gilla matematik, med fokus på 
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den obligatoriska delen som avser taluppfattning och tals användning (se bilaga 3) som blev 

obligatorisk att använda 1 januari 2017 (Skolverket, 2016).   

2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte handlar om att bidra med kunskaper om lärares uppfattning om arbetet med 

grundsärskolans bedömningsstöd Gilla matematik. Studien riktar fokus på lärares arbete med 

grundsärskolans obligatoriska del i bedömningsstödet, som avser taluppfattning och tals 

användning i årskurs ett. Vidare belyser studien lärarens perspektiv på arbetet med 

bedömningsstöd i relation till en intellektuell funktionsnedsättning. För att få inblick i detta 

kommer följande frågeställningar bearbetas.  

● Vilka uppfattningar har lärare i grundsärskolan om arbetet med bedömningsstödet Gilla 

matematik? 

● Hur används stödmaterialet i grundsärskolan vid bedömning av taluppfattning och tals 

användning? 

● Hur kan vi förstå arbetet med bedömningsstöd i grundsärskolan i relation till en 

intellektuell funktionsnedsättning? 

3 Teoretiska perspektiv 

Nilholm (2007) beskriver att begreppet perspektiv handlar om olika synsätt i människans 

beskrivning av händelser och fenomen i vår omvärld. För att förstå ett forskningsområde kan 

funktionen av ett eller flera perspektiv bidra till att underlätta och fördjupa insikten inom ett 

forskningsområde (Nilholm, 2007). Vidare tar Persson (2019) upp att det bör finnas kompetens 

att möta alla elever inom specialpedagogisk verksamhet, exempelvis i grundsärskolan (Persson, 

2019). Genom att granska och lyfta fram olika perspektiv på bedömning inom 

specialpedagogiska verksamheter kan vi skapa insikt i de förutsättningar som finns i de 

verksamheter som ingår i vår studie. Vi har valt att utgå från ett kompensatoriskt perspektiv 

med inspiration av ett sociokulturellt perspektiv med syfte att fördjupa förståelsen för den 

bedömningsprocess som lärarna beskriver i arbetet med bedömningsstöd i grundsärskolan 
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3.1 Kompensatoriskt perspektiv 

Östergren (2013) har studerat matematiska inlärningssvårigheter och kognitiva förutsättningar 

för lärande. Studien tyder på att en specifik nedsatt matematisk förmåga kan stärkas av en annan 

förmåga, till exempel att nedsatt förmåga inom taluppfattning kan kompenseras av 

arbetsminnet. Vidare tyder studien på att stöd, i form av kompensation för nedsatta förmågor 

inom matematik, kan stärka lärandet medan uteblivet stöd kan skapa hinder i 

inlärningsprocessen (Östergren, 2013). Att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag, kan tydas i 

Skolverkets (2014) allmänna råd för skolverksamheten. Syftet med de allmänna råden handlar 

om att skapa ett praktiskt verktyg för läraren att tillgå i arbetet med särskilt stöd och extra 

anpassningar. Skolan har som uppgift att ge samtliga elever stimulans och ledning i sin 

personliga utveckling och lärande. Genom bedömning av elevens förmågor kan läraren 

uppmärksamma den enskilda elevens förutsättningar att utvecklas mot kunskapskraven. Vidare 

belyser innehållet i de allmänna råden att elever som stöter på hinder i sitt lärande till följd av 

sin funktionsnedsättning ska erbjudas stöd för att kunna utvecklas och skapa möjligheter till att 

nå samtliga kunskapskrav (Skolverket, 2014). Törnsén (2014) har studerat elevhälsan, rektors 

ledarskap samt elevers lärande och utveckling. Studien lyfter att skolan som verksamhet har 

som uppdrag att organisera och anpassa verksamheten för varje enskild individs förutsättningar. 

Studien tyder på vikten av att samarbeta på grupp- och organisationsnivå, där lärare, elevhälsa 

och rektor arbetar främjande för att skapa möjligheter för samtliga elever att utvecklas. Vidare 

tyder studien på att en framgångsrik rektor, som pedagogisk ledare, lyfter elevens utveckling 

och lärande som utgångspunkt i lärarens arbete, där olika kompetenser inom skolan ska 

samverka och bidra, både till elevers lärande och inom skolan som organisation (Törnsén, 

2014).  

Nilholm (2007) beskriver att det kompensatoriska perspektivets grundläggande idé handlar om 

att kompensera individer eller grupper för deras problem. För att söka uppkomsten av ett 

identifierat problem undersöks psykologiska och neurologiska förklaringar vilket kan vara en 

utgångspunkt för eventuella stödåtgärder samt skapa en förståelse i vad som definieras som ett 

problem för den enskilde individen eller gruppen. Ur ett historiskt perspektiv har det funnits 

vissa grupper med individer som specialpedagogiska åtgärder riktat fokus på. Inom 

specialpedagogisk utbildning i Sverige definieras till exempel barn med en intellektuell 

funktionsnedsättning och andra funktionsnedsättningar som en grupp där riktade 

specialpedagogiska åtgärder ingår. (Nilholm, 2007). Hellblom - Thibblin (2004) har granskat 

skolhälsovårdsrapporter som berör läsåren 1944/55 till 1988/99. Studiens syfte handlar om att 
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undersöka hur barns problem kategoriseras och formuleras i dessa rapporter. Studiens resultat 

tyder på att aktuella styrdokument över tid, tillgång till stödåtgärder samt de rutiner som 

upprättats för dokumentation har påverkat rapporternas fokus och hur de har formulerats. 

Studien lyfter fram att rapporterna har gått från fokus på hinder hos den enskilde elevens till att 

istället betona integrering och förebyggande hälsoåtgärder. Vidare tyder studien på att problem 

inte kan definieras som ett entydigt begrepp, det krävs en detaljerad och innehållsrik 

formulering för att kunna förstå hur olika påverkansfaktorer kan ha bidragit till definitionen av 

ett problem (Hellblom - Thibblin, 2004).   

3.2 Sociokulturellt perspektiv  

Vygotskij (1995) förespråkade ett sociokulturellt perspektiv och lyfte fram att elever måste 

komma i kontakt med omvärlden för att lära sig något om den värld elever befinner sig i. I 

skolan ska läraren se till att berika elever med erfarenheter där händelser eller föremål kan 

förstärkas genom exempelvis en verbal respons, med syfte att skapa en meningsfull aktivitet 

och livsvärld. När elever får möjlighet att samspela i den miljö hen befinner sig ansåg Vygotskij 

att elevers prestation och utveckling påverkas positivt. Vygotskij menade att lärande främjas 

genom en aktiv miljö, -lärare och -elev samt genom de verktyg som finns tillgängliga och hur 

miljön är utformad och organiserad för lärande (a.a.).   

Enligt Strandberg (2009) ansåg Vygotskij att lärande sker inom individen i mötet med 

omvärlden. Vygotskij ville även lyfta fram att oavsett de förmågor som eleven utvecklat eller 

inte så ska lärmiljön och undervisningen anpassas och främja varje enskild individs lärande. 

Vidare ansåg Vygotskij att lärande inte är en process som endast sker inom individen i mötet 

med omvärlden, lärande utvecklas även i samspel med omgivningen (Strandberg, 2009). För 

att studera lärande ur ett sociokulturellt perspektiv menar Säljö (2014) att tre olika men 

samverkande företeelser bör uppmärksammas. Dels användning av psykologiska redskap (t.ex. 

räknesystem, regler och begrepp), användning av fysiska redskap (t.ex. hjälpmedel och konkret 

material) och till sist kommunikation och utvecklande av olika former för samarbete i kollektiva 

verksamheter (a.a.). 

Skolans styrdokument lyfter att varje enskild individ har olika behov och förutsättningar vilket 

skolan och dess professioner ska ta hänsyn till. Detta synsätt kan hänvisas till Vygotskijs syn 

på lärande där skolan ska se till den enskilde elevens utveckling. Vidare beskriver skolans 

styrdokument att skolan är en kulturell och social mötesplats där eleverna deltar och utvecklas 
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tillsammans, vilket kan antyda Vygotskijs teori om att människan lär och utvecklas i samspel 

med andra (Skolverket, 2017, Skolverket, 2018b). Hur läraren som profession agerar och tänker 

inom olika skolverksamheter kan påverkas av skilda teorier och perspektiv på kunskap och 

lärande. I samverkan med andra lärare kan olika synsätt och agerande medvetandegöras utifrån 

olika perspektiv, vilket kan skapa en större insikt i hinder och möjligheter för lärande (Lutz, 

2013).  

4 Litteraturgenomgång och tidigare forskning  

I den här delen kommer vi ta upp tidigare forskning samt litteratur som har relevans för vårt 

valda forskningsområde. Centrala begrepp för studien kommer även att definieras. 

4.1 Bedömning 

I Sverige har samtliga barn skolplikt och rätt till utbildning. För att synliggöra elevers kunskaper 

och behov av stöd krävs det att skolan har redskap och kompetens att tillgå (SOU, 2010:95). 

Skolverket (2016) har upprättat bedömningsstöd för tre ämnen som finns att tillgå för 

grundsärskolan, Gilla Läsa Skriva är det bedömningsstöd som hör till svenska samt svenska 

som andraspråk och Gilla matematik hör till matematik. Genom att läraren tidigt identifierar 

elevens förmågor beskriver Skolverket (2016) att läraren kan hitta fokusområden i sin 

undervisning samt upprätta eventuella stödåtgärder för elevens fortsatta kunskapsutveckling. 

Med hjälp av stödmaterial för bedömning kan läraren synliggöra den enskilde elevens lärande 

och systematisera sitt eget arbete med bedömning. Inom ämnet matematik är tals användning 

och taluppfattning den del i bedömningsstödet, Gilla Matematik, som är obligatorisk för 

grundsärskolan att använda i årskurs ett. Denna del blev obligatorisk att använda i 

grundsärskolan 1 januari 2017. Syftet med bedömningsstödet handlar om att identifiera, 

bedöma, följa upp och utvärdera elevernas kunskapsprocess i matematik (Skolverket, 2016).  

Inom skolans ämnen beskriver Lindström & Pennlert (2012) att det sker tester och prov som 

kan mäta elevers förmåga inom ett visst område men att bedömningsarbetet är inte tillräckligt 

genom att läraren bara kontrollerar elevernas faktakunskaper och stannar där (Lindström & 

Pennlert, 2012). Enligt Jönsson (2013) handlar arbetet med bedömning om att synliggöra 

elevers kunskaper och förmågor, vilket är en del av lärarens profession. Ur ett teoretiskt 

perspektiv innebär bedömning i skolan att elevers prestationer tolkas i jämförelse med mål och 

kunskapskrav (Jönsson, 2013). Även Lindström (2013) menar att elevers prestationer och 
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arbeten värderas fortlöpande, både omedvetet och medvetet av lärare i skolan. Syftet med att 

bedöma elevens kunskaper handlar om att synliggöra och främja lärande, att ta reda på vilka 

förmågor som eleven har befäst men även vad som är nästa steg i lärandeprocessen (Lindström, 

2013). Jönsson (2013) beskriver vidare att summativ bedömning handlar om bedömning av 

lärande, samt att formativ bedömning syftar till bedömning för lärande. Summativ bedömning 

innebär att sammanfatta vad eleven har befäst, genom exempelvis ett prov eller test. Formativ 

bedömning syftar till att utveckla elevens fortsatta lärande utifrån den information som 

framkommit i den summativa bedömningen (Jönsson, 2013).  

För att få information om elevens utvecklingsbehov och styrkor beskriver Skolverket (2018 a) 

att läraren behöver planera och utarbeta situationer där bedömning kan ske. När en elev börjar 

i grundskolan handlar oftast bedömning om att kontrollera om undervisningen och eleverna är 

på rätt väg, vilket innebär att bedömningarna har ett formativt syfte. När det är dags för 

betygsättning, då syftet med bedömningarna handlar om att sätta betyg på elevernas förmågor, 

är det mer fokus på den summativa bedömningen. Vidare är en viktig aspekt att ta hänsyn till 

vid bedömning, hur pass tillförlitliga och giltiga bedömningsituationerna är i relation till dess 

syfte. Elevernas kunskaper ska kunna redovisas genom en nyanserad och detaljerad 

information, vars underlag kan likställas med kunskapskraven (Skolverket, 2018a). 

