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Förord
Den samlade kunskapen om bedömning är omfattande, men det finns relativt lite
skrivet specifikt för lärare och rektorer i särskild utbildning för vuxna på grund
läggande nivå som motsvarar träningsskolan. Skolverket har tidigare gett ut flera
både allmänna, men också mer ämnesspecifika publikationer om kunskapsbe
dömning.1 Det här stödmaterialet kompletterar dessa genom vardagsnära exempel.
Materialet är till stor del grundat på motsvarande stödmaterial för inriktningen
träningsskolan inom grundsärskolan2 och är anpassat till vuxenutbildningen.
Exemplen i stödmaterialet kommer från vuxenutbildningsverksamheter.
Det är Skolverkets förhoppning att materialet ska vara ett stöd i skolans arbete
med bedömning i undervisningen och bidra till en diskussion kring kunskaps
bedömning och lärande.

1.
2.

4

Se bland annat Skolverket 2013, Kunskapsbedömning inom särskild utbildning för vuxna.
Skolverket 2015, Kunskapsbedömning i träningsskolan.
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Förutsättningar för
kunskapsutveckling
Målet för särskild utbildning för vuxna är att vuxna med utvecklingsstörning3 ska
stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kun
skaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet
samt att främja sin personliga utveckling.4 Utbildningen är kursutformad och
utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Goda relationer
Historiskt sett har lärande ofta ansetts vara en individuell process hos eleven. Det
är en inställning som senare har kompletterats av annan pedagogisk forskning.
I en sociokulturell syn på lärande sker lärandet i de sammanhang, relationer och
möten som eleven ingår i.5 Elevens lärande i skolan hör alltså ihop med kvaliteten
i de möten och de relationer han eller hon har där. Därför är det viktigt att eleven
får möta en skolverksamhet, som förutom lärarens ämneskunskaper och didaktiska
kunskaper, också arbetar med att skapa goda relationer.

Delaktighet och inflytande
En förutsättning för att eleven ska kunna fortsätta utveckla självkänsla, nyfikenhet
och uthållighet är att han eller hon i hög grad är delaktig i sitt lärande och i det
som sker i undervisningen.6 Vuxna elever som studerar på träningsskolenivå är en
heterogen grupp och eleverna är individer med mycket olika förutsättningar. Även
elevens mål med utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen måste därför
anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och kan variera både till
längd och till innehåll. Elever på alla nivåer ska ges reella möjligheter att utöva
3.
4.
5.
6.

Det innefattar även dem som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på
grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, 29 kap. 8 § skollagen (2010:800).
21 kap. 2 § skollagen (2010:800).
Säljö R, (2013). Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Jönsson, A. (2013). Lärande bedömning.
Jönsson, A. (2013). Lärande bedömning.
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inflytande på utbildningen och att ta ansvar för sina studieresultat. En förutsätt
ning för detta är att vuxenutbildningen klargör utbildningens mål, innehåll och
arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har.7 I undervis
ningen ska läraren utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv
som eleven redan har eller skaffar sig under utbildningens gång.8
Läraren behöver uppmuntra eleven att utforska omvärlden på egen hand genom
att visa tilltro till hans eller hennes förmågor och kompetens. Det är viktigt att
eleven får pröva egna idéer och uppmuntras att ställa frågor. Frågor kan ställas på
många olika sätt, till exempel med kroppsspråk, objekt, symboler eller bilder.

Tydliga mål för undervisning och bedömning
Det är viktigt att eleven blir medveten om, eller ges möjlighet att uppleva, vilket
eller vilka delar av kunskapskraven som undervisningen syftar till att uppfylla.
Läraren behöver hitta ett sätt att visa för varje elev hur hans eller hennes lärande
process ser ut, från utgångsläget mot målen för undervisningen. Samtidigt som
delarna av kunskapskraven kommuniceras med eleven behöver eleven också få veta
på vilka sätt han eller hon kan visa sina kunskaper. Lärarens syn på hur lärande
går till blir även avgörande för om arbetet med bedömning blir framgångsrikt eller
inte.9 En viktig utgångspunkt i arbetet med bedömning är att sätta fokus på vad
eleven kan snarare än på de svårigheter som finns. Allt arbete behöver genomsyras
av tillgänglighet; såväl den fysiska och sociala miljön som den pedagogiska. Det
innebär att arbetet med bedömning behöver anpassas till varje elevs behov och
förutsättningar, på samma sätt som undervisningen behöver anpassas för att möta
varje elevs utvecklingsmöjligheter, färdigheter och förmågor.

Formativ och summativ bedömning
Bedömning är en process som syftar till att ge läraren kunskap om elevens lärande
dels för att identifiera hur den egna undervisningen har fungerat, dels för att
kunna ge eleven återkoppling på sitt lärande. Processen innehåller två former av
7.
8.
9.

6

Förordning (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen, avsnitt 1 Vuxenutbildningens uppdrag
och värdegrund.
Läroplanen för vuxenutbildningen, avsnitt 2.2 Utbildningsval – arbete och samhällsliv.
Black, P. & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education.
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b edömning: formativ och summativ bedömning. Formativ bedömning brukar
beskrivas som bedömning för lärande. Det betyder att det handlar om bedöm
ning som sker kontinuerligt i samband med undervisningen. Summativ bedöm
ning handlar om bedömning av lärande och är en sammanfattande beskrivning av
elevens kunskaper.
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Bedömning har under de senaste åren fått en alltmer framskjuten position inom
forskningen och i det dagliga arbetet i skolan.10 I lärarens uppdrag är arbetet med
formativ bedömning centralt. Forskning om bedömning visar att det finns ett
mycket starkt samband mellan systematiskt arbete med formativ bedömning och
elevens möjligheter att uppnå kunskapskraven i kursen.
Summativ och formativ bedömning kompletterar varandra. Den summativa
bedömningen fyller en mycket viktig funktion då den ger en sammanfattande
beskrivning av vad eleven kan vid en viss tidpunkt. De summativa bedömningar
som läraren gör av elevens kunskaper sker till exempel inför samtal med eleven
rörande hans eller hennes kunskapsutveckling.

