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Abstract
The aim of this study is to explore how some teachers in compulsory education for pupils with 
intellectual disabilities work with assessing the knowledge development in pupils in their daily 
work. The study is based on four semi structured interviews with teachers in compulsory  education 
for pupils with intellectual disabilities.

The results of the study show that teachers enjoy working in compulsory education for pupils with 
intellectual disabilities and that they think that assessment is a big part of everyday schoolwork. The 
teachers are aware of how the assessment process is supposed to work but their knowledge level, 
that the result shows, is not always sufficient to find useful methods and tools for assessment. This 
result shows that it is formative assessment which is largely applied. Teachers use many methods 
and contexts that enable assessment of pupils´ knowledge such as talks, observations and 
documentation. The results show that feedback is used partly to make visible the student´s 
knowledge level to the teacher, and partly to make the development of knowledge visible to the 
student himself. The object feedback is to show where the student is, what the goal is and how the 
student should get there. Several of the teachers strive to encourage students´ participation in their 
own learning process by developing the knowledge goals together and through frequent feedback.
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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att undersöka hur några lärare i grundsärskolan resonerar kring 
bedömning av elevernas kunskapsutveckling. Studien belyser lärarnas erfarenheter kring 
bedömning ur ett brett perspektiv och i det vardagliga skolarbetet. Studien bygger på fyra 
halvstrukturerade intervjuer med lärare som arbetar i grundsärskolans årskurser 1-6.

Resultatet visar att lärarna trivs att arbeta i grundsärskolan och att de tycker att bedömning utgör en 
stor del av det vardagliga skolarbetet. Resultatet visar att lärarna har kunskap om hur 
bedömningsarbetet är tänkt att fungera men en kunskap som inte alltid är tillräcklig för att finna 
användbara metoder och redskap för bedömning. I resultatet framträder att det är formativ 
bedömning som till största delen tillämpas. Lärarna visar många metoder och sammanhang som 
möjliggör bedömning av elevernas kunskapsutveckling såsom samtal, observationer och 
dokumentation. Resultatet visar att återkoppling används dels för att synliggöra elevens 
kunskapsutveckling för läraren och dels för att synliggöra kunskapsutvecklingen för eleven själv. 
Återkopplingens syfte är att visa var eleven är, vad målet är och hur eleven ska nå dit. Flera av 
lärarna eftersträvar elevernas delaktighet i sin egen kunskapsprocess genom att utarbeta 
kunskapsmålen tillsammans och genom tät vardaglig återkoppling.  

Nyckelord
bedömning, kunskapsutveckling, utvecklingsstörning, grundsärskola, formativ bedömning, 



Innehållsförteckning

Inledning.....................................................................................................................................1

Syfte........................................................................................................................................................2
Frågeställningar...........................................................................................................................................................2

Bakgrund.....................................................................................................................................3

Utvecklingsstörning.................................................................................................................................3

Styrdokument och stödmaterial om bedömning.....................................................................................3

Kvalité i grundsärskolan..........................................................................................................................4

Forsknings- och litteraturgenomgång..........................................................................................6

Kunskapsbedömning...............................................................................................................................6

Utbildning och lärande i grundsärskolan.................................................................................................9

Teoretiska utgångspunkter........................................................................................................12

Policyperspektiv....................................................................................................................................12

Metodologisk ansats och val av metod......................................................................................14

Kvalitativ forskningsintervju..................................................................................................................14

Urval.....................................................................................................................................................15

Genomförande..........................................................................................................................15

Metoddiskussion...................................................................................................................................17

Studiens tillförlitlighet och giltighet......................................................................................................17

Forskningsetiska överväganden.............................................................................................................18

Resultat och analys....................................................................................................................19

Lärarnas erfarenheter av bedömning....................................................................................................19
Lärarna berättar om att arbeta i grundsärskolan......................................................................................................19
Lärarna beskriver vad bedömning innebär för dem.................................................................................................21
Lärarna berättar om kompetens angående bedömning...........................................................................................21

Hur lärarna gör när de bedömer elevernas kunskapsutveckling............................................................23
Lärarna berättar om användandet av läroplanen.....................................................................................................23
Lärarna berättar om sammanhang och metoder......................................................................................................24

Lärarnas erfarenheter av förändrade kunskapskrav...............................................................................28

Diskussion..................................................................................................................................31

Resultatdiskussion.................................................................................................................................31
Vad är lärarnas erfarenheter av bedömning och av förändrade kunskapskrav?......................................................31
Hur gör lärarna för att bedöma elevernas kunskapsutveckling?..............................................................................33

Slutord och förslag på vidare forskning.................................................................................................36

Referenser.................................................................................................................................37



Inledning

Under mina år av arbete i grundskolan har jag reflekterat kring den bedömning av elevers 
kunskaper som ständigt pågår, både direkt och indirekt. Det finns många kontrollstationer 
exempelvis i form av betyg, omdömen, diagnostiska prov, nationella prov, lässcheman men 
även utvecklingssamtal följt av individuella utvecklingsplaner att tillgå i grundskolan. När år 
av arbete i grundskolan byttes till arbete i grundsärskolan slogs jag av olikheten i 
bedömningstraditioner för grundskolan respektive grundsärskolan. Studien fokuserar kring 
denna olikhet av bedömningstraditioner. Genom intervjuer har jag tagit del av hur lärare 
bedömer elever med lindrig utvecklingsstörning och deras kunskapsutveckling i 
grundsärskolan och därigenom betraktas bedömning ur ett brett perspektiv. För att kunna 
förstå och förklara detta utgår studien från policy enactment som Braun, Ball, Maguire och 
Hoskins (2011) beskriver som hur skolor tolkar och genomför utbildningspolitiska riktlinjer 
praktiskt i skolan.

Elevers prestationer bedöms dagligen och bedömningsprocessen är en viktig del av lärarens 
profession och därmed en viktig del av skolan idag. Lundahl och Folke-Fichtelius (2010) 
lyfter tankar kring den ökade bedömningen i skolan och dess konsekvenser för det vardagliga 
arbetet i skolan och för elevers lärande. Att vara en professionell lärare innebär att kunna 
reflektera kring bedömning och vad den innebär för både eleven och skolan och att kunna leva 
upp till både de yttre och inre krav som ställs på skolan, det vill säga både bedömning i och av 
skolan. Grundskolan fick en ny läroplan 2011 med fler och tydligare kunskapskrav. Även  i 
grundsärskolan har kraven ökat i form av ny läroplan med förändrade kunskapskrav och detta 
ser jag i likhet med Braun m fl. (2011) som en policyförändring. Studien är ett försök att 
förstå hur dessa förändringar tar sig uttryck i skolans praktik och hur de upplevs av lärarna. 
Fler och tydligare kunskapskrav för grundsärskolan tolkas som ett försök att höja 
kunskapsnivån. Vad eleverna i grundsärskolan ska lära sig och vad som ska bedömas beskrivs 
i skolans nationella styrdokument men det är upp till lärare att själva bedöma i vilken 
utsträckning ett lärande har skett och på vilket sätt bedömningen ska utföras. Lärarförbundets 
ombud Karin Åmossa (2007) skrev introduktionen i en antologi som lärarförbundet gav ut 
2007. Hon gjorde ett inlägg i rådande debatt vilket står sig lika bra i dagens debatt om 
bedömning och kunskap. Hon menar att; 

det pågår en kamp om skolan och synen på kunskap, I dagens nygamla debatt om skolan 
används begreppet kunskap som slagträ för att vinna politiska poänger. Oftast reduceras 
kunskap till det som enkelt går att mäta och någon diskussion om vad vi egentligen menar 
med kunskap förs inte, kanske för att en utveckling av den diskussionen skulle kräva mer 
eftertanke än slagkraft. För att höja kunskapsnivån i skolan föreslås åtgärder i form av fler 
nationella prov, tidigare betyg och ordningsbetyg. Dessa åtgärder är enbart politiska till sin 
karaktär och grundar sig inte i den senaste forskningen om lärande. (Åmossa 2007, s. 6)

I den allmänna debatten om bedömning och då framförallt betyg, omdömen och nationella 
prov som för tillfället florerar i artiklar, media och olika diskussionsforum, omnämns inte 
grundsärskolan och dess elever trots att där finns både betyg och omdömen även inom i den 
skolformen. Den allmänna debatten skiljer sig mot de diskurser om bedömning som forskare 
oftast diskuterar och undersöker. Istället för summativ bedömning i form av exempelvis betyg 
så dominerar där formativ bedömning även kallad bedömning för lärande, vilken möjligen har 
mer given plats i grundsärskolan. Historiskt har grundsärskolans uppdrag varit mer omsorg- 
och fostransinriktad till att numera bli alltmer kunskapsinriktad (Bethén 2007). En historik 
som kan vara en bidragande faktor till att grundsärskolans undervisning och lärande är ett 
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relativt outforskat område och anledningen till att det varit väldigt svårt att hitta relevant 
forskning kring grundsärskolan och bedömning. 

Denna studie kan ses som ett litet bidrag inom detta kunskapsfält genom att lyfta exempel från 
några lärares erfarenheter kring bedömning och hur de arbetar konkret med detta område. 

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka hur några lärare i grundsärskolan resonerar kring 
bedömning av elevernas kunskapsutveckling.  

Frågeställningar

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet utgår studien från följande frågeställningar:

• Vad är lärarnas erfarenheter av bedömning?

• Hur gör lärarna i grundsärskolan för att bedöma elevernas kunskapsutveckling?

• Vad är lärarnas erfarenheter av förändrade kunskapskrav i grundsärskolan?

2



Bakgrund

I den här delen av uppsatsen beskrivs först en del av begreppet utvecklingsstörning, en 
funktionsnedsättning vilken utgör kriterium och förutsättning för att bli inskriven i 
grundsärskolan. Fortsättningsvis lyfts delar ur styrdokument och stödmaterial för 
grundsärskolan och grundskolan och visar vad de säger om bedömning. Avslutningsvis 
belyses delar ur två rapporter som visar kvalitén i grundsärskolan.

Utvecklingsstörning

I en kunskapsöversikt av Mineur, Bergh och Tideman (2009) belyser de utvecklingsstörning 
utifrån fyra kategorier; lindrig, måttligt, svår och djup. För studien lyfts enbart kategorin 
lindrig utvecklingsstörning eftersom kategorin har mest relevans för studiens syfte, vilket är 
att studera bedömning på grundsärskolan, där elever med diagnosen lindrig 
utvecklingsstörning finns inskrivna. 

Personer med  lindrig utvecklingsstörning har en IQ nivå som uppmätts från ca 50-70. Enligt 
Mineur m. fl. (2009) är den här gruppen störst bland de utvecklingsstörda. Barn i kategorin 
lindrig utvecklingsstörning utvecklar både sociala och kommunikativa färdigheter i tidigt 
ålder. Utvecklingstakten är ungefär lika som med andra jämnåriga långt upp i ålder. Som 
vuxna brukar de kunna leva ett relativt självständigt liv i eget boende eller i stödboende, 
ibland behövs stöd med exempelvis den egna ekonomin. Svårigheterna märks i skolan där 
teoretiska uppgifter kan vara problematiska så som exempelvis läsning och skrivning medan 
de praktiska ämnena fungerar bättre. I skolan behövs oftast tillrättalagd undervisning och 
extra stöd för att deras färdigheter ska utvecklas. Andra funktionsnedsättningar kan 
förekomma tillsammans med utvecklingsstörning såsom autism och epilepsi och de 
förståndsmässiga och språkliga förmågorna kan vara försenade i varierande grad. 

Styrdokument och stödmaterial om bedömning

Vad som ska bedömas i skolan bestäms utifrån de kunskapsplaner som framställs i de 
nationella styrdokumenten. Det finns två olika läroplaner för den obligatoriska skolan, en för 
grundsärskolan och en för grundskolan (Skolverket 2011a; Skolverket 2011b). I läroplanen 
(2011a) står att grundsärskolan är till för elever med utvecklingsstörning och är en utbildning 
som ska anpassas efter varje elevs förutsättning. Den omfattar utbildning inom ämnen eller 
inom ämnesområden, båda kan kombineras och grundskolans ämnen kan kombineras med 
grundsärskolans. Det finns en särskild inriktning inom grundsärskolan som kallas 
träningsskola. Den är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av 
utbildningen i ämnen. 

I läroplanen för grundsärskolan (Skolverket 2011a) står vidare att läsa om likvärdig 
utbildning. Varje elev har rätt till att undervisningen anpassas till dennes förutsättningar och 
behov. Vidare står det att en likvärdig utbildning inte innebär att undervisningen ser likadan ut 
överallt och att det finns olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever 
som har svårigheter av någon anledning att nå skolans mål. Enligt läroplanen måste skolan 
tydligt visa mål, innehåll och arbetsformer eftersom både elever och föräldrar har rätt att veta 
vilka mål utbildningen har. Vidare står det att skolan ska ansvara för att varje elev har 
nödvändiga kunskaper för att bli en god samhällsmedlem och även ha en grund för fortsatt 
utbildning. 
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I stödmaterialet Kunskapsbedömning i skolan (Skolverket 2011c) beskrivs bedömningens 
syfte vara att; kartlägga kunskap värdera kunskap, återkoppla lärandet, synliggöra praktiska 
kunskaper och att utvärdera undervisningen. Att kartlägga elevens kunskaper bör göras i olika 
skeden och sammanhang för att skapa sig en bild av elevens kunskaper just för tillfället. 
Denna bild kan sedan ligga till grund för den fortsatta planeringen av undervisning. När man 
jämför elevernas arbetsprestation med kunskapskraven gör man en värdering med vilken 
läraren upptäcker hur långt eleven kommit i sin lärprocess och kvalitén på den. Denna 
sammanfattande värderande bedömningen kan utgöra en grund för exempelvis elevens 
individuella utvecklingsplan. För att bedömningen ska bli ett led i lärandet är det viktigt att 
eleven får återkoppling på sina arbetsprestationer. Denna information bör inte bara visa hur 
långt eleven har nått utan också fungera som vägledning för elevens fortsatta 
kunskapsprocess. Återkopplingen fungerar då som formativ bedömning eller lärande 
bedömning. Både elevens styrkor och svagheter sätts i relation till aktuellt kunskapskrav för 
att visa elevens utvecklingsmöjligheter när läraren bedömer formativt. Den här informationen 
ska även finnas med i elevens individuella utvecklingsplan. Att synliggöra elevens praktiska 
kunskaper kan göras i samband med att eleven utför en uppgift som liknar en vardagssituation 
och i och med denna handling kan eleven få en konkret och direkt återkoppling på sin 
kunskapsutveckling. Praktiska kunskaper som bedöms kan exempelvis handla om elevens 
problemlösningsförmåga, analysförmåga och kommunikationsförmåga. För att utvärdera 
undervisningen kan läraren använda sig av elevernas resultat från olika 
bedömningssituationer.  Utifrån den samlade bedömningen kan både läraren och eleven 
reflektera kring vad som fungerat bra eller mindre bra i undervisningen. Läraren får då en bra 
utgångspunkt för hur undervisningen kan utvecklas och anpassa metoder utefter det.

I stödmaterialet (Skolverket 2011c) beskrivs att bedömning hänger tätt samman med 
undervisning och syftet är som beskrevs här ovan att; kartlägga, värdera, återkoppla, 
synliggöra, utvärdera.  Bedömning kan fungera både summativt och formativt men båda 
formerna kan även användas tillsammans. När bedömningen beskrivs i sammanfattande 
termer som exempelvis betyg eller omdöme har den en summativ funktion. Om bedömningen 
istället utgör en grund för att hjälpa eleven vidare i sin kunskapsutveckling utifrån de styrkor 
och svagheter som framkommit i lägesbeskrivningen, fungerar den formativt. En bedömning 
som anses summativ, exempelvis nationella prov, kan även anses formativ om den i 
undervisningen används för att utveckla eleverna kunskaper.  När läraren arbetar systematiskt 
med bedömning och då både summativ och formativ används oftast någon form av 
bedömningsanvisning, stödmaterial eller matris för att på så vis kunna få en inblick i 
elevernas lärprocess. Skolverkets text tar vidare upp att bedömning kan ske både formellt och 
informellt. Formell bedömning är när det finns en uttalad bedömningssituation i form av 
skriftliga prov eller muntliga redovisningar. Informell bedömning sker när läraren observerar 
och ställer frågor till en elev mitt under ett lärandetillfälle. Viktigt är att läraren har tänkt 
igenom och bestämt i förväg hur och vad som ska bedömas i relation till kunskapskraven samt 
hur detta ska dokumenteras. All bedömning ska noga planeras och genomföras med hjälp 
skolans styrdokumenten och dess mål. 

Kvalité i grundsärskolan

Skolverkets rapport (2001) om kvalitén i särskolor innefattar bland annat resultat om 
organiseringen av undervisning, lärarnas utbildningsnivå, erfarenheter, arbetsvillkor och 
vårdnadshavares synpunkter. Rapportens resultat bygger på både enkäter och skolbesök. 
Rapporten visar att både elever och föräldrar upplever att bemötandet i särskolan är bra. 
Lärarna upplever sig kunna hantera uppdraget i särskolan och de uppger att eleverna oftast når 
de uppsatta målen. Brister som rapporten påvisar är att många lärare saknar rätt utbildning och 
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att det ofta saknas lokala arbetsplaner. Granskningen visar även att det många gånger saknas 
individuella studieplaner för eleverna. Rapporten visar kunskapsbrister om särskolans 
nationella styrdokument vilket i sin tur riskerar att försämra undervisningen. Lärare upplever 
sig ensamma och utlämnade i många mindre kommuner som en följd av bristande kommunal 
planering för särskolan. Rapporten visar brister i undervisningsstrategier vilket leder till att 
undervisningen styrs av kortsiktiga mål vilket i sin tur kan leda till lågt ställda krav och 
bristande utmaningar för eleverna. Ytterligare en risk som rapporten belyser är att istället för 
att fokusera på vad som är möjligt för eleven att utveckla så riktas fokus ofta på elevens 
svårigheter. Rapporten visar att i vissa fall är undervisningen mer omsorgsinriktad än 
kunskapsinriktad.