Med perspektiv på skolutveckling tar Hatties (2014) forskningsstudie upp fördelen med att 

samverka i arbetet med bedömning i syfte att skapa förutsättningar för att utveckla kompetensen 

i bedömningsarbetet hos de professioner som är verksamma inom skolverksamheten. Enligt 

Skolverket (2018b) bör den enskilda skolan ha en fortlöpande diskussion om 

kunskapsprocessen för att gemensamt identifiera olika förmågor och skapa underlag för vidare 

kunskapsutveckling hos eleverna. Genom samverkan mellan skolans professioner kan olika 

aspekter på kunskap och lärande lyftas fram. Rektorn ska se till att samarbetsformer utvecklas 

där all befintlig information om elevernas lärande och utveckling kan nyttjas för att utvärdera 

och bedöma elevernas kunskaper på ett allsidigt sätt, i relation till kunskapskraven. Vidare, med 

hänsyn till kunskapskraven och de nationella målen, ska skolans resultat och innehåll 

kontinuerligt utvärderas och följas upp av rektor för att säkerhetsställa att skolans verksamhet 

utvecklas (Skolverket, 2018b). 

Klehms (2014) internationella forskningsstudie har undersökt lärares uppfattningar om 

undervisning och prestation i relation till elever med funktionsnedsättningar. Studien tyder på 

att det finns ett behov av att förbättra bedömningens giltighet. Studien lyfter vikten av att prova 
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olika tillvägagångssätt i bedömning av elevers kunskaper för att samla in korrekt och gedigen 

information. Genom korrekt insamlad information om den enskilde elevens kunskaper kan 

stödåtgärder främja elevens fortsatta lärande. Vidare tyder studien på att lärarens erfarenhet och 

specialpedagogiska kompetens påverkar lärares uppfattningar och tilltro till elevers prestationer 

i relation till en funktionsnedsättning. Studien belyser även vikten av att det finns stöd för 

läraren att tillgå på skolverksamheten för att möjliggöra en framgångsrik bedömning för den 

enskilda elevens lärande inom den specialpedagogiska verksamheten (Klehm, 2014). 

I den nya skollagen som kom 2010 fastställdes det att elever med en intellektuell 

funktionsnedsättning ska bedömas samt utifrån vårdnadshavarnas önskan, eventuellt 

betygsättas (Skollagen, 2010:800). Ineland & Silfver (2018) har i sin studie undersökt 

pedagogisk personals attityder kring bedömning och betygssättning av elever med en 

intellektuell funktionsnedsättning. Ur studien framgår det att grundsärskolan, som skolform inte 

förekommer utanför Sverige samt en förundran om varför det inte finns någon internationell 

forskning att tillgå. Studien lyfter att det är i den inkludernade undervisningen, där den kognitivt 

funktionshindrade eleven är integrerad i klassrummet, många studier har sin utgångspunkt. 

Forskarna beskriver att bristen på studier om hur pedagogerna ska hantera den nya situationen 

med bedömning som syftar till att generera ett betyg, försätter pedagogerna i en pedagogiskt, 

metodologiskt, didaktiskt och etiskt utmanande position (Ineland & Silfver, 2018). 

Skolverket (2010) beskriver att i bedömningsprocessen har både skrivet och talat språk en stor 

betydelse, därför är det viktigt att pedagogerna skapar bedömningssituationer där den 

metakognitiva förmågan tränas. Ineland & Silfvers (2018) studie tyder vidare på att reflektera, 

rimlighetsuppskatta och kunna välja mellan olika strategier är en del som eleverna med en 

kognitiv funktionsnedsättning ofta har svårt för, därför behöver lärmiljöer skapas för eleverna 

att träna. Forskarna beskriver att skolans utveckling mot ökat kunskapsfokus har skapat 

didaktiska utmaningar och ett större behov av fortlöpande uppföljningar av de prestationer och 

resultat eleverna uppvisar. Forskarna kom fram till att elever med en intellektuell 

funktionsnedsättning har kognitiva svårigheter som uttrycks hos eleverna genom att de har svårt 

att omsätta teori till praktiska färdigheter, minnesfunktionerna påverkas samt att de har svårt att 

generalisera. Vidare beskriver forskarna att elevernas kommunikations- och prestationsförmåga 

bidrar till en osäkerhet hos pedagogerna över vad som egentligen bedöms, elevens kunskaper 

och förmågor eller deras intellektuella funktionsnedsättning. Lärarna upplever att det är 

utmanande att skapa bedömningssituationer där eleverna både kan visa och kommunicera sina 

kunskaper, på samma gång som pedagogerna anser sig sakna tillräckliga kunskaper att bedöma 
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den här elevgruppen. I studien framkommer även ensamarbetet lärarna gör i sin bedömning 

som en svårighet samt att utforma mätbara metoder som är anpassade till en specifik elev eller 

elevgrupp. Sammantaget komplicerar detta bedömningen, bland annat för pedagogernas beslut 

om när och på vilket sätt kunskaper och prestationer ska bedömas (Ineland & Silfver, 2018). 

Andra svårigheter som Inelands & Silfvers (2018) studie synliggjorde var utmaningen med att 

eleverna inte utvecklar kunskaper i den takt som läroplanen förutsätter, vilket enligt forskarna 

kan innebära att eleverna inte hinner visa saker de faktiskt kan. Även elevernas ojämna 

kunskapsprofil ansågs kunna påverka utvecklingen, där kunskapsinlärning är beroende av 

dagsform och situation. I studien framkom även en oro hos pedagogerna över en del elever i 

grundsärskolan har så stora kognitiva nedsättningar att de inte kommer kunna nå 

kunskapskraven. En annan slutsats som framkom var att kunskapskriterierna inte upplevs 

anpassade till elevgruppen och kompliceras av att vara för höga och svåra att tolka. Forskarnas 

slutsatser tyder på en kluvenhet mellan två logiker; en mätningslogik och en jämlikhetslogik. 

Dels framställs betyg som en bekräftelse på kunskap men även på en politisk vilja om en 

inkluderande skola där ingen elev särskiljs beroende av eventuell funktionsnedsättning. De 

lyfter att den kluvenheten får konsekvenser för pedagogerna i sitt bedömningsarbete eftersom 

utformningen innebär en etisk problematik i skolans sätt att hantera elever med en intellektuell 

funktionsnedsättning (Ineland & Silfver, 2018). 

4.2 Teorier om lärande 

Inom skolverksamheten kan teorier om hur lärande går till vara så befästa i skolmiljön att det 

kan skapa hinder för att inta olika synsätt på lärande. Läroböcker, lokalernas utformning eller 

hur kunskaper prövas kan skildra specifika teorier om lärande, vilket kan resultera i att andra 

alternativ inte ifrågasätts. Det kan även handla om att läraren anser att hens strategier och 

arbetssätt har fungerat i alla år som hen varit verksam i skolan och ser då inget syfte med att 

inta nya synsätt eller arbetssätt för lärande (Säljö, 2014).  

Berthéns (2007) forskningsstudie, med fokus på grundsärskolans pedagogiska arbete, tyder på 

att det är av vikt att reflektera om vad lärare har för kunskap och föreställningar om elevers 

lärande i relation till en intellektuell funktionsnedsättning. Att fundera på om det finns 

föreställningar och kunskap som kan spegla det pedagogiska arbetet i grundsärskolans 

verksamhet ur ett historiskt perspektiv. Studiens resultat tyder på att grundsärskolans arbete 

riktar mer fokus på elevers personliga utveckling, genom att förbereda elever att bli 
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självständiga medborgare istället för att stimulera och utmana elevers ämneskunskaper 

(Berthén, 2007). Ur ett historiskt perspektiv beskriver Swärd & Florin (2014) att elever med 

funktionsnedsättning har setts som en exkluderande problemgrupp i skolan där enkla kunskaper 

lärdes ut i syfte att eleverna självständigt skulle kunna utföra enklare arbeten. I dagens samhälle 

är alla elever, oavsett funktionsnedsättning inkluderade i skolans verksamhet där innehållet i 

grundsärskolans utbildning ska motsvara grundskolans utbildning i så stor omfattning som 

möjligt. Utbildningen i grundsärskolans skolform är individuellt anpassad för elever med 

intellektuell funktionsnedsättning där varje enskild elev ska få samma förutsättningar till 

lärande och utveckling som elever i övriga skolformer (Swärd & Florin, 2014).  

Enligt Lutz (2013) kan definitionen av lärande ha olika innebörd hos olika professioner inom 

skolan. Genom att ta vara på de kompetenser som finns inom skolans verksamhet och 

gemensamt diskutera om enskilda synsätt och strategier, kan skolan kontinuerligt utvecklas 

med syfte att främja elevernas kunskapsutveckling (Lutz, 2013). Didaktiska samtal i samråd 

med lärare som har specialpedagogisk kompetens menar Gustavsson m.fl. (2011) är av fördel i 

arbetet med att lyfta fram hinder och möjligheter för lärande. Att sätta ord på vad lärande är, 

hur lärande kan gå till och varför exempelvis en metod kan bidra till lärande kan synliggöra 

lärarens arbete och synsätt på lärande. Specialpedagogen eller specialläraren kan i mötet med 

lärare eller annan pedagogisk personal bidra med att lyfta fram specialpedagogiska perspektiv 

på lärandeprocessen med syfte att utveckla nya synsätt och strategier som kan leda till lärande 

(Eriksson-Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2011). 

4.3 Intellektuell funktionsnedsättning och förutsättningar för lärande 

En intellektuell funktionsnedsättning, IF, innebär att individen har en lägre intelligensnivå i 

jämförelse med andra individer i samma mentala ålder (Henry, 2012). Människans hjärna 

samverkar med olika delar och förmågor för att fungera. Grader av kognitivt nedsatta förmågor 

i hjärnan hos individer med IF kan se olika ut. Det kan exempelvis handla om individens 

språkfunktioner, kort- och långtidsminne, logiska tänkande samt tidsuppfattning (Swärd & 

Florin, 2014). Den adaptiva förmågan som berör individens funktion i vardagen, kan påverkas 

av kognitivt nedsatta processer i hjärnan vid IF (Henry, 2012). Vidare beskriver Shakespeare 

(2006) att samhället kan skapa hinder för individer med IF. Henry (2012) anser att det då är av 

vikt att ta hänsyn till individens adaptiva och kognitiva förmåga genom att bedöma dessa 

förmågor (psykometri), i syfte att lyfta fram både möjligheter och hinder i lärmiljön och 

lärandet för individer med IF (Henry (2012). Hur lärmiljöer utformas för en individ med IF kan 
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alltså se olika ut med hänsyn till individens kognitiva och adaptiva förmåga. Att även lyfta 

fokus från IF och istället rikta fokus på den enskilde eleven handlar om att se till eleven som 

individ, vem individen är som person och vilka intressen eleven har, vilket skapar en helhetssyn. 

Eleven kan dock aldrig definieras genom sin funktionsnedsättning vilket är en viktig aspekt att 

ta hänsyn till i det pedagogiska arbetet (Swärd & Florin, 2014).  

4.4 Matematik i grundsärskolan 

År 2009 startade en matematiksatsning, vilket var ett treårigt skolutvecklingsprojekt på initiativ 

av regeringen mot bakgrund av Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan (NU-03) och 

elevers matematiska kunskaper TIMSS-resultaten 2007 (Regeringsbeslut U2009/914/G, s.3). 

År 2011 utvärderade Skolverket (2011a) matematiksatsningen i grundsärskolan, 

“Matematikundervisning i grundsärskolan”. Rapporten är genomförd och analyserad av de 

externa aktörerna Tina Hellblom-Thibblin, Kerstin Göransson och Eva Axdorph. Syftet med 

rapporten handlar om att utvärdera om matematiksatsningen kan skildra framgångsrika 

strategier i undervisningen som kan öka elevernas måluppfyllelse och kunskapsutveckling i 

matematik. Utvärderingen tyder på att arbeta med ett område en längre tid i olika miljöer med 

olika material, individualisera lärstil och anpassa uppgifter samt arbeta laborativt med konkret 

material, är framgångsrika strategier i grundsärskolan för att utveckla elevernas kompetens och 

måluppfyllelse i matematik. Ur utvärderingen framgår det även att det finns en större mängd 

konkret och laborativt material att tillgå, vilket både är material som lärarna tillverkat samt 

färdigproducerat. Vidare tyder utvärderingen på att många av lärarna har en positiv inställning 

till konkret och laborativt material i relation till undervisningen men någon vidare fördjupad 

analys av de material som använts, med syfte att utveckla matematisk kunskap, framgår inte 

(Skolverket, 2011a).  

