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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att beskriva hur några verksamma lärare i särskolan själva ser sig 
hantera kunskapsuppdraget i relation till styrdokumenten och vilka effekter lärarna ser att 
bedömning av elevers kunskaper för med sig. Studiens material bygger på åtta kvalitativa 
intervjuer där lärarna representerar träningsskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. 

I resultatet framkommer att lärarna ger ett intryck av att de är medvetna om hur mål- och 
bedömningssystemet är tänkt att fungera och lärarnas förutsättningar att arbeta fram 
metoder/redskap i mål- och bedömningsarbetet skulle kunna anses som goda. I analysen ges en 
bild av att den kunskap som lärarna besitter och den förståelse som de har för mål- och 
bedömningssystemet inte alltid är tillräcklig för att utarbeta användbara och kvalitetshöjande 
bedömningsredskap.  

Studien visar att lärarna själva framhåller att de har en egenutvecklat kompetens i att bedöma 
elevers utveckling och att de tillsammans med andra kolleger på respektive skolor försöker 
utveckla gemensamma lokala mål- och bedömningsredskap som t.ex. lokala kursplaner. Detta 
arbete kring mål- och bedömningsredskap upplevs av lärarna vara svårhanterligt och 
tidskrävande. Ett stort ansvar läggs idag på varje enskild särskola att själv utveckla mål- och 
bedömningsredskap och denna studie undersöker hur lärarna i särskolan har utrustats för att 
klara av detta uppdrag.  

En diskussion förs rörande vilka förutsättningar lärarna har när det gäller att mäta små 
kunskapsskillnader hos eleverna och vad lärarna själva anser att de skulle behöva utrustas med 
för redskap som bidrar till att bedömningskompetensen stärks och ökar lärarnas förutsättningar 
att höja kunskapskvaliteten för eleverna i särskolan. 

Nyckelord 
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Inledning 

Samhällssynen har och hade en stor betydelse för hur man förr såg på kunskap och vem som skulle 
få tillgång till den (Maltén, 1987). År 1967 infördes i Sverige en obligatorisk skolutbildning för alla 
barn (Frithiof, 2007). Barn som tidigare betraktats som obildbara blev då skolelever och fick 
undervisning i träningsskola. Detta skedde 125 år senare i jämförelse med Sveriges införande av 
skolplikt år 1842 (a.a). För hundra år sedan kallades utvecklingsstörda personer för idioter och i de 
första så kallade idiotskolorna arbetade pionjärer som utförde pedagogiska insatser för de personer 
som ansågs vara mer eller mindre obildbara (Røren, 2007). Med tiden har uttryck och värderingar 
förändrats och idag har även alla elever som betraktas som utvecklingsstörda både rätt och plikt att 
gå i skolan.  

Vad eleverna ska lära sig i den svenska särskolan finns beskrivet i de nationella styrdokumenten 
och i vilken utsträckning elevernas lärande sker ska bedömas av de verksamma pedagogerna. 
Skolverket vill dock finnas med i bakgrunden för att bevaka att kunskapsuppdraget utförs på ett 
tillfredställande sätt. I utredningar av särskolans verksamhet framkommer att lärarna i vissa fall, i 
undervisningen, lagt tyngden mer på elevernas trivsel och trygghet än på elevernas 
kunskapsutveckling (Skolverket, 2001, 2006, 2007, 2008). Myndigheten för skolutveckling och 
Skolverket (2009a) beskriver i en redovisning av regeringsuppdraget Kunskapsbedömning i 
särskola och särvux vad som fastställs i redovisningsrapporten.  

I uppdraget konstaterar regeringen att verksamheten inom särskolan och särvux många gånger är 
mer omsorgsinriktad än kunskapsorienterad. Eleverna ges därmed inte alltid den stimulans de 
behöver för att utveckla sina kunskaper. Kompetensen hos lärarna när det gäller 
kunskapsbedömning behöver stärkas (Skolverket, 2009a, sid.1).  

Det åsyftas att kvalitén på undervisningen i särskolan inte är till belåtenhet och att den skulle kunna 
förbättras om skolor och lärare arbetade mer systematiskt med utvärderingar som går i linje med 
målen i de nationella styrdokumenten (Skolverket, 2006, 2007, 2008, 2009a). Skolverket (2009b) 
lyfter problematiken att lärarnas kompetens i kunskapsbedömning behöver utvecklas och menar att 
en förutsättning för att en kompetensutveckling ska ske är att lärarna förstår sambanden mellan 
kunskaper, mål, bedömning, betygsättning och undervisning. Sedan den 1:a oktober 2008 har 
Skolverket (2009a) tillsammans med en referensgrupp arbetat fram en rad aktiviteter vars syfte är 
att stärka lärarnas kompetens i kunskapsbedömning. Stödmaterial (Skolverket, 2009b) och en 
litteraturöversikt har tagits fram samt webbfilmer som lärande exempel har lagts ut på Skolverkets 
hemsida (2010-05-07) och högskolekurser erbjuds inom ramen för lärarlyftet. Utifrån dessa 
åtgärder från myndigheterna ska kunskapskvaliteten höjas i särskolan. 

Att lärarna inte har tillräcklig kompetens, i att utföra mål- och bedömningsarbete, framstår som en 
orsak till att kunskapsuppdraget inte utförs till belåtenhet i våra särskolor idag. Det finns även 
tankar om hur lärarnas kompetens ska stärkas genom olika aktiviteter. Hur ser lärarna själva på 
saken? Vilken kompetens anser lärarna att de har i att bedöma elevers kunskapsutveckling och hur 
har de införskaffat den?  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva hur åtta lärare ser på bedömning av elevens kunskaper i 
särskolan. 

 

 

1. Vilken kompetens anser lärarna att de har i att bedöma elevers kunskaper i särskolan? 

2. Hur anser lärarna sig använda de nationella styrdokumenten i kunskapsbedömningen?  

3. Vad ser lärarna att bedömningen ger för effekter? 
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Bakgrund 

Kunskap   

Kunskapsbegrepp i styrdokument 

När de nuvarande läro- och kursplanerna konstruerades utvecklades dessa i den rådande 
kunskapssynen som fanns på den nationella och internationella skolpolitiska arenan (Carlgren, 
Forsberg & Lindberg, 2009, s. 40). För detta ändamål fanns och finns fortfarande internationella 
forum där utbyte av erfarenheter och idéer görs mellan olika länder. Carlgren et al. (2009)  lyfter 
fram två av dessa internationella organ vilka båda har haft stort inflytande på de svenska 
styrdokumentens utformning, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
och Europeiska unionen (EU).  Policydokument i både EU och OECD visar att diskussionerna om 
kunskap främst hänvisas till begreppet kompetens, som sedan mitten av 1900-talet och framåt har 
haft en central funktion i de internationella diskurserna om det livslånga lärandet. Innebörden av det 
livslånga lärandet kan beskrivas som att individen ses kapabel att lära sig under hela sin livstid och 
skolans roll blir att främja eleven till att själv bli aktiv i sitt eget lärande. Några aspekter som nämns 
i dessa sammanhang är att eleverna utvecklar förmågor som att kunna analysera, jämföra och 
tillämpa sina inhämtade kunskaper (Carlgren et al., 2009).  

Läroplansutvecklingen vill således utvidga kunskapsbegreppet från att begränsa sig till vad som 
kallas för formella kunskaper, dvs. kunskaper som finns i böcker och till stor del kan hanteras som 
färdiga kunskaper som ska överföras till eleverna, till att uppmärksamma att kunskaper kommer till 
uttryck i olika förmågor och kompetenser (Carlgren et al., 2009, s.19). I Skolverkets kommentarer 
(1996) beskrivs strävansmålen som riktpunkter för att eleven ska erövra djupare kunskaper ”Man 
läser inte ämnen i första hand för att lära sig särskilda fakta och begrepp utan för att lära sig 
uppfatta saker och använda begrepp på särskilda sätt ” (s. 8).  

Vad som ska bedömas i skolan bestäms utifrån de kunskaper som framställs i de nationella 
styrdokumenten. Kunskaperna beskrivs utifrån Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) och Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94)1.  

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra (Lpo94, s. 6; 
Lpf94, s.6). 

I och med de nuvarande läroplanerna ser Gustavsson (2002) att begreppet kunskap för första 
gången vidgas och problematiseras och en åtskillnad görs mellan olika dimensioner av kunskap. 

 
 

 
1 Grundskolan och särskolan har en gemensam läroplan (Lpo94) och gymnasiet och gymnasiesärskolan har 

en egen gemensam läroplan (Lpf94). 
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Aktuella styrdokument i särskolan 

Den svenska särskolan består av den obligatoriska särskolan, i vilken eleverna kan gå tio år. Det 
sista året är frivilligt vilket innebär att eleverna kan välja att gå nio år i den obligatoriska särskolan. 
I särskolan ingår även den fyraåriga frivilliga gymnasiesärskolan. 