Bedöma utifrån kunskapskraven
Elevens kunskaper bedöms i relation till kunskapskraven i kursplanerna. Bland de
elever som studerar på träningsskolenivå finns stora individuella skillnader. När
läraren ska bedöma elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven ska läraren
utgå ifrån elevens förutsättningar. Av den anledningen kan kunskapskraven ha
olika betydelse från elev till elev. Eftersom det inte sätts några betyg i kurser på
träningsskolenivå kan den principen användas enbart i detta sammanhang efter
som betygssättning ställer högre krav på likvärdighet.
I bedömningsarbetet behöver läraren konkretisera kunskapskraven dels för att
kunna anpassa undervisningen för att passa eleven, dels för att kunna konstruera
bedömningsuppgifter för elever med olika kognitiva förutsättningar.11 Ett sätt att
konkretisera kunskapskraven är att läraren visar eleven vad kunskapskraven kan
betyda i ett visst arbetsområde med hjälp av konkreta elevexempel. Detta ställer
krav på lärarens kunskap om varje elevs förutsättningar och behov, men också
kunskap om ämnesområdet.
Alla elever, oavsett hur omfattande deras kognitiva funktionsnedsättning är, har
rätt att få sin kunskapsutveckling och sitt lärande bedömt och därmed också syn
liggjort. I det här sammanhanget är det viktigt att betona att formativ bedömning
handlar om att ge eleven stöd i sitt lärande för att nå så långt som möjligt.
En utgångspunkt för att formativ bedömning ska fungera är att de kunskaper
eleven ska utveckla eller det eleven förväntas göra är tydligt och relevant, och däri
10. Lundahl, C. (2013). Bedömning för lärande.
11. Skolverket 2014, Stödinsatser i utbildningen, s. 14.
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genom också meningsfullt för eleven. I Vygotskijs teori om lärande är den proxi
mala utvecklingszonen ett användbart begrepp för att förstå vad bedömning för
lärande handlar om.12 Det innebär något förenklat att undervisningen ska planeras
så att eleven med stöd av en lärare eller en kurskamrat kan utveckla de förmågor
som han eller hon ännu inte klarar helt på egen hand.
Bedömningen ska vara ett självklart inslag i lärarens arbete genom planering,
genomförande och utvärdering av undervisningen.13 Bedömningsfrågan måste
alltså vara ständigt närvarande och integreras i allt pedagogiskt och didaktiskt
arbete. Kunskapskraven är utformade så att alla elever ska ha möjlighet att nå
grundläggande alternativt fördjupade färdigheter. En förutsättning för detta är
aktivt deltagande i någon form. Fysisk närvaro är dock inget kunskapskrav inom
vuxenutbildningen.14

Intyg
Läraren ska redovisa för eleven på vilka grunder bedömningen sker.15 Läraren
bedömer om elevens kunskaper är grundläggande eller fördjupade. Inom den del
av särskild utbildning för vuxna som motsvarar träningsskolan ska ett intyg om att
eleven har deltagit i kursen utfärdas efter avslutad kurs.16 Därutöver kan målupp
fyllelsen dokumenteras i intyget där det framgår om eleven utifrån sin förmåga har
uppnått grundläggande eller fördjupade kunskaper i relation till kunskapskraven.17

Bedömning för lärande – en process
Bedömningar görs i många olika sammanhang, men för att kunna kalla dem
bedömning för lärande ställs det särskilda krav på undervisningen. Som tidigare
nämnts är bedömning en process som syftar till att läraren ska få kunskap om
elevens lärande och om hur den egna undervisningen har fungerat.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Vygotskij, Lev, S. (1962). Thought and Language.
Heritage, M. (2010). Formative Assessment: Making It Happen in the Classroom.
Skolverket 2013, Kunskapsbedömning inom särskild utbildning för vuxna, s. 15.
Läroplanen för vuxenutbildningen, avsnitt 1 Vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund.
21 kap.18 § skollagen.
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:120) om utformningen av intyg i kommunal vuxenutbildning,
särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.
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Den samlade bedömningsforskningen visar att arbetet med bedömning blir enklare
om bedömningsprocessen delas in i fyra olika steg. De olika stegen fyller olika funk
tioner och informationen om elevens lärande kan användas på olika sätt av läraren.18

•
•
•
•

STEG 1.

Vart ska eleven?

STEG 2.

Var befinner sig eleven i förhållande till kunskapskraven?

STEG 3.

Hur arbetar läraren för att eleven ska utvecklas i riktning
mot kunskapskraven?

STEG 4.

Vad kan läraren lära om elevens lärande?

I de följande kapitlen beskrivs de fyra stegen och exempel ges i anslutning
till dessa.

REFLEKTIONSFRÅGOR

• På vilka sätt främjar vi elevens lärande med en fysiskt, socialt och kommu
nikativt tillgänglig miljö?
• Hur ger vi eleven inflytande över sitt lärande?

18. Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of educational research. Vol. 77 (1)
pp. 81–112.
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Steg 1. Vart ska eleven?
Utgångspunkten för en elevs studier inom vuxenutbildningen är den individuella
studieplanen där mål och omfattning för studierna ska framgå. Den individuella
studieplanen ska utarbetas i samverkan med eleven och ska vid behov revideras.19
Det är väsentligt att undervisningen knyter an till de mål som finns formulerade
i elevens individuella studieplan.
Det första steget handlar om hur den konkreta målsättningen för varje elevs
lärande ser ut, det vill säga, vad som är målet med undervisningen och att det är
tydligt för eleven. För att kunna svara på frågan Vart ska eleven? behöver läraren
göra en kartläggning av var eleven befinner sig i sitt lärande. Läraren ska även
beakta sådana kunskaper som en elev har tillägnat sig på annat sätt än genom den
aktuella undervisningen.20 Detta blir grunden för den fortsatta planeringen av ett
nytt arbetsområde. I det här arbetet behöver läraren ta hänsyn till varje elevs förut
sättningar och behov.