Weinstein, Madan & Sumeracki (2018) tar upp arbetssätt och strategier för inlärning. De menar 

att konkret information i undervisningen kan illustrera abstrakt information men att läraren 

samtidigt bör ha i åtanke att den konkreta informationen kan ha olika innebörd för olika 

individer. Konkret information kan exempelvis vara visuell förstärkning i form av material, 

bilder eller ord som eleverna känner till. Enligt forskarna är det alltså av vikt att läraren har 

insikt i vad den enskilda eleven kan relatera till i den information som eleven får till sig i 

undervisningen för att uppnå ett meningsfullt lärande (Weinstein, Madan & Sumeracki, 2018).  

I grundsärskolans kommentarmaterial (Skolverket, 2011b) kan skolans professioner ta del av 

de kunskapsområden som hör till ämnet matematik, ett av kunskapsområdena avser 
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taluppfattning och tals användning. Taluppfattning berör förståelse för tals relationer, betydelse 

och storlek. Tals användning handlar om hantering av tal, kunskaper om tal, samt metoder för 

beräkningar och hur dessa kunskaper kan nyttjas i sammanhang och vardagsnära kontexter. Ur 

det centrala innehållet i läroplan för grundsärskolan som berör taluppfattning och tals 

användning beskriver Skolverket (2018b) att elever ska ges möjlighet att prova olika 

uttryckssätt i matematikundervisningen, genom till exempel bilder, symboler och konkret 

material. Weinstein, Madan & Sumeracki (2018) anser att visuell förstärkning i arbetet med 

matematiska begrepp kan stärka minnet och främja inlärning. Johnsen Hoines (2002) tar upp 

att, vad eleven har för matematiska begrepp och hur hen kommunicerar och relaterar till 

begreppen kan se olika ut för olika individer. Lärarens uppgift bör därför börja med att 

kommunicera med eleven för att skapa en insikt i vilka matematikkunskaper som utvecklats i 

olika sammanhang. Att eleven då får använda sitt eget språk och uttryckssätt är av fördel när 

läraren vägleder eleven så att hen självständigt ska kunna utveckla sin begreppsvärld (Johnsen 

Hoines, 2002). I mötet med en elev med IF beskriver Swärd & Florin (2014) att läraren kan 

behöva anpassa sättet att kommunicera beroende på hur eleven behärskar sin kognitiva förmåga 

att ta in, minnas och förmedla kommunikation. För att stödja elevens kommunikation och 

lärande kan då konkret visuellt anpassat stöd vara av fördel för elevens förmåga att minnas det 

som sagts eller ska göras (Swärd & Florin, 2014).   

5 Metod 

5.1 Kvalitativ forskningsansats 

En kvalitativ forskningsansats skapar insikt om fenomen i relation till individers upplevda 

livsvärld (Dalen, 2015). Vidare läggs tonvikten på ett induktivt synsätt med fokus på 

framställning av teorier där forskarna tolkar och drar slutsatser med hänsyn till 

informationskällan. Det finns olika metoder för att samla in data i en kvalitativ 

forskningsansats, exempelvis genom observation, enskild intervju eller gruppintervju samt 

insamling av dokument, texter eller data (Bryman, 2018). Ur ett kompensatoriskt och 

relationellt perspektiv vill vår studie bidra till en djupare förståelse om lärares uppfattningar om 

bedömningsstöd i grundsärskolan och hur de arbetar med det. Den kvalitativa 

forskningsmetoden passar bäst som metod för att besvara vårt syfte, eftersom fokus ligger på 

lärarens upplevelse (Dalen, 2015).  
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5.2 Kvalitativ intervju med inspiration av etnografisk fältforskning 

För att bidra med kunskap om lärares uppfattningar och arbete med bedömningsstöd har vi 

alltså valt att utgå från en kvalitativ forskningsansats, där intervju med inspiration av 

etnografisk fältforskning är vår metod för datainsamling. Bryman (2018) beskriver att det är 

vanligt förekommande att kvalitativa forskare använder skilda metoder i en studie, vilket kan 

bidra till att det kan vara svårt att få en bild av vilka metoder som hör till kvalitativ forskning. 

För vår studie innebär inspiration av etnografisk fältforskning i samband med intervju som 

metod, att lärarna visar och berättar om det stödmaterial de använder i arbetet med bedömning. 

Fejes & Thornberg (2019) beskriver att det karaktäristiska i en etnografisk fältforskning som 

metod handlar om att observera och samla in observerad data med syfte att beskriva 

sammanhang, dokument eller händelser som studien syftar till att undersöka (Fejes & 

Thornberg).   

Enligt Kvale & Brinkmann (2014) syftar målet med en kvalitativa intervju till att erhålla 

nyanserade beskrivningar av informanternas upplevelse, vilket i denna studie berör arbetet med 

det obligatoriska bedömningsstödet i matematik. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär 

vilket möjliggjorde följdfrågor med avsikt att utveckla informanternas svar (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Som stöd vid vår semistrukturerade intervju utgick vi från frågor ur en 

intervjuguide (se bilaga 2) som vi upprättat enligt områdesprincipen. Det innebar att guiden 

innehöll allmänna och centrala teman (se bilaga 2), där vi började med att ställa mer allmänna 

frågor innan vi kom in på centrala frågor som hörde till studiens syfte (Dalen, 2015). 

Intervjuguiden innehöll även frågor där informanten uppmanades att visa och konkret redogöra 

för eventuellt stödmaterial som används på enheten (Bryman, 2018).  

5.3 Urval 

Som vi nämnt tidigare i vår studie har vi upplevt att många lärare anser att arbetet med 

bedömningsstöd kan vara komplext i relation till elever som har en intellektuell 

funktionsnedsättning. Vi har därför valt verksamma lärare i grundsärskolans årskurs 1 som 

urval för vår studie. Vår målsättning var ett urval på sju lärare i olika grundsärskolor. Vi valde 

att göra ett obundet slumpmässigt urval där en förfrågan om deltagande har skickats ut till tre 

mellansvenska kommuner, med syfte att få ett så stort urval som möjligt. Enligt Bryman (2018) 

är ett obundet slumpmässigt urval en fördel med syfte att öka sannolikheten till deltagande för 

samtliga enheter i den population som studien avser undersöka (Bryman, 2018).  
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Vi tog hänsyn till att det fanns en risk att urvalet minskade om den obligatoriska delen i 

bedömningsstödet inte används inom de verksamheterna som vi ville undersöka. I vårt 

missivbrev formulerade vi därför medvetet att vi vill ta reda på lärares uppfattningar om arbetet 

med bedömningsstödet Gilla matematik som helhet för att öka urvalets deltagande i studien, 

oavsett om de arbetade med det obligatoriska bedömningsstödet eller inte. Trots att vi anpassat 

vårt innehåll i missivbrevet upplevde vi ändå att det var svårt att få tag på informanter som ville 

delta i vår studie. En skola fick vi ingen respons av alls och en annan lärare valde att avstå trots 

våra försök till att lyfta vikten av hens deltagande. Enligt Trost & Hultåker (2016) tar forskaren 

hänsyn till vad en bortfallsanalys kan innebära för studien, vilken påverkan förlorad data har 

för exempelvis en intervjustudie. Kvale & Brinkmann (2014) anser att ett större urval kan öka 

studiens kvalitet och representation för den population som urvalet ingår i men menar samtidigt 

att ett mindre urval kan skapa förutsättningar för en mer fördjupad tolkning av data i en 

intervjustudie (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Vi fick ändå möjlighet att intervjua ett urval på sex grundskollärare från fem olika kommunala 

grundsärskolor. Samtliga lärare var verksamma inom årskurs ett till sex i grundsärskolan där 

alla elever oavsett årskurs undervisas tillsammans uppdelat i en eller två elevgrupper. Två av 

lärarna arbetade på samma skola men i olika elevgrupper. Samtliga lärare undervisar i alla 

ämnen utom idrott och hälsa, slöjd, musik, hemkunskap och bild. Vi har använt fiktiva namn 

på samtliga informanter för att inte avslöja deras identitet. De namn vi har valt är Lotta, Stina, 

Lisa, Pelle, Åke och Mats.  

Mats har arbetat längst i grundsärskolan, 20 år. Han är utbildad fritidspedagog, grundskollärare 

i årskurs 1-3 och senare även till speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning. Pelle 

arbetar i en elevgrupp där eleverna läser mot både ämnen och ämnesområden i grundsärskolan. 

Han har arbetat i grundsärskolan i 3 år och är utbildad grundskollärare årskurs i 1-3. Han har 

en tidigare påbörjad speciallärarutbildning med inriktning mot hörsel och döv samt en termin 

kvar på speciallärarprogrammet med inriktning mot utvecklingsstörning. Åke är utbildad 

grundskollärare i årskurs 1-6 och har arbetat i grundsärskolan i 8 år. Lotta har en 

grundskollärarutbildning inom årskurs 1-6 och har arbetat 4 år i grundsärskolan. Lisa har 

arbetat 5 år i grundsärskolan, med två avbrott för föräldraledigheter. Hon är utbildad 

grundskollärare inom årskurs 1-6. Stina är utbildad grundskolelärare inom årskurs 1-3 och är 

den som har arbetat kortast i grundsärskolan, 1 år.  
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5.4 Genomförande av intervju 

Utifrån den kvalitativa forskningsansatsen som studien utgår ifrån är det av vikt att intervjuer 

spelas in och transkriberas för bearbetning i den kommande analysen (Bryman, 2018). Vi har 

spelat in våra intervjuer på en mobiltelefon och därefter transkriberat samtliga intervjuer. I vår 

transkribering valde vi att utesluta vissa läten som till exempel ehhh och små pauser i samtalen 

markerades med flera punkter. I övrigt dokumenterade vi samtliga ord som sades under 

intervjuerna. Samtliga sex intervjuer genomförde vi tillsammans. Våra intervjuer tog mellan 33 

och 57 minuter. Vi var medvetna om att intervjupersonen kan hamna i en svagare ställning i en 

intervjusituation där det finns två intervjuare, därför ville vi i förväg informera om bådas 

deltagande och vara säkra på att det var okej för informanterna. Under intervjuerna fokuserade 

vi på att skapa en trygg och behaglig samtalssituation med informanterna. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2014) är forskningsintervjun en social plats där kunskap produceras i interaktion 

mellan informant och intervjuare, men även ett samtal om hur den enskilde individen uppfattar 

sin omvärld. Den huvudsakliga bakgrunden till beslutet var i första hand att vi båda var nyfikna 

på intervjusituationerna och dess innehåll. Det skapade även möjligheter att kunna uppfatta 

olika detaljer och nyanser under intervjuerna som samtalen kunde byggas vidare på genom våra 

följdfrågor. Eftersom urvalet inte blev jättestort, var bådas deltagande genomförbart.  

Informanterna har fått information i missivbrev där vi tar upp att vi gärna vill att de tar med 

stödmaterial som används i ämnet matematik för att bedöma förmågor inom taluppfattning och 

tals användning. Under intervjun har vi bett informanterna att visa och berätta om stödmaterial 

som de använder vid bedömning av taluppfattning och tals användning. Det kan vara 

stödmaterial som hör till bedömningsstödet Gilla matematik men även annat stödmaterial som 

används för bedömning av taluppfattning och tals användning. Endast en informant hade inte 

material med sig, det berodde på att intervjun genomfördes i ett rum långt ifrån det klassrum 

där matematikmaterialet förvarades. Informanten valde därför att ge en utförlig beskrivning av 

materialet istället.  

Dalen (2015) tar upp att det kan vara av fördel att testa intervjuerna innan de ska genomföras 

med informanterna. Vi valde därför att genomföra en provintervju innan för att eventuellt 

revidera innehållet i intervjuguiden, testa ljudupptagning, uppskatta tidsomfånget samt 

reflektera över hur vi förhåller oss till den som intervjuas. Kanske talar vi för fort eller långsamt, 

eller så kan vi behöva tänka på att ge informanten tid på sig att svara. Dalen (2015) beskriver 

att intervjuguiden ofta behöver korrigeras på något sätt efter en provintervju har genomförts. 