Skolinspektionen (2010) visar i sin kvalitetsgranskning av grundsärskolor att undervisningen 
inte alltid ger eleverna förutsättningar att utveckla de förmågor som står i läroplanen. Även 
denna rapport visar risker med att inriktningen mer blir omsorgsbetonad än kunskapsbetonad i 
grundsärskolor. Eleverna måste få möjlighet till kunskapsutvecklande stimulans vilket ställer 
krav på att undervisning utgår från höga förväntningar med både rimliga krav och utmaningar. 
Heterogeniteten är stor inom grundsärskolan och givetvis måste det finnas en balans mellan 
omsorg och krav eftersom elevernas förutsättningar och utvecklingsnivåer är av skiftande 
karaktär. Rapporten visar att skolor behöver utveckla strategier för att ta reda på elevernas 
förutsättningar, kunskaper, behov och möjligheter för att anpassa undervisningen på 
lämpligaste sätt. Undervisningen kännetecknas av mycket individuellt arbete och oftast i form 
av färdighetsträning. Rapporten påvisar att elevernas erfarenheter och delaktighet i lärandet 
behöver tas tillvara i större utsträckning än vad som nu sker. Rapporten visar att många lärare 
behöver utveckla arbetet med att följa upp och bedöma elevernas kunskapsutveckling och då i 
förhållande till nationella mål. Vilken kompetens en lärare besitter är avgörande för elevernas 
lärande men även förhållningssätt, bemötande och engagemang är betydelsebärande. 
Rapporten belyser att grundsärskolans läroplaner och kursplaner inte är handböcker utan 
kräver en professionell tolkning av lärare.
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Forsknings- och litteraturgenomgång

I den här delen av uppsatsen lyfts fragment av den forskning som redan har gjorts inom det 
valda området och som studien förhåller sig till. Syftet med studien är att undersöka hur några 
lärare i grundsärskolan resonerar kring bedömning av elevernas kunskapsutveckling. Här 
presenteras nationell såväl internationell forskning. Forsknings- och litteraturgenomgången 
består av två delar. I den första delen lyfts forskning kring kunskapsbedömning både 
nationellt och internationellt och i den andra delen lyfts forskning kring grundsärskolans 
utbildning och lärande. Grundsärskolan är en egen skolform i Sverige vilket inte är fallet i 
många andra länder. Detta har utgjort en svårighet att hitta internationell relevant forskning 
kring elever med lindrig utvecklingsstörning i förhållande till kunskapsbedömning. Berthén 
(2007) menar att det inte finns mycket forskning kring vad undervisningen och lärande 
egentligen går ut på i grundsärskolan. Det särskilda och karakteristiska med verksamheten tas 
närmast förgiven utan att ha beskrivits och analyserats närmare. Fenomen som vad eller vilka 
kunskaper som är möjligt för eleverna att lära sig har inte varit föremål för många forskares 
intresse.

Kunskapsbedömning

Martone och Sireci (2008) är två forskare som visar att bedömning har blivit ett dominerande 
inslag i skolorna idag. De menar att det är viktigt att förstå hur bedömning och instruktionerna 
kring dessa ska förstås och utföras. Bedömning bör användas som ett sätt att utveckla 
undervisningen och vara ett viktigt redskap i lärarnas dagliga arbete. Användningen av 
bedömning och dess resultat bör bidra till att förbättra undervisningen vilket kan ske om 
lärarna förstår bedömningens värde. Forskarna menar att det är viktigt att lärare 
kompetensutvecklas i bedömning.

Parke, Lane och Stones (2006) visar även i sin studie att bedömningen i skolorna ökar. 
Bedömning har skett i alla tider men spelar en alltmer viktig roll i våra pedagogiska 
sammanhang. I deras studie lyfter de kritiska tankar kring den ökade bedömningen och om 
den verkligen leder till att elevernas kunskaper höjs. De påvisar att en risk med ökad 
bedömning istället kan vara att undervisningens upplägg förändras till att passa det som ska 
mätas. Exempelvis inför nationella prov så finns risken att undervisningen läggs upp för att 
passa provsituationen istället för att använda bedömningen som ett verktyg för allt lärande. 

Att använda bedömning som ett pedagogiskt verktyg förespråkar även forskare i Sverige. 
Lundahl (2014) menar att bedömning är en handling som ger information. Denna handling 
behöver inte ens omnämnas specifikt utan är en del av en mycket större reflektion över 
elevens arbete och resultat. Oftast sker en dokumentation av det bedömda i någon form. Han 
menar vidare att genom bedömning synliggörs två saker, dels elevernas resultat men även 
skolans och utbildningens resultat. När Lundahl  pratar om bedömning för lärande  menar han 
att man anpassar bedömning till läroplanens mål allt för att elevernas kommunikativa och 
kreativa utveckling ska främjas samt även utveckla elevernas ansvar och inflytande. Han 
menar även att de nya läroplanerna betonar att eleverna själva ska utvecklas i att bedöma och 
kritiskt granska både sina egna och andras kunskaper. Tidigare ansågs bedömningens syfte, 
oftast då i form av betyg, vara för vidare studier eller för att kunna göra ett urval till att 
numera alltmer ses som ett verktyg för lärande. Benämningen bedömning för lärande är 
numera ett begrepp som även förkortas BFL. BFL innebär att bedömningens funktion är att ge 
återkoppling och att vara framåtsyftande. Lundahl framhåller att kunskap inte är lätt att mäta 
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men genom att använda bedömning för lärande främjas synlighet, delaktighet och ansvar 
vilket betonas i läroplanerna. 

En vanlig distinktion är att dela upp bedömning som summativ eller formativ Lundahl (2014) 
menar att den summativa bedömningen sammanfattar elevernas kunskaper i förhållande till 
exempelvis en betygsskala eller en norm av något slag. Den summativa bedömningen syftar 
till att utvärdera elevernas kunskaper efter exempelvis ett arbetsområde. Just nu betonas 
formativ bedömning och benämns även som bedömning för lärande eller lärande bedömning 
vilket forskare som bland annat Lundahl, Jönsson (2012), Hattie och Timperly (2007), Black 
och William (1998) beforskat. Lundahl (2014) poängterar att när fokus för bedömning flyttas 
från att mäta resultat till att istället stödja elevernas lärande blir en positiv effekt att elevernas 
engagemang och intresse för sitt eget lärande ökar. Syftet med formativ bedömning eller 
bedömning för lärande är att vara med i lärprocessen och påverka och stötta lärandet under 
pågående process. 

I en studie som gjorts av Martone och Sireci (2008) diskuterar författarna betydelsen av 
metoder för att underlätta för att bedömning i förhållande till undervisning blir så korrekt som 
möjligt i skolan. De fann bland annat i sin studie att de mål som staten eller distriktet har för 
lärandet får stor betydelse för hur prov och bedömning utformas och utförs. De menar att 
olika delar i ett utbildningssystem måste arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Statliga 
organisationer, distrikt och skolor måste tillsammans sända ett konsekvent budskap till lärare 
och elever om vilka kunskapskrav som krävs. Varje elev har rätt att undervisas om det 
innehåll som de ska bedömas i för att kunna visa på att de har den kunskapen som krävs. 
Lundahl (2014) lyfter att lärare besitter rätten att bedöma elever men bedömningen blir olika 
beroende på vem som utför den. Jönsson (2012) är inne på samma spår och menar att 
bedömning skiljer sig mellan olika lärare och kan så göra även om de arbetar inom samma 
skola. Att planera sin bedömning utifrån målen gör att lärare undviker att ta med sådant som 
faktiskt inte ska bedömas menar Jönsson. Bedömning för lärande bör inte enbart syfta till 
elevernas lärande utan bör också leda till ett lärande för lärare. Trots att bedömning av 
elevernas kunskaper är något som alla lärare utför ständigt och dagligen så påvisar Lundahl 
(2014) en studie, där innehållet i lärarutbildningar undersökts, att hälften av studenterna ansåg 
sig inte fått tillräcklig utbildning om bedömning om ens någon utbildning alls i att bedöma 
elevers kunskap. Vidare menar Lundahl att det är viktigt att utveckla lärarnas 
bedömningskunskaper för att öka förståelsen för att bedömningens viktigaste uppgift är att 
kunna tolka och upptäcka kunskaper, förmågor och färdigheter hos eleverna. 

Internationella forskningsförebilder inom den formativa bedömningen är Black och William 
(1998) som redan under slutet av 90-talet förespråkade bedömning för lärande och dess 
betydelse. Begreppet bedömning definierar de så här;

The general term assessment refer to all those activities by teachers – and by their students 
in assessing themselves – that provide information to be used as feedback to modify 
teaching and learning activities. Such assessment when the evidence is actually used to 
adapt the teaching to meet student needs (Black & William 1998 s.2)

I studien påvisar Black och William (1998) att formativ bedömning har goda effekter för 
lärandet och speciellt för de svagpresterande eleverna. De menar att formativ bedömning kan 
användas för att stödja lärandet i klassrummet både för elever och lärare. Med formativ 
bedömning kan eleverna blir mer delaktiga i sitt eget lärande men det har även visat sig ha 
goda effekter för elevens självförtroende och tilltron på den egna förmågan. För att 
möjliggöra elevernas delaktighet i sin egen bedömningsprocess förutsätter det att 
undervisningsmålen är tydliga menar Black och William. En viktig slutsats i deras studie är att 
självbedömning och kamratbedömning är viktiga inslag i formativ bedömning vilket kan ha 
fördelaktig effekt för elevernas motivation och intresse om den utförs på rätt sätt. 
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Återkoppling är ett centralt begrepp inom formativ bedömning. Shute (2008) har i sin studie 
undersökt hur gynnsam och effektiv återkoppling är. Formativ bedömning syftar till att ge 
feedback, det vill säga återkoppling till eleverna med syfte att förbättra lärandet. Vidare menar 
Shute att det är viktigt att synliggöra lärandet för eleverna. Eleverna bör tydligt veta vilka 
undervisningsmålen är och därmed se ett samband mellan mål, återkoppling och bedömning 
för att återkoppling ska uppnå så goda effekter som möjligt för lärandet. Shute liksom Hattie 
och Timperley(2007) och Lundahl (2014) visar återkopplingens tre beståndsdelar, den ska 
visa var elever är, vad målet är och hur eleven ska nå dit. Shute (2008) och Hattie och 
Timperley (2007) menar också att återkoppling och då direkt återkoppling är det bästa för 
elever med svårigheter. Direkt återkoppling ger konkret information och kan visa de framsteg 
eleven gjort men återkopplingen bör även visa vad eleven behöver för fortsatt lärande. 
Lundahl (2014) framhåller att den direkta feedbacken till svagpresterande elever behöver 
innehålla mer än ord som bra eller dåligt. Vad eleverna behöver är utvecklade kommentarer 
som leder dem fram mot det uttalade målet. 

a struggling student may require greater support and structure from a formative feedback 
message compared to a proficient student. Summary information is useful for teachers to 
modify instruction for the whole class and for students to see how they are generally 
progressing. (Shute 2008, s.154)

Ruiz-Primo (2011) framhåller i sin studie betydelsen av den informella formativa 
bedömningen. Det finns potentiella bedömningssituationer ständigt i klassrummet och genom 
samtal eller dialogiska interaktioner kan man samla in bevis för var eleverna ligger 
kunskapsmässigt. De dialogiska utbytena mellan elev och lärare men även mellan elev och 
elev utvecklar tänkandet och man måste som lärare vara uppmärksam på bedömnings 
tillfällen som dyker upp. Det huvudsakliga syftet med att ha samtalande bedömning är att 
synliggöra elevernas kunskaper och att göra dessa kunskaper uppenbara för både eleven och 
läraren, kort och gott att sätta ord på elevens förståelse. Nästa steg är att använda dessa 
kunskaper som synliggjorts framåtsyftande för elevens vidare kunskapsutveckling. 
Samtalande bedömning ger läraren insikt i hur och vad elever tänker som exempelvis vilka 
strategier, språkliga förmågor och antaganden eleven besitter. Citat nedan visar Ruiz-Primo 
egna ord om samtalande bedömning;

The main purpose of assessment conversations is to make students´ thinking evident, or to 
voice their understanding, so that the teachers can regognize and act on it to promote 
learning. (Ruiz-Primo 2011 s.17).

Ruiz-Primo belyser att samtalande bedömning blir en naturlig konstruktiv 
bedömningssituation där läraren tillhandahåller lämpligt stöd i stunden men även framåt för 
eleven. Samtalande bedömning kan med fördel användas i klass, mindre grupp eller för 
enskilda elever. En förutsättning för att den samtalande bedömningen ska bli effektiv är att det 
finns uttalade och tydliga mål och att samtalet blir en väg mot målet. Nästan allt som lärare 
och elever gör i klassrummet kan beskrivas som en möjlighet för att samla in bevis på 
elevernas förståelse. 

Formativ bedömning ligger i tiden och har gjort så ett tag och många forskare ställer sig 
positiva till denna bedömningsstrategi. En kritisk röst däremot är Bennett (2011) som menar 
att formativ bedömning måste kunna kopplas till ämnesspecifika kunskaper för att vara 
relevant. Hon menar att det saknas grundläggande förändringar gällande ämnesdidaktik, 
utformning av prov och undervisningsmetoder. Vidare menar hon att det behövs tid för lärarna 
att både implementera ny kunskap och praktisk skicklighet men även tid för reflektion kring 
det nya. Risken är att formativ bedömning inte implementeras på djupet utan förblir ytlig. 
Formativ bedömning ställer krav på hela skolsystemet och för att förändra detta menar hon att 
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det krävs mer än bara nya metoder, fler matriser och nya mätinstrument.  Bennett (2011) 
menar;

Formative assessment is both conceptually and practically still a work-in-progress. That fact 
means we need to be more sensible in our claims about it, as well as in our expectations for 
it. That fact also means we must continue the hard work needed to realise its considerable 
promise. (Bennett 2011, s. 21)

Vidare menar hon att formativ bedömning inte är något nytt. Lärare har ägnat sig åt formativ 
bedömning både medvetet och omedvetet i klassrummet tidigare men skillnaden är att nu har 
kunskapen namngivits. 

Utbildning och lärande i grundsärskolan

Grundsärskolan har sina rötter i det specialpedagogiska fältet. Ahlberg (2009) och Nilholm 
(2007) är två stora namn inom specialpedagogisk forskning i Sverige. Ahlberg (2009) menar 
att specialpedagogik, handlar i vardagligt tal, om olika synsätt och genom perspektiven 
synliggörs problemområden. Perspektiven kan ha olika karaktär såsom ontologisk och 
epistemologisk men även innefatta tankemodeller, begrepp, normer och värden. Olika 
forskare beskriver olika perspektiv. Nilholm (2007) menar att ett sätt att se på 
specialpedagogik är att den uppstått när den vanliga pedagogiken inte räckt till för elevers 
olika behov och svårigheter. Ahlberg (2009) utgår från kommunikativt-relationsinriktat 
perspektiv i sin forskning medan Nilholm (2007) beskriver specialpedagogik ur tre olika 
perspektiv. Vilka kortfattat och grovt sammanfattande kommer att beskrivas nedan; 

Det kompensatoriska perspektivet är det perspektivet som till största del har dominerat och 
gör till stor del fortfarande menar Nilholm (2007). I perspektivet är diagnostisering det 
centrala, det vill säga att dela upp problem i olika grupper.  Där anses problemet ligga hos 
eleven och specialpedagogik är till för att kompensera elevens brister. Här väger forskningen 
och forskaren tungt och man förklarar problem utifrån medicinska och psykologiska 
förklaringsmodeller i förhållande till normalitet. Specialpedagogikens uppgift är att träna 
elevens brister så att eleven lever upp till omgivningens krav. Intresset inom det 
kompensatoriska uppdraget förefaller ligga i att skapa elever som är mer lika varandra än att 
ta tillvara på olikheter.  Inom perspektivet föredrar man färdiga metoder och arbetsmodeller 
vilket forskningen försöker bidra med. Enligt Persson (2008) sker specialpedagogiska insatser 
till största delen utanför klassrummet. Där arbetar eleven oftast med liknande uppgifter som 
klassen men i långsammare takt. Eleven kan ha vissa lektioner tillsammans med klassen och 
vanligast förekommande är deltagande i de praktiska ämnena exempelvis slöjd, idrott och 
bild. Nilholm (2007) menar att när man pratade om en skola för alla och inkludering så blev 
det en intressekonflikt inom kompensatoriska perspektivet eftersom eleverna är indelade i 
problemgrupper och får specialpedagogisk undervisning oftast utanför klassrummet. 

Ett nytt perspektiv uppstod när diskussionerna kring en skola för alla tog fart eftersom det inte 
gick att förena kompensatoriska perspektivet och en skola för alla på ett tillfredsställande sätt. 
Enligt Nilholm (2007) kan det kritiska perspektivet ses som en kritik på det tidigare nämnda 
perspektivet. Även inom det här perspektivet har forskning stor tyngd men här försöker man 
finna problemförklaringar mer utanför eleven och i verksamheten. Omgivningen anpassas mer 
till eleven och man ser olikheter som en tillgång och därmed är man kritisk till diagnostisering 
eftersom diagnostisering anses visa elevens brister inte skolans. Specialpedagogiska insatser 
anses uppstå endast på grund av sociala processer, skolans misslyckande och professionella 
intressen.