Genom att beskriva delar ur särskolans styrdokuments innehåll ges i det följande en bild av vad de 
tre skolformerna träningsskola, grundsärskola och gymnasiesärskola ska erbjuda i sina 
verksamheter. Särskolans kursplaner använder genomgående formuleringen eleven skall efter sina 
förutsättningar, vilket innebär att eleven teoretiskt sett ska kunna uppnå alla mål i kursplanen 
eftersom elevens lärande i skolan ska anpassas efter elevens förutsättningar. 

Den obligatoriska särskolans kursplan har två inriktningar, grundsärskola och träningskola 
(Skolverket, 2002). De elever som inte förväntas klara av grundsärskolans kunskapsmål får istället 
gå i träningsskola. Grundsärskolans kursplan innehåller följande ämnen: bild, engelska, hem- och 
konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterade ämnen, 
samhällsorienterade ämnen, slöjd, svenska och svenska som andra språk. Ämnena i grundsärskolan 
kursplan är i stort sett de samma som ämnena i grundskolans kursplan (Skolverket, 2000). 
Träningsskolans inriktning ser däremot annorlunda ut och innehåller till antalet fem ämnen: estetisk 
verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning (Skolverket, 
2002).   

Efter avslutad skolgång ska skolan skriva ett intyg där utbildningen beskrivs och föräldrar kan om 
de så önskar få intyget kompletterat med ett studieomdöme. I grundsärskolan kan även föräldrarna 
begära att deras barn får betyg i år 8, 9 och 10. Betyget i grundsärskolan finns i två steg godkänd 
(g) och väl godkänd (vg). Om eleven inte når upp till kraven för godkänd nivå ska betyg inte sättas i 
ämnet (Skolverket, 2002).   

I gymnasiesärskolan kan eleven antingen gå på ett nationellt eller individuellt program, i vissa 
kommuner erbjuds även ett specialutformat program. Det individuella programmet riktar sig främst 
till de elever som inte kan fullfölja en fullständig gymnasiesärutbildning på ett nationellt eller 
specialutformat program (Skolverket, 2010-02-12). Det finns åtta nationella program: estetiska-, 
fordons-, handels och administrations-, hantverks-, hotell och restaurang-, industri-, medie- och 
naturbruksprogrammet. I de nationella programmen är kärnämnena: svenska engelska, 
samhällskunskap, religionskunskap, matematik, idrott och hälsa, samt estetisk verksamhet. Minst 
22 veckor av utbildningen ska arbetsplatsförläggas.  

Vilket program som eleven blir antagen till avgörs av en ansvarig nämnd (Skolverket, 2010-02-12). 
Denna nämnd avgör även om en elev på ett individuellt program ska få verksamhetsträning eller 
yrkesträning. Samtliga särskoleelever har en garanterad plats på gymnasiesärskolan och betygen 
används inte i något urval för att ta eleverna vidare till nästa utbildningssteg. Efter varje avslutat 
kurs, förutom verksamhetsträning, ska betyg sättas där betygsbeteckningarna är g och vg. Om en 
elev inte klarar av de kunskapskrav som ställs för att få ett godkänt betyg ska skolan istället skriva 
ett intyg om att eleven har deltagit i kursen (a.a).  
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Bedömning 

Bedömningsforskning 

I detta avsnitt ges en inblick i vilka frågor som hitintills har dominerat och dominerar på det 
svenska och internationella forskningsfältet angående bedömning. Grovt delar Lindberg (2005) in 
bedömningsforskningen i två olika fält. 

En stor del av bedömningsforskningen handlar om mätningar i form av t.ex. internationella och 
nationella prov. Lindberg (2005) har i en översikt undersökt hur den svenska forskningen om 
bedömning och betyg har sett ut under en period på 15 år. Datainsamlingen består av 300 texter i 
form av utvärderingar, rapporter, artiklar, avhandlingar och forskningspapper/arbetspapper vilka är 
skrivna mellan åren 1990 - 2005. I resultatet framkommer att den psykometriska2 traditionen 
dominerar den svenska granskningen i så väl grundskola, gymnasieskola och högskola. Lindberg 
ser att en stor del av materialet handlar om hur elevers kunskaper och utveckling mäts och jämförs 
både nationellt och internationellt. Hon ser även en fokusering i forskningen, när det gäller elever i 
de högre åldrarna, på elevernas slutbetyg och betygens betydelse för urval till högre utbildningar.  

Den europeiska skolpolitiken fokuserar allt mer på att mäta och bedöma elevers prestationer och 
Sverige har under en lång tid varit aktiv på den internationella utbildningspolitiska arenan som för 
den politiken (Carlgren et al., 2009). Barns förmågor och prestationer mäts allt lägre ner i åldrarna 
och i de svenska styrdokumenten från Skolverket har bedömning och betyg fått en framträdande 
roll där kunskaper ska synliggöras för att kunna mätas och jämföras både internationellt3 och 
nationellt (Assarson, 2009). 

Av de 300 skrifter som Lindberg (2005) granskat intar åtta avhandlingar andra perspektiv om 
bedömning. Hon drar slutsatsen att det endast kan ge oss tillfälliga och fragmentariska bilder av hur 
bedömningsarbetet egentligen går till och hur det används på olika nivåer i utbildningssystemet. I 
följade avsnitt kommer några forskningsstudier presenteras och studierna har det gemensamt att de 
är ett komplement till den psykometriska traditionsforskningen.  

Lindqvist (2003) och Törnvall (2002) har i sina forskningsstudier intervjuat elever och undersökt 
hur de uppfattar och upplever bedömningen i grundskolan. Törnvall menar att både lärare och 
elever är involverade i bedömningen och därför anser hon att det är av vikt att båda parters 
uppfattningar synliggörs. Lindberg (2005) gör en sammanfattning av de båda forskningsstudiernas 
elevperspektiv och konstaterar att resultaten är snarlika. I resultaten synliggörs att många elever 
förknippar bedömningen med tester och prov och att eleverna känner sig stressade och nervösa i 
samband med bedömningen. Flera av lärarna i Törnvalls (2002) studie beskriver ett dilemma. De är 
medvetna om att de prov de använder i bedömningarna inte bedömer elevernas kunskaper i ett 

 
2  Psykometri förklaras i Nationalencyklopedin (NE) (2010-02-04) som en bestämning som görs med 

kvantitativa metoder av t.ex. mentala prestationer och förmågor.   

3 Progress in International Reading Literacy ( PIRL) läsfärdighet bland 9-10-åringar inom 30 länder, 

Trends in International Matematics and Science Study (TIMSS 2003) prov i matematik och 

naturvetenskap, genomfördes i 50 länder år 2003 (Lindberg, 2005). Program for International 

Student Assessment (PISA) liknande prov som TIMSS, görs på 15-åringar (Carlgren, Forsberg & 

Lindberg, 2009).
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helhetsperspektiv och samtidigt uttrycker de att de själva inte vet hur de ska göra 
helhetsbedömningar av elevers kunskaper.  

Skolan har med tiden utvecklas och genomgått förändringar i form av t.ex. nya läroplaner, 
kursplaner och betygsystem. Forskare som Dewey, Piaget och Vygotskij har med sina kunskaper 
och erfarenheter bidragit till nya sätt att se på lärande och kunskap, vilket i sin tur har haft 
inflytande på utformandet av nya styrdokument i Sverige (jfr Gustavsson, 2002).  Med de nya 
styrdokumenten kommer också nya problem, vilket t.ex. beskrivs i Törnvalls (2002) studie där 
lärarna uppger att de inte känner till hur de ska göra helhetsbedömningar. Lärarna har en insikt i att 
någonting nytt ska utföras men de har inte utvecklat en förståelse för hur det nya ska utföras i 
praktiken. 

Tholins licentiatavhandling (2003) har fokuserat på vilka effekter som uppstod vid 
implementeringen av det nuvarande betygsystemet4 och han drar slutsatsen att skolorna inte har 
lyckats se relationerna mellan de centrala och lokala styrdokumenten och menar att de nya 
styrdokumenten har tolkats ”utifrån gamla mönster och ramar” (s. 139). Vad som händer när lärarna 
inte förstår och genom subjektiva tolkningar bildar sig olika uppfattningar om det mål- och 
kunskapsrelaterade betygsystemet har Selghed (2004) studerat. Hans forskningsstudie påvisar att 
betygsystemet används till planering och genomförande av undervisning men inte till bedömning 
och betygsättning på det viset som det är tänkt. Hans tolkning av situationen är att lärarna inte har 
förstått läroplanens bakomliggande kunskapssyn och därför har inte lärarna utvecklat någon 
förståelse för det nya bedömnings- och betygsystemet.  