Bedöma för att kartlägga kunskaper
Ibland kan det behöva finnas flera olika typer av bedömningsunderlag som kart
lägger och beskriver elevens lärande. Det kan till exempel vara foton eller film som
visar de tecken som kan vara svåra att uppfatta när man bara observerar. Att läraren
antecknar vad eleven har visat eller gjort i olika undervisningssituationer kan göra det
lättare att se vilka situationer som fungerar väl och vid vilka tillfällen eleven skulle
behöva ett annat bemötande eller en annan typ av stöttning. Dokumentationen blir
ett stöd i att inte missa någon väsentlig information om elevens kunskaper. Det är
viktigt att kartlägga vad eleven kan relaterat till kunskapskraven. Att notera att eleven
har deltagit i en aktivitet är lätt, men det kan vara svårare att bedöma vad han eller
hon faktiskt har lärt sig eller att identifiera vilka behov eleven har. För att kunna ge
eleven den ledning och stimulans som är nödvändig för lärandet behöver läraren
återkommande kartlägga elevens kunskaper i olika situationer.

19. 2 kap. 16 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.
20. Läroplanen för vuxenutbildningen, avsnitt 2.3 Bedömning och betyg.
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För att underlätta arbetet med den formativa bedömningen och kommunikatio
nen med eleven kan läraren till exempel använda sig av föremål, foton, bilder och
ordbilder. Ett sådant material behöver visa den eller de bedömningsaspekter som
är knutna till de förmågor som ska utvecklas. De uppgifter, instruktioner eller
beskrivningar som läraren ger eleverna behöver anpassas så att eleven har möjlighet
att förstå vad han eller hon ska göra eller visa.
Exempel från kursen individ och samhälle
Bakgrund
Benjamin är 30 år och är nyinflyttad på orten. Han bor tillsammans med sin
familj och har sitt arbete inom daglig verksamhet. Benjamin behöver hitta ru
tiner i sin vardag och se sig själv i det sociala sammanhang han befinner sig i.
Benjamin går en orienteringskurs för att kartlägga sina behov och önskemål.
Snart visar det sig att Benjamin är intresserad av praktiskt arbete i köket och
att han behöver hjälp med att hitta rutiner kring sin måltidssituation.
Därefter börjar Benjamin en orienteringskurs i studieteknik samtidigt som han
läser en delkurs inom kursen individ och samhälle. Genom undervisningen
ska Benjamin ges förutsättningar att utveckla förmågan att ”välja, planera
och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön”.
Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:
bakning och matlagning samt olika metoder för detta och
rutiner vid inköp. Planering och genomförande.

•
•

Ur lärarens dokumentation
Efter flera veckors försök med olika enkla bildrecept inser läraren att
Benjamin inte vågar ta egna initiativ utan han vänder sig till sin personliga
assistent när han inte vet hur han ska fortsätta med recepten. Benjamin är
hela tiden mycket positiv till att delta vid lektionstillfällena, men efter några
veckor uppstår problem när han ska åka till och från skolan.
Utöver matlagningen visar Benjamin ett stort intresse för mobiltelefoner och
lärplattor. Inom ramen för orienteringskursen får Benjamin öva på att använda
mobiltelefonens kalender. Mobiltelefonen påminner honom dagen innan och
två timmar innan lektionen börjar. På så sätt blir Benjamin bättre förberedd
och resan till och från skolan fungerar bättre.

12
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Läraren introducerar därefter lärplattan som ett verktyg att använda i vardagsplaneringen av måltiderna. Benjamin har fått tillgång till en lärplatta med
en app som ger honom struktur och möjlighet till ökad självständighet. Med
appen kan Benjamin tillsammans med sin personliga assistent enkelt ta fram
en inköpslista för att sedan handla råvaror och tillaga måltiden. Benjamin
börjar ta egna initiativ vilket visar sig genom att han pekar ut nästa ingre
diens under matlagningen.
Lärarens bedömning
Benjamin visar att han, efter sina förutsättningar, ”kan delta i matlagning
och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö”, vilket ingår i kunskapskraven för grundläggande kunskaper i kursen individ och samhälle.

Planera undervisningen
Vid planeringen behöver läraren utgå ifrån kursplanens syfte och de förmågor som
anges där, det centrala innehållet samt kunskapskraven. Syftet med planeringen
är att skapa struktur för undervisningen för såväl lärare som elev. I det arbetet
behöver läraren formulera mål för undervisningen genom att reda ut kopplingen
mellan de förmågor som eleven ska utveckla och det centrala innehåll som under
visningen ska behandla. Eleven behöver förstå syftet med undervisningen och
känna sig delaktig.
Läraren kan använda planeringen som grund för att utvärdera elevens kunska
per och den egna undervisningen, men också för att kommunicera med eleven
samt i förekommande fall rektor och andra lärare. För att bedömningen ska bli så
säker som möjligt är det angeläget att planeringen visar vilka mål läraren har satt
för undervisningen, men också hur bedömningen kommer att genomföras.
I internationell forskning betonas samstämmighet i mål, undervisning och
bedömning. Det begrepp som används för att beskriva detta är alignment.21 Det
innebär att den pedagogiska planeringen behöver utformas så att mål, undervis
ning och bedömning hänger samman och står i en tydlig relation till varandra.
För att undervisningen ska bli meningsfull behöver den utgå ifrån elevens intres
sen, erfarenheter och föreställningar kring det som undervisningen ska behandla.
21. Biggs, J. (2003). Teaching for quality learning at university.
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På så sätt får varje elev också ett reellt inflytande över undervisningen. Kunskaps
kraven beskriver vad eleven ska kunna och hur detta kunnande visar sig. Det är
elevens kunskaper och inte elevens egenskaper som ska bedömas. Som exempel
kan det i musikens värld finnas en tendens att tala om egenskaper snarare än om
handlingar. När någon sjunger uttrycksfullt förklaras det ofta med att personen är
musikalisk. Egenskapen musikalisk görs till en del av personens personlighet och
identitet. Styrdokumenten talar konsekvent om förmågor och inte om personliga
egenskaper. När lärare ger återkoppling på vad eleven gör och hur han eller hon gör
det får eleven stöd i att utveckla sina kunskaper. Undervisningen behöver alltså
ligga nära elevens erfarenhetsvärld precis som exemplen ovan visar. Bedömningen
behöver göras i så autentiska situationer som möjligt där eleven använder de
förmågor som undervisningen syftar till att utveckla.