Intervjuaren och testpersonen kan då med fördel spela in intervjun för att ge råd och feedback. 
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Vår provintervju har därför spelats in för att skapa möjligheter till att förbättra innehåll och 

förhållningssätt inför intervjuerna med informanterna. Vi kom fram till att vi behövde sänka 

vårt tempo i samtalen samt tänka på att ge informanten tid att svara, precis som Dalen (2015) 

tar upp.  

Bryman (2018) beskriver att en ostörd miljö är en fördel för att inte påverka kvaliteten på 

inspelningen samt att obehöriga inte ska kunna ta del av den information som delges i intervjun. 

Eftersom samtliga intervjuer har ägt rum på informanternas skolor har vi inte varit bekanta med 

den miljö som intervjuerna genomförts i. För att försöka säkerhetsställa att intervjusituationen 

skulle utföras i en lugn och ostörd miljö bad vi informanten att boka ett rum eller lokal, efter 

lektionstid, där vi kunde sitta enskilt och som hen ansåg var en lämplig miljö för en intervju. 

Samtliga intervjuer genomfördes utan att avbrytas på grund av yttre faktorer.  

Enligt Kvale & Brinkmann (2014) kan det vara av fördel att variera olika typer av frågor. De 

beskriver exempelvis att uppföljningsfrågor kan bidra till att informantens svar kan utvecklas 

ytterligare. Vi har diskuterat och utformat satsinledningar som vi använde som stöd i 

intervjuguiden för att utveckla informantens svar i intervjun. Några av de satsinledningar vi 

använde oss av var till exempel, “kan du säga något mer om det där”, “kan du ge exempel” eller 

“hur menar du”. Kvale & Brinkmann (2018) tar upp att det kan vara svårt för intervjuaren att 

undvika att vara påträngande samtidigt som intervjuaren ska vara aktiv. Det gäller då att hitta 

en balans som kräver lyhördhet. En intervjuare som är etisk sensitiv strävar mot att byta riktning 

i frågorna om intervjupersonen visar en oro eller osäkerhet (Kvale & Brinkmann, 2018). Vi har 

beaktat detta under intervjusituationerna och såg till att vara uppmärksamma på informanternas 

svar och reaktioner.  

5.5 Forskningsetik 

Enligt Bryman (2018) är det av vikt att beakta de forskningsetiska kraven under hela 

forskningsprocessen. Vår studie utgår därför från informationskravet, konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet. För vår studie innebär det att samtliga deltagare i studien 

har informerats om dess syfte via mail, missivbrev och muntligt vid intervjutillfället, där det 

även framgick att deltagandet är frivilligt under hela processen. Vidare är material och personlig 

information oåtkomligt för obehöriga då studiens innehåll endast har som avsikt att användas i 

forskningssyfte. Eftersom vi inte fick så stort urval som vi önskat till vår studie, har vi även 

tagit hänsyn till att den information som framkommer i studien inte kan kopplas till specifik 

verksamhet (Bryman, 2018).  
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5.6 Tematisk analys 

Som tidigare nämnts i vår studie läggs tonvikten i en kvalitativ forskningsansats på ett induktivt 

synsätt, vilket innebär att den insamlade datan är en viktig del i analysarbetet för framställning 

av teorier. Enligt Bryman (2018) handlar en tematisk analysmetod om att identifiera viktig data 

för studien i syfte att skapa teman med den insamlade datan. Utifrån våra frågeställningar, i 

relation till den data vi samlar in från samtliga informanter, kan även likheter och skillnader 

upptäckas inom de teman vi skapar (Bryman, 2018).  

Vi har utgått från de sex steg som Braun & Clarke (2006) beskriver i en tematisk analys för att 

skapa en systematik i vårt analysarbete. Dessa steg innebar att vi först transkriberade och 

noggrant läste vår insamlade data från intervjuerna. Därefter kodades datamaterialet med 

färgpennor för att hitta och markera meningsfulla utdrag som kunde ingå i potentiella teman för 

studiens syfte. Vi strök under begrepp och meningar som var relevanta för våra frågeställningar. 

Därefter sorterades de utdrag som kodats, organiserats och kombinerats i syfte att skapa 

övergripande teman, med hjälp av tankekartor. Koderna är intressanta för den som analyserar 

datamaterialet eftersom de kännetecknar särskiljande egenskaper.  

Utifrån det bearbetade datamaterialet valde vi frasen “hur kan vi förstå arbetet med 

bedömningsstödet?” som ett övergripande tema. Frasen sammanfogade informanternas 

uppfattningar om bedömningsstödet, Gilla matematik och det kompletterande stödmaterial som 

diskuterades under intervjuerna. Frasen sattes i mitten av ett papper och utifrån den växte en 

tankekarta fram genom att det kodade materialet sorterades in i grupper utifrån vilka likheter 

och skillnader som vi kunde utläsa av datan.  Varje grupp bildades så småningom ett undertema 

beroende på vad de handlade om. De namngavs till; kompetens, uppfattningar samt samsyn och 

samverkan. ( se bild 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Hur kan vi förstå 

arbetet med 

bedömningsstödet? 

Uppfattningar 
Samsyn och 

samverkan 
Kompetens 

Bild 1. Första tankekartan där skillnader och 

likheter sorterats till teman utifrån transkriberingen. 
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Efter en fortsatt analys av vilket kodat material som sorterats in under de tre temana, förfinades 

sorteringen av koderna och ett behov av fler underteman framkom.  Kompetens delades upp i 

bedömning, stödmaterial och specialpedagogisk verksamhet. Samsyn och samverkan delades 

upp i ledning och arbetslag. Uppfattningar delades slutligen upp i möjligheter och hinder. (se 

bild 2). 

 

 

Granskningen och analysen av temana samsyn och samverkan, kompetens och uppfattningar 

samt de underliggande undertemana fortsatte, med syfte att ytterligare identifiera tydliga 

skillnader och likheter i materialet. Målsättningen var att se om det fanns tillräcklig data som 

kunde lyfta fram ett tema eller om flera hade liknande innebörd och eventuellt kunde revideras. 

Efter att ha jämfört koderna mot varandra och den transkriberade texten, fann vi att det tema 

som döpts till uppfattningar med de underliggande temana möjligheter och hinder kunde 

Hur kan vi förstå 

arbetet med 

bedömningsstödet?

?    

    Uppfattningar 
Samsyn och 

samverkan 
      Kompetens 

     Bedömning 

     Stödmaterial 

Specialpedagogisk 

verksamhet 

     Ledning 

     Arbetslag 

     Möjligheter 

       Hinder 

Bild 2. Andra tankekartan där skillnader och likheter 
sorterats till ytterligare teman utifrån 

transkriberingen.  
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avlägsnas eftersom uppfattningar är ett relativt allmänt begrepp. Vårt analysarbete behövde ett 

mer specifikt tema vilket resulterade i att temat, uppfattningar, avlägsnades och flera av de 

övriga underteman sammanställdes och lyftes fram. Temat samsyn och samverkan minskades 

till enbart samsyn, eftersom samverkan ansågs komma in i flera av de andra temana.  

Till slut hade fyra nya huvudteman skapats, dessa benämndes Samsyn, erfarenhet och 

kompetens, ledning och stöd. Under temat stöd skapade vi underteman med syfte att tydliggöra 

innehållet. Dessa benämnde vi specialpedagog, underlag och konkret material (Se bild 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titeln på varje tema ska ge läsaren en insikt i dess innehåll samt beskrivas i relation till de 

frågeställningar som ingår i vår studie. Dessa teman presenteras och analyseras vidare i studiens 

resultat- och diskussionsdel (Braun & Clarkes, 2006).  

6 Resultat 

6.1 Samsyn  

När vi samtalar med informanterna om samverkan i arbetet med bedömningsstödet, Gilla 

matematik, talar lärarna om att det är viktigt att ha en samsyn i bedömningsarbetet. De beskriver 

att arbetslagets gemensamma diskussioner i bedömningsprocessen bidrar till liknande synsätt 

och leder till en rättvis bedömning. Samtidigt beskriver lärarna att det finns skilda synsätt och 

Erfarenhet och 

kompetens 
      Samsyn          Stöd      Ledning 

 

Bild 3. Den slutgiltiga tankekartan med fyra 

huvudteman och tre underteman utifrån 

transkriberingen. 

  Specialpedagog 

    Underlag 

Konkret material 
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tolkningar i arbetet med bedömningsstödet vilket bidrar till att bedömning upplevs komplext. 

Förutsättningar för att träffas och diskutera bedömningsarbetet ser olika ut på enheterna.  

På en enhet finns det möjlighet att samverka i arbetet vilket skapar förutsättningar för samsyn i 

bedömningsarbetet, Åke säger “Vi är en liten grupp som arbetar tight, det gör mycket för 

samsynen”. En annan enhet samverkar inte alls i arbetet med bedömningsstödet: 

Hittills har vi inte haft någon avsatt tid för arbete med bedömning i arbetslaget, 

det är något som jag tycker vi borde ha för att få en samlad syn och för att 

hjälpa varandra i bedömningsarbetet (Stina) 

 

Vidare lyfter Stina att samsyn på kunskapskraven ökar kvaliteten på bedömningsarbetet, hon 

säger “det är något vi borde göra för att få mer kvalitet i bedömningsarbetet”. Stina hänvisar 

även till sin lärarroll, hon säger “Jag anser att jag som lärare utvecklas av att diskutera 

bedömning tillsammans med mina kollegor”.  

En enhet har försökt hitta andra sätt för att skapa en samlad syn i bedömningsarbetet då de inte 

heller har samma förutsättningar för samverkan. De har istället upprättat ett gemensamt 

bedömningsdokument för att skapa möjlighet att samla olika lärares bedömningar av elevens 

kunskaper vid olika bedömningstillfällen.  

Nja, vi skriver i blocket. Vi gör nya mål åt dem en eller två gånger per termin 

och då kollar vi i blocket eftersom det inte är samma som sitter med eleven 

hela tiden. Och man har ju lite olika ögon, men har man skrivit i den där så 

kan man se (Pelle). 

 

Samtidigt beskrivs bedömning i grundsärskolan som komplext där lärares egna uppfattningar 

och synsätt kan sätta prägel på innebörden i bedömningsstödet vilket förutsätter gemensamma 

diskussioner om bedömningsarbetet. Mats säger; …” det finns utrymme för en subjektiv syn på 

innebörden men eftersom diskussioner förs om vad och hur jag ska bedöma så känner jag mig 

trygg i att vi tänker på liknande sätt.” Samtliga informanter beskriver att den gemensamma 

samsynen på bedömningsarbetet ökar när lärarna ges möjlighet att diskutera om vilka förmågor 

de ser och uppfattar hos eleverna under skoltid.   
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6.2 Ledning  

Under intervjuerna talar samtliga informanter om vilken roll ledningen på deras skolor har i 

lärarnas bedömningsarbete. Med ledning, syftar de i första hand på rektor på skolan, men även 

på specialpedagog och speciallärare finns med i begreppet. Informanterna talar om rektorns 

delaktighet vid elevhälsoteamets träffar där det görs en avstämning av elevernas kunskaper men 

det är det ingen av informanterna som beskriver att rektorn är delaktig i arbetet med 

bedömningsstödet. Några talar om ett förtroende att få styra sin egen verksamhet men har 

samtidigt en önskan om att inkluderas i grundskolans gemensamma arbete. 

 

I samtal om rektorns delaktighet i arbetet med bedömningsstödet beskriver ingen av lärarna att 

skolans rektor är helt delaktig i bedömningsarbetet.   

Nej, hen är ju inte med när vi bedömer..nej, nej…(Lotta). 

 

På elevhälsoteamets träffar, där ett syfte handlar om att undanröja hinder för lärande och arbeta 

med anpassningar för elevernas kunskapsutveckling, säger Mats: 

Det är rektorn tillsammans med elevhälsoteamet som gör en avstämning varje 

termin där vi ser över hur det går för eleverna och vilka elever som inte når 

kunskapskraven (Mats).  

 

Även Pelle beskriver att rektorn på hans skola är delaktig i elevhälsoteamets träffar. 

När man går till EHT, det här när man pratar och kollar vart alla ligger, då 

handlar det ju om ämnen ju, då är hen med...på dom mötena, du vet när man 

skriver om det är rött eller grönt på de olika ämnena (Pelle).  