Lundahl (2006) beskriver i sin avhandling den svenska bedömningstraditionens utveckling. Han 
sammanfattar att bedömningen från att ha varit ett kontrollredskap även har blivit ett didaktiskt 
verktyg. Lundahl har studerat hur lärarkåren har betraktat och utvecklat kunskapsbedömningen i 
förhållande till statens behov att bedöma, styra och kontrollera elevernas kunskaper. Han menar att 
kunskapsbedömning i tidigare historiska dokument beskrevs mer som ett kontrollredskap och 
förklarar att fenomenet måste ses i ljuset av dåtidens kunskapssyn. I dagsläget klargör Lundahl att 
inom bedömningsforskningen betraktas bedömningen ofta som ett didaktiskt verktyg men används 
som ett kontrollredskap vilket han menar riskerar motverkar vår nutida kunskapssyn. 

Den forskning som nämnts i detta arbete är av allmänt intresse när det gäller bedömning. Det finns 
övergripande bedömningsfrågor som berör både elever och lärare oberoende vilken skolform de 
befinner sig i. Att specifikt gå in och titta på internationell och nationell forskning gällande 
bedömningsfrågor i särskolan har inte gett något resultat. Enligt Berthén (2007) har befintlig 
forskning om särskolan inte problematiserat frågor om särskolans pedagogiska verksamhet i någon 
högre utsträckning och en internationell jämförelse är problematiskt att utföra eftersom särskola 
utifrån ett svenskt perspektiv inte anses existera i andra länder. De studier som gjorts berör frågor 
om elever med flera funktionsnedsättningar mottagna i träningsskola, integreringsproblematik samt 
särskoleelevers delaktighet, gemenskap och samspel med varandra (jfr Berthén, 2007). Berthén 
(2007) sammanfattar att det gemensamma för flertalet av studierna är att de inte granskar 
undervisningen och hon menar att vi inte vet speciellt mycket om särskolans innehållsliga arbete. 
Berthen har själv studerat särskolan och dess undervisning ur ett verksamhetshistoriskt perspektiv. 

 
4 Nuvarande betygssystem (2010-03-07) är mål- och kunskapsrelaterat och infördes i den svenska 

skolan år 1995. Tidigare gällde de normrelaterade betygen där alla elever i Sverige jämfördes med 

varandra och graderades utefter en normfördelningskurva. 
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Hon har undersökt hur särskola som organisation har utvecklas genom åren. Ur ett historiskt 
perspektiv ser Berthén (2007) särskolan vara en organisation vars inriktning har strävat mer mot 
omvårdnad än mot kunskaper, vilket hon i sin forskningsstudie finner att så även är idag. Berthén 
menar att de historiska rötterna kan vara det som idag hindrar pedagogerna att skapa en god 
lärmiljö för särskoleelevernas kunskapsutveckling.  

Tidigare forskning om bedömning i särskolan 

I en av de fåtal studier om bedömning i särskolan som finns belyser Alm, Berthén, Bladini och 
Johansson (2001) i en enkätundersökning skolsituationen för 114 elever. Resultatet visar att 
merparten av eleverna har individuellt utformade arbetsplaner eller motsvarande dokument. Som 
underlag till dessa dokument uppger lärarna att de har grundskolans, grundsärskolans eller 
träningsskolans kursplan.  Alm et al. (2001) konstaterar att 38 % av lärarna inte är nöjda med de 
bedömningsredskap som de har och 39 % önskar sig andra redskap. I enkäterna uppger lärarna att 
de främst använder observation och intuition som redskap när de bedömer elevernas utveckling5. 
Andra bedömningsunderlag är läxförhör, utvecklingsscheman, tester, samtal, diagnostiska och 
nationella prov, grupparbeten och sociogram. När det gäller kontinuiteten i att utföra bedömning av 
elever uppger 80 lärare att eleven bedöms en gång per termin varav 17 lärare uppger att de bedömer 
eleven oftare än två gånger per termin.  

I samma studie ser Alm et al. (2001) att det finns ett samband mellan lärarens utbildning och den 
uppgivna antal källor eller bredd på bedömningsunderlag som läraren uppger att han/hon använder. 
Lärare med grundskollärarutbildning har mer bredd på sitt underlag än lärare med förskollärar- eller 
fritidspedagogutbildning. De lärare som uppger att de har bredd på bedömningsunderlaget anser sig 
nöjda med de redskap som de använder medan de lärare som har en liten bredd på 
bedömningsunderlaget tenderar att önska sig andra bedömningsredskap. Samtliga lärare uppger 
enligt Alm et al. (2001) att de arbetar i arbetslag och att de inom arbetslagen samtalar om 
bedömning av elevers kunskaper men det framkommer inte i studien i vilka forum eller i vilken 
omfattning dessa samtal görs.  

Berthén (2009) har gjort en analys om vad som tar form som lärares bedömningsarbete av elevers 
läs- och skrivutveckling i två särskoleklasser. Hon har i en studie (jfr Berthén, 2007) observerat och 
gjort uppföljningsintervjuer där hon undersöker vilka typer av bedömningsarbeten som förekommer 
samt vad lärarna observerar i det dagliga arbetet. I analysen ser Berthén att det i särskolan pågår en 
form av kontinuerligt bedömningsarbete. Hon beskriver dock att bedömningsarbetet är intuitivt och 
osystematiskt. Lärarna saknar utarbetade strukturer för hur bedömningsarbetet ska utföras samt 
dokumenteras och dokumentationen sker främst som ett minnesstöd. Lärarnas syfte med 
bedömningen tycks inte vara att bedöma elevernas kunskapsutveckling utan snarare menar Berthén 
(2009) att syftet handlar mer om att ta reda på om eleverna är placerade i rätt skolform. 

Sammanfattningsvis urskiljer Berthén (2009, s. 3) att bedömningen har tre olika funktioner. En 
funktion är att bedömningen görs för planering av undervisning. En annan funktion är att utvärdera 
om skolplaceringen är rätt för eleven och den sista funktionen är att legitimera och synliggöra 

 
5 Elevens utveckling specificerades av Alm et al. (2001) utifrån tre kategorier, kunskapsutveckling 

(t.ex. matematiska färdigheter), sociala utveckling (t.ex. förmåga till kamratrelationer) och personlig 

utveckling (t.ex. motivation). 
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skolarbetet. När det gäller vad som bedöms ser Berthén (2009) att lärarna har fokus på aspekter som 
elevernas prestationer, svårigheter, attityder och beteende. 

Särskolan granskas 

Skolverket har i samband med kommunernas övertagande som huvudansvarig för 
särskoleverksamheten i slutet av 1900-talet följt och utvärderat kommunernas hantering av 
verksamheten. En del av det som utvärderas är särskolans övergripande organisation och styrning, 
timplaner, måluppfyllelse, personalens utbildningsnivå, arbetslagens sammansättning, 
intagningsrutiner m.m. (jfr Berthén, 2007). Berthén (2007) sammanfattar att utvärderingarna visar 
att särskola är en skolform där elever och föräldrar trivs. Lärarna i särskolan upplever sig i 
huvudsak kunna hantera uppdraget och uppskattar att nästan alla elever når de uppsatta målen. Men 
i de utvärderingar som Skolverket gjort påvisas även brister i särskolan som att en tredjedel av 
lärarna saknar adekvat utbildning, att skolorna i hög grad saknar lokala arbetsplaner och att en 
betydande del av eleverna saknar individuella studieplaner (a.a).  

I lärarnas uppfattningar och upplevelser framgår att de upplever sig utföra och klara av uppdraget 
vilket inte stämmer överens med Skolverkets iakttagelser. Av den anledningen har Skolverket 
bestämt sig för att sätta in stödinsatser för att om möjligt höja kvalitén på särskoleelevernas 
utbildning och använder sig av ett stödmaterial för att förtydliga sin syn på kunskapsbedömning i 
särskolan (Skolverket, 2009b). Myndigheten utgår från det konstaterande läget och menar att 
lärarna i särskolan behöver utveckla sitt metodiska och pedagogiska arbete för att höja kvalitén på 
elevernas utbildning (a.a). Särskolans lärmiljö genomlyses och blir ifrågasatt, får eleven den 
stimulans han/hon behöver för maximal kunskapsutveckling i den rådande skolmiljön? I samma 
stödmaterial från Skolverket (2009b) förmedlas budskapet att en förutsättning för att särskolan ska 
kunna genomföra sitt kunskapsuppdrag är att skolans personal förstår sambanden mellan 
kunskaper, mål, bedömning, betygsättning och undervisning. Skolverket ser kunskapsbedömningen 
som en del i ett större sammanhang där samspelet mellan kunskapsmål i styrdokument och 
pedagogens undervisning får en betydande roll.  