Ta tillvara alla möjligheter till lärande
Elever visar sina kunskaper på olika sätt bland annat beroende på i vilket sam
manhang de befinner sig i. Vissa färdigheter som en elev behärskar i en miljö kan
ibland vara svårare att både behärska och visa i en annan miljö. Det kan beskrivas
som att lärande är situerat, det vill säga knutet till en situation. I en kartläggning
är det viktigt att läraren försäkrar sig om att beskriva elevens kunskaper på ett så
heltäckande sätt som möjligt. Detta kan ske med hjälp av att andra personer kring
eleven involveras i kartläggningen, i förekommande fall elevens personliga assistent.
Nedan återfinns ett exempel på en vardagssituation som också är en lärande
situation vilken ger eleven förutsättningar att utveckla förmågor som anges i kurs
planen. I det här exemplet från kursplanen i språk och kommunikation handlar
det om förmågan att ”tolka olika former av kommunikativa uttryck”.

14
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En lärare berättar
”Lennart är 55 år och arbetar i en liten grupp på daglig verksamhet. Han
använder enstaka ord och fraser för att göra sig förstådd i sociala sammanhang. Lennart är alltid glad i möten med människor och söker gärna kontakt. På senare år upplever dock människorna kring Lennart att han pratar
mindre och har svårt att röra sig på ojämna ytor vilket påverkar Lennarts
möjlighet att samspela med andra. Lennart lyssnar gärna på musik men
när han sjunger blir det enkla barnramsor med enstaka ord. Med utgångspunkt i Lennarts musikintresse började jag spela schlagermusik från den
tid när Lennart var ung under våra pauser. Efter månader av olika schlagers
började Lennart sjunga med i en del av textraderna och det uppdagades
att han förr kunnat många olika schlagerlåtar utantill. Det blir tydligt att
Lennart stimuleras positivt när vi tillsammans lyssnar på hans gamla favoritlåtar och när han sjunger stimuleras han till att uttrycka känslor och olika
sinnestämningar.”

Även situationer liknande denna kan vara ett av lärarens bedömningsunderlag, det
vill säga en kartläggning med beskrivning av vad eleven kan och ännu inte kan.
REFLEKTIONSFRÅGOR

• Hur ser vi till att mål, undervisning och bedömning hänger samman?
• Vilka andra situationer förutom rena undervisningssituationer kan vi också
använda som aktiva lärandesituationer?
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Steg 2. Var befinner sig eleven
i förhållande till kunskapskraven?
I det andra steget behöver läraren ha fokus på vad eleven kan inom det aktuella
arbetsområdet och vad som ska bli nästa steg i lärandeprocessen. Det är viktigt att
vara uppmärksam på hur varje elev uppfattar undervisningen. Det kan ske genom
att läraren lyssnar på vad eleven uttrycker och tittar på vad eleven gör i olika akti
viteter. Elevens reaktion och beteende kan ge läraren vägledning om hur väl eleven
faktiskt har förstått undervisningen. Läraren får också en god bild av vilka delar av
kunskapskraven eleven har nått.
Två exempel från kursen språk och kommunikation
Bakgrund
Margareta är 42 år och börjar en delkurs inom kursen språk och kommunikation
tillsammans med andra elever. Eleverna befinner sig på olika nivåer kunskapsmässigt och de flesta av eleverna känner varandra sedan tidigare. M
 argareta
har bestämda åsikter och är inte rädd för att uttrycka dem i gruppen.
Genom undervisningen i delkursen ska Margareta ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att ”samspela med andra”.
Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:
Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer: turtagning samt
hur man initierar, upprätthåller och avslutar samspel eller samtal.

•

Ur lärarens dokumentation
Vid kursstart introducerar läraren ett nyhetstema. Läraren förbereder
underlag till samtal om en dagsaktuell lokal- eller riksnyhet till varje lektionspass vilket avslutas med högläsning ur en bok som gruppen tillsammans har
valt. I början är motståndet stort från Margareta att delta på dessa övningar.
Hon berättar att hon inte tycker om nyheter eller bokläsning utan hon lyssnar
hellre på musik, ”det är min grej” säger hon.
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I gruppen väcks genom arbetssättet ett intresse för vad som händer i samhället. Läraren noterar att diskussionerna vid fikat nu oftast handlar om
något som någon hört eller sett, vilket TV-program som är värt att se eller
hur vädret ska bli. Vid varje lektion efterfrågar läraren Margaretas åsikter
på den valda nyheten. Läraren försöker få Margareta att känna sig delaktig
genom sina frågor till henne och efter ett tag börjar även Margareta att delta
i diskussionerna. Mot slutet av nyhetstemat är det ofta Margareta som tar
upp något hon hört på arbetet som hon vill berätta för gruppen, vid nyhetsstunden eller fikarasten.
Lärarens bedömning
I slutet av nyhetstemat bedömer läraren att Margareta, efter sina förutsättningar, har grundläggande kunskaper när det gäller att kunna ”initiera och avsluta
kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang
och miljöer”. Som nästa mål för undervisningen vill läraren utmana Margareta
att utöver att initiera och avsluta kommunikationen även ”upprätthålla den
genom turtagning”, vilket motsvarar kunskapskraven för fördjupade kunskaper.

Bakgrund
Gabriel är 25 år och har nedsatt rörelseförmåga. Han sitter i rullstol och hans
handmotorik är starkt begränsad. Han talar, men oftast med enstaka ord.
Gabriel tycker mycket om att lyssna och se på nyhets-, sport- och musikprogram. Han gillar även när någon läser tillsammans med honom. För att följa
med och förstå innehållet i texterna behöver han stöd av bilder och konkreta
upplevelser så att många sinnen aktiveras. Det märks tydligt på Gabriel när
han inte hänger med. Då ställer han ovidkommande frågor, oftast om fikat
eller kommenterar något, vad som helst.
Gabriel börjar en delkurs inom kursen språk och kommunikation tillsammans
med några andra elever. Genom undervisningen ska han ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att ”tolka olika former av kommunikativa uttryck”.
Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:
bok- och bildsamtal,
berättande texter från olika tider och skilda delar av världen och
ordbilder relaterade till elevens erfarenhet och intresse.