Det tredje och sista perspektivet som Nilholm (2005, 2007) diskuterar är dilemmaperspektivet. 
Perspektivet utgår från olika ställningstagande eftersom ett dilemma inte går att lösa. 
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Dilemman är centrala i skolan och uppstår varje dag. Nilholm lyfter exempelvis dilemman 
kring att å ena sidan ska skolan ge eleverna lika kunskaper och färdigheter men å andra sidan 
ska skolan anpassa sig till elevens olikheter. Diagnostisering och kategorisering ses även som 
dilemman, som å ena sidan och andra sidan, vilket utgjort att specialpedagogik inom 
perspektivet har bidragit till att homogena gruppindelningar sätts samman för att klara den här 
typen av dilemman. Inom perspektivet finns inga rätta modeller utan snarare ligger intresset i 
att kritiskt granska hur befintliga modeller fungerar. Persson (2008) anser att istället för att 
välja till synes det enkla sättet att dela upp i homogena grupper, se olikheter som en tillgång 
och arbeta utefter dessa förutsättningar när det gäller undervisning, klassindelningar och 
arbetslag. Vidare menar han att det alltid kommer att finnas elever som behöver få ta del av 
fördjupande specialpedagogiska kunskaper genom anpassad undervisning och ett stort 
dilemma är att elever är olika. Lösningen består av specialpedagogiska insatser för att rätta till 
dessa problem. Persson menar att om vi istället accepterar att barn är olika och att det inte är 
skolans uppgift att förändra detta och inser att elever lär sig i olika takt och på olika sätt, så 
skulle skolans verksamhet se annorlunda ut.

En utblick internationellt visar Florian och Black-Hawkins (2011) i sin studie att även om 
lärare arbetar för inkluderande undervisning för de elever som har svårigheter, finns många 
faktorer som spelar in för att det ska lyckas. Undersökningen visar att lärarna i studien är fullt 
medvetna om att forskning runt om i världen visar att inkluderande undervisning är det bästa 
för elever med svårigheter men att traditionen att dela upp elever efter kapacitet är så djupt 
rotad och utgör en svårighet för förändringar. Deras studie visar att det ändå finns lärare som 
anammar utmaningen och trots att skolans policy många gånger motarbetar inkluderande så 
kan ändå lärare lyckas att vända trenden. För att möta utmaningen att jobba mer inkluderande 
så behöver lärarna utvidga sitt synsätt på normalitet och se till alla elevers potentiella 
förutsättningar för lärande utan att peka ut elever som svaga eller starka. Författarna menar att 
de rådande tankar, om att en lärare måste besitta vissa kunskaper om elevers svårigheter, inte 
stämmer utan det är verksamhetens förhållningssätt, inställning och vilja som är viktiga i 
sammanhanget. Studien visar att verksamheter oftast domineras av policyn som utövar 
normtänkande för såväl lärande, bedömning och för att kategorisera elever efter förmåga 
vilket utgör en oerhörd svårighet för de lärare som arbetar för inkludering. Studien visar att 
verksamheternas policy snarare begränsar än ökar lärandet eftersom det begränsar 
möjligheten för många att uppnå sin optimala kunskapsutveckling. 

Egelund, Haug och Persson (2010) skriver att historiskt så bedrevs specialundervisningen i 
mindre grupper och med lägre tempo och kraven var låga på eleverna och därmed fick inte 
eleverna utmaningarna de behövde. Ineland, Molin och Sauer (2009) menar att det råder två 
olika sätt att se på grundsärskolan. Dels den segregerade integrering där det handlar om att 
hitta en bra miljö för eleven vilket ofta bedöms av professionella. Åtgärden blir att lyfta ut 
eleven från klassen och kompensera enskilt eller i liten grupp. Dels den inkluderande 
integreringen som innebär att undervisningen ska ske i den klass där eleven är inskriven. Det 
är både för elevens bästa och samhällets bästa att oavsett förutsättning, intressen eller 
prestationsförmåga så ska alla delta i samma gemenskap och få gemensam undervisning. 
Ineland m. fl. (2009) menar att skolan är inte skapad för alla så därför har behovet av särskilda 
åtgärder uppstått. Luttropp (2009, 2011) framhåller att barn med utvecklingsstörning har 
fördel av att vistas i heterogena grupper eftersom det ger mer stimulans och därmed verkar 
mer utvecklande. 

Granlund (2009) menar att barn med utvecklingsstörning är som alla andra barn. De har olika 
personlighet, olika intressen och olika utseende. Det som skiljer dem från andra barn är att de 
har svårt att bearbeta information, utveckla ny kunskap och att tillämpa den i nya situationer. 
Vilka som anses utvecklingsstörda kommer att variera över tid i takt med att samhällets krav 
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förändras. Vidare menar Granlund att det är ett måste för skolan att anpassa sig till elevernas 
behov när det gäller utvecklingsstörda barn eftersom de har en nedsättningar i intelligens, 
praktiska färdigheter och sociala färdigheter. Genom att anpassa den fysiska miljön, lärarnas 
sätt att förmedla information och agera kan eleven förstå informationen och bygga kunskap 
och på så vis få kompensation för sin intelligensnedsättning.

Berthén (2007) belyser frånvaron av studier gjorda i särskolan och då speciellt om 
grundsärskolans innehåll och undervisning. Hon har själv utfört en studie i särskolan och dess 
innehåll ur ett verksamhetshistoriskt perspektiv. I hennes studie beskrivs hur särskolan har 
utvecklats som organisation genom åren. Studien visar att särskolan har varit mer 
omsorgsinriktad än kunskapsinriktad och fortfarande är det så till stor del menar Berthén. Hon 
menar att denna historia kan verka hindrande för pedagogerna i grundsärskolan att skapa goda 
lärmiljöer för att utveckla elevernas kunskaper så långt som möjligt. Hennes studie visar att 
det lärarna ägnar mycket tid till är att skolförbereda eleverna. Eleverna tränas i att bland annat 
sitta stilla, vänta, inte störa andra och dessa kunskaper ses som centrala i undervisningen. 
Lärarna tränar eleverna i att uppföra sig och att behärska vardagliga uppgifter. Lärarna visar 
även på att eleverna inte får utsättas för alltför höga krav i det teoretiska lärandet. Hennes 
studie visar att det är många lärare från olika traditioner som arbetar i särskolan och varje 
lärare har sin föreställning om hur skolarbete ska utföras. I studien framträder olika 
verksamheter, dels vardagsförberedande och dels undervisningsförberedande för 
utvecklingsstörda elever. 
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Teoretiska utgångspunkter

Vad är en teori? Teorin erbjuder en analytisk blick vilken forskare kan använda för sitt 
insamlade stoff och när det tolkas. En teori kan användas för att beskriva, förstå och förklara 
ett fenomen och i denna studie är fenomenet bedömning i grundsärskolan och hur lärare bland 
annat tolkar policydokument kring detta fenomen. Kunskapsbedömning är en ständigt 
pågående process i vilken många faktorer och individer interagerar. Teorin gör det möjligt att 
se något som just något. En teori fungerar som en lins eller glasögon vilka forskaren ser 
genom, förklarar och tolkar utifrån. (Ahrne och Svensson 2014, Kvale och Brinkmann 2014).

Studiens teoretiska forskningsansats är policyperspektivet vilken genomsyrar hela studien 
men som här förklaras mer sammanfattande. Syftet med studien är att ta del av några lärares 
beskrivna erfarenheter av bedömning i grundsärskolan. Här relateras till en början teorin till 
denna studie för att sedan beskriva hur redan gjord forskning relaterar till policy enactment, 
det vill säga  hur man i skolan gör  praktik av politiska riktlinjer. 

Policyperspektiv

Denna studie riktar intresset mot hur lärare beskriver sina erfarenheter kring att bedöma 
elevernas kunskapsutveckling i grundsärskolan. Det lärarna ska bedöma regleras i läroplanen 
och även om kunskapsmålen är relativt tydligt beskrivna så lämnas utrymme till skolor och 
främst till lärare att tolka hur undervisning och bedömning ska utföras. Hur lärarna tolkar och 
utför detta är föremål för studien, alltså som Braun m. fl.(2011) beskriver som policy  
enactment. För att ta del av hur lärare gör så har utgångspunkten varit att lyssna och försökt 
att fånga vad det innebär för lärare att bedöma. Riktlinjen eller den så kallade policyn för 
bedömning är kunskapskraven i läroplanen men skolor, skolledare och lärare lämnas att tolka 
den på olika sätt . Det är möjligt för varje skola, rektor och lärare att ha sin egen 
bedömningspraktik som de tolkat utifrån skolverkets styrdokument.

Braun m. fl. (2011) menar att skolornas historia, byggnad, budget, ledarskap, personal och 
elever har betydelse när policys genomförs och implementeras. Historiskt så har 
grundsärskolan varit mer omsorgsinriktad till att nu bli alltmer kunskapsinriktad (Bertén 
2007) vilket innebär att grundsärskolan idag en arena för policyförändringar. Grundsärskolans 
läroplan liknar grundskolans väldigt mycket även om takten för lärandet är lägre och inte lika 
mycket stoff ska avhandlas som i grundskolan. I resultatdelen lyfts lärarnas tankar kring 
bedömning och i diskussionsanalysen användes begreppen översätta och tolka, för att 
synliggöra hur lärare gör praktik av bedömningspolicy i form av tolkningar av läroplan. Deras 
tolkningar visar sig genom upprättande av exempelvis pedagogiska planeringar, 
dokumentation  och bedömningsmallar och så vidare, alltså synliggörandet av det som lärarna 
har tolkat ska bedömas. Kunskaper vilka lärare har tolkat utifrån skolans styrdokument vilket 
Ball, Maguire, Braun och Hoskins (2011) uttrycker som att lärarna då är policy actors, aktörer 
till att levandegöra policy och riktlinjer. En bedömningspolicy presenterar mål och riktlinjer 
men sedan är det upp till lärarna att omvandla och översätta dessa riktlinjer till att passa in i 
verksamheten. Dessa omvandlingar och tolkningar kan skilja sig åt beroende på skola, rektor, 
lärare och ambition.

Denna studie har alltså sin utgångspunkt ur det samhälleliga policyperspektivet och utgår från 
en del ur det perspektivet som Braun m. fl. (2011) benämner som, policy enactment. Det finns 
ingen bra svensk översättning för benämningen men fritt översatt kan det betyda, skolans 
egna tolkningar av policy. Policy enactment innebär att utbildningspolitiska policydiskurser 
eller politiska riktlinjer översätts och används av de som policyn avser, exempelvis som 
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styrdokumenten i skolan. Det benämns som to do policy alltså att omvandla  dessa riktlinjer 
till praktik och i studien, bedömningspraktik. Hallsén (2013) menar att policytexter skapas i 
en kontext och implementeras i en annan vilket innebär att det inte går att förutse hur texten 
tas emot och vad resultatet blir. 

Braun m fl. (2011) har utgått från denna teori och gjort flera studier där de tittat på skolor och 
effekterna av dess policyutövande. De har studerat liknande skolor men ändå sett en stor 
variation i hur skolor översätter, tolkar och implementerar policydokument i sin verksamhet. 
Eftersom policytexter inte i detalj berättar vad som ska göras så menar de att det lämnar stort 
utrymme till att skolor, skolledare, lärare och elever själva tolkar, hur och vad som ska göras. 
De menar att alla nivåer i skolan är med och bidrar till att omsätta och upprätthålla 
policytexter och framförallt lärare men även elever. Lärare är föremål för denna studie och 
ambitionen är att synliggöra hur lärarna omvandlar policytexter till praktik vilket innebär 
därmed att de är bidragande aktörer till policyförändringarna på grundsärskolan. 
Grundsärskolan har med den nya läroplanen fått mer kunskapskrav än tidigare vilket kan ses 
som en policyförändring. Lärarna översätter och tolkar dessa riktlinjer till att passa sin 
praktik.  Lärarna tillhandahåller policyn från högre instans, det vill säga läroplaner från 
skolverket. Lärarna i sin tur agerar aktivt när de tolkar och översätter vilket i sin tur bidrar till 
ytterligare policyskapande.

I ett antal studier gjorda i förskolor visar Löfdahl och Peréz Prieto (2010) hur lärare förhåller 
sig till skolans nationella och lokala styrdokument och de menar att texterna formar 
lärarprofessionens innehåll och arbetssätt och kan fungera som redskap för formande och 
normerande av den pedagogiska verksamheten. Ökade krav på att synliggöra vad man gör i 
skolorna, har gjort att texter upprättas i allt större mängd. Dessa texter visar upp både elevens 
och lärarnas prestationer och innehåller tolkningar av det som förväntas visa upp. Texterna har 
skapats för att möjliggöra kontroll utifrån och för att lärarna ska uppleva någon slags skapad 
samsyn. En risk med att ständigt vara föremål för bedömning och insyn kan göra att  bilden 
som visas upp av skolor och förskolor rekonstrueras av verksamheten för att passa in i det 
som ska kontrolleras. 
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Metodologisk ansats och val av metod

Inledningsvis i detta avsnitt presenteras valet av kvalitativ metod och forskningsintervju. 
Därefter redogörs hur studien praktiskt har genomförts. Sedan följer ett avsnitt vilket belyser 
hur studien förhåller sig till krav om tillförlitlighet och giltighet. Avslutningsvis redogörs för 
de forskningsetiska ställningstaganden vilka i alla forskningssammanhang är av vikt att 
beröra.

Kvalitativ forskningsintervju

En vanlig distinktion i samhällsvetenskaplig forskning är mellan kvantitativ och kvalitativ 
metod. Metoderna har både sina svaga och starka sidor. Det är viktigt att välja den metod som 
lämpar sig bäst för den frågeställning man har (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009). En 
kvalitativ inställning menar Kvale och Brinkmann (2014) innebär att man fokuserar på 
människors tänkande, lärande, handlande och sätt att uppfatta kring ett fenomen. En forskare 
inom den inriktningen vill snarare komma till insikt än som i en kvantitativ metod ha statistisk 
analys som mål.

Med anledning av att området kunskapsbedömning är omfattande avgränsades studien till hur 
fyra lärare resonerar kring hur de bedömer elevers kunskapsutveckling i grundsärskolan. För 
att få insikt i hur lärarna resonerar kring området valdes den kvalitativa inriktningen vilket är 
passande när man är intresserad av att försöka förstå lärares sätt att resonera kring ett 
fenomen. Detta perspektiv innebär att de deltagandes livsvärldar tolkas av forskaren som i sin 
tur för med sig sina erfarenheter och sin livsvärld in i tolkningen (Kvale & Brinkmann 2014). 
Det innebär att forskaren måste vara medveten om att denne själv ingår i och är en del av 
livsvärlden. Enligt Bjereld m fl (2009) så är metoderna ett redskap för forskaren och får aldrig 
ses som vetenskap i sig. Det är forskaren själv som utgör det verkliga verktyget.

Kvalitativ forskningsintervju kännetecknas av ett begränsat antal intervjupersoner. Enligt 
Ahrne och Svensson (2014) räcker det sällan med att intervjua en eller ett par personer för att 
säkerställa en studie utan uppemot sex till åtta personer. För många deltagande 
intervjupersoner är ingen garanti för att studien ska bli mer säkerställande utan då kan en 
mättnad uppstå det vill säga att intervjusvaren inte ger någon ny kunskap. En fördel med 
kvalitativ intervjuer är enligt Ahrne och Svensson att man inte behöver bestämma antalet 
intervjupersoner från början utan man kan varva analys och intervju för att se om det behövs 
fler intervjupersoner utifrån det. Intervjumetoden ger möjlighet att skapa en djupare förståelse 
för den enskilde personens uppfattning kring bedömning. Ytterligare en fördel som Ahrne och 
Svensson belyser med att använda intervju som metod är dess flexibilitet. Man kan med 
lätthet följa upp och ytterligare fördjupa svaren med följdfrågor. 

Kvale och Brinkmann (2014) betonar vikten av att intervjun bör ha en struktur av någon form. 
En professionell intervju liknar ett vardagssamtal men skillnaden är att det finns ett syfte och 
att den oftast är halvstrukturerad, vilket innebär att intervjun varken är ett öppet 
vardagssamtal eller utgår från ett slutet frågeformulär. Den halvstrukturerade intervjun utgår 
från en intervjuguide där förslag till frågor finns vilka i sin tur fokuserar kring vissa teman 
inom forskningsämnet. Som intervjuare bör man inta en medveten naivitet det vill säga att 
vara öppen för nya och oväntade fenomen istället för att framställa färdiga begrepp, 
tolkningar och kategoriseringar. Det är viktigt att vara lyhörd, intresserad och rikta 
förutsättningslöst uppmärksamhet till vad som sägs. Trots att det bör finnas en ömsesidig 
förståelse i en forskningsintervju så finns det ett visst mått av maktsymmetri inblandat.  Det 
går inte att frångå detta faktum i ett specifikt professionellt samtal som forskningssamtalet är. 
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Forskningsintervjun är inget öppet vardagligt samtal i den bemärkelsen att forskaren, har 
vetenskaplig kompetens, bestämmer  intervjuämnet, ställer frågor och väljer vilka frågor som 
ska följas upp. Forskaren både inleder, definierar intervjusituationen och avslutar intervjun. 
Intervjun är en enkelriktad dialog där rollerna är utfrågare respektive besvarare. Intervjun är 
ett redskap för forskaren för att få tillgång till beskrivningar, berättelser, texter och detta 
material har forskaren sedan rätt att tolka och rapportera om utifrån sitt perspektiv och sin 
uppfattning av det som framkommit i det sagda.

Urval

Ahrne och Svensson (2014) pekar på att det krävs ett antal ställningstaganden för att kunna 
genomföra intervjuer som exempelvis urval. Inledningsvis googlades grundsärskolor i länet 
för att finna relevanta skolor för studien. Praktiska och tidsmässiga skäl fick ligga till grund 
för vilka skolor som sedan kontaktades. Mejl skickades till de utvalda skolornas rektorer med 
en förfrågan om att delta i studien. Rektorerna fick göra valet för vilka lärare som skulle ingå. 
En önskan som framfördes var dock att få möjlighet att intervjua grundsärskollärare årskurs 
1-6 och därmed uteslöts lärare som arbetade i träningsskolan. Kriterierna som blev aktuella 
för studien var alltså några yrkesverksamma lärare på grundsärskolan, åk 1-6. Det visade sig 
att det var en relativt liten personalstyrka på varje kontaktad grundsärskola, en svårighet som 
jag inte riktigt var medveten vid. Svårigheten medföljde att ytterligare skolor fick kontaktas 
för att uppnå ett tillfredsställande antal informanter. 