Summativ och formativ bedömning 

Kunskapsbedömning kan tjäna olika syften. Vad är det som ska bedömas, hur ska det bedömas och 
vad är syftet med bedömningen? En avsikt kan vara att använda bedömningen som ett pedagogiskt 
verktyg med syftet att stärka elevens kunskapsutveckling. Ett annat ändamål kan vara att 
bedömningen används som måttstock för att mäta en elevs kunskaper och prestationer. Korp (2003) 
delar in bedömningen i två kategorier, summativ och formativ bedömning. Båda formerna finns i 
den svenska skolan idag och de har i praktiken olika betydelser och olika syften. 

Summativ bedömning 

Den summativa bedömningen är ofta kopplad till det omdöme som leder till ett certifikat och 
intygar att eleven har införskaffat sig den kompetens som utbildningen garanterar (Korp, 2003). 
Sammanfattningsvis förklarar Korp (2003) att den summativa bedömningen används för att 
certifiera, differentiera och kvalificera. Denna typ av bedömning är kritiserad för att genom betyg 
sortera in elever i grupper i vilka några elever missgynnas och berövas tillgång till fortsatta studier 
(Sivertun, 2007), men den summativa bedömningen anses också vara behövd för att säkra kvalitén i 
utbildningssammanhang. 
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Den summativa bedömningen förknippas ofta med betyg. I och med övergången från graderingen 
sifferbetyg till graderingen godkänd (g), väl godkänd (vg) och mycket väl godkänd (mvg) har 
pedagogerna fått en förändring i lärarrollen där deras uppdrag är att se till att så många elever som 
möjligt blir godkända (Carlgren, 2002). Carlgren menar att detta skapar konsekvenser för 
grundskolans verksamhet och vänder sig till politikerna med frågan om det verkligen är förenligt 
med en obligatorisk grundskola att alla elever inte blir godkända6? Nu sätts inte bedömningen icke 
godkänd (ig) på elever i särskolan men betyg finns även i den skolformen och vad är syftet med 
det? Betygen har inte någon reell funktion eftersom de inte används i något urvalssammanhang. 

Kowalska (2009) har med kvalitativa samtal i en fokusgrupp undersökt hur pedagoger i särskolan 
skapar mening med betygsättning. Kowalska beskriver att pedagogerna i studien upplever 
betygsättandet i särskolan som meningslöst. Uttrycket betyg på låtsas används eftersom betygen 
inte har någon funktion i urvalssammanhang (s. 13). I studien framkommer att pedagogerna anser 
att eleverna redan är utsorterade och att de inte ska behöva bedömas och mätas ytterligare. 
Pedagogerna vill, i sin omsorg om eleverna, skydda dem från betygens nedvärderande verkningar. 
Lärarna i studien hanterar betygssituationen genom att vara flexibla i sitt bedömande, de starka 
eleverna bedöms oftare efter kunskapsnivå medan de svagare eleverna bedöms i större utsträckning 
efter prestation och arbetsinsats (a.a). 

Formativ bedömning 

Den andra kategorin av bedömning, den formativa bedömningen beskriver Korp (2003) mer som ett 
didaktiskt verktyg och förklarar att den bedömningen visar kvalité istället för kvantitet. Lindström 
och Lindberg (2005) ser den formativa bedömningen som ett pedagogiskt redskap vars uppgift blir 
att befrämja elevens lärande. De använder sig av ordet feedback och hänvisar till Sadlers (1989) 
konstaterande att återkoppling är det viktigaste inslagen i bedömning för utvecklandet av lärandet. I 
Korps (2003, s. 81) sammanställning av vilka formativa syften som framstår som de mest vanliga 
när det gäller bedömning på individnivå nämns   

- att diagnostisera problem och identifiera elevens behov av hjälp och stöd i lärandet 

- att inventera elevens förkunskaper/förförståelse för att kunna planera undervisningen 

- att hjälpa elever att reflektera över sitt eget lärande och bli varse om sin progression, sina 
svårigheter och sina behov 

- att motivera eleven i skolarbetet  

I forskningsstudier har det framkommit att den formativa bedömningen ger goda effekter. De 
engelska forskarna Black och Williams (1998) drar slutsatsen i en meta-analys av 40 kontrollerade 
studier, att den största förbättringen av elevers resultat skedde i de svagast presterande grupperna. 
Skillnaden mellan hög- och lågpresterande elever minskade när bedömningen intog en formativ 
skepnad.  

Gipps (1994) är en förespråkare för den pedagogiska bedömningen och han menar att syftet med 
bedömning måste vara att eleven visar vad han/hon kan istället för att misslyckas och visa vad 

 
6  I skrivande stund (mars, år 2010) arbetar man om kursplanerna för både grundskolan och 
särskolan, betygssystemet blir kvar men betygsgraderingen ska förändras.  
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han/hon inte kan. Gindis (1999) lyfter en annan aspekt som han ser är viktig i dessa sammanhang, 
att det är viktig att pedagogerna har höga förväntningar och tror på elevernas förmågor.  

Bedömning i praktiken  

Hur utför pedagogerna kunskapsbedömningar i särskolan? Vilka redskap används och hur används 
dessa verktyg i arbetet med elevers kunskapsutveckling? Finns det något samarbete mellan 
pedagogerna, dvs. tar de hjälp av varandra i t.ex. pedagogiska samtal? I England har det utförts ett 
projekt där de elever som behövde specialundervisning var inkluderade i grundskoleklasser 
(Ainscow, 2000). I projektet framkom att pedagogerna var i behov av ett gemensamt detaljerat 
pedagogiskt språk som hjälpmedel för att sätta ord på vad de i stunden höll på med. Detta för att 
kunna möjligöra praktiska ändringar, modifikationer som i sin tur gynnade elever som var 
inkluderade i de vanliga klasserna. Denna forskningsstudie visar att pedagoger tillsammans i 
pedagogiska samtal kan medvetandegöra små beståndsdelar, sätta ord på dessa och därigenom öka 
kvalitén på undervisningen och verksamheten (a.a). När pedagoger tillsammans reflekterar praktiskt 
ges också tillgång till fler olika kompetenser, Daniels, Creese och Norwich (2000) hänvisar till 
Vygotskijs sociokulturella teori och menar att pedagogerna kan utföra mer tillsammans än vad de 
kan åstadkomma var och en för sig.  

Dyson (2001) beskriver hur grundskolan har skapat ett allmänt vedertaget bedömningssystem när 
det gäller att utse vilka elever som ska få tillgång till specialundervisning. Hans uppfattning är att 
de mest behövande eleverna sorteras ut genom olika kartläggningar. Många års arbete har 
resulterat/utvecklat procedurer där elever bedöms att vara eller inte vara i behov av särskilt stöd i 
undervisningen. Olika redskap i form av testmaterial har utformats just för ändamålet att bedöma 
vilka behov eleven har. Bedömningsverktygen kan vara till stor nytta i kartläggningen av var eleven 
befinner sig i sin kunskapsutveckling men Sternberg och Grigorenko (2000) varnar för dessa 
allmänt vedertagna system. De ser att bedömningssystemen kan användas ur ett kategoriskt 
perspektiv, vilket innebär att fokus läggs enbart på elevens bristfälliga kunskaper och inte på 
omgivningen runt omkring eleven. Sternberg och Grigorenko menar att dessa tester inte visar hur 
samspelet i miljön påverkar en elevs kunskapsutveckling. I en kunskapsbedömning är det viktigt att 
även göra en analys av de faktorer som samspelar med elevens lärande som tid, rum, material, 
undervisning, pedagog, klasskamrater osv. Dessa faktorer bör också analyseras för att möjliggöra 
den gynnsammaste lärmiljön för eleven.  

Individuell utvecklingsplan 

Den individuella utvecklingsplanen (IUP) är ett verktyg som enligt grundskoleförordningen ska ge 
fortlöpande information till elev och förälder om elevens kunskapsutveckling i förhållande till 
målen (Skolverket, 2005). Detta gäller alla barn i grundskolan, särskolan, sameskolan och 
specialskolan. 

”Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtala om hur 
elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal) /…/ 
Informationen vid utvecklingssamtalet bör grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i 
förhållande till målen i läroplanen och kursplanerna” (s. 8).  

En IUP ska enligt Skolverket innehålla ett skriftligt omdöme om elevens kunskapsutveckling och 
en planering på hur skolan ska arbeta för att eleven ska utvecklas så lång som möjligt i riktning mot 
de nationella målen (Moreau & Wretman, 2009, s.6). Skolverket har inga färdiga mallar på hur en 
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IUP ska se ut, de ger istället ut riktlinjer som säger att en IUP ska grunda sig på en uppföljning och 
utvärdering av elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling i relation till läroplanens och 
kursplanens mål (skriftligt omdöme). Den ska även innehålla mål för vad eleven ska uppnå på kort 
och lång sikt samt eventuella överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare. IUPn ska 
utformas så att den inte innehåller uppgifter som är integritetskänsliga och den ska utgå från elevens 
förmågor, intressen och starka sidor (Skolverket, 2005, s. 14).  