•
•
•
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Ur lärarens dokumentation
För att utveckla förmågan att ”tolka olika former av kommunikativa uttryck”
använder läraren en berättelse om en man, Torbjörn, som är lätt för Gabriel
att identifiera sig med. Samtidigt som läraren läser visar hon bilder som är
konkreta och som direkt anknyter till orden och texten vilket gör att Gabriel
blir bekant med huvudpersonen i boken. När berättelsen läses vidare under
följande lektioner visas bilderna igen för att Gabriel ska repetera och minnas.
Igenkänningen hos Gabriel är tydlig, han lyssnar nyfiket och svarar på enkla
frågor till bilderna och innehållet. Senare visar han att han minns berättelsen
genom att yttra kommentarer om bilderna och vid ett tillfälle frågar han om
kvinnan Torbjörn träffat. Läraren förstärker dessa kommentarer och frågor och
återkopplar till honom. Ibland skrattar Gabriel åt Torbjörns tokigheter, vilket
visar att han förstår humorn i berättelsen.
Huvudpersonen i boken upplever företeelser i naturen. Eleverna och läraren
går också ut för att uppleva något liknande. De går ut i närområdet där de
lyssnar på fåglar, tittar på träden, himlen och sjön. De känner på barken på
träden och smakar på granskott, observerar väder, vind och upplever med alla
sinnen. Läraren använder ord för att beskriva det de upplever. Eleverna och
läraren fotograferar med lärplattan och spelar även in ljud.
I nästa steg ska eleverna med bildernas och inspelningarnas hjälp återkoppla
och kommunicera kring det upplevda. Gabriel känner igen sig i bilderna, vad
han såg och vad han gjorde tillsammans med de andra. Gabriel älskar musik
och han väljer sin favoritmusik till bilderna. När Gabriel och läraren tittar på
bilderna ihop med musiken börjar Gabriel sjunga med.
Lärarens bedömning
I kunskapskraven för grundläggande kunskaper framgår att ”eleven reagerar
igenkännande på språket i tal och återkommande berättelser”. Läraren be
dömer att i detta moment av delkursen har Gabriel visat på kunskaper över
den nivån. Baserat på Gabriels kommunikation bedömer läraren att han, utifrån sina förutsättningar, har uppnått kunskapskraven för fördjupade kunskaper, vilket är att Gabriel ”förstår språket i tal och återkommande berättelser
och kan återberätta delar av innehållet”.
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Att läraren lägger stor vikt vid att göra lärandet synligt för eleven gagnar inte bara
eleven utan kan också hjälpa läraren i den egna planeringen och i det fortsatta ar
betet. Det handlar om att vara lyhörd för hur eleven svarar på undervisningen och
att hela tiden utveckla undervisningen genom att ta hänsyn till elevens lärande.

REFLEKTIONSFRÅGOR

• Hur tar vi reda på vad eleven redan kan?
• Hur tar vi reda på vilka erfarenheter eleven har inom det aktuella
arbetsområdet?
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Steg 3. Hur arbetar läraren för
att elevens kunskaper ska utvecklas
i riktning mot kunskapskraven?
Det tredje steget utgår ifrån vilka kunskaper läraren bedömer att eleven har inom
det aktuella arbetsområdet. Det vill säga var eleven befinner sig i förhållande till
det planerade målet för undervisningen. När det är klarlagt utformar och anpassar
läraren undervisningen för att ge eleven möjlighet att närma sig målet. Läraren ger
också eleven återkoppling som visar hur han eller hon ska komma vidare.
Lärarens syfte med återkopplingen är förstås att eleven ska uppnå kunskaper.
Samtidigt är det ett sätt för läraren att se vad nästa steg i elevens kunskapsutveck
ling ska bestå av. För att på ett praktiskt plan beskriva detta kan det jämföras med
Vygotskijs formulering proximal utvecklingszon.22 Den syftar på avståndet mellan
vad eleven kan åstadkomma själv med egen problemlösning och vad han eller
hon klarar tillsammans med en mer kunnig elev eller lärare. Samspel med andra
är alltid viktigt vid lärande. I samband med att eleverna får återkoppling behöver
läraren ha identifierat vad varje elev kan uppnå i sin proximala utvecklingszon.
Genom att till exempel låta eleven göra något som han eller hon ännu inte behärs
kar, men kan klara tillsammans med andra elever, får eleven bättre möjligheter att
klara det på egen hand nästa gång.

Återkoppla
Det finns några frågor som är särskilt betydelsefulla för att återkopplingen ska få
en positiv inverkan på elevens lärandeprocess:23
1. Vad och hur?

Återkopplingen behöver vara positivt formulerad. En positiv återkoppling stärker
elevens kunskap om sig själv och ökar hans eller hennes motivation. Relationen
mellan elev och lärare är viktig för elevens lärande och för hur eleven uppfattar
22. Vygotskij, Lev, S. (1962) Thought and Language.
23. Jönsson, A. (2013). Lärande bedömning.
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den återkoppling som läraren ger. Återkopplingen behöver också vara konkret
och knuten till den uppgift som eleven arbetat med. Läraren behöver utgå ifrån
de observerbara handlingar som eleven genomför och fokusera på vilka strategier
eleven använder för att han eller hon ska kunna bli mer och mer medveten om sin
inlärningsprocess.
2. Vem? Vilka?

För att stärka elevens egen förmåga att bedöma sina resultat kan kamratbedömning
vara ett steg på vägen. När eleverna ger återkoppling till varandra, till exempel med
hjälp av digitala verktyg framtagna för samspel, använder de sitt eget sätt att för
klara. Det kan ge återkopplingen en annan karaktär än den läraren skulle ha givit.
En givande kamratbedömning förutsätter goda relationer och att läraren kontinu
erligt använder sig av metoden i undervisningen, eftersom kamratbedömning kan
ta tid att utveckla om eleven inte mött det tidigare. Den kan bidra till att eleverna
blir mer delaktiga i bedömningsfrågor vilket även kan underlätta kommunikatio
nen om bedömning mellan lärare och elev.24
3. När?

Forskning pekar på att återkopplingen har bäst effekt om den ges i direkt anslut
ning till den aktivitet som eleven genomfört.
Exempel från kursen språk och kommunikation
Bakgrund
Fanny är 29 år och har svårt att uttrycka sina känslor och hon överreagerar
ofta när hon tolkat en situation som svår eller hotfull. När detta händer så
börjar hon skrika rakt ut att hon inte vill, eller att det är tråkigt. Ibland flyr hon
ut ur klassrummet eller så börjar hon gråta. Vid ett tillfälle blev hon våldsam
mot personalen i skolan. Fannys starka reaktioner försvårar samspelet med
andra i hennes omgivning.
Fanny läser kursen språk och kommunikation och ska under några veckor
arbeta med temat miljö. Målet med undervisningen i det här momentet
är att hon ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ”samspela
med andra”.