 

Både Mats och Pelle säger att rektor tillsammans med elevhälsoteamet träffar lärarna varje 

termin. Hur många gånger framgår inte i intervjuerna men en tolkning är att avstämningarna 

görs en gång per termin, Vid de tillfällena pratar gruppen om elevernas kunskapsutveckling 

gentemot kunskapskraven. Pelle nämner “ när man skriver om det är rött eller grönt på de olika 

ämnena”, vilket betyder att om undervisande lärare i ett ämne gör bedömningen att eleven 

kommer nå kunskapskraven i det ämnet så grönmarkeras eleven. Elevhälsoteamets diskussion 

handlar mycket om de elever som inte beräknas nå kunskapskraven. 
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På Lisas enhet finns ett årshjul över arbetsmoment som personalen i grundsärskolan ska göra, 

till exempel betygssättning och kunskapsanalys. I årshjulet finns två notiser gällande 

bedömningsstödet, dels att bedömningsstödet ska testas med eleverna under höstterminen och 

att det ska utvärderas med eleverna under vårterminen. Det är rektor som har huvudansvaret för 

att uppdatera årshjulet inför varje läsår, men Lisa säger att även om rektorn har fyllt i årshjulets 

olika arbeten så finns hen inte med i några diskussioner alls. Det är lärarna själva som sköter 

arbetet med bedömningsstödets olika delar. Även Stina och Lotta upplever att rektorn på deras 

skolor har en låg insyn i delaktigheten i bedömningsarbetet.  

Vidare beskriver Stina att hon till och med är osäker på vem som ansvarar för bedömningsstödet 

men hon tror att det ligger under en kollega eller rektorns ansvarsområde.. 

Min känsla är att rektorns delaktighet och insyn i bedömningsarbetet tyvärr är 

ganska låg. Särskolan beskrivs ofta ligga lite utanför övriga skolans arbete 

vilket gör att vi får sköta oss själva mer. Jag vet inte vem som ska ansvara för 

detta stöd, rektor eller att någon i arbetslaget har det som ansvarsområde 

(Stina).  

 

Åke beskriver att de träffar rektorn regelbundet, på arbetslagets initiativ eftersom de vill att 

rektorn ska vara mer delaktig i både deras vardagliga och långsiktiga arbete med eleverna.  

Vidare säger han; “Vi träffar hen, men hen i sig har ingen koll på särskolans verksamhet. Hen 

kan den inte säger hen själv”. Åke beskriver att arbetslaget tycker att det är positivt att de har 

förtroendet att styra sin egen verksamhet men att de på samma gång skulle önska att rektorn 

hade större insyn i grundsärskolans verksamhet så de tillsammans skulle kunna diskutera 

verksamhetens olika delar och utveckling. 

 

Både Stina och Åke berättar att de upplever att grundsärskolan ofta är exkluderade från 

grundskolans arbete. Åke förtydligar vad han menar; 

  ..sen glöms vi ofta bort, och det tror jag är generellt bland särskolan. Som     

   man sitter på APT och 1-3 ska göra en sak och 4-6 en annan sak. Då måste 

vi ofta fråga; “ Men vi i särskolan då”? (Åke).  

 

Bägge beskriver i intervjun att rektor delas av grundskolan och grundsärskolan och därför är 

de flesta aktiviteter som till exempel APT (arbetsplatsträffar) gemensamma med grundskolans 
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personal. Bägge anser att aktiviteter som rör bedömning oftast är anpassade för grundskolan. 

De säger att grundsärskolans personal frågar vad de ska göra när de inte tycker att innehållet 

anpassats till deras verksamhetsområde, men att rektorerna då inte har något alternativ till dem. 

6.3 Stöd  

Informanterna beskriver att de får stöd i bedömningsarbetet på olika sätt. Under detta tema har 

underteman skapats för att tydliggöra enheternas beskrivning av det stöd de får i arbetet med 

bedömningsstödet Gilla matematik. De underteman som lyfts fram är specialpedagog, underlag 

och konkret material, genom dessa skiljs stödet åt. Specialpedagog handlar om stöd från 

professionen specialpedagog. Underlag riktar sig mot bedömningsstödet, Gilla matematik, 

medan konkret material handlar om det material lärarna använder till bedömningsstödets 

obligatoriska del, taluppfattning och tals användning. 

6.3.1 Specialpedagog 

I samtal om stöd från övriga professioner i arbetet med bedömningsstödet beskriver samtliga 

enheter att det finns en specialpedagog som är tillgänglig på olika sätt men att ingen av lärarna 

har tagit eller har någon kontinuerlig kontakt. Lärarna beskriver olika behov av att få stöd av 

specialpedagog i arbetet med bedömningsstödet.  

 Vi har ju en på skolan...ja där kan man få hjälp absolut, fast vi frågar aldrig 

där.  ( Lotta) 

 

På en enhet är specialpedagogen på verksamheten riktad både mot grundsärskolan och 

grundskolan, Stina säger “det finns en specialpedagog på skolan som är knuten till 

grundsärskolan och årskurs fyra till sex”.  

På två andra enheter befinner sig specialpedagogen på andra ställen i kommunen och finns 

tillgänglig att diskutera med via telefon, Åke säger “Vi har vår övergripande specialpedagog i 

kommunen”. Stina beskriver att det tar lång tid eftersom de måste kontakta en specialpedagog 

via centrala elevhälsan, hon föreslår att en specialpedagog för grundsärskolan borde finnas i 

verksamheten.  

Det skulle finnas en specialpedagog som var just mot särskolan, ibland kan 

man känna att det där lilla extra skulle behövas om man kört fast (Lisa).  
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Lisa beskriver att arbetslaget oftast hittar lösningar på hur arbetet med eleverna kan utvecklas 

vidare, men att hon önskar att den specialpedagog som hennes verksamhet har möjlighet att 

rådfråga skulle ha en djupare kunskap om elever med en intellektuell funktionsnedsättning. 

6.3.2 Underlag   

I samtal om bedömingsstödmaterialet Gilla matematik lyfter informanterna att materialet 

skapar en tydlig bild över elevens kunskaper och att materialet även kan fungera som ett stöd 

för lärarens fortsatta arbete, Pelle säger “det är som ett stöd för hur vi ska lägga upp så att de 

ska lyckas nästa gång i vårt arbete”.   

Men lärarnas beskrivningar om hur bedömningsmaterialet uppfattas vara ett stöd för läraren 

skiljer sig åt, Åke säger “ja men okej, han kan se att det ligger tre, han behöver inte pekräkna, 

check på den liksom”. Åke talar om att bedömningsuppgifterna kan vara ett stöd för läraren i 

att upptäcka vilka matematiska kunskaper eleven har utvecklat och befäst, hur elevens 

progression ser ut i matematik. 

Även en annan lärare talar om att materialet används som stöd för att stämma av elevens 

kunskaper men där handlar syftet mer om en kontroll på om undervisningen har anpassats på 

rätt sätt: 

I början, när de kom, så hade jag en elev som jag var väldigt osäker på inom 

vissa områden. Hen var väldigt ojämn också, så då gjorde jag i slutet också, 

för att checka av lite...har jag tänkt rätt (Lisa).  

 

En del informanter lyfter även att materialet är enkelt att inkludera i lärarens undervisning då 

elevernas utveckling och lärande i relation till en intellektuell funktionsnedsättning kan ta 

längre tid än för en elev utan intellektuell funktionsnedsättning.  Stina säger “Att materialet är 

indelat efter nivåer istället för årskurs gör att det är enkelt att använda materialet som en del 

i undervisningen”. Eftersom bedömningsmaterialet inte är årskursbundet kan det därför 

anpassas efter elevens kunskapsnivå snarare än årskurs.  

 6.3.3 konkret material  

När vi talar om stödmaterial som hör till bedömningsstödets obligatoriska del taluppfattning 

och tals användning beskriver samtliga informanter en stor mängd olika konkret material som 

stöd i bedömningen. Det mest vanligt förekommande materialet som lärarna använder är 

konkret material som lärarna själva har tillverkat för att det ska motivera eleverna. 
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Lotta visar en liten ask med små föremål i som har olika färger och säger “här har vi den här 

lilla asken som jag har då när jag ska göra det som hör till siffror”. Pelle berättar att enheten 

har ett bedömningsskåp och beskriver vad det innehåller, han säger “alltså typ saker man kan 

räkna med och vad säger man..konkret material. Åke talar också om ett skåp och säger “mycket 

plockmaterial, man får göra mycket material själv, pärlor på piprensare, till exempel hur 

många pärlor ska det vara här då, det har vi upp till tio, massor av sådana”. Åke fortsätter att 

berätta och visa olika material i skåpet men uttrycker avslutningsvis att “ipaden används mest”. 

En annan informant visar talar också om Ipad men talar om även om motivation: 

Vi använder Vektor, Tangram, Skoltavlan, Räknetornet, Mattebageriet, 

Montessorisiffror, Skolplus och Livet i mattelandet som de arbetar med på 

ipaden, vi kan se vad de kan och samtidigt är det motiverande för eleverna 

(Lisa).  

 

I sina kommentarer syftar Lisa och Åke på matematikappar som de har laddat ner på elevernas 

ipads. Det är appar som både är gratis och som skolan har köpt in licenser på. Apparna kan 

innehålla matematiska uppgifter med bildstöd samt matematikspel som eleverna uppskattar. 

Båda berättar att de väljer ut en app per lektionstillfälle som eleven kan arbeta med, för att det 

inte ska bli för många val för eleven och för att hjälpa eleven att hålla fokus på ett moment.  

 

Vidare finns det en osäkerhet i vem som har valt det konkreta materialet. Mats pekar på ett skåp 

och säger “Vi använder det stödmaterial som finns till och som vi förvarar tillsammans med 

bedömningsstödet, men jag är osäker på om det är material som vi själva valt”. Endast en lärare 

säger att hon tar hänsyn till elevernas förmågor i valet av det konkreta materialet: 

När jag väljer material tar jag hänsyn till elevernas begrepps- och 

procedurförmåga och resonemang- och kommunikationsförmåga (Stina). 

 

I arbetet med att bedöma elevens matematiska kunskaper inom taluppfattning och tals 

användning menar Stina att hon väljer konkret stödmaterial som kan stötta den enskilde elevens 

förmåga att hantera, kommunicera och förstå uppgifterna. Hon berättar att hon använder 

begreppskort, där ord och bild kombineras, för att tydliggöra uppgifter med matematiska 

begrepp där elevens språk kan vara ett hinder men även för elever som kan ha svårt med abstrakt 

tänkande.  
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6.4 Erfarenhet och kompetens 

Under samtalen beskriver informanterna vilken effekt en samlad kompetens och erfarenhet 

inom arbetslaget kan ge på bedömningsarbetet av elevernas kunskapsutveckling. De beskriver 

att resultatet av arbetslagets samlade erfarenhet och kompetens skulle kunna bidra till en 

gemensam kompetensutveckling och en samlad kunskapssyn i arbetet med bedömningsstödet 

Gilla matematik. Både hur bedömningsstödet kan användas i relation till materialets 

kunskapsnivåer, men även vad en intellektuell funktionsnedsättning kan innebära för den 

enskilde elevens förutsättningar vid olika bedömningstillfällen. Men det skiljer sig i hur 

materialet tolkas och hur det används, det finns skilda uppfattningar om kunskapsnivån i 

bedömningsstödet samtidigt som de flesta informanter uttrycker att det saknas en uppföljning i 

hur materialet kan efterbearbetas för elevernas fortsatta kunskapsutveckling.  

I samtal om informanternas arbete med bedömingsstödmaterialet som helhet så är Mats, Pelle 

och Åke eniga i att materialet är lätt att använda. Mats säger “ Det är relativt enkelt att 

genomföra …”. Även Åke uttrycker “... jag tycker att den är tydlig, så den blir enkel att 

göra…”. Pelle säger “...vi tycker att de är jättetydliga och himla lätta att göra.”  Men i det 

fortsatta samtalet framkommer det att Mats tycker att det är enkelt att använda 

bedömningsmaterialet vid själva genomförandet av testuppgifterna med eleverna, men att han 

inte gör någon uppföljning på arbetet vid ett senare tillfälle. Han säger;  

 ...och jag tror att de som satt in sig i det och använder det regelbundet  att det 

är ett tydligt och enkelt verktyg. 

 

Ur hans kommentar kan vi urskilja att han har kunskaper om att bedömningsstödet ska 

genomföras, utvärderas för vidare arbete med området taluppfattning och tals användning samt 

att följas upp regelbundet, men att han inte gör det arbetet själv. 