En ny rapport från Skolverket (2010) visar att det finns stora brister i de skriftliga omdömen7 som 
skrivs i de svenska skolorna idag. I både IUPer och skriftliga omdömen finns beskrivningar av 
elevers personlighet och attityder vilket inte är i sin ordning. Rapporten innehåller även kritiken att 
många omdömen saknar information om vad som är skolans ansvar, vad skolan ska göra för att 
främja elevens utveckling. I samma rapport uppger varannan lärare att de saknar ett gemensamt 
språk och att de även saknar rutiner för dokumentation i kunskapsbedömning. En stor majoritet av 
lärarna i år 1 - 6 uppger att de är osäkra på hur elevernas kunskaper ska bedömas.  

Skolverket har tillsammans med Moreau och Wretman (2009) gett ut ett stödmaterial där konkreta 
exempel på både bra och mindre bra skrivna IUPer ska ge lärarna vägledning i att skriva IUPer på 
ett korrekt sätt. I stödmaterialet får den lokala pedagogiska planeringen8 en viktig roll, dels för 
pedagogens planering av undervisningen men även för eleven och föräldrar som får en tydlig 
beskrivning av kunskapsmålen och hur skolan tänker arbeta tillsammans med eleven för att eleven 
ska uppnå dessa mål. Moreau och Wretman (2009) förklarar att i en pedagogisk planering 
konkretiseras kursplanemålen vilket innebär att målen blir tydligare och i sin tur leder till goda 
förutsättningar för lärarna att utvärdera och bedöma elevens lärande och utveckling. 

Dokumentationen som både IUPn och de skriftliga omdömena för med sig innebär att lärarna ställs 
inför nya krav. Det politiska kravet begär att lärarna idag måste visa på effekter och resultat genom 
att målbeskriva och utvärdera elevers kunskapsutveckling (Krantz, 2009).  Krantz (2009) ser att 
kunskap definieras till att vara något mätbart och styrbart.  

Bedömning i en skola för alla 

Den grundläggande principen för den inkluderande skolan är att alla barn, när helst det är möjligt 
skall undervisas tillsammans oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader 
(UNESCO, 1996). I Salamancadeklarationen förespråkas att barn/elever genom inkluderad 
verksamhet ska mötas i mångfald. Ett av skolans huvuduppdrag är att förmedla människors lika 
värde i ett samhälle. Ett annat uppdrag som skolan har är att ”utbildningen skall ge eleverna 
kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (Skolverket, 2009b, s.8).  

Kan skolan både vara en kunskapsskola och en demokratisk mötesplats för social fostran? Frithiof 
(2007) intar en kritisk röst och undrar hur personer som har en utvecklingsstörning kan bli delaktiga 

 
7 I den svenska skolan infördes krav på skriftliga omdömen från sommaren år 2008, grundskolan, 

obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan är de berörda verksamheterna (Skolverket, 

2005). Detta krav gäller inte den frivilliga gymnasiesärskolan. 

8 Den lokala pedagogiska planeringen ska utgå från lärarnas tolkningar och identifikationer av vad 

eleverna ska utveckla enligt målen i läroplan och kursplan, detta blir ett underlag för planering av 

undervisning (Moreau & Wretman, 2009). 
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i samhällslivet med det skolsystem som finns i Sverige idag? Särskola är en egen skolform vilket 
Frithiof menar kan vara kategoriserande. En särskiljning görs mellan elever i skolan beroende på 
avvikelser i den så kallade normala utvecklingen. Detta menar Frithiof leder till att 
utvecklingsstörda personer marginaliseras i samhället (jfr Axelsson, 2007). Denna debatt om skolan 
verkligen är öppen för alla elever är en omdiskuterad fråga och Helldin (2002) ser att 
normaliseringstvånget i grundskolan ger specialpedagogiken rollen att värna om elevers olikheter 
när skolan brister i sin acceptans för variationen. Den svenska skolmodellen, att ha två skolformer 
med två i praktiken olika fungerande betygsystem stämmer enligt Haug (1998) inte överens med 
det internationella jämlikhetssträvande att skolan är till för alla och ska undervisas tillsammans. För 
att marginaliserade personer ska bli delaktiga i samhället, menar många förespråkare av inkluderad 
verksamhet, att så måste ske redan i skolan (Thomas & Vaughan, 2005).   

I dagsläget finner Westling Allodi (2009) att de höga kunskapskraven i grundskolan motarbetar 
skolans demokratiska värderingar. Att sortera in elever i homogena grupper strider mot skolans 
sociala målsättning, målsättningen att skolan är en demokratisk skola som strävar efter mångfald 
och variation. Istället förmedlar skolan en hierarkisk människo- och kunskapssyn som kategoriserar 
och segregerar in elever i olika skolformer beroende på vilken kunskapsbegåvning eleverna har 
(a.a). Grundskolan kritiseras för att vara komplex och uppdraget att både vara en framgångsrik 
kunskapsskola och förebild för demokratiska värderingar verkar vara problematiskt att uppfylla.  

Heimdahl Mattson (2009) förmedlar i en artikel att elevantalet i särskolan har dubblerats under den 
nya skolreformens tid medan elevantalet i grundskolan har ökat marginellt, dvs. många fler elever 
blir exkluderade från dagens grundskola. Heimdahl Mattson (2009) menar att det kan vara en effekt 
av att samhälls- och kunskapssynen har förändrats, att den formella kunskapsnivån har höjts och att 
grundskolan därmed exkluderar fler elever idag.  
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Metod 

Verkligheten är den samma säger Eliasson (1995) men den uppfattas och upplevs olika beroende på 
om vi befinner oss i den, betraktar den från sidan, underifrån eller uppifrån. Hur uppfattas och 
upplevs bedömning av de lärare som har positionen att vara inuti verksamheten? Syftet med 
förevarande studie är att beskriva hur åtta lärare i särskolan ser på bedömning av elevers kunskaper. 
Genom metoden kvalitativ intervju får informanterna utifrån sina egna perspektiv beskriva 
kunskapsbedömning som han/hon upplever den. Min roll som intervjuare och forskare blir att tänka 
likt Foucault och utgå från det som är gällande istället för det som är giltigt (Hyldgaard, 2008).  

Datainsamling och genomförande 
Kvale (1997) beskriver den kvalitativa intervjun som en forskningsmetod som ger tillträde till vår 
grundläggande upplevelse av livsvärlden, ”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och 
sitt liv, varför inte prata med dem” (s. 9)? När man vill förstå världen utifrån de intervjuades 
synvinkel menar Kvale att den kvalitativa forskningsintervjun är ett bra instrument. Den kan 
utveckla innebörden av människors erfarenheter och frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga 
förklaringarna (s. 9). Förevarande studie bygger på åtta samtal i form av kvalitativa intervjuer. 
Intervjuerna är det verktyg som använts för att få tillgång till lärarnas beskrivningar av hur de säger 
sig ha kompetens i att bedöma elevers kunskaper, hur lärarna säger sig använda styrdokumenten i 
bedömningsarbetet och vilka effekter lärarna anser att bedömningen ger. 

Inför intervjuerna gjordes en intervjuguide (bilaga 1). I början av intervjun var frågorna 
strukturerade, dvs. frågorna ställdes i en viss ordning och var inriktade på standardiserade svar 
(Patel & Davidsson, 1994). Avsikten var att öppna intervjun med frågor som var enkla att besvara 
och samtidigt få information om informantens utbildningar och yrkeserfarenheter. Frågorna 
övergick sedan till halvstrukturerad karaktär för att ge intervjupersonen möjlighet att inom ett tema 
svara på frågorna med egna ord. Den halvstrukturerade intervjun beskrivs av Kvale (1997) som en 
intervjuform vilket innehåller en rad teman och förslag på relevanta frågor och om så krävs finns 
möjlighet att göra förändringar vad gäller frågornas form och ordningsföljd för att följa upp svaren 
från den intervjuade.  

För att undersöka om intervjufrågorna (bilaga 1) gav tillräckligt med information gjordes en 
pilotintervju. Vid provintervjun visade det sig vissa frågor gick in i varandra vilket innebar att 
svaret på en fråga ibland även blev svaret på en annan fråga. I och med det blev varje intervju lik 
Kvales (1997) beskrivning av hur den halvstrukturerade intervjun ibland kräver att förändringar 
görs under pågående intervju. Under intervjuerna fick frågor omformuleras och vidareutvecklas 
efter behov. Guiden var dock en tydlig stomme att utgå ifrån. Vid närmare eftertanke ser jag att 
undersökningsområdet (träningskola, grundsärskola och gymnasiesärskola) var relativt stort och det 
kan vara en anledning till att intervjufrågorna fick omarbetas efter vad situationen krävde.  