24. Skolverket 2013, Kunskapsbedömning inom särskild utbildning för vuxna, s. 17.
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Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:
språk och kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel
bland vänner, i affären, eller genom digitala kommunikationsredskap.

•

Ur lärarens dokumentation
Fanny har tillsammans med läraren bestämt att de ska gå ut i närområdet för
att göra observationer med alla sinnen. Läraren planerar att de ska fotografera med lärplatta vad de ser. När det är dags att gå ut bestämmer sig Fanny
för att hon inte vill vara med. Läraren går då ut själv och när Fanny efter ett
tag följer efter börjar läraren ta bilder av det han ser. Han pratar högt när han
gör de olika momenten i uppgiften:
”Så, nu trycker jag på den vita knappen!”
”Vad ska jag fota nu, tycker du?”
Fanny pekar på en bil och läraren går dit och tittar tillsammans med Fanny
hur det ser ut på skärmen. Han visar hur hon ska trycka på knappen och
frågar ”Blir det bra såhär?” Fanny nickar. ”Då kan du trycka på den vita knappen.” Fanny tar bilden och hon vill se hur den blev. Hon är nöjd!
Efter att ha arbetat på liknande sätt under några lektionstillfällen tar en dag
Fanny själv lärplattan, går fram till ett intressant objekt och fotograferar på
egen hand. Hon tar initiativ och är väldigt kreativ i sina motivvinklar. Väl tillbaka i skolan tittar de tillsammans på bilderna. Det går bra och Fanny är märkbart stolt och nöjd. Läraren kommenterar motiven och hon får direkt positiv
feedback på olika saker i bilderna.
Lärarens bedömning
Läraren bedömer att Fanny i detta moment av kursen, utifrån sina förutsättningar, ”tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen” vilket är en del av kunskapskraven för grundläggande kunskaper
i kursen språk och kommunikation.
Läraren bedömer att arbetet med feedback har bidragit positivt till Fannys
utveckling. Nästa steg i undervisningen är att Fanny tillsammans med sin
personliga assistent ska titta på bilderna och välja ut de bästa till ett bildspel. Även denna uppgift syftar till att utveckla förmågan till att ”samspela
med andra”.
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Följande frågor kan vara ett stöd när läraren anpassar undervisningen till elevens
behov och tidigare erfarenhet:

• Vilka begrepp inom arbetsområdet kan eleven och vilka nya behöver eleven
förstå för att komma vidare i sitt lärande?
• Vilket rum eller plats i eller utanför skolan kan stimulera elevens förståelse för
det som ska läras?
• Med vem kan eleven göra något nytt som han eller hon ännu inte kan?
Återkoppling används också i samtal kring elevens kunskapsutveckling. Informa
tionen som ges av läraren har både en tillbakablickande och en framåtsyftande
funktion i syfte att stödja elevens fortsatta lärande. Samtalet lyfter därmed fram
elevens utvecklingsmöjligheter och uttrycker vad eleven kan och vad eleven be
höver utveckla vidare i enlighet med kunskapskraven i respektive kursplan.
Läraren ska svara för att varje elev får ett reellt inflytande på arbetssätt,
arbetsformer och undervisningens innehåll.25 Därför behöver läraren skapa
lärandesituationer där han eller hon använder sig av elevens intressen och tidigare
erfarenheter.
REFLEKTIONSFRÅGOR

• I vilka sammanhang ger vi återkoppling? Hur? När?
• Hur planerar vi för elevens användning av den återkoppling som ges?
Det är lätt att tro att en elev med omfattande funktionsnedsättningar inte kan nå
de fördjupade kunskapskraven. I till exempel kursen språk och kommunikation
inom fördjupade kunskaper finns kunskapskraven ”Eleven förstår språket i tal och
återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet. Eleven kan på
olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad
som ska hända och vad som har hänt. Dessutom använder eleven kommunika
tionsredskap för att förmedla sig.” Kommunikation är inte alltid verbal utan kan
visas genom andra uttryckssätt.

25. Läroplan för vuxenutbildningen, avsnitt 1 Vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund
24
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Exempel från kursen språk och kommunikation
Bakgrund
Tore är 42 år och arbetar på en daglig verksamhet. Han bor i en gruppbostad
i närheten av skolan. På arbetet och i bostaden kommunicerar alla med Tore
genom pictobilder26 med tecken som stöd. Tore pratar inte och har svårt att
göra sig förstådd. Han kan många tecken, men har svårt att visa tecken så
det går att tyda dem.
Tore börjar en delkurs i kursen språk och kommunikation. Målet med undervisningen är att Tore ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
”söka information från olika källor”.
Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:
ordbilder relaterade till elevens erfarenhet och intresse,
informationssökning i olika medier och källor samt
kommunikationsredskap. Hur de kan användas för att förstärka elevens
kommunikation.

•
•
•

Ur lärarens dokumentation
När Tore börjar studera tar det tid att hitta de rutiner han behöver för att
känna sig trygg i den nya miljön. För att underlätta omställningen för Tore
startar läraren varje lektionstillfälle på samma sätt genom att hon presen
terar dagens schema, datum och aktuella händelser med hjälp av pictobilder,
teckenkommunikation och lärplatta.
För att Tore ska kunna visa arbetsplatsen och personalen vad han lär sig
ritpratar Tore och läraren varje gång. De fotograferar aktiviteterna under
lektionspasset och läraren skriver en kort text som Tore tar med sig när
lektionen är slut. Efter några månader kan Tore själv ta foton med lärplattan
ganska bra. Personal berättar att Tore visar glädje över bilderna när han är
hemma och på arbetet. Läraren börjar nu lägga till tecken som stöd till texten
vilket gör att personalen på arbetet och i bostaden kan kommunicera med
Tore om vad han har gjort och vad han ska göra i undervisningen.