 

Lotta beskriver att hon inte använder materialet så ofta och att hon inte använder det till alla 

elever.  

Ja, men jag kan inte säga att gör det för ofta, kanske någon gång per läsår men 

kanske inte med alla elever, utan de man är lite osäker på. Tanken är att kolla 

av dem, kan du det här nu?  (Lotta).  
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Hon använder materialet för se om eleverna har befäst kunskaper eller till de elever hon är 

osäker på, vilket skulle kunna tyda på att hon till skillnad från Pelle utvärderar elevernas resultat 

för att få kunskaper om var hon ska lägga kunskapsnivån i elevens fortsatta arbete med tal och 

tals område. Lotta säger att hon testar eleverna en gång per läsår, men hennes svar visar att hon 

arbetar med bedömningsstödet på en regelbunden basis.  

Ur både Lottas och Pelles kommentarer, går att utläsa att de arbetar ensamma med 

bedömningsstödet. Även Stina säger “Jag har inte så mycket erfarenhet av materialet, det kan 

vara svårt att tolka själv men jag tycker att det täcker stora delar av matematiken”.  

Hon beskriver vidare att hon önskar att samtliga i arbetslaget hade kunskap om materialet och 

använde det kontinuerligt. Stina förtydligar att för att få bäst långsiktiga utfall av arbetet med 

bedömningsstödet borde hela hennes arbetslag ta del av materialet och dess arbetsgång. Det 

skulle generera en gemensam kompetensutveckling och samsyn på den matematiska 

bedömningen, vilket hon säger skulle vara positivt för personal som inte har så mycket 

erfarenhet av bedömningsstödet Gilla matematik.  

 

När några av lärarna talar om kunskapsnivån i bedömningsstödet, har de olika tolkningar av 

innehållet och hur kunskaperna som eleverna visar ska bedömas. Mats och Stina säger att 

bedömningsstödets lägsta nivå är för hög i proportion till vad eleverna kommer att klara att 

uppnå.  

Några svårigheter jag upplever i bedömningsarbetet är att det finns en 

tveksamhet över om en del elever någonsin kommer klara att uppnå vissa 

kunskapskrav (Stina). 

 

Lotta säger däremot tvärtom “...jag kan tycka att det inte är så jättehöga krav i den..man känner 

nästan att oj, oj...ska de inte kunna mera.” Hon beskriver att bedömningsstödet inte har så höga 

krav. 

 

Vi talar vidare om kompetensen i arbetslagen, Stina beskriver att de har många olika 

kompetenser i hennes arbetslag, bland annat en speciallärare, men beskriver vidare att hon tror 

att en del inte förstår syftet med bedömningsstödet och hur det kan användas, och återkommer 



 

27 
 

därför i diskussionen till hennes tidigare önskan om att hela arbetslaget fick ta del av arbetet 

med bedömningsstödet för att kunna använda det kontinuerligt. 

Sammansättningen av informanternas arbetslag ser likvärdiga ut, det ingår en eller flera lärare, 

förskollärare, fritidspedagoger och resurspedagoger. Stina, Mats och Åke är de enda lärare som 

beskriver att de har speciallärare som är verksamma inom arbetslaget. Mats som arbetar på en 

mindre verksamhet beskriver sitt arbetslag; 

Arbetslaget består av en speciallärare och en speciallärare som studerar femtio 

procent till speciallärare (Mats). 

 

Övriga informanter säger att det finns speciallärare och specialpedagog att tillgå på skolorna, i 

elevhälsoteamet. Under intervjuerna beskriver informanterna två typer av kompetens som 

läraren behöver i arbetet med bedömningsstödet i grundsärskolan. De måste vara väl insatta i 

hur bedömningsstödet Gilla matematik används både i förarbete, genomförande och 

efterarbetet/ uppföljning. Men i samtalen framträder även en bild från informanterna om 

fortbildning  i läraruppdragets bedömningsarbete. Stina säger; 

Jag har hittills inte varit på någon kommungemensam nätverksträff för 

grundsärskolan men det är ett väldigt bra forum för att diskutera om 

bedömning och bedömningsarbetet mellan olika verksamheter (Stina).  

 

Stina beskriver att för att kunna göra en bra bedömning av elevernas kunskapsutveckling räcker 

det inte att lärarna i arbetslaget diskuterar bedömning, hon uttrycker en önskan om att även 

diskutera mellan olika verksamheter. Lisa säger att hon upplever att skolans fokus, på till 

exempel APT och studiedagar, fokuserar på andra saker än bedömning. Hon säger …”och då 

handlar inte snacket om bedömningsarbetet utan hur IST fungerar…” IST är ett dataprogram 

där lärare kan lägga in och registrera elevfrånvaro, ämnesplaneringar och bedömningar. Även 

Åke uttrycker att diskussioner om bedömning för grundsärskolan inte prioriteras och säger 

“Nej, nej, det har vi inte, för det är så mycket vi måste vara med på hela tiden..” .  

Samtliga lärare beskriver att eleverna som går i grundsärskolan har olika förutsättningar för sitt 

lärande på grund av sin intellektuella funktionsnedsättning. Åke säger “...man måste förstå hur 

det ser ut med våra elever med sin olika förutsättningar…”. För att kunna bedöma en elev, i 

grundsärskolan, måste läraren ha insikt och kunnande i hur elevens adaptiva och kognitiva 

förmågor påverkar dess lärande. Åke beskriver det genom att säga; “det som funkar ena dagen 
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kanske inte funkar om en vecka...men där har vi sagt att du kunde det då, så då har vi sett den 

förmågan”. 

Mats, Lotta och Lisa talar om ordet dagsform och beskriver att det påverkar eleven och hens 

förmåga att visa sina kunskaper.   

Med tanke på dagsformen...det kan ju vara...som vi pratat jättemycket 

om...det här att en dag till en annan så kan man känna, tycka och se olika 

saker så...det kan vara med en viss person det funkar, viss tid på dagen...vad 

som helst (Lotta). 

 

Informanterna är eniga i att det är en utmaning i att anpassa lärsituationen för att motverka de 

hinder som eleven kan tänkas stöta på i bedömningsituationerna, och istället lyfta 

möjligheterna. Lotta uttrycker att “Man får använda såna här ord som ibland...när dagen..om 

dagsformen är bra eller…”, när lärarna diskuterar vilka förmågor som synliggjorts i 

bedömningsarbetet.  

En av lärarna uttrycker att de ibland kommer till en punkt där materialet blir för svårt oavsett 

vad hen som lärare försöker göra för att individualisera material, lärstil eller uppgifterna. Men 

Mats säger; “ En styrka som ligger hos mig är den erfarenhet jag har skaffat mig efter att ha 

arbetat under så många år i grundsärskolan”. Den erfarenheten använder han i den löpande 

bedömning av elevernas kunskaper som han beskriver att han gör varje dag, eftersom 

dagsformen kan påverka elevernas resultat från dag till dag.  

6.5 Resultatsammanfattning 

Vi tolkar det som att samtliga informanter upplever att en samsyn i arbetet med 

bedömningsstödet är viktigt på olika sätt men att det finns skilda förutsättningar för att 

samverka inom de olika enheterna. Vi uppfattar även att arbetet med bedömningsstödet kan 

upplevas komplext om läraren är ensam i sin tolkning vilket förutsätter en aktiv samverkan där 

samsynen stärker bedömningens kvalitet. När vi talar med informanterna om stöd i arbetet med 

bedömningsstöd berättar informanterna om specialpedagogiskt stöd. Vi uppfattar att de olika 

enheterna har tillgång till specialpedagogiskt stöd på olika sätt men att ingen av enheterna tar 

någon aktiv kontakt.  

Vi uppfattar att det finns olika behov av stöd från specialpedagogen. Vidare tolkar vi att det 

finns en enhet som uttrycker ett behov av specialpedagogiskt stöd som är riktad till 
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grundsärskolan och som snabbt kan hjälpa till. Vi uppfattar även att specialpedagogerna har 

olika ansvarsområden. Informanterna är dock eniga i att ledningen inte är tillräckligt 

involverade i det bedömningsarbete som arbetslagen gör. Flera uttrycker att de är nöjda med 

förtroendet de känner från ledningen, men samtliga har en stark önskan om att grundsärskolan 

fick en naturlig plats i skolornas gemensamma arbete för att kunna utvecklas längre. 

När vi talar med informanterna om bedömingsstödmaterialet beskriver informanterna att 

materialet kan fungera som ett stöd på olika sätt. Vi uppfattar att materialet är enkelt att använda 

men att materialet används till olika syften. Ur informanternas beskrivningar uppfattar vi att 

det både finns ett formativt och summativt syfte med materialet. Dels uppfattar vi att materialet 

används som ett underlag för läraren i vidare undervisning men att materialet samtidigt används 

för att stämma av en kunskapsförmåga som en elev har visat vid ett visst bedömningstillfälle. 

Konkret material är det mest förekommande material som lärarna använder som stöd i arbetet 

med bedömningsstödets del som rör taluppfattning och tals användning. De flesta lärarna 

tillverkar materialet själva men samtidigt finns det en osäkerhet i vem som har valt det konkreta 

materialet. Två informanter beskriver även att de använder Ipad som stöd varav den ena 

informanten berättar att eleverna motiveras av att arbeta med Ipad. Endast en lärare säger att 

hen tar hänsyn till elevens förmågor i valet av det konkreta materialet.  

Informanterna är eniga om att bedömningsmaterialet är enkelt att använda. Vidare framgår det 

att det behövs kompetens och erfarenhet för att kunna använda det fullt ut, både i 

bedömningsarbetet och i den fortsatta matematikundervisningen. Informanterna beskriver att 

lärare behöver vara insatta i hur bedömningsstödet kan användas i relation till materialets 

kunskapsnivåer men även ha kunskap om vad en intellektuell funktionsnedsättning kan 

innebära för den enskilde elevens förutsättningar vid olika bedömningstillfällen. För att skapa 

möjligheter till en samlad kunskapssyn och kompetensutveckling i arbetet med 

bedömningsstödet Gilla matematik, beskriver informanterna att lärare då måste använda 

materialet.  

6.6 Resultatdiskussion 

Här diskuteras och analyseras resultatet med hänvisning till litteraturgenomgång och tidigare 

forskning med utgångspunkt i studiens syfte. Studiens syfte handlar om att bidra med kunskap 

om lärares arbete med bedömningsstödet Gilla matematik i grundsärskolan. Studien riktar fokus 

på lärares arbete med grundsärskolans obligatoriska del i bedömningsstödet, som avser 

taluppfattning och tals användning. Studien belyser även lärarens perspektiv på arbetet med 
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bedömningsstöd i grundsärskolan i relation till en intellektuell funktionsnedsättning. Studiens 

resultatdiskussion presenteras och diskuteras utifrån studiens frågeställningar.  

6.6.1 Uppfattningar om bedömningsstödet 

Ur resultatet framgår det att gemensamt arbete i arbetslaget beskrivs bidra till en rättvis 

bedömning och samlad syn i bedömningsarbetet. En lärare beskriver att det är viktigt att sitta 

gemensamt vid bedömning eftersom många upplever att bedömningsarbetet i grundsärskolan 

är komplext. Ur läroplan för grundsärskolan (Skolverket, 2018 b) framgår det att samverkan 

mellan skolans professioner kan uppmärksamma elevernas lärprocess, där olika förmågor 

identifieras utifrån olika aspekter på lärande och kunskap. Lutz (2013) beskriver att i samverkan 

med skolans olika professioner kan även insikter i hinder och möjligheter för den enskilde 

elevens lärande synliggöras. Två lärare uttrycker att de checkar av kunskaper och övriga lärare 

beskriver även att materialet ger en bild av elevernas kunskapsförmågor. Vidare beskriver 

Skolverket (2016) att läraren kan hitta aktuella fokusområden i sin undervisning samt eventuellt 

upprätta stödåtgärder genom att tidigt identifiera elevernas förmågor.  

Gustavsson-Eriksson m.fl. (2011) menar vidare att lärare med specialpedagogisk kompetens 

kan bidra med att lyfta fram nya synsätt och strategier i mötet med andra lärare. Hattie (2014) 

studie lyfter vikten av att samverka inom skolverksamheten för att möjliggöra 

kompetensutveckling i arbetet med att bedöma elevers förmågor.  