Mp3-spelare användes för att spela in samtalet och alla informanter samtyckte. Intervjuernas 
omfattning i tid har varierat mellan 45-60 minuter. Intervjuerna har sedan transkriberats, dvs. 
överförts till textdokument och samtalen har skrivits ut så precist som möjligt.  
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Bryman (2002) anser att problemet med intervjuer är att det är en mycket tidsödande process att 
transkribera och man får mycket papper som man måste ta sig igenom i analysen. I denna studie 
blev antalet transkriberade sidor 38. Som Bryman redan konstaterat har denna del av arbetet krävt 
mycket i tid. Texterna har åtskilliga gånger lästs igenom och i analysen har jag i första hand 
koncentrerat mig på att hitta svar på de frågeställningar som studien vilar på.  

Gustavsson (2000) beskriver att det finns många olika vetenskapliga arbetssätt som kan användas 
vid analysarbete, vilka alla har ett gemensamt syfte att finna de mest intressanta i ett material med 
utgångspunkt ifrån en aktuell fråga. För att organisera innehållet i texterna har jag använt mig av 
concept mapping (Marshall, 2009) som är en typ av tankekarta.  

Concept mapping is a methodological approach to understanding the concepts people use to 
comprehend and interpret their worlds /…/ It is a broad term encompassing a range of techniques 
intended to delineate individuals’ underlying cognitive or meaning structures (s. 13). 

I denna studie har inte concept mapping använts för att hitta underliggande strukturer i materialet. 
Analysmetoden har snarare använts för att göra en närliggande analys av det som framkommer i 
lärarnas tal om sina upplevelser. Innehållet i texterna har sammanställts i form av en karta vilket 
gjorde att innehållet blev överskådligt och hanterbart. Stora pappersark och färgpennor har fungerat 
som bas för att upprätta kartor där innehållet i intervjuerna har kategoriserats utifrån studiens tre 
frågeställningar. Kartorna bearbetades ytterligare en gång och användes i sammanställningen av 
resultatet. 

Föreskrivande studie beskriver enbart vad lärarna säger sig göra den undersöker inte hur de 
egentligen gör, vilket observationer hade kunnat visa. Kvale (1997) beskriver hur observation som 
metod ger en mer tillförlitlig kunskap om individernas beteende.  

Om man vill studera människors beteende och deras samspel med sin omgivning får man vanligen 
en mer välgrundad kunskap genom observationer i fält än genom att intervjua dem om deras 
beteende (s. 100). 

Studien skulle kunna ha gjorts på ett annorlunda sätt, intervjuerna skulle kunna ha kompletteras 
med observationer för att se om informanternas utsagor stämmer med vad de egentligen gör. På 
grund av tidsaspekten var det inte möjligt att genomföra en sådan forskning på ett tillfredställande 
sätt.   

I resultatet beskrivs hur åtta lärare resonerade vid det tillfälle då intervjuerna genomfördes. Studiens 
informanter kan inte anses som representativa för alla lärare i särskolan. Reliabiliteten och validitet 
dvs. om studien skulle kunna bekräftas med en likartad studie och om det som studien avser att 
mäta har mätts, är låg eftersom människors uppfattningar under tid förändras och den kvalitativa 
forskningsintervjun är inte valid, den förlitar sig på subjektiva intryck (Kvale, 1997, s. 261).  

Urval och presentation av informanter 
Som första steg i urvalet kontaktade jag en rektor som ingår i ett nätverk för särskolerektorer. Vid 
ett nätverksmöte i början av december framförde hon min förfrågan om det fanns något intresse hos 
de övriga rektorerna att deras skolor deltog i denna studie. På samma möte delades två brev ut där 
ett brev var adresserat till rektorerna (bilaga 2). Det andra brevet bifogades för att eventuellt delas 
ut till tilltänkta informanter (bilaga 3). När skolorna startade igen efter jullovet skickades en 
påminnelse ut via rektorernas mejladresser. Min avsikt var att rektorerna skulle lotta fram två lärare 
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som medverkande i studien. När väl rektorer och informanter hörde av sig visade det sig att endast 
en rektor hade tillämpat metoden lottning. Flera rektorer ansåg att det inte var möjligt att lotta fram 
informanter till urvalet på grund av liten personalstyrka. Istället valde rektorerna själva ut vilka 
personer som skulle tillfrågas att delta i studien. Urvalet är därför till största delen framtaget av 
rektorerna på skolan och detta bör beaktas angående resultatet. Informanterna är inte ett 
representativt urval. 

Sju informanter kontaktade mig och dessa personer fick själva välja var någonstans intervjun skulle 
äga rum och samtliga bjöd in mig till sina respektive skolor. Den åttonde informanten tog jag själv 
kontakt med för att fråga denne person om en provintervju. Dessa åtta lärare representerar fem 
kommuner i Mellansverige. De arbetar på sex olika skolor och är i olika verksamheter.  

Informanter 
Arbetsår i 
särskolan 

Arbetar i 
verksamhet 

Antal elever 
i klassen  

Grund- 
utbildning 

Påbyggnads-
utbildning 

Ada 5 
Träningsskola 

år 3 - 8 5 Förskollärare 
 

Specialpedagog 

Bea 6 
Grundsärskola

år 6 - 9 6 
Grundskollärare 

so - sv 
 

Specialpedagog 

Cia 10 
Träningsskola 

år 6 - 10 6 Förskollärare 
 

Specialpedagog 

Doris 7 
Träningsskola 

år 4 - 5 4 Förskollärare 
 

Specialpedagog 

Eva 23 Gymsärskola 8 Förskollärare 
 

Specialpedagog 

Frida 3 Gymsärskola 6 
Yrkeslärare/ 
Hushållslärare 

 

Gun 8 
Grundsärskola

år 7 - 9 11 
Grundskollärare 

so – sv 
 

* 

Hanna 6 
Grundsärskola

år 7 - 9 6 
Grundskollärare 
(examen 1973) 

 
Speciallärare 

* Grundskollärare med specialpedagogisk kompetens  

Etiska aspekter 
Vetenskapsrådets (2010-02-11) riktlinjer för forskningsetiska principer har följts, dvs. informanten 
har fått information om studiens syfte, gett sitt samtycke, lovats anonymitet och nyttjandet av 
resultatet ska endast användas i denna studie för vetenskapligt syfte. Genom ett brev (bilaga 2) fick 
informanten information om vad dessa principer innebär. Innan intervjun startade informerade 
intervjuaren ytterligare informanten om syftet med studien och att informerat samtycke innebär att 
informanten kan dra sig ur studien när som helst t.o.m. under pågående intervju. Intervjuaren 
uppgav även att materialet ska vara tillgängligt för intervjuarens handledare under den pågående 
processen.  

För att uppfylla kravet om anonymiteten presenteras urval och material med diskretion så att 
personer och skolor inte kan bli igenkända, fingerade namn används. Samtliga lärare samtyckte till 
att en mp3-spelare skulle få användas och när uppsatsen blir godkänd kommer inspelningar som 
gjorts under intervjuerna att raderas och det kodade transkriberade texterna förstöras.  
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Resultat och analys 

Analysen av det empiriska materialet visar att lärarna har olika utgångspunkter när det gäller att 
bedöma elevers kunskapsutveckling. För flertalet av grundsärskollärarna som alla arbetar med äldre 
elever (år 6 – 9) och gymnasiesärskollärarna kopplas ordet bedömning t.ex. ihop med betyg och 
betygskriterier vilket inte alls sker hos de lärare som arbetar i träningsskolan. Av den anledningen 
redovisas resultaten när det så krävs i två olika block, träningsskola för sig och grundsärskola och 
gymnasiesärskola tillsammans. 

Egenutvecklad kompetens i att bedöma elevers 
kunskapsutveckling 
I resultatet uppger flertalet av lärarna att de inte har fått tillräcklig kompetens i att bedöma elevers 
kunskaper i sina respektive grundutbildningar och ingen av informanterna framhåller att de i sina 
grundutbildningar har fått god bedömningskompetens. Flertalet av lärarna har även en 
påbyggnadsutbildning och dessa utbildningar har enligt lärarnas utsagor inte tillfört dem 
sakkunskap i kunskapsbedömning. Det framträder en bild av att lärarnas utbildningar inte gett dem 
tillräcklig kompetens i att bedöma elevers kunskapsutveckling och att bra redskap i mål- och 
bedömningsarbetet saknas. 