26. Pictogram är ett system av bildliknande grafiska symboler tecknade i vitt mot svart bakgrund. Varje symbol
står för ett ord eller begrepp.
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Nästa steg blir att kombinera foton, text och tecken till en bok. Den första
boken Tore gör handlar om hur en dag i skolan kan se ut. Eftersom han är
intresserad av idrott och gärna ser fotboll på tv så blir nästa projekt en bok
om det lokala fotbollslaget. Tore lyssnar på fotbollsreferat och läraren läser
ur dagstidningen när favoritlaget har spelat match. Tillsammans klipper de
ut tabeller och bilder på de olika lagen i serien samt skapar en byggmodell
av en fotbollsplan. Tore arbetar med boken under hela fotbollssäsongen och
som avslutning gör de ett studiebesök på favoritlagets fotbollsplan.
Lärarens bedömning
Läraren bedömer att Tore, efter sina förutsättningar, är på väg att nå kunskapskraven för fördjupade kunskaper eftersom han på olika sätt kan ”söka
elevnära information och information om samhället rörande vad som ska
hända och vad som har hänt”. Tore har blivit mer delaktig i sin vardag med
hjälp av sina foton men han är fortfarande tveksam till att använda tecken.
Tore visar ett tydligt intresse av att använda lärplattan trots att han tidigare
har haft stora svårigheter att lära sig funktionerna. Han kan nu ta ett kort,
inte femton som det blev i början. Läraren bedömer att Tore gått från att han
”deltar i att använda kommunikationsredskap för att förmedla sig” till att han
”använder” kommunikationsredskap för att förmedla sig, vilket är en del av
kunskapskraven för fördjupade kunskaper.
Genom att fortsätta bygga på Tores motivation att använda lärplattan samt
hans specialintressen kan läraren stödja Tore att hitta de redskap han
behöver för ett mer självständigt liv med en större delaktighet och möjlighet
till egna val.
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Steg 4. Vad kan läraren
lära om elevens lärande?
I det fjärde steget är det dags för läraren att utvärdera de tre föregående stegen. När
läraren återkommande reflekterar över elevens lärande kopplat till undervisningen
kan denna utvecklas och bättre anpassas till den enskilda elevens behov. Inom
ramen för arbetet med formativ bedömning är det alltid elevens lärande som står
i fokus och utvärderingen syftar till att läraren ska få syn på hur han eller hon kan
förbättra den egna undervisningen.
För att kunna minska avståndet mellan vad eleven kan och det eleven ska
utveckla behöver läraren använda olika undervisningsstrategier. Han eller hon
behöver därför vara förtrogen med olika sätt att genomföra undervisningen så att
varje elevs behov kan mötas. För att kunna ge eleven goda möjligheter och förut
sättningar att utvecklas behöver läraren veta var eleven befinner sig i sitt lärande
och vilka strategier han eller hon använder för att lära.
Hur eleven reagerar och vilken återkoppling han eller hon ger på undervis
ningen blir grunden för lärarens utvärdering. Har eleven lärt sig det som var tänkt?
Det är också viktigt att läraren är medveten om hur eleven har upplevt undervis
ningen eftersom detta kan påverka elevens motivation. Viktiga faktorer att ha med
i en utvärdering är om eleven har förstått syftet med det läraren har undervisat
om och om han eller hon har upplevt undervisningen som meningsfull.27 Hur
togs elevens tidigare erfarenheter och intressen tillvara i det nya som eleven skulle
lära sig? På vilket sätt blev detta en resurs i undervisningen och i gruppen? Vilken
effekt fick detta på elevens lärande?

27. Jönsson, A (2013). Lärande bedömning.
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Ett exempel på de fyra stegen
i den pedagogiska processen
Elevens bakgrund
Paulina är 21 år. Hon har en lätt cp-skada som gör att hon har vissa begränsningar i sin motorik. Det kan verka lätt att samarbeta med Paulina, då hon
oftast ler och säger ja, men Paulina har svårt att uttrycka sina egna avsikter
och att tolka andras. Paulina har problem med talet, vilket kan vara en orsak
till att hon ofta är återhållsam i samspelet med andra.
Paulina börjar kursen språk och kommunikation för att utveckla sin förmåga att
samspela med andra och utveckla en tilltro till att aktivt påverka sin situation.
Hon ska få möjlighet att lära sig att kommunicera i olika sammanhang och uttrycka sig med tydlig avsikt i tal och genom andra kommunikationsformer.
Vart ska eleven?
Läraren har planerat ett temaarbete om känslan glädje utifrån kursplanen i
språk och kommunikation. Undervisningen har som mål att ge eleven förutsättningar att utveckla sin förmåga att ”samspela med andra”.
STEG 1

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:
känslor och hur de kan uttryckas och tolkas,
kroppspråk, gester, tecken eller tal. Hur man kan uttrycka sin avsikt på
olika sätt och
kommunikationsredskap. Hur de kan användas för att förstärka elevens
kommunikation.

•
•
•

De kunskapskrav som läraren bland annat identifierat och som bedömningen
ska inriktas mot är:
Kunskapskrav för grundläggande kunskaper (efter elevens förutsättningar)
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsredskap för att
förmedla sig.

•
•
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Kunskapskrav för fördjupade kunskaper (efter elevens förutsättningar)
Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det
i kommunikationen.
Dessutom använder eleven kommunikationsredskap för att
förmedla sig.

•
•

STEG 2 Var befinner sig eleven i förhållande till kunskapskraven?
Läraren konstaterar att Paulina i nuläget inte har visat att hon kan tolka andras avsikter, behov och känslor och visa det i sin kommunikation. Genom att
lära sig att använda olika kommunikationsredskap kan Paulina utveckla sin
kommunikation.

Hur arbetar läraren för att elevens kunskaper ska utvecklas
i riktning mot k
 unskapskraven?
Gruppen börjar med att titta på bilder av människor, djur, natur, situationer
och aktiviteter.
STEG 3

Eleverna ger respons på bilderna och de pratar tillsammans kring bilderna
utifrån följdfrågor som läraren ställer:
–
–
–
–
–

Är du glad nu?
Vad gör du när du är glad?
Vem gör dig glad?
Kan du göra någon annan glad?
Hur ser du om någon annan är glad?