Genomförande

När intervjufrågorna (bilaga 1) formulerades var givetvis utgångspunkten studiens syfte och 
dess forskningsfrågor. För intervjufrågorna valdes struktur i form av en intervjuguide som var 
halvstrukturerad till sin karaktär. Vilket innebar en formulerad intervjuguide att hålla sig till 
för att inte tappa fokus men som även gav möjlighet och utrymme till att ställa öppna 
följdfrågor. Frågorna tematiserades utifrån studiens forskningsfrågor vilket är i likhet med det 
Kvale och Brinkmann (2014) menar är viktigt att göra innan intervjuprojektet påbörjas. 
Guiden började inte med de mest centrala frågorna utan lite allmänt med frågor om lärarnas 
yrkesbakgrund. Tanken med detta var att komma igång mjukt med exempelvis frågor om hur 
länge läraren varit yrkesverksam och vilken utbildning de har. Eftersom syftet är att belysa 
några grundsärskollärares resonemang kring bedömning var nästa steg att få varje lärares egna 
definition kring bedömning. Denna definition var en viktig utgångspunkt för förförståelsen 
kring deras vidare resonemang kring bedömning. Vidare formulerades frågor som gav 
möjlighet för fördjupade och mer utvecklade resonemang kring bedömning. Kvale och 
Brinkmann belyser att frågorna bör vara relativt enkla, kortfattade och öppna för att bidra till 
de mest fullständiga svaren. Att ställa vänliga frågor och tydligt visa att man är intresserad att 
ta del av den intervjuades synpunkter och erfarenheter är av vikt menar Ahrne och Svensson 
(2014) och är en framgångsfaktor för att få till en framgångsrik intervju. 

Efter att frågorna formulerats var nästa steg att prova hur de fungerade i praktiken. Ahrne och 
Svensson (2014) lyfter att det är bra att prova frågorna på någon eller låta någon annan ställa 
frågorna till en själv, en så kallad pilotintervju för att på så sätt förbättra sin intervjuteknik. 
Även Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är bra att försöka klarlägga de viktigaste 
aspekterna i ett ämne och att testa hur frågorna uppfattas. En förfrågan gjordes bland 
kollegorna i grundskolan om möjlighet fanns att få göra en pilotintervju och en av lärarna 
erbjöd sig som testpilot. Läraren arbetade i grundskolan men de formulerade frågorna om 
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bedömning platsar lika bra i grundskolan som i grundsärskolan eftersom frågorna inte inriktat 
sig specifikt till grundsärskolan utan om bedömning. Pilotintervjun redovisas inte i 
resultatdelen. Utvärderingen av denna pilotintervju medförde att några mindre strukturella 
förändringar på frågorna gjordes. Innehållsmässigt förblev frågorna oförändrade. Det var bra 
att intervjua en person som man kände sig trygg med. Lärarens påpekanden efter 
pilotintervjun och transkribering av densamma bidrog till de smärre förändringarna av 
intervjuguiden. 

För att komma vidare med studien kontaktades rektorer på grundsärskolor via mejl med en 
förfrågan om att få intervjua grundsärskollärare till studien. Rektorerna vidarebefordrade 
mejlet till grundsärskollärare på sin skola och de intresserade tog kontakt med mig via mejl 
eller telefon. Därefter kontaktades de intresserade lärarna personligen för att skapa ett 
förtroende och ett fortsatt intresse. De delgavs information om vad studien handlade om i stort 
och hur intervjun praktiskt skulle gå till när det gällde till exempel beräknad tidsåtgång och 
användning av mobiltelefon för inspelning. Denna information mejlades även till alla fyra 
informanter och mejlet innehöll även information om de forskningsetiska kraven som ställs på 
svensk forskning. Den femte läraren, vilken deltog i pilotintervjun, tilldelades både den 
muntliga och skriftliga informationen personligen. Fyra lärare från grundsärskolan är 
deltagare i studien. Intervjuerna genomfördes på lärarnas respektive arbetsplats. Intervjuerna 
varade mellan ca 25-44 minuter och spelades in i sin helhet på mobiltelefon. 
Transkriberingarna genomfördes direkt efter varje intervju vilket var en fördel för de fortsatta 
intervjuerna. Det bidrog till att kunna ställa bättre och mer utvecklade följdfrågor för varje 
intervju. Det bidrog också till att som intervjuare våga vila mer i tystnaden. Detta i sin tur 
gjorde att informanterna fick mer tid för eftertanke vilket möjliggjorde mer utvecklade 
resonemang i varje frågeställning. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är en styrka 
med halvstrukturerade frågor eftersom det finns möjlighet att förändra frågornas form och 
ordningsföljd utifrån svaren från de intervjuade. Intervjufrågornas följdfrågor blev av 
skiftande karaktär eftersom lärarnas svar varierade. 

Maktsymmetri nämndes tidigare i denna metoddel och det går inte att undvika ett visst mått 
av makt men genom att lyssna intresserat både som kollega och forskare upplevdes inte den 
maktordningen som något hinder. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är de första minuterna 
viktigast i en intervju i och med att då bildar sig den intervjuade en uppfattning om forskaren, 
för att sedan tillåta sig själv att tala fritt, yppa erfarenheter och känslor för en främling. Vid 
alla fyra intervjutillfällena lyckades den intervjuade och intervjuaren finna ett avslappnat och 
samtalsliknande klimat. Upplevelsen var att de intervjuade kände sig trygga, fria att berätta 
och svara på frågorna både personligt och ibland ganska utlämnande. Kvale och Brinkmann 
menar att enda sättet att bli en bra intervjuare är genom att intervjua och genom studiens fem 
intervjuer blir man inte någon erfaren intervjuare men dock ett steg på vägen. I studien ligger 
intresset i att få ta del av lärares erfarenheter av bedömning och en medvetenhet finns om 
svårigheterna att som forskare förhålla sig neutral och att inte synliggöra sina egna 
värderingar genom exempelvis följdfrågorna. Genom att sätta sig in i den intervjuades 
situation,utgå från att personen är förnuftig,visa hänsyn för vad de säger och ge utrymme att 
uttrycka det som är av vikt så tillvaratas respekten för den intervjuade. De intervjuade 
uppmuntrades att prata vidare genom korta kommentarer och ordlös kommunikation. Med 
mobiltelefonen som hjälpmedel vid inspelningarna av intervjuerna fick forskaren som Kvale 
och Brinkmann menar möjlighet att gå tillbaka i materialet för att se sådant som synliggörs 
när tal överförs till skrift. Tack vare inspelningen så kunde fokus läggas på intervjun istället 
för att föra anteckningar. Vid transkriberingen fokuserades på vad som sades snarare än att i 
detalj redogöra för varje paus eller betoning. Det var ett gediget arbete att sammanställa 
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intervjuerna till redovisningsmaterialet. Utgångspunkten var studiens intresseområde och 
utifrån det lyftes det som ansågs vara relevant. 

Metoddiskussion

För studien valdes kvalitativ intervju som undersökningsmetod. Metoden gav möjlighet till en 
fördjupad förståelse av de intervjuades uppfattningar och erfarenheter kring bedömning. Min 
erfarenhet av bedömning från grundsärskolan var begränsad och inför studien fanns delvis 
uppfattningen att grundsärskolan inte arbetar aktivt med bedömning i så stor utsträckning. 
Intervjuerna omvände min uppfattning och gav en positiv bild av bedömning i grundsärskolan 
och arbetet kring det. En svaghet i studien är att antalet intervjuade endast är fyra. Om 
tidsramarna varit annorlunda hade fler intervjudeltagare och deras erfarenheter kunnat ingå i 
studien. Ytterligare en svaghet i studien kan vara att endast en intervjumetod har använts. Att 
komplettera intervju med ytterligare en metod hade bidragit till ett mer nyanserat och bredare 
perspektiv. Ett förslag till kompletterande metod är att granska de dokument och annat 
material som lärarna använder sig av vid bedömningar. Granskningen kunde ha utgått från 
policy enactment för att få syn på hur lärarna tolkat, översatt och implementerat policy till 
praktik gällande bedömning. Detta kunde ha förstärkt lärarnas utsagor och gett ytterligare 
dimension till studien. Intervjuerna möjliggjorde fysiska möten med lärare i grundsärskolan. 
Genom samtalen skapades en trivsam och öppen stämning vilket berikade intervjuerna. Kvale 
och Brinkmann (2014) lyfter att forskaren kan ses som en resenär i intervjuer vilket 
överensstämmer i denna studie. I samtalen berikade och konstruerade vi kunskap tillsammans 
kring frågeområdet. Intervjuerna var även ett tillfälle för lärarna att reflektera kring sitt 
bedömningsarbete och ett tillfälle för mig att få inblick i andra lärares bedömningsarbete. 
Genom deltagande i studien uppmärksammades lärarnas arbete vilket i sin tur kan bidra till 
den positiva effekten att det fortsatta bedömningsarbetet kan utvecklas och förbättras. 

Studiens tillförlitlighet och giltighet

Kvale och Brinkmann (2014) menar att tillförlitlighet kan relateras till om studiens resultat 
kan bli liknande om det utförs av andra forskare och vid andra tillfällen. Det gäller att 
forskaren beskriver sitt arbete och genomförande på ett sådant sätt att andra kan bedöma dess 
trovärdighet och tillförlitlighet. Bjereld m. fl.(2009) belyser att tillförlitlighet kan utgöra en 
svårighet i kvalitativa studier eftersom i mänskliga interaktioner uppstår samspel av olika 
grad. Vilket samspel eller vilken personkemi som utvecklas mellan intervjuare och av 
intervjuperson får betydelse för vilka svar den intervjuade ger. Rektorer stod delvis för urvalet 
av informanterna och de var därför inte kända för mig innan intervjuerna. Under intervjuerna 
försökte jag inte medvetet påverka lärarnas svar men eftersom studiens syfte är mitt 
intresseområde inbjuder det till engagemang. Det är inte möjligt att förhålla sig helt neutral 
och heller inte min ambition. Under studiens intervjutillfällen strävade jag dock efter att 
utesluta mina egna åsikter och tyckande för att visa omtanke och respekt mot informanterna 
och för att upprätthålla studiens trovärdighet. Under intervjuerna var även ambitionen att 
skapa en bra kontakt med varje lärare för att de skulle känna sig bekväma att svara så utförligt 
som möjligt. En alltför neutral hållning kan försvåra att en bra kontakt etableras. Lärarnas 
svar fick utgöra följdfrågornas utformande och blev därmed väldigt olika. Spår som valdes att 
följas upp vid intervjuerna hade sannolikt valts annorlunda av andra forskare, vilket dock inte 
gör svaren mindre tillförlitliga. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter att i en intervjustudie 
utgår forskaren från personers upplevelser och erfarenheter kring valt ämne. Vid 
transkriberingarna och utskriften av intervjuerna återgavs det sagda så noggrant som möjligt. 
Kvale och Brinkmann menar att när man omvandlar muntligt tal till skriven text finns ingen 
sann objektiv omvandling och att som forskare bör man vara medveten om svårigheten att få 
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till korrekta objektiva utskrifter. Intervjuerna spelades in på mobiltelefon vilket har utgjort 
fördelen att kunna återvända många gånger till materialet. Ljudkvalitén på inspelningarna var 
god så ingen osäkerhet om utsagorna rådde vid transkriberingarna. Bjereld m. fl. (2009) 
belyser vikten av att vara förtrogen med sitt material , att upprepa och omläsa olika delar 
bidrar till att trovärdigheten och tillförlitligheten blir hög.

Enligt Bjereld m fl. (2009) kan giltighet i en kvalitativ studie relateras till i vilken 
utsträckning studien verkligen har undersökt det avsikten var att undersöka. Förförståelse 
inför en studie är betydelsefullt menar Kvale och Brinkmann (2014). Genom erfarenhet, 
litteratur, aktuell forskning och andra studieresultat har förförståelsen byggts upp inför denna 
studie. När studiens intervjufrågor formulerades bedömdes frågornas relevans i förhållande 
till syftet och frågeställningarna. Intervjuguiden utformades noga. Följdfrågorna som ställdes 
var för att i så hög grad som möjligt kunna tolka och förstå det som framkom i intervjusvaren 
och för att försäkra att inte missförstånd uppstått. Syftet och intervjuguiden fick visa vägen 
vid intervjuerna för att på så vis bibehålla och följa den röda tråden genom studien. Den röda 
tråden är således bedömning i grundsärskolan sett ur ett policyperspektiv. Att studien utgår 
från syftet, frågeställningarna och intervjufrågorna är en förutsättning för att studien 
undersöker det som är tänkt att undersökas. För att kunna tolka och använda resultaten i 
förhållande till studiens syfte är metoden och frågornas relevans betydelsebärande. Vid 
analyserna av intervjuerna har litteratur och aktuell forskning utgjort stöd medan erfarenheter, 
egna tolkningar och åsikter hållits tillbaka så mycket som möjligt, allt för att studien ska visa 
det som ska undersökas och inget annat. 

Forskningsetiska överväganden

Studien har utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra allmänna huvudkrav på forskning och 
genom detta visat omsorg gentemot intervjupersonerna. Den självklara utgångspunkten för 
forskningsetiska överväganden är individskyddskravet. Kravet går ut på att de deltagande i en 
forskning skyddas mot olämplig insyn i exempelvis deras livsförhållanden och att de får inte 
utsättas för psykisk och fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Individskyddskravet kan 
konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen, vilka är: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet 2002)

För att tillgodose informationskravet har vid den första kontakten och även vid 
intervjutillfället informerats både muntligen och skriftligen om studiens syfte och vad den i 
stort handlar om. När det gäller samtyckeskravet har hänsyn tagits då frivilligheten att svara 
på frågorna poängterats och rätten till att när som helst dra sig ur studien utan negativa 
konsekvenser. Det är viktigt att som forskare att vara lyhörd för var gränsen går för varje 
intervjuperson. Detta forskningsetiska krav informerades muntligen vid intervjutillfället men 
också skriftligen vid den första kontakten. För att uppfylla konfidentialitetskravet utlämnas 
inte  vilka lärare eller skolor som har medverkat i studien. Vid transkriptionen har varje lärare 
försetts med en slumpmässig sifferbeteckning för att på så sätt omöjliggöra identifikation om 
någon obehörig skulle råka se utskrifterna. Uppgifter har tagits bort eller neutraliserats i 
samband med användandet av intervjumaterialet för att göra en eventuell igenkänning omöjlig 
exempelvis namn på skolor, kollegor eller andra uppgifter som framkommit och som skulle 
kunna identifiera de intervjuade. Nyttjandekravet som är det fjärde och sista kravet har 
beaktats genom att informera informanterna om att det insamlade materialet inte kommer att 
användas i något annat syfte än för att kunna genomföra denna studie. De informerades även 
om att inspelningsmaterialet kommer att raderas när studien är godkänd. 
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Resultat och analys

I denna del av uppsatsen redovisas det som framkom i de fyra intervjuerna och som är av 
relevans i förhållande till studiens syfte. Syftet är att undersöka hur några lärare på 
grundsärskolan resonerar kring bedömning av elevernas kunskapsutveckling. Här presenteras 
resultaten utifrån teman med anknytning till studiens frågeställningar;

• Vad är lärarnas erfarenheter av bedömning i grundsärskolan?

• Hur gör lärarna i grundsärskolan för att bedöma elevernas kunskapsutveckling?

• Vad är lärarnas erfarenheter av förändrade kunskapskrav i grundsärskolan? 

Här följer en kort presentation av de fyra intervjuade lärarna;

– L1 har arbetat ca fyra år som lärare, varav nästan alla av dessa i grundsärskolan. L1 är 
utbildad lärare mot senare år. L1 har en grundsärklass med elever i årskurserna 4-6.

– L2 har arbetat  runt 40 år som lärare, varav ungefär hälften av dessa i grundsärskolan. 
L2 är utbildad lågstadielärare och är även utbildad speciallärare. L2 har en 
grundsärklass med elever i årskurserna 1-3.

– L3 har arbetat över 30 år som lärare och ca en tredjedel av dessa år i grundsärskolan. 
L3 är utbildad lågstadielärare och har en grundsärklass med elever i årskurserna 3-9.

– L4 har arbetat som lärare i lite drygt ett år och då i grundsärskolan. L4 är utbildad mot 
senare år och har en grundsärklass med elever i årskurserna 3-6.

Lärarnas erfarenheter av bedömning

Lärarna berättar om att arbeta i grundsärskolan

Frågor om lärarnas yrkesbakgrund inledde intervjuerna allt för att få igång pratet och lära 
känna dem. Vidare ställdes frågor hur de upplevde att arbeta på grundsärskolan och alla 
intervjuade uttryckte att de trivdes väldigt bra. Alla fyra har halkat in på grundsärskolan av 
olika skäl. Två av dem har arbetat ganska länge i grundskolan för att sedan prova på att byta 
verksamhet till grundsärskolan och där har de blivit kvar. De två som arbetat kortast tid har 
båda egentligen utbildat sig för senare år, alltså högstadiet och gymnasiet med olika inriktning 
men har råkat i tjänst på grundsärskolan och trivts så pass bra att de har för avsikt att stanna. 

Egentligen hade jag inte alls de här tankarna när jag utbildade mig, utan jag hade tänkt att 
jobba på högstadiet, So och drama, och liksom sådär och så kom jag hit på praktik eller jag 
vickade några dagar och kände verkligen att det här vill jag hålla på med. (L1)

Även L4 pratade om sin inriktning och val av utbildning i förhållande till sitt arbete i 
grundsärskolan. Vilket uttrycktes så här;

Gymnasiet och högstadiet i idrott och historia så det är inte alls det här jag utbildade mig 
till, inte alls egentligen men jag har jobbat väldigt mycket med barn från grund- och 
träningssär i jättemånga år, barn och ungdomar i kollo har jag jobbat jättemånga år och 
fotboll och vanlig idrottsverksamhet och som personlig assistent och lite allt möjligt och 
även vikarierat väldigt mycket i en träningssärklass när jag pluggade. Jag var där i ett och 
halvt år samtidigt som jag pluggade och sådär och då kände jag att det här var faktiskt det 
jag ville satsa på  jag tyckte det var mycket roligare än det jag utbildade mig till (L4)
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Lärarna pratade om sina klasser och gruppstorlek. Deras klasser består av fyra till tolv elever. 
Alla elever har all undervisning i sin respektive grundsärklass. Förutom i en av klasserna som 
består av fyra elever, de har ett idrottspass tillsammans med grundskolans elever och ett annat 
idrottspass med grundsärskolans högstadium. Anledningen är att läraren tyckte det blev trist 
för eleverna att vara så få därför blev lösningen den beskrivna. Två av lärarna menar att de 
inte har så många elever i sin klass men spridningen är stor vilket kan vara en svårighet i sig 
och ofta visar sig det i de gemensamma undervisningsstunderna. L2 uttrycker att dennes 
klasstorlek känns idealiskt. L2 minns tillbaka hur det var förra året då klassen bestod av både 
träningsskolelever och grundsärelever.