 

I samtal om stöd från övriga professioner i arbetet med bedömningsstödet, beskriver lärarna att 

specialpedagoger är tillgängliga på olika sätt men att lärarna inte tar någon aktiv kontakt med 

specialpedagog. Klehms (2014) forskningsstudie tyder på att arbetet med bedömning kan 

utvecklas framgångsrikt inom specialpedagogisk verksamhet om läraren har tillgång till stöd 

inom skolverksamheten. Törnsén (2014) lyfter vikten av att det kompensatoriska uppdraget i 

skolan sker utifrån individ-, grupp- och organisationsnivå för att arbetet kring varje enskild elev 

ska kunna genomsyras av en samsyn på hur kunskapsutvecklingen kan stimuleras till ett 

maximalt lärande. Ingen av informanterna beskriver att rektorn är delaktig i arbetet med 

bedömningsstödet och det tycks ligga ett större fokus på grundskolans bedömningsarbete och 

innehåll vid gemensamma arbetsplatsträffar än på grundsärskolans verksamhet och arbete. 

Några talar om ett förtroende att få styra sin egen verksamhet men har samtidigt en önskan om 

att inkluderas i grundskolans gemensamma arbete för att utvecklas. Enligt Skolverket (2018 b) 

är det är rektorns ansvar att följa upp och möjliggöra samarbetsformer där samlad information 

om elevens lärande kan utvärderas, nyttjas och bedömas. 
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Ur Riksrevisionens (2019) granskning framkommer en exkludering av grundsärskolan på en 

nationell nivå där Skolverket brister i upprättande av bedömningsstöd för grundsärskolan samt 

i uppföljning av hur grundsärskolans verksamhet utvecklats. Skolverket har utvecklat 

bedömningsstöd för alla ämnen i grundskolan men endast för tre ämnen i grundsärskolan. 

Vidare lyfter granskningen att det finns brister i regeringens redogörande information om 

elevernas kunskapsutveckling i grundsärskolan (Riksrevisionen, 2019). De flesta informanterna 

beskriver att rektorn och elevhälsoteamet träffar lärarna varje termin för att stämma av 

elevernas kunskaper och uppmärksamma elever som riskerar att inte nå kunskapskraven. Men 

informanterna berättar att det är mest lärarna som diskuterar och utvärderar bedömningsstödets 

arbete i relation till elevernas förutsättningar och vidare kunskapsutveckling.  

Lärarna beskriver att bedömningsstödet är enkelt att genomföra samt att det ger en bra inblick 

i vad eleverna kan. Jönsson (2013) menar att den formativa bedömningen syftar till elevens 

fortsatta lärande utifrån den information som samlats i den summativa bedömningen genom 

exempelvis tester eller prov. Lärarna beskriver att bedömningsstödet skapar underlag och 

möjligheter inför den fortsatta matematikundervisningen för den enskilde eleven. Ur Inelands 

& Silfers (2018) studie framgår det att när skolan utvecklas mot ett ökat kunskapsfokus, skapas 

också didaktiska utmaningar för pedagogerna, vilket ökar behovet av fortlöpande uppföljningar 

av de prestationer och resultat som eleverna uppvisar. De flesta informanter uttrycker att det 

saknas en uppföljning i hur materialet kan efterarbetas för elevernas fortsatta 

kunskapsutveckling. De didaktiska utmaningarna kan till exempel handla om att öka kvaliteten 

på bedömningsarbetet genom att skapa samsyn i elevernas hinder och möjligheter för lärande. 

En lärare säger att lärarnas egna uppfattningar och synsätt kan sätta prägel på innebörden i 

bedömningsstödet och hur läraren arbetar med materialet. När vi talar om fortbildning i 

läraruppdragets bedömningsarbete nämner informanterna att det är en viktig kompetens som 

lärarna behöver i arbetet med bedömningsstödet, men ingen berättar att de deltagit i någon 

fortbildning.  

6.6.2 Användning av stödmaterial  

Både Skolverket (2016) och Klehms (2014) studie tar upp vikten av tillgängligt stödmaterial 

inom specialpedagogisk verksamhet, där läraren kan skapa möjligheter att utgå från ett 

systematiskt upplägg av bedömningsarbetet. För att samla in en gedigen och korrekt 

information framgår det ur Klehms (2014) studie att bedömningen av elevers kunskaper då 

behöver utföras på skilda sätt. Samtliga lärare beskriver och visar att de använder olika konkret 
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material i arbetet med bedömningsstödets obligatoriska del, det kan vara eget tillverkat material 

och material som finns på enheten. Lärarna beskriver varierande stödmaterial som till exempel, 

bildstöd, begreppskort, tärningar, piprensare samt digitala verktyg. En lärare beskriver att hon 

använder sitt kroppsspråk för att visualisera och förtydliga. Några lärare använder även det 

stödmaterial som hör till bedömningsstödets obligatoriska del.  

Det är endast en lärare som beskriver vilka förmågor som tas hänsyn till när konkreta materialet 

ska väljas inför bedömningsarbetet med eleverna. Ur Inelands & Silfvers (2018) studie framgår 

det att pedagoger anser sig sakna kunskaper i att utforma mätbara metoder för bedömning av 

elever i grundsärskolan. Vidare tyder Skolverkets (2011) utvärdering av matematiksatsningen 

“matematikundervisning i grundsärskolan” att det saknas en fördjupad analys av de konkreta 

material som lärare använder i relation till matematisk kunskap. Utvärderingen tyder på att det 

finns en stor kvantitet av konkret material i grundsärskolan, både som lärare själva tillverkat 

samt färdigproducerat material. Klehms (2014) studie tyder på att det finns ett behov av att 

förbättra giltigheten i skolans bedömning. Enligt Skolverket (2018 a) bör läraren planera och 

upprätta bedömningssituationer men även ta hänsyn till hur pass och på vilket sätt situationen 

för bedömningstillfället är giltig för bedömning av den enskilde elevens kunskaper. 

Informanterna talar om att det kan vara en utmaning att hitta en bedömningssituation som är 

tillförlitlig då både miljö, stödmaterial och elevernas “dagsform” kan påverka utfallet. En 

informant uttrycker, det som funkar idag kanske inte funkar om en vecka. En annan lärare 

berättar att han därför dagligen gör en löpande bedömning för att fånga upp elevernas förmågor. 

Om detta är tillförlitligt eller inte, är svårt att avgöra. Enligt Skolverket (2014) ska skolan se till 

att skapa möjligheter för elever som stöter på hinder i sitt lärande till följd av sin 

funktionsnedsättning. Vygotskij lyfter vikten av att ta hänsyn till den miljö som eleven befinner 

sig i, att anpassa lärmiljön och material för att främja varje enskild elevs lärande (Strandberg, 

2009). Den läraren som beskriver att hen tar hänsyn till elevernas förmågor när hen väljer 

stödmaterial, berättar att hen väljer material som kan stötta den enskilde elevens förmåga att 

hantera, kommunicera och förstå uppgifterna.  

6.6.3 Bedömningsstöd i relation till IF 

I den här delen av resultatdiskussionen lyfter vi fram olika delar av resultatet som vi tidigare 

diskuterat om, för att försöka besvara frågeställningen som handlar om hur vi kan förstå arbetet 

med bedömningsstöd i relation till en IF.  
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Skolverket (2014) beskriver att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag där läraren 

uppmärksammar elevens förutsättningar och upprättar stöd för vidare lärande utifrån 

bedömning av elevens förmågor (Skolverket, 2014). Enligt Skollagen (SOU 2019:95) krävs det 

att skolan har kompetens och redskap att tillgå i arbetet med att synliggöra elevers kunskaper. 

Lärarna beskriver att de inte har deltagit i fortbildning i bedömningsarbetet. Vidare uttrycker 

lärarna skilda uppfattningar om kunskapsnivåerna i materialet i relation till elevernas prestation 

och förmåga att uppnå vissa kunskapskrav.  Även i Ineland & Silfvers (2018) studie 

framkommer att lärarna upplever att grundsärskolans kunskapskriterier inte är anpassade till 

elevgruppen och att arbetet därför kompliceras av att kriterierna är för ”höga” och diffusa. Ur 

Klehms (2014) internationella forskningsstudie framkommer att lärares specialpedagogiska 

kompetens och erfarenhet påverkar lärares uppfattningar och tilltro till elevers prestationer i 

relation till en intellektuell funktionsnedsättning (Klehm, 2014). I vår studie beskriver Stina att 

det finns en tveksamhet över om en del elever någonsin kommer att uppnå vissa kunskapskrav, 

samtidigt uttrycker Lotta att bedömningsstödet inte alls har så höga krav. Av deras skilda 

uppfattningar gör vi tolkningen att det kan bero på deras olika erfarenheter av grundsärskolans 

verksamhet eller till hur lärarnas utbildningsinnehåll har ändrats över tid. Stina har inte så stor 

erfarenhet av att arbeta med bedömningsstöd men ger konkreta förslag på hur 

bedömningsarbetet kan användas och utvecklas i samverkan med övriga professioner på skolan. 

Vi tolkar hennes beskrivningar som att hon utgår från ett didaktiskt perspektiv inför de 

utmaningar som lärare i grundsärskolan uttrycker. Enligt Hellblom-Thibblin (2004) har 

tillgången till stödåtgärder och aktuella styrdokument förändrats och omformulerats över tid, vi 

reflekterar över om denna förändring även har påverkat informanternas grundutbildning och på 

vilket sätt det kan påverka lärarnas uppfattningar.  

Hellblom-Thibblin (2004) lyfter vikten av en detaljerad och innehållsrik formulering av elevers 

hinder och möjligheter för att förstå hur olika påverkansfaktorer har betydelse för hur eleven 

presterar. Lärarna beskriver att elevens “dagsform” kan påverka genomförandet och resultatet 

av bedömningen. De beskriver vidare att elever i grundsärskolan har olika förutsättningar och 

att olika påverkansfaktorer kan ge effekt på bedömningens utfall. Resultatet av Ineland & 

Silfvers (2018) studie visar att det finns en utmaning i grundsärskolans undervisning i och med 

att eleverna inte utvecklar kunskaper i läroplanens förutbestämda takt. Kunskapsutvecklingen 

anses vara beroende av dagsform och lärtillfälle, vilket stärker det våra informanter beskriver. 

En av lärarna uttrycker; ..”det kan vara med en viss person det funkar, viss tid på dagen...vad 

som helst”.  Vidare visar Ineland & Silfvers (2018) studie att elevernas kognitiva nedsättningar 
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skulle kunna påverka kunskapsresultaten så pass mycket att eleverna inte når de kunskapskrav 

som finns fastställda. Enligt Henry (2012) är det av vikt att pedagogen tar hänsyn till elevens 

kognitiva och adaptiva förmåga vid en intellektuell funktionsnedsättning när lärsituationen 

planeras. Skolan ska kompensera en elev som stöter på hinder i sitt lärande på grund av sin 

funktionsnedsättning (skolverket, 2014). Samtliga informanter beskriver att det finns 

specialpedagogiskt stöd för lärarna att tillgå, Lisa uttrycker att hjälpen inte är riktade mot 

särskolan, och Stina beskriver att processen i att kontakta och få hjälp tar lång tid. Lisas 

arbetslag hittar därför oftast egna lösningar arbetet med hur bedömningsstödet kan utvecklas 

vidare. Vi tolkar detta som att det är lärarna som kompenserar eleven för att skapa möjligheter 

för eleverna att visa sina kunskaper i arbetet med bedömningsstödet.  

Östergren (2013) har studerat matematiska inlärningssvårigheter och kognitiva förutsättningar 

för lärande, ur studien framgår det att om eleven kompenseras för eventuell nedsatt matematisk 

förmåga, kan inlärningsprocessen stärkas. Skolverkets allmänna råd om betyg och 

betygssättning (2018 a) belyser att en viktig aspekt att ta hänsyn vid bedömning är hur 

tillförlitliga bedömningsituationerna är, därför är det av största vikt att tillfället då bedömningen 

sker är väl planerad utifrån den enskilde elevens förutsättningar och den miljö som 

bedömningen utförs i. Enligt Skolverket (2018b) ska eleverna ges möjlighet att prova olika 

uttryckssätt i matematikundervisningen, genom till exempel bilder, symboler och konkret 

material. Samtliga informanter beskriver att de använder konkret material som de har skapat 

själva. Vidare menar Weinstein, Madan & Sumeracki (2018) att konkret information, i form av 

bilder eller föremål, kan illustrera abstrakt information men att läraren samtidigt bör ha i åtanke 

att den konkreta informationen kan ha olika innebörd för olika individer.  