Gruppen läser en bok som handlar om tre olika personer, i olika livsituationer
och åldrar. De får följa personerna, som berättar om glädjen i sina liv. Boken
är mycket konkret och har tydliga bilder, kopplade direkt till innehållet, vilket
gör att eleverna kan följa med och identifiera sig med personerna. När de
pratar om bilderna och innehållet och kopplar det till sina egna erfarenheter
skrattar Paulina. Det är tydligt för läraren att Paulina känner igen känslan
glädje hos personerna i boken.
Nästa steg är att Paulina själv eller tillsammans med någon annan beskriver
saker, aktiviteter och personer som gör henne glad. Paulina arbetar med sin
personliga assistent och skapar en ”Glad-lista”. Vid nästa lektionspass är
uppgiften att hitta bilder till sakerna på ”Glad-listan”. Eleverna letar antingen
själva eller tillsammans med läraren eller annan personal fram bilder på
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internet. De letar intensivt och det blir många bilder, som ska sparas. Läraren
reflekterar över detta och upptäcker hur lätt det går för Paulina att efter en
stund göra de olika momenten; skriva in (med lite hjälp), söka information,
spara och hitta tillbaka. Läraren ser glädjen hos Paulina när det fungerar bra.
Hon tittar igenom bilderna tillsammans med Paulina och återkopplar vad hon
ser. Genom förstärkning och beröm får Paulina återkoppling på det arbete hon
gjort: ”Du har lyckats bra med uppgiften. Alla kan se vad som gör dig glad.”
Vid lektionstillfället veckan därpå visar läraren bilder på det som gör henne
glad. Läraren har gjort en liten film av bilderna och lagt på sin favoritmusik.
Gruppen tittar tillsammans och läraren förklarar att alla nu vet vad som gör
henne glad. Eleverna får i uppgift att göra en egen film som beskriver dem
och vad som gör dem glada. Paulina börjar med att välja musik. Hon fortsätter därefter i steg, själv eller tillsammans med sin personliga assistent att
leta efter sin favoritmusik samt spara den på datorn. Paulina låter läraren
lyssna i lurarna ibland och läraren återkopplar att hon är på rätt väg. Alla
elever använder ett datorprogram för att göra filmerna. Läraren berättar att
det går att spela in och prata till bilderna om eleverna vill. Paulina lär sig hur
hon ska göra för att lägga till bilder och sen väljer hon själv att lägga till tal.
Hon talar in ord till vissa bilder. Läraren reflekterar över att Paulina vågar göra
något som är svårt för henne.
När Paulina visar sin färdiga film med inspelat tal och favoritmusiken i bakgrunden lyser hon av stolthet och hon får direkt återkoppling från alla som
ser filmen. Någon vecka senare berättar människorna omkring henne att hon
börjat säga ifrån både på jobbet och på boendet. Detta är en positiv utveckling hos Paulina.
Vad kan läraren lära om elevens lärprocess?
Av Paulinas lärprocess gör läraren bedömningen att Paulina lär sig bäst om
en aktivitet bryts ner i flera steg. Läraren kan då säkerställa att Paulina känner att hon är trygg och behärskar ett moment innan hon går vidare till nästa.
Det är tydligt att läraren behöver arbeta långsiktigt och systematiskt med en
aktivitet utifrån de uppsatta målen. Paulinas utveckling främjas även av att
hon på olika sätt får ta sig an en uppgift, ibland genom att försöka själv och
ibland genom att se något som en annan person gjort.
STEG 4
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Läraren bedömer att Paulina efter sina förutsättningar har visat kvaliteter i
sitt kunnande som motsvarar delar av kunskapskraven för fördjupade kunskaper, det vill säga att hon ”använder” … ”kommunikationsredskap för att
förmedla sig” samt att hon har tagit ett första steg där hon ”tolkar andras
avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen”.

Att utveckla skolans bedömarkompetens
Vid formativ bedömning används ibland uttrycket ”timme för timme, minut för
minut” som en metafor för hur och när bedömningen görs. Uttrycket står för att
arbetet med bedömning genomförs kontinuerligt.
Frågor som läraren kan ställa sig är:
Hur har undervisningen utvecklat elevens förmågor?
Får läraren den respons som han eller hon förväntar sig?
Behöver eleven arbeta med samma innehåll en gång till?
När går vi vidare till nästa arbetsområde?
Sattes ribban för lågt eller för högt?

•
•
•
•
•

Skolan som organisation behöver utveckla undervisningen så att den på ett na
turligt sätt har med bedömning i allt som görs. Inte minst när det gäller att föra
samtal om bedömning för att utveckla undervisningen. Vissa forskare menar att
lärarna behöver utveckla sin bedömarkompetens och att detta görs bäst i samver
kan med andra lärare.28 Formativ bedömning är den kontinuerliga bedömnings
process där eleven får en förståelse för vad han eller hon ska lära sig och där läraren
genom sin bedömning anpassar undervisningen så att den bättre möter elevens
omedelbara behov.
Rektorn behöver stödja lärarna i deras arbete med att bedöma elevernas kun
skaper. Det är viktigt att rektorn systematiskt och kontinuerligt tillsammans med
lärarna följer upp hur undervisningen planeras, genomförs och analyseras samt
följer upp formerna för uppföljning och bedömning av elevernas kunskaper, så
kallat systematiskt kvalitetsarbete.29

28. Wiliam, D. (2013). Att följa lärande: Formativ bedömning i praktiken.
29. Skolverket 2012, Allmänna råd med kommentarer om det systematiska kvalitetsarbetet – för skolväsendet.
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• Hur dokumenterar vi elevernas lärandeprocesser?
• Vilken typ av dokumentation behöver vi för att det ska bli möjligt att följa
upp och utveckla undervisningen?
• På vilket sätt kan eleverna bli delaktiga i arbetet med att följa upp och
utveckla undervisningen?
• Ingår arbete med bedömning och lärande i skolans systematiska
kvalitetsarbete?
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I alla skolformer ska elevernas kunskaper bedömas 
i relation till kunskapskraven. I särskild utbildning för vuxna
på grundläggande nivå som motsvarar träningsskolan behöver
bedömning också göras utifrån elevens förutsättningar. Hur
kan lärare konstruera bedömningsuppgifter för att tillgodose
elevernas skilda kognitiva förutsättningar men ändå utmana
varje elev så att ett lärande sker? Ambitionen med det här
materialet är att stödja lärare att göra just detta.