Då var vi två lärare på elva barn här inne och det var tufft, det blir så stor spridning mot de 
små när man ska göra vissa grejer, det är inte så enkelt och börjar man rycka för mycket då 
tycker jag min erfarenhet då tappar de så fort fotfästet det är ju så trygga där de sitter, det 
fungerar bäst så, man ska försöka plocka ut grupper och så är det upptaget och de glömmer, 
det är det som skiljer mot andra barn som kan vara lite flexibla utan att det rasar livet, för 
våra så behövs det ju bara en nysning så blir det ju så svårt därför är det ju rätt skönt att man 
kan göra lite gruppera av lite och de kan ändå vara i rummet och så känner jag att vi kan 
göra nu, vi kan sätta en liten skärm och vi sitter ofta här med ett par elever eller tittar på 
läxor och går igenom och då fungerar det så jag tycker det här är väldigt idealiskt. (L2).

L4 beskriver attityder och bemötande angående grundsärskolan och lärande som kollegor i 
grundskolan har uttryckt;

Man får ju ofta höra sådär när man började i särskolan och sådär att det går ju så sakta för 
dem och du kommer att märka det, att det går sakta liksom och när det väl ges någon ser 
något resultat så blir man fantastiskt glad och det händer inte så ofta ja men den 
mentaliteten tycker jag,  men jag tycker att det är mer än så faktiskt, jag tycker det är man 
märker ju väldigt mycket utveckling på olika plan för jag tycker på det sociala planet 
märker man ju mer ibland nästan än på det det teoretiska planet (L4).

L4 menar vidare att alla elever i klassen har kommit från grundskolan. De hade en tuff tillvaro 
där och var alltid sämst i klassen, inga nära vänner och alltid utanför.  När eleverna kom till 
särskolan var första gången som de kände att de var del av en grupp och likadant var det med 
undervisningen menar L4. 

Och likadant med undervisning och sådär att de blivit utplockade och suttit själva med en resurs 
och så har de andra tjugo suttit i klassrummet och haft sin grupp och haft sin gemenskap liksom 
och sedan får man träffas på rasterna och sedan plockas man ut igen och sen får man träffas på 
lunchen och sen plockas man ut igen och sådär så jag märker framförallt en utveckling här i det 
sociala verkligen och med det sociala kommer ofta det kunskapsmässiga också för att mår du 
bra så kommer du att lära dig bättre också. Mår du inte bra i skolan kommer du inte lära dig 
speciellt mycket heller men så att det blir en fortlöpande bedömning hela tiden men man märker 
att det går liksom hand i hand det här med utvecklingen rent kunskapsmässigt går hand i hand 
med det sociala välbefinnandet. (L4).

Sammanfattning
Alla fyra lärare hade från början ambitionen att arbeta i grundskolan och då i lite olika stadier 
men på grund av omständigheter och tillfälligheter har de hamnat i grundsärskolan och där 
trivs alla väldigt bra. Två av lärarna har lång erfarenhet från både grundskolan och 
grundsärskolan medan två av lärarna egentligen utbildat sig för högstadiet/gymnasiet. Här kan 
paralleller dras till policy enactment och att lärarnas hållning till policy kan se väldigt olika ut. 
Det är olika traditioner som träder in i skolan och som utifrån var och ens förställning bidrar 
till att tolka och omvandla policydokumenten i grundsärskolan. Lärarnas elever har nästan all 
undervisning tillsammans med sin grundsärklass. Lärarna pratar om att spridningen i ålder på 
deras elever kan vara en svårighet. En lärare beskriver hur det var för eleverna innan de kom 
till grundsärskolan. Eleverna upplevde då ett utanförskap i både kamratskap och undervisning. 
Utifrån ett policyperspektiv kan dessa uttryck ses som att policydokument för grundsärskolan 
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respektive grundskolan tolkas olika och att respektive skolform bygger på olika kvalitéer 
inom sociala och teoretiska kunskaper för eleverna. En lärare lyfter attityder som denne 
möttes av från andra lärare när denne började att arbeta i grundsärskolan. Vilket kan ses som 
ett uttryck utifrån policyperspektivet när det är olika policydokument för grundskolan och 
grundsärskolan vilka kan bidra till och förstärka föreställningarna om utbildning och lärande 
för varje skolform. 

Lärarna beskriver vad bedömning innebär för dem

Vid frågan vad det första de kom att tänka på om bedömning, uppgav några av lärarna att man 
bedömer för att se vad barnet kan och befinner sig och vidare tydliggör bedömningen vilka 
insatser som behövs för fortsatt utveckling. Den viktigaste anledningen menar en lärare är att 
bedömning hjälper oss lärare att ta fram rätt arbetsuppgifter som både utmanar och stöttar 
lärandet. En lärare uttryckte att bedömning är att se hur mycket en elev klarar av och var 
eleven ligger i förhållande till kunskapskraven och att det finns med i tankarna hela tiden 
under skoldagarna. En annan lärare menade att det första som dök upp i tankarna var betyg. 

Alltså det första ordet som dyker upp är ju betyg egentligen är det faktiskt och det kanske 
inte alltid är det bästa för betyg är verkligen, det är ju bara en bokstav liksom men det är så 
mycket mer runt det än bara en bokstav liksom det är jättemycket det handlar om så handlar 
det liksom om kunnande i allmänhet och sådär och liksom att man att lärarens uppdrag är att 
se till att eleven faktiskt har en chans att nå upp till det betyget den faktiskt kan nå upp till 
tänker jag (L4).

L3 menar att det finns två spår med bedömning det ena är synliggöra vad eleverna behöver 
träna och jobba med och genom bedömning upptäcka om uppgifterna är för svåra eller lätta. 
Den andra spåret är att bedömningen utgör underlag till att så småningom kunna betygssätta 
eleven. L2 menar att bedömning inte behöver vara något negativt.

Jag ser det inte som något negativt i sig utan det är väl snarare att hitta enkla och bra 
bedömningsmetoder som gagnar både barn, föräldrar och mig som pedagog också och det 
är ju inte riktigt klart än man gör lite olika man försöker leta efter metoder som ska passa 
och alla ska orka med, vi hade det här, vad hette det nu då när vi skrev så in i nordens 
mycket, ett köpt system, när man skulle måla med färger och staplar, nu har jag glömt bort 
orden. (L2)

Sammanfattning
Alla fyra lyfter att bedömning är ett bra verktyg för att hitta rätt nivå för elevernas lärande. De 
menar att bedömning har den viktiga egenskapen att visa var eleven befinner sig, vad de 
behöver utveckla och hur de kan utvecklas vidare. Den samlade bedömningen utgör även ett 
underlag till framtida betyg. Utifrån policy enactment kan grundsärskolans bedömningspolicy 
tolkas som att bedömning har en positiv inverkan på grundsärskolans verksamhet och 
elevernas kunskaper. En lärare efterlyser bedömningsmetoder som gagnar lärare, föräldrar och 
elever. En lärare pratar om betyg i förhållande till bedömning och menar att egentligen är det 
bara en bokstav som inte säger så mycket. Lärarnas beskrivningar sett ur ett policyperspektiv 
kan ses som uttryck för att policyn rörande kunskapskrav och bedömning utgör möjligheter 
men även svårigheter.

Lärarna berättar om kompetens angående bedömning

När vi pratade om vilken kunskap och kompetens lärarna har om att bedöma elevernas 
kunskapsutveckling så uttryckte de två som arbetat längst på grundsärskolan att de inte fått 
någon speciell utbildning kring det. Den kunskap de har, har de införskaffat bland annat 
genom erfarenhet. De andra två lärarna som ganska nyligen har tagit lärarexamen menar att 
det ingick bedömning i lärarprogrammet men en av dem uttryckte att det kändes så långt från 
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den riktiga världen så det var svårt att ta till sig det under utbildningen. L4 kom knappt ihåg 
att det diskuterades bedömning under utbildningen även om L4 var medveten om att det 
skedde och att man är medveten om det just då att man har användning av den kunskapen i 
framtiden så är det svårt att omvandla det i praktiken. Den andra relativt nyexaminerade 
läraren berättar att under  utbildningen arbetade de mycket med läroplanen och 
kunskapskraven. De fick även testa att göra egna bedömningsmatriser och liknande utifrån 
skolans styrdokumenten. För övrigt berättar alla fyra lärarna om att de själva läst sig till 
kunskap genom läroplaner, skolans styrdokument och genom samtal med kollegor på skolan. 
Vid implementeringen av den nya läroplanen var det informationstillfällen kring den minns 
två lärare. Två av dem uttrycker också att de fått material och information om bedömning av 
specialpedagoger. Några av lärarna har även gått kurser och utbildning som skolverket har 
haft om bedömning på grundsärskolan. 

Alltså vi har pratat mycket om bedömning här på skolan men sen har vi varit iväg förra året 
var vi iväg på en tvådagarsutbildning i Stockholm, då var det inte bara bedömning utan allt 
inom särskolan då liksom men till största delen var om bedömning, hur man ska tänka, hur 
man ska jobba med bedömning, hur man ska se på kunskapskraven och lite sådana saker.
(L1)

Flera av lärarna anser att de absolut inte är några proffs på att bedöma men att det är genom 
erfarenhet man lär sig. En svårighet som en lärare lyfter är att skaffa sig erfarenhet i att sätta 
betyg eftersom betygssättning inte sker så ofta.

Eftersom vi inte haft så många elever och att det inte varit betyg så länge så är det ju inte så 
många tillfällen som det har gällt och då kan man ju inte säga att man känner sig säker på 
det på något vis.(L3)

Även L4 berättar om osäkerheten kring betygssättning;
Jag har satt betyg två gånger, skrivit omdömen en gång bara så jag känner mig jädrigt färsk 
och sådär egentligen men jag känner väl att jag klarar av det man ska göra och att man får 
sitta och läsa på i läroplanen sådär och ja se vad som gäller för respektive ämne och liksom 
vad som gäller för respektive betyg och sådär och sedan bara känna efter vad det är som 
passar in på elevens kunnande helt enkelt, jag tycker nu har jag liksom jag har haft den 
uppfattningen att mina elever alltså jag är rätt klar över vad de ska få för betyg och sådär så 
jag är liksom inte haft några problem med det. (L4).

Två av lärarna upplever sig även som ganska ensamma när det kommer till bedömning. De är 
ensamma lärare i sin respektive grundsärskolverksamhet och de diskuterar inte bedömning i 
så stor utsträckning med andra lärare från grundskolan på sin arbetsplats. Diskuteras det 
bedömning så blir det på lärträffar eller andra möten men då fokuseras det på grundskolan. 
Lärarnas elever har andra lärare i vissa ämnen såsom idrott, hemkunskap och slöjd men de 
diskuterar inte bedömning sinsemellan utan var och en gör bedömning för respektive elev och 
ämne. Jag frågade lärare L3 om deltagande på möten om bedömning eller andra möten som 
övriga skolan har och L3 svarade så här;

ja, det är vi men inga bedömningsmöten för det gör de ju sig emellan så det deltar vi 
ingenting i sådär, nä (L3).

På L2 och L1 skolor fokuseras det just nu mycket på bedömning för grundsärskolan. L1 lyfter 
att de har lärarsamverkansträffar en gång i veckan och där de bland annat pratar pedagogiska 
planeringar, dokumentation, bedömning för både träningsskolan och grundsärskolan. De har 
även tagit upp och diskuterat värdeorden som exempelvis medverka och bidra som finns i 
kunskapskraven för att säkra upp och få ett likvärdigt tänk kring orden. 

Där diskuterar vi mycket om bedömningsmallar i både träningsskolan och grundsärskolan, 
hur vi ska tänka, hur vi tycker om värdeorden och lite sånt, jag gjorde en egen för att säkra 
upp min egen bedömning inför betygsättande och den ska vi nu jobba utifrån för och sen är 
det så här vi tolkar det för det är ju det som skolverket säger att alla får ju, alltså kommun 
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eller skola får ju tolka och göra på sitt sätt så som dom tycker ska vara, vilket är 
jättekonstigt på ett sätt för det blir ju ingen likvärdig bedömning men vi har ändå sett när vi 
varit på utbildningarna att vi har ett ganska lika tänk kring orden medverka, bidra och sådär. 
(L1)

L1 efterlyser mer träffar för grundsärskolan för att diskutera bland annat bedömning och 
värdeord för att få mer samsyn inom grundsärskolan och för att bland annat utbyta tips, ideér, 
erfarenhet och metoder L1 menar att förutsättningarna för lärare i grundsärskolorna ser 
väldigt olika ut eftersom det i en del kommuner kanske det endast finns två grundsärskollärare 
medan det i andra kommuner finns betydligt fler. 

Sammanfattning
Resultatet visar att lärarnas utvecklande av kompetens är mycket upp till den enskilde läraren 
själv att skaffa. Arbetsplatsen har försett lärare med policyn i form av läroplaner, 
styrdokument och på vissa skolor även tid för träffar men det egna engagemanget är viktigt 
för att skaffa sig kunskap. Kunskapen om att bedöma elever har införskaffats till största delen 
internt på skolan. Gemensamma kompetensutvecklande aktiviteter förekommer på de 
intervjuades skolor men i olika omfattning. Utifrån policyperspektivet visar resultatet att tolka 
och översätta läroplanen till praktik ligger till stor del på den enskilde läraren och kan då bli 
väldigt olika. Lärarna visar en olikhet i hur skolor arbetar med att utveckla sin 
bedömningspraktik. En del av lärarna har kollegor att diskutera läroplan, kunskapskrav och 
mål med och några andra lärare får klura enskilt på hur de ska göra. Den största kunskapen 
erhåller man genom erfarenhet, menar en lärare. I lärarnas lärarutbildningar utgjorde kunskap 
om bedömning ingen eller en väldigt liten del av utbildningen. Några lärare efterlyser mer 
samsyn för bedömning inom grundsärskolan genom träffar med andra grundsärskolor. Sett ur 
policy enactment visar resultatet att lärarna själva och tillsammans med kollegor försöker 
hantera, tolka, översätta och förhålla sig till policyn rörande kunskapsuppdraget efter de 
förutsättningar som finns på respektive skola.

Hur lärarna gör när de bedömer elevernas 
kunskapsutveckling

Lärarna berättar om användandet av läroplanen

Alla lärare utgår från läroplanen i sin undervisning men de gör det på lite olika sätt. Två av 
lärarna tittar i läroplanen inför utvecklingssamtalen för att se vad de har gjort och vad 
läroplanen säger om det. De kollar också upp i tidiga år vad eleverna ska kunna i sexan för att 
uppskatta om de kommer att uppnå målen. En annan lärare använder läroplanen när det skrivs 
pedagogiska planeringar och när det ska sättas betyg. Flera tycker att läroplanen visar tydligt 
vad eleverna ska kunna. En av lärarna upplever däremot tvärtom att läroplanen är luddig och 
har därför utarbetat egna bedömningsmallar för alla ämnen utifrån de kunskapskrav som 
finns. 

Vi har inriktat oss väldigt mycket på bedömning de sista  eller det här året, där har vi lagt 
mycket lärarsamverkansträffar och liknande på att diskutera bedömning och sån´t så att det, 
det har varit mycket fokus på bedömning just för att den är ganska otydlig och man får inga 
tydliga direktiv heller så att mycket egna tolkningar hela tiden.(L1) 

L2 använder läroplanen även för att göra en riskbedömning som lämnas in till rektorn. Om en 
elev inte förväntas att nå upp till målen så kanske anledningen är att eleverna är felplacerade 
och ett ställningstagande måste göras tillsammans med föräldrar, rektor och lärare.

Kommer de att nå målen? För det kan vara så att de är felplacerade och de flesta kan man ju 
med ro säga att ja men...även om du bara går i ettan så är det här inga problem men med andra 
kan man behöva höja ett varningens finger till föräldrarna och säga att ...eller kanske inte i ettan 
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då säger man inte så mycket men när man går i trean och märker att glappet till kamraterna har 
ökat och såhär och jag känner mig lite osäker, kanske behövs en ny utvecklingsbedömning, 
kanske finns andra alternativ som vore bättre. (L2)

Alla lärare skriver, mer eller mindre, pedagogiska planeringar för olika ämnen för att 
tydliggöra vad och hur de ska bedöma inom ett kunskapsområde. En lärare menar att 
pedagogiska planeringen hjälper att hålla fokus på det som ska göras. En av lärarna skapar 
pedagogiska planeringar innan ett kunskapsområdet startas upp. Läraren utgår från 
kunskapskraven och de förmågor som ska uppnås i ämnet. Läraren konkretiserar de mål som 
ska uppnås när arbetsområdet är avklarat och målen finns med hela tiden när man tittar på 
elevernas arbetsprestationer. Läraren menar att målen kan komma att förändras och det gäller 
att vara flexibel.

Sen kan ju det förändras det beror ju man får vara lite flexibel för det kan ju komma upp 
helt andra saker i ämnesområdet då kanske man får lägga till något mål eller kanske just då 
plocka bort något mål, det hinner vi inte med i det här nu för nu blev det så här istället, 
flexibiliteten, men utgår alltid ifrån något kunskapskrav någon förmåga och tittar på och 
bygger upp hela området men sedan är eleverna väldigt, i min klass är de väldigt delaktiga 
själva i hur vi ska göra när vi jobbar med det, alltså ska vi använda datorn? Ska vi titta på 
filmer? Eller ska vi? De får vara med och diskutera fram arbetssättet (L1).