Gun: Jag tycker att det är jättesvårt, särskilt när man är som vi i särskolan och ska bedöma eleven 
efter elevens förutsättningar. Det är klart att vi gick igenom en del när jag läste 
specialpedagogiken. Vi pratar också om det gemensamt i arbetslaget men det är inte något lätt 
ämne. Sen ska man ha tiden också, det är inte lätt att få tid till det. Man försöker att hålla det 
kontinuerligt och skriva ner hur det fungerar. Det är mycket dokumentation.  

Intervjuaren: Om du jämför dina två lärarutbildningar pratade ni om bedömning även i 
grundskollärarutbildningen?  

Gun: Jag kommer faktiskt inte ihåg, men jag tycker att man har fått för lite. Man känner att man 
skulle behöva ha mer för man är osäker på det. Jag känner att jag måste ha det här också för att 
kunna veta vart jag ska sträva med mina elever och för att kunna visa dem vad det är de behöver, 
vad de har uppnått och vad de ska kämpa mot. Jag känner att jag inte riktigt behärskar det här och 
jag känner mig inte riktigt nöjd med hur jag jobbar eller vilka redskap jag har.  

När det gäller lärarnas kompetensutbildning i att bedöma elevers kunskaper visar resultatet att 
denna till stor del har skett internt på respektive skola. Vissa skolor har tagit hjälp av externa medel 
i form av föreläsare, endagskurser och stödmaterial från Skolverket men i förhållande till den 
interna kompetensutbildningen är den externa kompetensutbildningen låg.   

Ada: Det har kommit mer och mer att man pratar om och framför allt läser om bedömning, man 
har tagit till sig mycket litteratur också. När det gäller särskolan har det kommit ut en ny bra bok 
från Skolverket (Kunskapsbedömning i särskola och särvux, Skolverket, 2009b). 
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Cia: Det är genom den erfarenhet jag fått här på skolan och utifrån att jag arbetat med elever med 
olika svårigheter, det har gett mig mycket kompetens. Det sker hela tiden en utveckling och man 
blir självkritisk. För varje IUP jag skrivit tycker jag att jag har lärt mig någonting. 

Doris: Jag har tagit reda på mycket själv tycker jag. Två lärare på skolan har nyligen varit iväg på 
endagskurs angående det här med kunskapsbedömning som vi andra ska få ta del av. 

Lärarna uppger att de till stor del själva har bidragit till sin egen kompetensutveckling i att bedöma 
elevers kunskaper. I resultatet framhåller även lärarna att de tillsammans med kolleger deltar i 
kompetensutvecklande aktiviteter. Lärarna beskriver att den interna kollektiva 
kompetensutvecklingen är ett pågående projekt där de tillsammans med sina kolleger t.ex. försöker 
att utveckla gemensamma bedömningsredskap. 

Eva: I grundutbildningen samarbetar vi väldigt mycket, vi är fem lärare. Vi har försökt fördjupa 
oss i det här med bedömning. Vi har gått igenom ämne för ämne och titta på t.ex. vad vi ska jobba 
med i matten. Hur ska vi göra bedömningen?  

En av lärarna framhåller att hon själv inte är i behov av bedömningsredskap i den form som 
dokumentationen kräver idag. Hon upplever att hon genom sin ämnesdidaktiska kompetens klarar 
av att bedöma elever på de grunder hon har som grundskollärare. Hon medger att dokumentationen 
ger struktur men upplever att hon inte är i behov av det stödet för sin egen del. 

Hanna: I min utbildning har jag pedagogik och metodik. Jag har ämneskunskaper i alla ämnen jag 
undervisar i. Sedan har jag massvis med erfarenhet, jag har jobbat länge och provat en massa. Jag 
har jobbat i olika skolformer. Jag har haft tre olika läroplaner som är väldigt olika skrivna. I Lgr69 
stod det precis vad man skulle göra mot Lpo94 som är så flummig. Det står egentligen jättemycket 
om ingenting. Jag tycker att vi får alldeles för många uppgifter som jag tycker att rektorerna kan 
syssla med. Det är ju så med allting det kommer och går hela tiden alla ”flugor”. Men det finns en 
del som tycker att det här känns tryggt för att man ganska tydligt kan se vad man vill att eleverna 
ska uppnå och då ser man själv vad man ska jobba med. Jag tycker själv att jag har mycket i 
huvudet eftersom jag jobbat länge. Jag tycker att det är jobbigt att skriva ner allting och formulera 
sig. Det blir en frustration när det tar så mycket energi att hålla på och formulera sig för att någon 
annan ska läsa det. 

När det gäller lärarnas kompetens i att bedöma elevers utveckling framhåller en av lärarna att hon 
ser skillnader mellan de olika skolformerna gymnasiet och gymnasiesärskola.  

Frida: Det är liksom ingen organisation, det blir inget flyt på hur man jobbar i gymnasiesärskolan. 
Det känns ingen kvalité på det. Det kanske är så när man kommer från en värld till en annan, man 
reagerar. Skillnaden är enorm. Jag tycker att på särskolan är det många som inte har 
lärarbehörigheten och erfarenheten av betyg. Spännvidden hur man tänker om det här är total. 
Man har inte varit med om att göra bedömningar, alltså hur man jobbar rent praktiskt, vad man ska 
titta på och hur man läser kriterier. Lärarna är inte intresserade av betygen och det är inte det 
betygsnacket bland elever här heller.  

Sammanfattning 

I studiens resultat framkommer att lärarnas utvecklande av kompetens i att bedöma elevers 
kunskaper till stor del har skett internt på respektive skola. Pågående gemensamma 
kompetensutvecklande aktiviteter uppges förekomma på samtliga skolor. Lärarna framhåller att de 
t.ex. tillsammans med kolleger försöker att utveckla gemensamma bedömningsredskap. Lärarna 
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uppger även att de på egen hand har utvecklat bedömningskompetensen genom t.ex. 
litteraturstudier och egna empiriska erfarenheter. 

I resultatet framgår att vissa lärare anser sig ha nytta av att få den struktur som mål- och 
bedömningsarbetet ger, medan andra lärare anser att de redan har en god struktur och är av den 
anledningen inte i behov av att dokumentera elevers utveckling som myndigheterna kräver idag.  

Det framkommer i resultatet att några av lärarna upplever att olika utbildningar och olika 
erfarenheter kan vara orsaken till att mål- och bedömningsarbetet på särskolorna brister i kvalité 
och upplevs som oorganiserat. 

Analysen visar att lärarnas kompetens i att bedöma elevers kunskapsutveckling, i stor skala, är 
egenutvecklad. Lärarna har själva och tillsammans med sina kolleger hanterat kunskapsuppdraget 
utefter de förutsättningar som finns och funnits på respektive skola.  

Styrdokumentens roll 

Träningsskola 

Resultatet visar att samtliga lärare uppger sig ha kunskaper om kursplanens betydelse i mål- och 
bedömningsarbetet. Regelbundet återkopplar lärarna i resultatet till kursplanen och de framhåller att 
de använder kursplanen i stor utsträckning. Övriga styrdokument som Lpo94 och kommunala 
skolplaner nämns i sammanhanget men lärarna säger sig inte använda dessa styrdokument aktivt i 
mål- och bedömningsarbetet. 

På två av de tre skolorna har lärarna tillsammans med sina kolleger arbetat fram lokala kursplaner. 
Det framkommer i resultatet att lärarna själva anser att de hanterar nedbrytningen av 
kursplanemålen på ett korrekt sätt. Lärarna uppger att de i framställningen av de lokala 
kursplanerna tar hjälp av t.ex. internet för att se hur andra särskolor gjort sina lokala kursplaner.  

Ada: Vi har tittat på andra lokala kursplaner. Vi har tittat på hur andra kommuner har gjort och 
plockat lite här och där och försökt att göra det till vår egen lokala kursplan.  

 Intervjuaren: Är det mål som är nedbrutna från kursplanen?  

Ada: Ja! Så det här är uppnåendemålen och strävansmålen i ämnet kommunikation.  

Doris: Vi har tillsammans i grupp brutit ner de mål som finns i kursplanen. Vi har delat ut 
ämnesområden i grupperna och så har vi presenterat dem punkt för punkt för varandra. Vi har stött 
och blött för att det ska bli bra men det är jättesvårt. Vi har jobbat två och två för att det inte ska 
bli för tungt, bara vi kommer någonstans. Det är inte så himla katastrofalt svårt egentligen om man 
börjar. 

Cia beskriver hur hon idag upplever att frirummet, när det gäller att själv konstruera om 
kursplanemålen, är för stort och hur hon vill minska ner det frirummet för att få mer likvärdiga mål. 