Stina uttrycker att hon väljer stödmaterial som kan stötta den enskilde elevens förmåga att 

hantera, kommunicera och förstå bedömningsuppgiften. Enligt Weinstein, Madan & Sumeracki 

(2018) kan visuell förstärkning i arbetet med matematiska begrepp stärka minnet och främja 

inlärning. Stina berättar att hon kombinerar ord och bild för att tydliggöra uppgifter med 

matematiska begrepp där elevens språk kan vara ett hinder men även för att kompensera elevens 

abstrakta tänkande. Swärd & Florin (2014) beskriver att läraren kan behöva anpassa 

kommunikationen vid en IF med hänsyn till elevens kognitiva förmåga att ta in, minnas och 

förmedla kommunikation. För att stötta och kompensera elevens kommunikation och lärande 

kan då visuellt anpassat stöd vara av fördel för elevens förmåga att minnas det som har sagt 

eller ska göras. Vi tolkar att samtliga lärare använder konkret stödmaterial i arbetet med att 

bedöma taluppfattning och tals användning men att det finns olika syften och varianter av 
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material. Ingen lärare beskriver att det konkreta materialet utvärderas eller vilka matematiska 

förmågor det konkreta materialet avser mäta.  

7 Avslutande reflektion   

Den specialpedagogiska kompetensen är en viktig komponent när skolans professioner 

tillsammans definierar olika förmågor samt vilka påverkansfaktorer som kan uppstå i lärmiljön 

i relation till en IF. Berthéns (2007) forskningsstudie tyder på att skolan behöver lyfta fram vad 

lärare har för kunskap om IF och lärande, samt på vilket sätt det speglar det pedagogiska arbetet 

i grundsärskolan. Ligger det historiska perspektivet kvar, där fokus ligger mer på personlig 

utveckling än på elevernas kunskapsutveckling? Säljö (2014) lyfter en problematik med att 

vissa lärare är så pass nöjda med sitt arbetssätt att lärarna inte ser något syfte med att inta nya 

synsätt eller lärmodeller, vilket kan skapa hinder för att inta nya arbetssätt. Majoriteten av 

informanterna beskrev att arbetet med bedömningsstödet stannar vid genomförandet istället för 

att använda resultaten i sin vidare undervisning. Kan det handla om att lärarna egentligen är så 

pass nöjda med resultatet att de inte anser att det finns något syfte att följa upp resultaten?          

Samtidigt uttrycker de att samsynen på bedömningsstödet och bedömning i sin helhet skulle 

kunna vara kompetenshöjande för alla parter. Törnséns (2014) studie lyfter vikten av att 

samarbeta på grupp- och organisationsnivå, där skolornas professioner samarbetar för att skapa 

möjligheter för elevernas utveckling. En framgångsrik rektor kan lyfta elevens utveckling och 

lärande som utgångspunkt i lärarens arbete, ett arbete där olika kompetenser samverkar 

(Törnsén, 2014). Flera av våra informanter uttrycker en önskan om att ledningen borde vara 

mer delaktiga i arbetet med bedömningsstödet än vad de är i dagsläget. I Riksrevisionens (2019) 

granskning av grundsärskolans kunskapsuppdrag framkommer stora brister i flera delar 

gällande grundsärskolans verksamhet. Om grundsärskolan hade haft samma förutsättningar 

som grundskolan, gällande stöd och uppföljning, hade då rektorernas delaktighet i 

grundsärskolans bedömningsarbete sett annorlunda ut? Historiskt sett har elever med en 

funktionsnedsättning setts som en exkluderande problemgrupp i samhället, informanterna 

upplever att grundsärskolan fortfarande ses som en egen “grupp”, även av ledningen på 

skolorna. Återigen slås vi av tanken att det historiska perspektivet finns kvar, där elever med 

en funktionsnedsättning har setts som en problemgrupp som inte är inkluderade i övriga skolans 

innehåll och utbildning.  
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Under studiens gång uttrycker samtliga informanter en tydligt positiv uppfattning av 

användandet av bedömningsstödet Gilla matematik, det beskrevs som enkelt att använda med 

bra uppgifter men att det är omfattande och kanske därför blir liggandes.  

En väsentlig fråga för oss har därför varit, om materialet är så bra och enkelt att använda, varför 

använder lärarna det då inte mer?  Relativt snart växte en bild fram där det framkom att 

informanterna önskade en mer involverad ledning, ett lättillgängligt specialpedagogiskt stöd 

särskilt riktat mot elever med en intellektuell funktionsnedsättning och fortbildning för en ökad 

samsyn på kompetens med inriktningar på läraruppdragets olika delar. Skolverket och 

regeringen utesluter viktig information om elevernas kunskapsutveckling och en informant 

beskriver att rektorn inte vet så mycket om verksamheten och lämnar lärarna ensamma i sitt 

arbete med bedömningsstödet. Kan det vara så att grundsärskolans verksamhetsområde upplevs 

komplext av dem som inte är tillräckligt insatta i verksamheten? Skulle arbetet med 

bedömningsstödet fortlöpa som ett naturligt inslag i undervisningen om det fanns en djupare 

samsyn och samarbete på grupp, organisation och nationell nivå?  

Utifrån egna erfarenheter, som verksam i grundsärskolan, räcker det inte med formell kunskap 

om specialpedagogik. Läraren behöver även erfarenhet och förmåga att omsätta sin kunskap i 

praktiken. Vi möter många olika individer där läraren kan behöva inta ett kreativt 

lösningsfokuserat tankesätt för att skapa de förutsättningar till lärande som eleverna har rätt 

till.  

Sedan 2011, då läroplanen reviderades, ska innehållet i grundsärskolans utbildning motsvara 

grundskolans utbildning i så stor omfattning som möjligt och dagens samhälle genomsyras av 

ett inkluderingstänk. Varje enskild elev i grundsärskolan har rätt till samma förutsättningar till 

lärande och utveckling som elever i övriga skolformer, trots det upplever vi, av egen erfarenhet, 

att verkligheten ser annorlunda ut. Utvärderingen av grundsärskolan måste betonas mer 

likvärdig grundskolan på en nationell nivå för att lyfta fram och skapa ett ökat ansvar som 

inkluderar alla elevers utveckling. 

8 Vidare forskning 

Studien skulle kunna utvecklas ytterligare genom att göra kompletterande observationer för att 

ta del av och se lärarna använda det konkreta stödmaterialet i arbetet med bedömning. 

Observationerna skulle kunna utföras under en längre tid och på fler verksamheter för att stärka 

studiens resultat. Vidare skulle en studie med lärares uppfattningar och arbete med 

bedömningsstödet i svenska vara intressant att undersöka och jämföra med denna studie.  
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Riksrevisionens granskning bör även följas upp, där fler skolenheter bör ingå, för att se om de 

brister som framkommit i grundsärskolan har åtgärdats. I vår sökning efter forskning fanns det 

inte så mycket forskning om bedömningsstöd i grundsärskolan, vilket talar om vikten att lyfta 

fram mer forskning om hur andra verksamheter arbetar med bedömning och bedömningsstöd i 

grundsärskolan. På så sätt skulle grundsärskolans verksamhet, på nationell nivå, kunna få en 

ökad samsyn på hur verksamheten kan utvecklas och skapa olika förutsättningar för elevernas 

kunskapsutveckling i relation till en IF. 
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10 Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Camilla och Susanne och vi läser sista terminen på speciallärarprogrammet i 

Linköping. Vi skriver ett examensarbete på avancerad nivå som handlar om lärares arbete med 

bedömningsstödet gilla matematik i grundsärskolan. Vi vill ta reda på vad lärare i 

grundsärskolan har för uppfattningar om arbetet med bedömningsstödet samt den del som avser 

delen taluppfattning och tals användning.  

Vår studie utgår från en kvalitativ forskningsansats som innebär att vi är intresserade av hur 

lärare beskriver sitt arbete med bedömning, därför har vi valt att genomföra intervjuer med 

lärare på olika grundsärskolor. Vi är tacksamma om du som lärare tar med stödmaterial som 

används för att bedöma förmågor inom taluppfattning och tals användning. Det som 

framkommer i intervjun kommer endast användas i forskningssyfte och behandlas oåtkomligt 

för obehöriga att tillgå. Vi hoppas på ditt deltagande och självklart är det frivilligt att delta! 

 

Du får gärna kontakta oss eller ansvarig lärare på Linköpings universitet via mail eller telefon 

om du har några frågor! 

 

Camilla Westberg xxxx-xxxxxx camwe965@student.liu.se 

Susanne Ranvik Bergström xxxx-xxxxxx susbe608@student.liu.se 

Agneta Grönlund xxxx-xxxxxx agneta.gronlund@liu.se 

 

Mvh Camilla och Susanne  
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Grundsärskolan 

1. Beskriv ditt arbete i grundsärskolan. 

- Hur länge har du arbetat i grundsärskolan? 

- Vad har du för grundutbildning? 

- Vilka ämnen undervisar du i? 

- Vilka årskurser undervisar du i? 

 

2. Berätta lite om hur lärmiljön ser ut. 

3. Hur ser den sammanlagda kompetensen ut i arbetslaget? 

Bedömningsstödet gilla matematik 

4. Beskriv din erfarenhet/arbete med bedömningsstödet gilla matematik 

- hinder och möjligheter i arbetet med bedömningsstödet? 

 

5. På vilket sätt finns bedömningsstödet tillgängligt att tillgå på din enhet? 

6. Hur sker samverkan med övriga kollegor i arbetet med bedömningsstödet? 

- avsättning av tid? 

- rektors delaktighet/uppföljning/delavstämning? 

- övriga professioners delaktighet? 

- samsyn på kunskapskravens innebörd? 

- nätverksträffar mellan olika grundsärskolor? 

 

7. På vilka sätt anser du som lärare att du har möjlighet att utvecklas/ fortbildas i arbetet med 

bedömningsstödet? 

8. Hur skulle du vilja utveckla bedömningsstödet för att underlätta lärarens arbete med 

bedömning? 

- bedömningsstödets innehåll? 

- på din enhet? 
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9. Vilken uppfattning tror du att dina kollegor eller andra enheter har av bedömningsstödet i 

matematik? 

Bedömningsstödets obligatoriska del - taluppfattning och tals användning 

10. Beskriv din erfarenhet/arbete med den obligatoriska delen i bedömningsstödet som rör 

taluppfattning och tals användning i årskurs ett? 

- hinder och möjligheter i arbetet med den obligatoriska delen i bedömningsstödet? 

 

11. Vilken uppfattning tror du att dina kollegor eller andra enheter har av den obligatoriska 

delen? 

12. Berätta om vad du använder för stödmaterial som hör till bedömningsstödets obligatoriska 

del (kan du visa materialet) 

- på vilket sätt används materialet? 

- vad är syftet med materialet? 

 

13. Om (eller när) inte tillhörande stödmaterial används: 

- övrigt stödmaterial som används i bedömningen av området taluppfattning och tals  

användning ?  (kan du visa exempel) 

- hur väljer du vilket material som passar till eleven?      

- vilka förmågor bedöms? 

 

14. Bedömningsstödet gilla matematik täcker det centrala innehållet i grundsärskolans läroplan 

från årskurs 1 till årskurs 6, på vilket sätt anser du att enheter kan arbeta vidare med det efter 

första bedömningstillfället? 

 

Tänkbara satsinledningar som stöd i intervjun: 

●    Uppfattar jag dig rätt att du menar att… 

●    Kan du förtydliga hur du menar… 

●    Hur menar du… 

●    Vad menar du med... 
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●    Kan du ge exempel… 

●    Kan du säga något mer om det.. 

●    Har du flera exempel på det.. 

●    Kan du ge en mer detaljerad beskrivning.. 

●    Har du själv upplevt detta? 

●    Du menar alltså… 

●    Vad känner du för det? 

●    Vad anser du om det? 

●    Vad har du för uppfattning i den frågan? 

●    Hur skulle du beskriva det för någon som inte är lika insatt i skolans värld som du 

och jag? 
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Bilaga 3 Det obligatoriska bedömningsstödet – taluppfattning och tals 

användning samt tillhörande stödmaterial  
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