L1 menar att det är ett bra sätt att träna eleverna i att själva bli medvetna om hur de kan lära 
sig och det blir mer spännande när de varit delaktiga i processen själva. Självklart menar L1 
så får man som lärare trycka på saker som man vill att de ska kunna och som ska komma med. 
L1 presenterar området och målen men sedan får eleverna vara med och diskutera hur man 
ska göra för att nå målet.

Sammanfattning
Lärarna nämnde läroplanen och styrdokumenten mer eller mindre ingående. Lärarna uppger 
att de uppfattar läroplanens riktlinjer på olika sätt. En lärare har gjort egna bedömningsmallar 
som används på skolan eftersom läroplanen upplevs luddig. Förhoppningen är att hela skolan 
och även högstadiet ska använda mallarna för att få mer likvärdiga bedömningar. Genom 
lärarnas utsagor framgår att de är medvetna om att verksamheten utgår från olika policyn 
såsom skolans nationella styrdokument men att användandet ter sig olika. Det som framträder 
i resultatet är att en lärare är speciellt aktiv i att använda styrdokumenten medan övriga lärare 
använder styrdokumenten lite mer sporadiskt. Det gemensamma för lärarna är att de utgår 
från förmågor och kunskapskrav i läroplanen för att skriva pedagogiska planering men även 
där visar resultatet att lärarna gör på olika sätt och de betonar vikten av pedagogiska 
planeringar olika i sin undervisning. Här visar lärarna tydliga exempel på hur de tolkar, 
översätter och förhåller sig till de policy som finns i grundsärskolan och hur de aktivt 
omvandlar och levandegör policy och riktlinjer till att fungera i praktiken. 

Lärarna berättar om sammanhang och metoder

När lärarna resonerar i vilka sammanhang de bedömer elevernas kunskapsutveckling så säger 
alla spontant att de bedömer egentligen hela tiden och i alla sammanhang. L1 menar att man 
har en formativ bedömning hela tiden och menar att utmaningen är att få till naturliga 
bedömningssituationer. 

Alltså man har ju en formativ bedömning hela tiden när man tittar på deras arbeten och hur 
de har utvecklas och vad de ska gå vidare med, det gör man konstant och det är ju där...man 
försöker titta på alternativ hur man kan göra det på ett effektivt och lätt sätt så att det 
kommer ganska naturligt...vi använder mycket...en till en datorer och där använder vi 
mycket digitala verktyg och i de verktygen så finns det bedömningsmatriser så att om de 
jobbar i matte på nätet i det här programmet så kommer det upp på min dator, ja men nu har 
de klarat kunskapskravet i addition till exempel. (L1).
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L1 använder ofta datorn när det ska bedömas i olika ämnen. L1 berättar att när de arbetar med 
temaområden i So, exempelvis forntiden, så läggas ibland in något som heter Kahoot, vilket är 
ett frågesportsprogram till datorn. Eleverna tycker det är väldigt roligt och där finns frågor om 
det som eleverna har arbetat med för att se vad de snappat upp och vad de inte har förstått. 
Det kommer upp statistik direkt på vilka frågor som varit svåra och som de behöver fördjupa 
sig lite mer i. Resultaten sparas och man kan titta på hur eleverna utvecklas över tid.  L1 
tycker att datorn är ett bra verktyg för bedömning och i och med att den används ganska 
mycket så har de upptäckt att eleverna har utvecklats väldigt mycket under de år L1 har haft 
dem. 

Jag har märkt att mina elever utvecklas jättemycket när det gäller läs och skriv och när det 
gäller matematiken för det finns så mycket bra verktyg och så mycket bra program för dem 
att snappa upp, de har talsyntes som läser upp det de skriver så att de hör att det blir bra 
texter och meningar och sånt jättemycket utveckling men sen jobbar vi mycket dubbelt alltså 
dom har sina papper och penna, skriver och dom arbetar med arbetsschema i svenska där det 
är både läsning i böcker och skriva i böcker men blandat med uppgifter på datorn och 
liknande en variation helt enkelt (L1).

Flera av lärarna påpekar att det är lättare att bedöma i vissa ämnen. Svenska och matematik 
upplevs som ämnen som är lättare att se elevernas progression i än exempelvis SO och NO 
ämnena. 

Jag tycker nog so/no är svåraste ämnena, det är så mycket verbalt, man försöker illustrera , 
rita och måla och sådär så att det blir mycket prata under de tidiga åren tycker jag man får 
repetera mycket, lägga grunden och då får man tänka att man får ta om eller kanske inte ta 
om det ska jag inte säga för det kan finnas där men att man måste jobba lite mer med det, 
bekräfta lite mer, överinlära så gäller överhuvudtaget, har de det i långtidsminnet så sitter 
det men jag menar det här med so/no är ju så flyktigt och det händer så mycket saker. (L2).

L3 lyfter att för det mesta bedöms eleverna när de håller på med sina arbetsuppgifter.
Vi trycker ju väldigt mycket på svenska och matten och lite engelska men allra mest svenska 
för det är stora svårigheter för dem som går här så att det är liksom basen för att fortsätta förstå 
i de andra ämnena...(L3).

L3 menar att bedömningen som görs dagligen går ut på att se om de förstår texten, förstår 
innehållet, kan läsa mellan raderna och när man resonerar vad texten handlade om då är 
bedömningen om det är rätt svårighetsgrad på texten. Vare sig det är en för svår text eller för 
lätt text så kommer eleverna inte vidare i sin utveckling. 

Om det är uppgifter de lär sig något av om de ställer frågor och verkar undrande inför det de 
ska göra då kan man ju ta ett resonemang och sedan fortsätta jobba med arbetsuppgifterna 
och då kommer de ju vidare än om det bara går alltför lätt då är ju bedömningen att nu var 
det inte någonting att bita i (L3).

L2 bedömer ofta när eleverna gör praktiska uppgifter och oftast då i so/no. L2 observerar hur 
aktiva de är på lektionerna, hur mycket de förstår och kan. 

När vi samlas och pratar för jag anteckningar själv, skriver ner och sen tänker man till varje 
dag, när man får följa barnen så ser man ju vilka som kan det som jag inte kan se är ju so/no 
som jag inte tycker jag kan, det andra kan jag ju bara pricka av då ser man ju vilka som 
kommer vidare i diskussioner vissa kan ju vissa ord men andra kan ju tänka till lite längre 
och det är ju också till ett högre betyg i praktiken, det är det ju och att de kan dra lärdomar 
av det dom lärt sig och så föra det vidare i en annan diskussion då blir man ju jätteglad och 
märker att jaha den här har ju förstått. (L2)

Att titta i läromedlen om uppgifter har gått bra eller inte är en bedömningsmetod som flera 
lärare använder. Att bedöma elevernas kunskaper kan vara en svårighet på grundsärskolan när 
det kan tyckas som att kunskaperna försvinner eller att kunskaperna inte alltid finns där. 
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Problemet är ju att när jag gör en bedömning ena dagen så kan de ha tappat den en annan dag 
det är ju det som är lite svårt och när de inte kan läsa och skriva så kan jag inte göra några 
skriftliga utan det blir ju mer muntligt (L3).

Även L2 är inne på att kunskaperna skiftar och lyfter en önskan om att det fanns en liten 
lathund där elevernas kunskaper kunde bockas av allteftersom.

En del är ju rätt så allmänbildade av våra barn och sen är det ju jag menar årstidsväxlingar 
och det här, man gör experiment , vatten och det här då är det ju så praktiskt och dom har 
minnesbilder, det kommer de ihåg lätt men jag tycker det är svårt att liksom som man kan 
göra med andra barn, kan kolla skriftligt kanske och se hur mycket utan här är det ju lite 
dagsform, ena dan, nu har vi hållit på och pratat om månader och har som mål att de ska 
kunna dem, ja ena dan men så kan de iallafall inte mars, maj, juni och juli så att det kan man 
ju lätt genom att peka eller dom rabblar och dom berättar och så men jag tycker det är svårt 
att få någon riktigt på ett papper tydligt så man bara kunde checka av. (L2).

Alla lärare menar att man har sitt bedömningsunderlag dokumenterat i huvudet. Ibland 
klottrar de ner lite anteckningar men har inte något egentligt utarbetat sätt att aktivt 
dokumentera. Den lärare som använder datorn menar att viss dokumentation sker i samband 
med det. L1 använder elevernas arbetsschema i svenska för att bedöma om de klarat 
uppgifterna och för att se vad nästa steg blir. Läraren använder även arbetsschemat som en 
dokumentation över deras prestationer. Flera av lärarna uppger att de skulle vilja ha något 
gemensamt kartläggningsmaterial i särskolan för att på så vis få dokumentationen samlad. 
Lärarna beskriver att de dokumenterar mest i form av anteckningar och då blir det mest för 
deras egen del vilket en lärare lyfter kan bli problematiskt vid längre sjukdomsperioder eller 
annan frånvaro om en annan lärare behöver ta vid. Flera efterlyser metoder för bedömning 
eller att det vore önskvärt med mer styrning kring det.

Bedömning blir teoretiskt på något sätt, trubbigt, man skulle vilja ha det bredare på något 
sätt och man skulle ha nåt lika för alla inte att man i varje kommun ska hålla på pula utan 
att man kanske kunde få lite mer hjälp uppifrån när man nu har tänkt att det ska vara så här.
(L2)

Lärarna uppger att återkoppling är viktigt för att eleven ska bli delaktig i sitt eget 
lärande. Återkopplingen sker oftast i samtal enskilt med eleven och ibland i grupp, det 
beror på vad målet är. L3 menar att eleverna måste få feedback på det de gör och på så 
vis växer de och kommer vidare. L3 menar att samtalstillfällena även är bra tillfällen för 
att stärka relationen mellan lärare och elev och eleven får muntligt delta i att prata om 
sig själv och var eleven står kunskapsmässigt. 

Det är riktigt intressant och det är nyttigt och bra tycker jag när de ser att det här har jag jobbat 
med nu och så här såg det ut för tre månader sedan, hur skrev jag då, vad gjorde jag då och vad 
gör jag nu och är det någon skillnad, nä eller ja, och de är med och ser, ja det är intressant att 
göra, det stärker dem.(L3)

Flera av lärarna berättar att de resonerar fram mål tillsammans med eleverna. Målen 
synliggörs sedan på olika sätt för eleven exempelvis kan de sitta i en pärm eller på 
väggen vid elevens arbetsplats. 

Då ser de ju väldigt tydligt när de har allt som en karta framför sig. (L3)

L4 lyfter att lärare måste uppmuntra och stötta elever att ta ansvar för sitt eget lärande. 
Det är viktigt att göra eleverna medvetna om att de kan själva. L4 lyfter att man ser om 
en progression har skett successivt exempelvis genom att elevens hand inte kommer upp 
i luften lika ofta och att det är inte ett tecken på att eleven inte kan utan ett tecken på att 
den faktiskt gör någonting eller gör mer än tidigare.  

Mycket handlar om progression tänker jag att man ser liksom att det har hänt någonting 
verkligen men sedan tänker jag att mycket sådär att våga ta för sig i sin undervisning är något 
man kan bedöma tänker jag, alltså att ta eget ansvar och sådär för ofta är eleverna så beroende 
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av vuxna och att de inte, de kan nog fast dom gör det inte för att det finns en vuxen i närheten. 
(L4).

Att eleverna blir så självständiga som möjligt både i skolan och för framtiden anser lärarna är 
viktigt. Kunskaper som man har nytta av i livet exempelvis, klockan och pengar är viktigt 
men lika viktigt anser några lärare är den sociala kunskapen. För att inte avvika för mycket i 
samhället så behöver eleverna lära sig att vara artiga och trevliga menar L2. L1 pratar hela 
tiden med sina elever om vilka mål som ska uppnås allt för att de ska få insikt i att lärandet är 
till för deras egen skull.

Det är hela tiden en dialog kring bedömningen om man säger så, ja men det här uppnådde vi 
inte riktigt, varför blev det så? Vad behöver vi träna för att nå dit? Allt är ju min syn är ju att 
dom ska bli så självständiga som möjligt och förstå sitt eget lärande så mycket som möjligt 
sen är det olika svårt för olika individer man får hjälpa på olika sätt så är det ju men det 
känns som en viktig utgångspunkt för att de ska kunna gå vidare, bedömningen är till för 
dem och för att de ska utvecklas vidare (L1).

Flera lärare lyfter en rädsla om att de kanske inte ser allt som ska bedömas. En lärare uttryckte 
det som att vara vardagsblind. L3 menar att en fara kan vara att inte våga utmana eleverna i 
den utsträckning man borde för att man inte tror att de klarar det. L1 berättar att elever med 
selektiv mutism finns i klassen och att det är väldigt svårt att bedöma eleverna. L1 funderar 
vidare var gränsen går inom ramen för lärares profession, hur långt kan man sträcka sig? L1 
har gjort hembesök och eleverna har filmat sig hemma när de utfört uppgifter osv men var tar 
ansvaret som lärare slut, hur långt ska man sträcka sig för att möjliggöra bedömning i sådana 
speciella situationer? L1menar att det  är viktiga frågor man måste ställa sig som lärare i 
grundsärskolan där eleverna har olika svårigheter och funktionsnedsättningar. 

Sammanfattning
Alla lärare uppger att de bedömer eleverna i det vardagliga arbetet. Genom samtal, 
observationer och dokumentation så kartlägger de var eleven befinner sig för att veta vad 
nästa steg blir. Här visar lärarna att de förhåller sig till och gör policy utifrån hur de tolkat att 
de ska bedöma elevernas kunskapsutveckling. Resultatet visar att lärarna uppmuntrar och 
stöttar eleverna till att ta ansvar för sitt eget lärande. Återkoppling sker ofta genom samtal 
både enskilt och i grupp vilket stärker och gör eleverna delaktiga i lärandeprocessen. Lärarna 
samtalar mer eller mindre med sina elever om vilka kunskaper och mål som ska uppnås. 
Lärarnas utsagor visar en vilja att eleverna utvecklar självständighet både i skolan och för 
framtiden. De observerar och iakttar  kunskapsutvecklingen i det dagliga arbetet och ingen av 
dem använder några uttalade tester eller prov utan använder sig av de läromedel, 
datorprogram eller uppgifter eleverna har i arbetsområdet och gör sina bedömningar utifrån 
det. Återigen blir det tydligt att lärarna tolkar, översätter och förhåller sig till grundsärskolans 
policy och att dessa tolkningar även kan få positiva effekter för elevernas kunskapsutveckling 
och även göra eleverna delaktiga i policyskapandet. Lärarna strävar efter att hitta rätt 
kunskapsnivå för att eleverna ska utvecklas vidare och flera efterlyser mallar, matriser eller 
material för att tydligare kunna se elevernas progression i ett ämne. En lärare tycks ha funnit 
ett bra verktyg för bedömning i datorn vilket även visats sig ha positiva effekter för det 
sammantagna lärandet för dessa elever. Utifrån policy enactment visar lärarna försök att hitta 
användbara metoder för att kunna få fatt i den kunskap som policydokumenten efterfrågar. I 
resultatet framkommer att flera av lärarna tycker det är lättare att bedöma konkreta 
kunskapsfärdigheter än när det är mer abstrakt ämneskunskap som efterfrågas i 
kunskapskraven. Dokumentation används som stöd i bedömningsarbetet. Lärarna gör små 
anteckningar vid observationerna och samtalen för att kunna titta tillbaka till dem för senare 
bedömning. Resultatet visar att lärarna inte har något utarbetat aktivt sätt att dokumentera 
utan flera lärare uppger att de har den mesta dokumentationen i huvudet. En svårighet som 
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några lärare uppger är att få grepp om elevernas kunskapsutveckling eftersom det eleven kan 
ena dagen kan nästa dag vara borta. Ytterligare en svårighet som framkommer är att elevernas 
olika funktionsnedsättningar så som exempelvis selektiv mutism, kan utgöra hinder för att 
utföra den bedömning som lärare är ålagda att utföra och betungande för lärare att själv finna 
lösningar. En lärare lyfter risken med  att inte våga utmana eleverna i grundsärskolan i den 
utsträckning man borde för att man som lärare inte tror att eleverna klarar det och på så vis 
går eleverna miste om den kunskapsutveckling som kunde ha skett. Utifrån policy enactment 
så strävar lärarna efter att tolka policyn och göra dem begripliga men resultatet visar att även 
bedömningspolicyn kan ifrågasättas utifrån egna värderingar för vad eleven kan tänkas klara 
eller inte klara.

Lärarnas erfarenheter av förändrade kunskapskrav

Flera av lärarna lyfter att det fokuserats alltmer på bedömning i skolan och de uppger att 
fokuseringen gäller även på grundsärskolan vilket en lärare menar märks i form av ökad 
arbetsbelastning. L2 menar att det krävs mer jobb, oro och funderingar om man gör rätt eller 
fel. Det krävs även mer funderingar kring hur man ska kunna åskådliggöra för föräldrar och 
barn så att de tydligt ser den framåtskridande utvecklingen. L2 förstår poängen med att målen 
ska vara tydliga för att kunna bli rättvis bedömd och för att bedömningen så småningom ska 
utmynna i betyg men menar att det är svårt och inte helt enkelt att bedöma nu när allt har 
blivit så teoretiskt. Det är inte lika roligt att arbeta som förr menar L2 eftersom det är så 
många måsten. 

Det var roligare förr när jag under eget ansvar visste vad jag gjorde, att det är mycket som 
kan trötta en, många måsten, det här roliga att undervisa och att vara med barn, det får man 
göra lite på rutin när man är gammal jag tror för de unga som kommer ut ..jag förstår att det 
är tufft om man då inte har någon erfarenhet av barn och kanske inte om undervisning och 
sedan är det så mycket åläggande hit och dit, det behövde inte jag när jag kom ut. (L2)

L4 tycker det diskuteras så mycket om betyg och bedömning i den allmänna debatten så att 
man blir mätt på det. Alla fyra lärare nämner att en risk kan vara om elever, föräldrar och 
lärare fokuserar för mycket på betyg och bedömning. L1 uttrycker att om det blir en mätning i 
om jag som elev duger eller ej då har bedömningen gått för långt utan bedömning ska vara 
något positivt, som en grund att stå på för att gå vidare och utmanas i. Vidare menar L4 att det 
får inte bli en tävlan elever emellan och det gäller att vi lärare är tydliga med vad bedömning 
är till för och vad den kan användas för. L4 menar att det inte är någon risk för tävlan eller 
hets hos eleverna för de bryr sig varken om betyg och bedömning.

Mina elever de man kan nästan säga att de inte bryr sig så mycket om hur de bedöms och de 
bryr sig inte om betyg  sådär de tänker nog inte så mycket att jag faktiskt bedömer dem i den 
här situationen och nu när vi sitter så här och gör det här och nu är det ju bara en elev här 
som ska ha betyg och han är ju även han är faktiskt den som är mest har reflekterat över 
det...för de andra vet att du inte ska ha betyg så då skiter dom i det kan man säga.(L4).

L2 lyfter att en risk med fokuseringen på mål och bedömning som råder kan vara att föräldrar 
har stora ambitioner för sitt barn men barnet har inte förutsättningarna att nå upp till det. 
Bedömning får inte bli på bekostnad av det egna måendet, vilket kan vara en risk menar L2. 

Jag har föräldrar som ligger med piskan på som kan vara som kanske inte riktigt förstår 
mina begränsningar då kan jag må mycket sämre än vad jag gjorde förut, förr kunde man 
säga, du har jobbat duktigt utifrån dina möjligheter och förutsättningar som det stod i 
läroplanen så har du gjort ett jättebra resultat men det kan man inte säga nu utan nu är det ju 
mer teoretiskt, du är halvvägs men du når inte dit, ja men jag vill dit, du kanske aldrig kan 
nå dit även om sliter hur mycket som helst och det är ju mycket svårare att lämna ett sådant 
besked och det är lätt att känna sig misslyckad, men det kan hända att det ändras över tid att 
man vänjer sig också det ska inte jag säga det är så pass nytt allting, alla håller ju på famlar 
lite. (L2)
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L3 lyfter att det är bra att det alltmer diskuteras bedömning på grundsärskolan. L3 har alltid 
tyckt att kunskapsbiten är viktig och blir nu stärkt i den uppfattningen. Att bedöma gör att 
man ser var eleverna ligger till och vad de behöver utveckla. L4 menar att det är rätt mycket 
bedömning i skolan och att det är en så pass naturlig del av skoltillvaron att man knappt 
reflekterar över det medan L3 lyfter att det sporrar till att utvecklas och lära sig mer om 
bedömning och få med eleverna i detta också. L3 berättar att i det senaste arbetsområdet så 
talades det tydligt om för eleverna vad de skulle kunna utifrån kunskapsmålen. L3 menar att 
eleverna är inte vana vid krav men att självförtroendet ökar om man känner att man uträttat 
något vilket är en början till att få med eleverna i sin egen kunskapsutveckling. 

För det är ju rätt att komma vidare det är ju inte bara den här omsorgsbiten att de ska må bra 
utan de ska ju faktiskt få kunskap för att kunna hantera sin vardag här framöver och så får 
man väl se vad som är möjligt och inte möjligt men man måste höja ribban och de måste få 
sträcka på sig så det är väl bra att det kommer mer och att man trycker på det 
liksom...tänker på det mer och mer det tror jag är bra så det känner jag verkligen är nåt som 
man måste komma vidare i. (L3)

Även L1 är också inne på att det har landat positivt med denna fokusering på bedömning i 
skolan. Det har gjort att grundsärskolan har börjat hitta bra former för bedömning ända från 
årskurs ett till årskurs sex inklusive träningsskolan. De har utarbetat en bedömningsmall som 
utgår från kunskapskraven och som spänner över alla ämnen och alla årskurser. 

Det känns tryggt på ett sätt för att som jag har ju en 4-6:a och när de kommer upp från 1-3 
till exempel till mig då har vi då vet jag att vi samma tänk vi har den här målen som vi 
jobbar utifrån och då kan jag kolla av där dom har gjort det här då behöver jag inte upprepa 
det kanske då vet jag att de klarar det istället kan jag bara kolla av det lite snabbt istället att 
helt blankt kommer upp och jag vet inte vad dom har gjort eller sådär, det är en trygghet att 
veta det och vi har inlett samarbete med den högstadieskola som är vår anvisningsskola 
kring att fortsätta med mallen där också så att man har hela spannet just för att det ska bli en 
trygghet och att eleverna liksom nästa lärare vet vad jag kan och hur mycket jag gjort och 
allting sånt. (L1)

Flera lärare diskuterar att höjda krav innebär att det måste dokumenteras mer för att ha ryggen 
fri och något på fötterna (L2). En svårighet eftersom vanan många gånger är att ha den mesta 
dokumentationen inne i huvudet. 

En lärare menar att mer bedömningsarbete kan höja eleverna och göra eleverna mer medvetna 
om sin kunskapsprocess men det är upp till läraren förstås att synliggöra det för eleverna. Vi 
lärare stärks och utvecklas också genom att det fokuseras mer på bedömning, kanske kommer 
det mer stöd och material framöver för grundsärskolan menar L3. L3 menar att kunskap ska 
vara något positivt och att det är upp till lärarna att se till att eleverna erfar det. Vidare menar 
L3 att det är svårt att bedöma elevernas kunskapsutveckling men samtidigt väldigt intressant. 
L4 menar att bedömning utgör en möjlighet för läraren att följa elevens kunskapsutveckling 
på ett tydligt sätt. L1 uppger att fördelar med bedömning är att det hela tiden dokumenteras på 
vilken nivå eleverna är på och visar vad de behöver för att utvecklas vidare. L1 tycker det är 
positivt att bedöma sina elever;

Jag tycker det är kul! Jag tycker det är roligt att sitta med den här mallen, det är jätteroligt 
(L1).

Sammanfattning
Lärarna uppger både positiva och negativa erfarenheter av de policyförändringar gällande 
förändrade kunskapskrav i grundsärskolan. De negativa effekterna upplevs som ökad 
arbetsbelastning och att det krävs mer oro och funderande kring bedömning. Lärarna uppger 
att de även måste finna sätt för att synliggöra den bedömda kunskapsutvecklingen för lärare, 
elever men även för föräldrar vilket de även uppger som en positiv effekt av 
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policyförändringen. En lärares utsaga vittnar om att ökade krav känns betungande och att det 
inte är lika positivt att arbeta längre med alla åläggande. En risk med policyförändringarna 
kring kunskapskrav som lärarna uppger är om det fokuseras för mycket kring betyg och 
bedömning. Bedömning måste vara något positivt och inte ett mätverktyg för om något är bra 
eller dåligt. Resultatet visar att bedömning bidrar till att strukturera skolarbetet och utgör även 
planeringsunderlag för fortsatt undervisning. En lärare menar att det måste tydligt framstå för 
elever och föräldrar vad bedömningen är till för och vad den ska användas till. Lärarna vittnar 
om att deras elever är olika insatta i bedömningsprocessen. En lärare menar att dennes elever 
inte alls är medvetna om att de blir bedömda. Flera lärare lyfter att bedömning får inte gå så 
långt så att det blir på bekostnad av elevernas välbefinnande. Utifrån policy enactment visar 
resultatet att skolans bedömningspolicy är en viktig del av lärarnas profession. Återigen 
synliggörs olikheter i lärarnas tolkning och översättningar av policy och i vilken grad de gör 
föräldrar och elever delaktiga i detta. 

Flera lärare lyfter det positiva med att det diskuteras alltmer bedömning för grundsärskolan. 
Denna policyförändring bidrar till att lyfta fram det kunskapsinriktade lärandet som jämvikt 
till det traditionella omsorgsinriktande lärandet. Det är bra för grundsärskolans elever att 
ribban höjs för kapaciteten för kunskapsutveckling finns. Resultatet visar att 
policyförändringen gällande kunskapskraven även bidragit till att en av grundsärskolorna har 
börjat hitta former för sin bedömning. En lärare i den skolan har utarbetat egna 
bedömningsmallar utifrån kunskapskraven för att underlätta och göra bedömningen mer 
likvärdig inom grundsärskolan. Här ses exempel på hur lärare gör policy och på så vis uppstår 
en egenskapad bedömningspraktik på skolan utifrån egna tolkningar, policy enactment. En 
lärare vittnar om att mallarna utgör en trygghet. Resultatet visar att lärarnas resonemang kring 
kunskapsbedömning handlar mycket om att finna kvaliteter i elevens lärande vilket i sin tur 
bidrar till att utveckla eleverna så långt som det är möjligt. Här syns att policyförändringar 
och lärarnas tolkningar av dessa har positiva effekter för elevens lärande men även för 
lärarnas yrkesroll.
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Diskussion

Syftet med denna studie är att undersöka hur några lärare i grundsärskolan beskriver sina 
erfarenheter kring bedömning av elevernas kunskapsutveckling. Ambitionen i 
diskussionsdelen är att knyta samman bakgrund, tidigare forskning, teori och resultat 
tillsammans med egna slutsatser. Det framkom många aspekter i intervjuerna men fokus riktas 
mot det som var mest intresseväckande i förhållande till studiens syfte och frågeställningar.

Resultatdiskussion

Vad är lärarnas erfarenheter av bedömning och av förändrade 
kunskapskrav?

Två av de intervjuade lärarna kommer från högstadie- och gymnasietraditionen där betyg är 
en mer dominerande form av bedömning än i de lägre åldrarna och likt Berthén (2007) och 
Skolverkets rapport (2001) väcks en fundering kring vad som händer med undervisning och 
bedömning när lärare från olika traditioner träder in i särskoleverksamheten och som här i 
tidigare år. Det som blir synligt i transkriberingen av intervjuerna och till viss del i 
resultatdelen är att högstadielärarna lyfter ordet betyg oftare än de två lärare som kommer från 
grundskolans lägre åldrar. Lärare L4 lyfte ordet betyg redan i inledningsskedet av intervjun 
för att vad bedömning innebar. Utifrån policyperspektivet och Ball m. fl (2011) visar 
resultatet att olika professioner träder in i skolan och blir delaktiga aktörer till att tolka och 
omvandla bedömningspolicy. Lärarnas hållning till policy kan se väldigt olika ut. De 
intervjuade kommer från olika traditioner och utifrån var och ens föreställning bidrar de till att 
tolka och omvandla policydokument i grundsärskolan. Varje lärare kan utifrån sin 
föreställning bedöma elevernas kunskapsutveckling och utifrån sina tolkningar av 
bedömningspolicyn.

Studiens resultat visar att alla lärare befinner sig i ett pågående bedömningsarbete. Några av 
lärarna uppger att deras respektive skola arbetar medvetet med skolans policytexter som 
exempelvis, läroplaner, kunskapskrav och pedagogiska planeringar om än i varierande 
omfattning medan andra lärare arbetar mer självständigt med det. Den kompetens kring 
bedömning som lärarna besitter har de till stor del skaffat sig internt på skolan både 
självständigt och till viss del tillsammans med kollegor. En stor del av 
bedömningskompetensen utgörs av praktisk erfarenhet. Några lärare har även utbildats om 
bedömning genom externa kurser som skolverket haft. Utifrån policyperspektivet och Braun 
m. fl. (2011) visar resultatet att bedömningskompetensen till stor del är egenutvecklad och det 
är oftast upp till den egna individen att införskaffa vilket kan utgöra att kvalitén på 
bedömningen varierar beroende på skola och lärare. Lärarna tolkar, översätter och förhåller 
sig till hur och vad som ska bedömas utifrån skolans policy och dessa tolkningar kan bli 
väldigt olika.

Lundahl (2014) och Martone och Sireci (2008) menar att det är viktigt att lärare bedömer de 
kunskaper som uttrycks i skolans styrdokument. De intervjuade uppger att det inte alls eller i 
liten grad ingick någon kunskap om bedömning i deras utbildning. En av de intervjuade 
utmärkte sig genom att uppge att under lärarutbildningen tränades det till viss del på att göra 
bland annat bedömningsmatriser utifrån skolans styrdokumenten. Trots detta visar resultatet 
vilket är i enlighet med Lundahl (2014) att kunskap om bedömning är en brist på många 
lärarutbildningar. Det kommer att krävas ordentliga satsningar om lärare ska få kompetens om 
bedömning i den utsträckning så att det kan användas som ett professionellt verktyg i lärandet. 
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I en försiktig tolkning av lärarnas olika bakgrunder och traditioner synliggör resultatet att den 
lärare som även under sin lärarutbildning arbetade med läroplaner, matriser osv. besitter mest 
bedömningskompetens även i skolan. Läraren har utarbetat mallar, utgår från läroplanen i 
undervisningen och tar aktivt och medvetet med sina elever i bedömningsprocessen i ett 
försök att använda bedömning som ett professionellt verktyg för lärande och har därmed 
förstått bedömningens värde. Utifrån policyperspektivet och Braun m. fl. (2011) visar 
resultatet att läraren försöker leva upp till krav som läraren tolkar som riktiga utifrån 
bedömningspolicy. Här syns tydligt att policy enactment sker från lärarens sida när denne 
förhåller sig till bedömningens betydelse.

Bedömning går ut på att tolka elevens prestationer och då måste varje lärare var klar över vad 
som ska bedömas. Vad som ska bedömas måste definieras tydligt. (Lundahl 2014, Martone & 
Sireci 2008). Utifrån lärarnas berättelser är intrycket att de har kunskap om hur mål- och 
kunskapskraven fungerar men att den kunskapen inte är alltid är tillräcklig för att utarbeta 
tillfredsställande metoder och redskap för bedömning i grundsärskolan. Utifrån 
policyperspektivet och Braun m, fl. (2011) visar resultatet att lärare har riktlinjer att följa och 
åläggs att tolka, omvandla och synliggöra dessa vilket studiens resultatet visar kan vara en 
svårighet och en osäkerhet uppstår för hur det ska lösas. Hur läraren löser och synliggör utgör 
en del av kontrollen av verksamheten vilket L1 uttryckte som att ”för att ha ryggen fri” när 
denne pratar om ökade krav på synliggörande i form av dokumentation för grundsärskolan.

Den nuvarande läroplanen för grundsärskolan (2011a) har funnits i fyra år och studiens 
resultat visar att några lärare uppfattar kunskapskraven som tydliga och av en uppfattas de 
som otydliga. En lärare har arbetat fram policy i form av bedömningsmallar utifrån 
kunskapskraven på grund av den upplevda otydligheten. Martone och Sireci (2008) menar att 
ett första steg för att kunna synliggöra skolans mål, syfte och vilka kunskaper som krävs, är 
att lärare på djupet tolkar skolans styrdokument. De menar att tolkningarna konkretiseras 
sedan i undervisningen. Vidare menar de att läroplanerna redan är konkretiserade av staten 
men att det är upp till lärarna att översätta dessa mer exakt till undervisningen. Utifrån 
resultatet kan man här dra paralleller till det som Ball m. fl. (2011) kallar ”policy actor” vilket 
även Löfdahl och Perez (2010) lyfter, hur lärare formar sin praktik utifrån policy och många 
gånger efter förväntningar. 

En av lärarna lyfte ordet ”teoretiskt” ofta under intervjun och i den bemärkelsen att det nu 
blivit så teoretiskt i grundsärskolan mot förr. Utifrån Braun m. fl. (2011) och 
policyperspektivet angående policyförändringar visar resultatet att kraven på synliggörande av 
bland annat elevernas kunskaper i grundsärskolan har ökat. Lärarna upplever en osäkerhet och 
blir stressande över att inte veta hur dessa krav kan uppfyllas. Förändrade kunskapskrav i 
grundsärskolan innebär mer arbete, oro, funderingar för lärarna men policyförändringarna 
innebär även att det kunskapsinriktade lärandet betonas vilket höjer kvalitén i grundsärskolor 
och även kvalitéter i elevens lärande.

Flera lärare lyfter det positiva med att det diskuteras alltmer bedömning för grundsärskolan. 
Denna policyförändring bidrar till att lyfta fram det kunskapsinriktade lärandet som jämvikt 
till det traditionella omsorgsinriktande lärandet. Det är bra för grundsärskolans elever att 
ribban höjs för kapaciteten för kunskapsutveckling finns. Resultatet visar att 
policyförändringen gällande kunskapskraven även bidragit till att en av grundsärskolorna har 
börjat hitta former för sin bedömning. En lärare i den skolan har utarbetat egna 
bedömningsmallar utifrån kunskapskraven för att underlätta och göra bedömningen mer 
likvärdig inom grundsärskolan. Här ses exempel på hur lärare gör policy och på så vis uppstår 
en egenskapad bedömningspraktik på skolan utifrån egna tolkningar så kallad policy 
enactment. En lärare vittnar om att mallarna utgör en trygghet. Resultatet visar att lärarnas 
resonemang kring kunskapsbedömning handlar mycket om att finna kvaliteter i elevens 
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lärande vilket i sin tur bidrar till att utveckla eleverna så långt som det är möjligt. Här syns att 
policyförändringar och lärarnas tolkningar av dessa har positiva effekter för elevens lärande 
men även för lärarnas yrkesroll.

Hur gör lärarna för att bedöma elevernas kunskapsutveckling?

Dokumentation används som stöd i bedömningsarbetet och för att kunna se elevernas 
utveckling över tid. Lärarna antecknar ibland vid observationer och samtal men har inte något 
utarbetat aktivt sätt att dokumentera. Flera av lärarna uppger att den mesta dokumentationen 
finns i huvudet. I resultatet framkommer att några lärare gärna vill ha mer utarbetade riktlinjer 
och mer konkretiserat, hur och vad som ska bedömas, från central nivå vilket en lärare 
uttrycker, ”så att alla slipper pula själva” (L2). Utifrån policyperspektivet visar resultatet att to  
do policy, alltså att omvandla riktlinjer till praktik inte alltid är så enkelt. Bedömningen av 
elevernas kunskaper har flera funktioner. Dels utgör det ett kontrollverktyg för att upprätthålla 
och säkra kvalitén i grundsärskolan men det som framträder i resultatet är att bedömningen 
används för att lyfta den dagliga pedagogiska verksamheten och då som ett didaktiskt verktyg 
för att ta reda var eleven befinner sig i sin utveckling och vad eleven behöver för att utvecklas 
vidare. Enligt Löfdahl och Perez (2010) har kraven på synliggörande ökat i skolor och texter 
upprättas alltmer för att insyn ska möjliggöras. Texterna i sin tur innehåller tolkningar av det 
som förväntas visas upp.

Det didaktiska bedömningsverktyget som framträder i resultatet kan även beskrivas som 
formativ bedömning. Lärarna i studien använder bedömning som grund för att hjälpa eleven 
vidare. För att bedömning ska anses formativ så måste bedömningen syfta till att stödja 
elevens lärande (Lundahl 2014). Utifrån policyperspektivet visar resultatet att lärarna tolkat 
bedömningspolicy i den bemärkelsen att bedömning ska föra elevernas lärande framåt. 
Eleverna i grundsärskolan behöver mycket stöd och resultatet visar att de flesta av lärarna ger 
tät återkoppling för att stödja men även i syfte att synliggöra lärprocessen för eleverna. Tre av 
de fyra lärarna samtalar med sina elever om vilka mål och kunskaper som ska bedömas och 
uppnås (Skolverket 2011a). Målen presenteras på olika sätt men gemensamt för dessa tre 
lärare är att de förenklar och förtydligar språket för att tydligt visa för eleven var den ska, 
vilket en lärare benämner som en karta för elevens orientering ”då ser de ju väldigt tydligt när 
de har allting som en karta framför sig” (L3). En lärare tar aktivt med sina elever i 
diskussionen om hur målen ska uppnås och för att tillsammans diskutera och bestämma hur 
vägen dit ska se ut.  Skolinspektionens (2010) granskning visar brister i att göra eleverna i 
grundsärskolan delaktiga i lärandet men studiens resultat visar att tre av fyra lärare, alltså en 
övervägande del av det intervjuade kollegiet har utarbetade strategier för att göra eleverna 
delaktiga. Den lärare som inte lika uttalat visar elevernas delaktighet uppger ändå att det är 
”viktigt som lärare att uppmuntra och stötta elever i att ta ansvar för sitt eget lärande” (L4). 
Här blir det tydligt att policy enactment sker både från lärarens och elevens sida när de 
förhåller sig till bedömningspolicyns betydelse och agerar utifrån det.

Genom samtal, observationer och dokumentation så kartlägger lärarna var eleven befinner sig 
och denna kartläggning utgör även en grund för fortsatt undervisningsplanering. Genom 
kartläggningen värderas elevernas kunskaper och resultatet visar att huruvida man värderar 
elevernas faktiska kunskaper i förhållande till kunskapskraven varierar mellan lärarna 
(Skolverket 2011c). Återigen blir policyperspektivet synligt. Lärarna tolkar, översätter och 
förhåller sig olika till hur och vad som ska göras i förhållande till policydokument. Resultatet 
visar att kartläggning sker dagligen och ofta under tiden eleverna utför sina arbetsuppgifter. 
Lärarna använder bland annat elevernas läromedel, arbetsuppgifter, praktiska utföranden, 
uppkomna frågor och resonemang som bevis för var eleven befinner sig. Lärarna uppger att 
olika samtalsformer för bedömning används, både individuellt och i grupp beroende på vad 
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målet är. I resultatet framträder att samtal om kunskap, mål och bedömning oftast sker i 
interagerande mellan elev och lärare och används för att få underlag för bedömning men även 
som återkoppling till eleverna vilket alla är av vikt enligt Ruiz-Primo (2011). Utifrån 
policyperspektivet och Braun m. fl. (2011) visar resultatet att läroplanens (2011a) betoning på 
elevernas egna delaktighet och ansvar i sitt lärande är en policyförändring i grundsärskolan. 
Resultatet visar att policyförändringen kan ha betydelse för elevernas kunskapsutveckling. 
Lärarna tolkar och översätter grundsärskolans policy och tolkningarna kan få positiva effekter 
för elevernas kunskapsutveckling. Förändringarna har även effekten att lärarna gör eleverna 
delaktiga i policyskapandet när de samtalar om mål och bedömning. Lärarna strävar efter att 
finna användbara metoder för att få syn på de kunskaper som policydokumenten efterfrågar.

Lundahl (2014) menar att en lärare behöver ha kunskaper om hur olika slags bedömningar 
påverkar olika elever. Resultatet visar att återkopplingen oftast sker under pågående arbete 
och regelbunden konkret direkt återkoppling kopplat till en uppgift är det bästa för elever med 
svårigheter. Resultatet visar att formativ bedömning används för att överbrygga, var eleven är, 
vad målet är och vad eleverna behöver för att nå målet och då sker det oftast i form av samtal 
men även i form av att mål utifrån kunskapskraven finns förenklat nedskrivna vid elevernas 
arbetsplatser. (Shute 2008; Hattie & Timperley 2007).  L3 menar att samtalen med eleverna 
även ”stärker relationen mellan lärare och elev” och L1 uppger att bedömning är till för att 
eleverna ”ska förstå sitt eget lärande så mycket som möjligt”. I enlighet med Ruiz-Primo 
(2011) när hon menar att det finns många möjliga informella bedömningssituationer dagligen 
i klassrummet bara man som lärare är uppmärksam när de uppstår. Hon menar att informell 
formativ bedömning eller samtalande bedömning syftar till att, ”to voice their understanding” 
(Ruiz-Primo 2011, s.17), det vill säga att synliggöra elevernas förståelse genom samtal. 
Studiens resultat visar att lärarna till största del använder sig av samtal och att samtal då utgör 
ett aktivt bedömningsverktyg. Enligt Skolverket (2011c) är informell bedömning när läraren 
observerar och ställer frågor under lärandetillfällen vilket även studiens resultatet visar att den 
bedömningsformen dominerar i studiens grundsärskolorna. Utifrån policy enactment visar 
resultatet återigen att lärare tolkat och implementerat dessa tolkningar i verksamheten i form 
av samtalande bedömning.  Lärarna strävar efter att tolka och göra policy begripliga för både 
elever och lärare.

Ruiz-Primo (2011) menar att det är viktigt att finna naturliga informella situationer för 
bedömning. Resultatet visar att en lärare har funnit ett komplement för bedömning i datorn 
vilket blir en naturlig bedömningssituation. Eleverna tycker om att arbeta vid datorn och 
genom att använda program med bedömningsmatriser där läraren både kan se var eleverna 
befinner sig och vad nästa steg bör vara är både ett effektivt och ett lätt sätt att utöva 
bedömning. Jönsson (2012) uppmanar lärare att använda realistiska uppgifter för att ge 
möjlighet till eleverna att visa sina kunskaper i verklighetsnära situationer. Datorer är något 
som är bekant för de flesta elever både hemma och i skolan och borde kunna vara ett bra 
redskap och en hjälp för att dra slutsatser om vad eleverna kan vilket läraren i resultatet 
påvisar. Bedömningsmatriserna eller den statistik som erhålls genom datorprogrammen sparas 
och bidrar till viss dokumentation där läraren kan se elevens utveckling över tid. Utifrån 
policy enactment visas här ett tydligt exempel på hur en lärare aktivt omvandlat och 
levandegjort  bedömningspolicy och riktlinjer  i praktiken.

Att bedöma elevernas kunskaper kan vara en svårighet i grundsärskolan. Lärarna lyfter 
dilemman som att man ”kan göra en bedömning ena dagen men den andra dagen kan de ha 
tappat den kunskapen” (L3). En av lärarna uppger att det är svårt att bedöma när läroplanen 
efterfrågar mer abstrakta kunskaper, exempelvis i So och No när det är mer begreppskunskap 
och diskussioner som ska ligga till grund för bedömning. Elevernas kunskapsutveckling är 
svår att fånga och ibland kan utvecklingen upplevas gå bakåt. Mineur m. fl. (2009) beskriver 
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att elever med lindrig utvecklingsstörning har en IQ nivå mellan 50-70 och att teoretiska 
uppgifter kan vara problematiskt i skolan och att deras språkliga förmåga kan vara försenad 
eller underutvecklad. Här kan paralleller dras till Nilholm (2005, 2007) och 
dilemmaperspektivet där skolsystemets förmåga att möta elevers olikhet ses som ett dilemma 
som egentligen inte går att lösa. I perspektivet är det hela tiden olika ställningstagande och 
som i det här fallet när intentionen är att eleven ska nå mål och kunskapskrav men å andra 
sidan måste elevens behov, svårigheter och förutsättningar tas i beaktande.  Här kan även 
paralleller dras till policy enactment och att tolkningar av läroplanerna kan utgöra svårigheter. 
Dels ska eleverna nå kunskapskraven men elevernas olikheter ska även tas i beaktande. 
Resultatet visar att lärarna försöker hantera, tolka och förhålla sig till policyn utifrån de 
förutsättningar som finns på respektive skola.

En utmaning som framkommer i resultatet är att hitta rätt nivå och att våga utmana eleverna 
lagom mycket. Lärarna samtalar och diskuterar mycket med sina elever och försöker 
tillsammans hitta hur de vidare ska kunna utveckla elevernas kunskaper, kort och gott de gör 
eleverna delaktiga i sin egen kunskapsutveckling vilket utifrån policyperspektivet kan ses om 
att eleverna görs till policy actors. Skolverkets rapport (2001) visar att många gånger 
fokuseras det på elevers svårigheter istället för att se vad som är möjligt. Granlund (2014) 
menar att de som arbetar med utvecklingsstörda elever måste släppa sina föreställningar om 
vad en elev klarar av och inte klarar av. Den inställningen kan verka hämmande för elevens 
utveckling genom att den inte får de utmaningar den behöver vilket L3 lyfte som en fara med 
att bli vardagsblind och att inte våga utmana eleverna i den utsträckning man borde. Resultatet 
visar att lärarna är medvetna vid att det kan vara en risk att som lärare inte utmana eleverna 
tillräckligt och denna medvetenhet utgör i sig en utvecklingspotential i att våga. Utifrån policy 
enactment och Braun m. f. (2011) så strävar lärarna efter att tolka policyn och göra dem 
begripliga men resultatet visar att även bedömningspolicyn kan ifrågasättas utifrån egna 
värderingar för vad eleven kan tänkas klara eller inte klara. Lärare kan utgå från andra 
faktorer än vad som skrivs i policydokument när de bedömer. Resultatet visar dock att lärarna 
strävar efter att följa och tolka det som står i policydokumenten men tolkningarna kan bli 
väldigt olika.

Resultatet visar att det inte finns något utarbetat arbetssätt i kamratbedömning eller i alla fall 
inte något som framkom i resultatet vilket bland annat Black och William (1998), Hattie och 
Timpeley (2007) förespråkar för formativ bedömning. Däremot visar resultatet på flera 
exempel på elevernas självskattning och självbedömning. För att en positiv effekt av 
bedömning ska bestå måste eleverna tränas i att bedöma sig själva och det bör göras 
kontinuerligt och naturligt i undervisningen. Det mest effektiva sättet att träna 
självbedömning är att bedöma prestationerna tillsammans med läraren vilket resultatet visar 
att lärarna till stor utsträckning gör. För att eleverna ska kunna ta ansvar för sitt lärande så 
måste de veta vad som förväntas av dem, ”var ska jag, var befinner jag mig i förhållande till 
målet, och hur ska jag närma mig målet” (Jönsson 2012, s. 87) och först då kan de förväntas ta 
ansvar för sitt lärande. L1 utsaga som jag tolkar handlar självbedöming vid utsagan, ”det hela 
tiden är en dialog kring bedömning, om man säger så, ja men det här uppnådde vi inte riktigt, 
varför blev det så? Vad behöver vi träna på för att nå dit?” (L1). Återigen visar resultaet 
utifrån policy enactment att både lärare och elever tolkar, översätter och förhåller sig till 
policy. Utifrån policy enactment kan här tolkas som att  policy har en positiv inverkan på 
elevernas kunskapsutveckling i den dagliga skolvardagen.

Skolverkets rapport (2001) visar att det är nästan inte förekommer skriftliga prov alls i 
särskoleklasser och att muntliga prov utförs i väldigt liten utsträckning vilket studien också 
visar. Lärarna uppgav att det är svårt att ge skriftliga prov när eleverna har svårigheter med att 
läsa och skriva istället visar resultatet på att muntliga, praktiska och observerande kontroller 
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förekommer. Lärarna har efterlyst bedömningsstöd både från central nivå men även på lokal 
nivå för att bättre kunna kartlägga och bedöma eleverna. Låt oss hoppas att skolverket blir 
medvetna om att grundsärskolor törstar efter mer stöd kring bedömning.  

Slutord och förslag på vidare forskning

Denna studie har bara skrapat lite på ytan kring bedömning i grundsärskolan. Intervjuerna har 
visat hur lärarna uppfattar bedömningsarbetet i det vardagliga skolarbetet. Genom 
intervjuerna och därmed genom denna studie har jag blivit än mer medveten om 
bedömningsprocessens komplexitet. Den formativa bedömningen har varit framträdande och 
att återkoppling är en viktig del i den formativa bedömningen. Resultatet har visat att lärarna i 
grundsärskolan inte använder sig av tester och prov för att kunna bedöma eleverna. Därmed 
finns ingen stress över att få poäng eller betyg bland eleverna. En tanke som dyker upp är att 
grundskolan kanske skulle snegla på grundsärskolans sätt att bedöma elever? 

Det har varit svårt att finna forskning kring bedömning i förhållande till utvecklingsstörning 
vilket nämndes i början av uppsatsen och vilket visar att detta är ett angeläget ämne att forska 
om. Ett förslag på vidare forskning är att studera bedömning ur elevperspektiv i 
grundsärskolan med utgångspunkt från det som en av de intervjuade lärarna sa; ”de är inte 
medvetna själva om att de blir bedömda” (L4). Är de inte det? Är det inte lärarens ansvar att 
medvetandegöra eleverna? Det skulle vara intressant att få ta del av elevernas erfarenheter om 
bedömning  och även deras erfarenheter om att bli bedömda.
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Bilaga 1

Intervjufrågor

Inledning
Hur länge har du varit yrkesverksam?
Hur länge har du arbetat på grundsärskolan?
Har du arbetat i den skolformen hela tiden?
Vilken är din huvudsakliga arbetsuppgift idag?
Vad har du för utbildning?

Allmänt om bedömning
Vilken kompetens/kunskap har du om bedömning?
Hur har du skaffat den kompetensen/kunskapen?
Om jag säger bedömning vad är det första du tänker då?

Former av bedömning
I vilka sammanhang bedömer du elevernas kunskapsutveckling?
Kan du berätta om en/några vanliga bedömningssituationer i klassrummet?
Kan du ta dela med dig om processen innan själva bedömningen,  hur går du tillväga? 

Hjälpmedel vid bedömning - bedömningsstöd
Vilka hjälpmedel har du tillgång till för bedömning?
Hur dokumenteras och följs det bedömda upp?
På vilket sätt använder du styrdokumenten när det gäller bedömning?
I vilka sammanhang diskuterar du bedömning med andra på din arbetsplats?
På vilket sätt är eleverna delaktiga i bedömningsprocessen?

Effekter av bedömning
Det fokuseras alltmer på bedömning i skolan och även på grundsärskolan, hur upplever du det? 

Har denna fokusering förändrat/påverkat; 
• din undervisning 
• elevernas kunskapsutveckling?

Upplever du några fördelar med att bedöma elevernas kunskapsutveckling?
Upplever du några nackdelar med att bedöma elevernas kunskapsutveckling?

Avslutningsvis - hur är din upplevelse att bedöma elevernas kunskaper i stort?
Vad ser du som svårigheter kring att bedöma i grundsärskolan?
Vad ser du som möjligheter med att bedöma i grundsärskolan?



Bilaga 2

Brev till informanter
Jag heter Marie Albinsson Appelskog och jag studerar till speciallärare vid Karlstads universitet 
med inriktning utvecklingsstörning.  I utbildningen ingår det att göra en mindre undersökning som 
ska ligga till grund för mitt examensarbete.

Syftet är att undersöka några lärares erfarenheter av hur de bedömer elevers kunskapsutveckling i 
grundsärskolan. Jag är intresserad av hur lärare tänker och resonerar kring bedömning i 
grundsärskolan. 

För att få ta del av lärares erfarenheter av bedömning skulle jag vilja genomföra en enskild intervju. 
Jag hoppas att du är intresserad av att träffa mig och genomföra en intervju på ca 30-40 minuter. 
Tid och plats kan vi komma överens om via telefon eller mejl. Intervjuerna planeras att äga rum i 
början av mars.  Om du tillåter kommer jag att spela in intervjun på min mobiltelefon och eventuellt 
göra några anteckningar.

Studien följer de etiska krav som ställs på forskning i Sverige. Det betyder att deltagandet är 
frivilligt och det är möjligt att dra sig ur närhelst du vill utan negativa konsekvenser. Alla deltagare, 
liksom platser, kommer att avidentifieras och materialet kommer endast användas i den nämnda 
undersökningen.  Inspelningen och anteckningarna kommer att förvaras så att ingen obehörig kan se 
dem. När uppsatsen är godkänd kommer materialet att förstöras. Intervjun är tänkt att lyfta fram 
aspekter av det vardagliga lärararbetet när det gäller kunskapsbedömning. Den färdiga uppsatsen 
kommer att finnas tillgänglig på internet. Du får gärna kontakta mig om du har funderingar eller 
frågor angående undersökningen och intervjun. 

Tack på förhand!
 Marie Albinsson Appelskog

Tel: XXX-XXXXXXX
mejl: XXXX.XXXXXXXX@XXXXX.XXXXXXXXX.XX



Bilaga 3

Samtyckesblankett

Jag har fått information om undersökningen och samtycker härmed till att delta i en intervju.

Jag är införstådd med de etiska kraven när det gäller det insamlade materialet och att jag när som helst har möjlighet att 
avbryta mitt deltagande.

   Ja, jag godkänner att medverka i studien.

   Nej, jag vill inte medverka i studien.

Datum: ………………………………………………………………………

Underskrift:......................................................................................................................

Namnförtydligande (texta):............................................................................................
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