Cia: Om vi inte skriver målen på liknande sätt blir också resultaten missvisande. En elev har 
kanske uppnått fyra mål men inte det femte och blir bedömd att inte ha uppnått målen medan en 
annan lärare skriver endast ett mål och eleven uppnår det. Problemet är att det inte finns några 
färdiga konkretiserade mål eftersom eleverna har så olika förutsättningar. Men man skulle kunna 
ha en uppdelning. När eleven börjar i träningskolan, om vi börjar med tidsuppfattning, så skulle 
första nivån kunna vara begrepp som nu, sedan, idag och imorgon. På nästa nivå kanske man 
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skulle kunna ta dagarnas namn, antalsuppfattning och årstider. Sedan går man vidare en nivå till 
och utökar med datum, månader och år, ja almanackan. 

Flera av lärarna är positiva till att ha och använda lokala kursplaner. En av lärarna intar en kritisk 
position och nämner riskerna med att använda sig av en lokal kursplan, blir alla kursplanemål 
representerade i en egenutvecklad lokal kursplan? 

Ada: Samtidigt är det så att vi har uppfattat det från Skolverket att vi inte ska ha lokala kursplaner 
utan att vi ska utgå från kursplanen för alla mål finns där. På så vis kan jag tycka att det är rätt för 
det blir ju väldigt mycket eget tyckande. Det blir så godtyckligt på något sätt. 

Återkommande relaterar lärarna i träningsskolan bedömning av elevernas utveckling till de 
individuella utvecklingsplanerna samt till de skriftliga omdömena. Lärarna framhåller att de 
hanterar dokumentationen utifrån riktlinjerna från Skolverket. Cia ifrågasätter dock om 
bedömningsformen måluppfyllelse hör hemma på träningskolan. 

Cia: Det är jättesvårt för mig att prata bedömning, jag skulle hellre vilja prata IUPer. Jag har alltid 
dokumenterat elevernas utveckling så för mig är det ingen stor skillnad. Jag tycker egentligen inte 
att bedömningen behövs på det viset i träningsskolan, att bedöma om eleven uppnått målen eller 
inte. Jag skulle hellre se att vi gjorde en dokumentation om elevens utveckling, för det behövs. 

Samtliga lärare på träningsskolan beskriver att de gärna skulle vilja se tydligare mål redan i 
kursplanen. Lärarna upplever att målen i den nuvarande kursplanen är otydliga vilket i sin tur leder 
till besvärligheter när lärarna själva ska bryta ner målen till mindre mål. Lärarna uttrycker även en 
vanmakt över att kvaliteten inte är tillräcklig på redan utförda arbeten i mål- och 
bedömningssammanhang. 

Cia: Jag tycker att någonting ska komma från centralt håll för att det ska bli mer lika för alla. Nu 
är det så att alla letar efter sitt sätt att göra de här bedömningarna och det blir väldigt, väldigt 
olika. Det måste komma mer riktlinjer på hur det ska se ut. 

Ada: Det ändras hela tiden och jag tycker att det är otydligt på något sätt. Mycket kritik ställs mot 
skolan från Skolverket. Det är så himla mycket tyckande istället för att komma ut och undervisa 
när det kommer något nytt. Vi får hela tiden höra att det är fel. Kom ut istället och visa oss hur. 
Hjälp oss att bygga upp istället för att komma ut och tala om hur dåligt det är. 

Sammanfattning 

Samtliga lärare uppger i resultatet att de regelbundet använder sig av kursplanen som styrdokument 
i mål- och bedömningsarbetet och av lärarnas utsagor framgår att de är medvetna om att 
verksamheten ska styras genom de nationella styrdokumenten. Lärarna beskriver att de upplever sig 
hantera kunskapsuppdraget på ett regelrätt sätt. Läroplan och kommunala skolplaner nämns i 
sammanhanget men lärarna uppger att de inte använder dessa styrdokument aktivt.  

Lärarna beskriver målen i kursplanerna som otydliga och flera av lärarna har tillsammans med sina 
kolleger framställt lokala kursplaner för att tydliggöra kursplanemålens innebörd. Av lärarna 
framkommer att de lokala kursplanerna kan vara till stor hjälp i bedömningsarbetet, de positiva 
aspekter som uppges är att målen blir tydligare och att likvärdigheten på skolan stärks. Som 
negativa aspekter nämns att lärarna själva kan ha svårt att vara objektiva och att det i sin tur kan 
påverka att de lokala kursplanerna blir allt för godtyckliga och att kunskapskvaliteten i de lokala 
dokumenten försvagas.  
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Lärarna själva anser att de utvärderar och målbeskriver elevens kunskapsutveckling i relation till 
kursplanemålen. Det framgår en bild av att lärarna upplever målen i kurplanerna som otydliga och 
för att göra mål- och bedömningsarbetet tydligare och lättare att hantera har flera skolor löst 
problemet lokalt och framställt egna lokala kursplaner. I analysen framgår att lärarna gör på två 
olika sätt vid framställandet av lokal kursplan. Det ena sättet är att lärarna tillsammans med sina 
kolleger enbart utgår från kursplanen i framställandet av den egna lokala kursplanen. Det andra 
förfaringssättet är att lärarna undersöker hur andra skolors lokala kursplaner ser ut och utifrån dessa 
utvecklar en egen lokal kursplan. I denna del av resultatet framkommer att flera skolor har med 
egenutvecklad kompetens egenutvecklat lokala kursplaner. 

Lärarna uttrycker en vanmakt över att Skolverket inte anser att kvalitén är tillräckligt bra på redan 
utförda arbeten i mål- och bedömningssammanhang. De egenutvecklande dokumenten som lärarna 
har framställt som t.ex. IUPer har blivit negativt kritiserade av myndigheten och i resultatet 
uttrycker lärarna en maktlöshet över att deras dokumentation inte godtas av Skolverket. Lärarna 
anser sig behöva tydligare centrala riktlinjer att gå efter. 

Grundsärskola och gymnasiesärskola 

Lärarna i grundsärskolan uppger att kursplanen är det styrdokument som bygger upp deras 
planerade verksamhet. Övriga styrdokument används i liten utsträckning när det gäller mål- och 
bedömningsarbete. Grundsärskollärarna arbetar på tre olika skolor och skolorna har kommit olika 
långt i utvecklande av mål- och bedömningsredskap. Bea beskriver entusiastiskt hur lärarna på 
skolan tillsammans har jobbat fram flera lokala dokument. 

Bea: Det är läroplanen som är vårt högsta styrdokument förutom skollagen och det ska man ha i 
baktanken förstås. Men det är grundsärskolans kursplan som vi bedömer utifrån. Förra året 
började vi att utarbeta någon form av röd tråd. Dels har vi jobbat lite med lokala kursplaner och 
tittat på hur vi förankrar kurplanen i vår egen verksamhet. Vi har gjort ett förslag på lokal kursplan 
i svenska och matte där man kan följa utvecklingen. I de andra ämnena har det mer blivit en röd 
tråd för att ha lite koll på att i fyran femman ungefär behöver man jobba med det här för att nå 
målen gentemot kursplanens ämnen. Man kan säga att vi jobbar med flera delar. En lokal kursplan 
där vi verkligen förankrar kursplanen i vår verksamhet och en lokalpedagogisk planering där vi 
diskuterar vad det här betyder för oss. Hur bryter vi ner målen till att gälla i vår verksamhet? För 
att eleven ska nå det här målet, hur ska vi göra och med vad?  

Det framkommer i resultatet att i en av grundsärskolorna har lärarna haft svårigheter med att 
framställa gemensamma lokala dokument. En lärare upplever att de på hennes skola lagt ner mycket 
tid till ingen nytta på att försöka strukturera och organisera arbetet kring kursplanemålen och 
bedömningen. Hon förklarar och problematiserar att kolleger och rektorer kan vara oense om hur de 
lokala dokumenten i mål- och bedömningsarbetet ska utformas. 

Gun: Vi träffas alla lärare i de olika årskurserna inom grundsärskolan och vi har pratat mycket om 
och försökt att få fram något gemensamt, t.ex. hur vi ska dokumentera IUPer. Vi har kommit fram 
till en gemensam blankett och den ska vi ha tillfälligtvis för det ska snart komma nya saker. Vi har 
haft dåligt med kriterier och vi har ingen lokal kursplan än. Vi pratar och pratar och den har inte 
blivit riktigt färdigt. Den rivs upp och ändras. Den förra rektorn satt oss i arbete och vi kom inte 
riktigt överens om hur vi skulle skriva. Vi har inget riktigt bra som vi kan komma med och det är 
det man saknar. Varför ska man sitta och bryta ner målen och uppfinna hjulet gång på gång, vi 
lärare har väl tillräckligt i alla fall. Det måste finnas experter som kan göra det åt oss och då tackar 
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vi och tar emot. Sen är det klart att vi måste sitta och gå igenom, hur det ska fungera hos oss. Vi 
har lagt ner många timmar på det här och ändå har vi inte kommit någonstans känns det som.    

I resultatet framträder en bild av att lärarna upplever diskussionerna med kolleger i mål- och 
bedömningsarbete som betydelsefulla. En lärare ifrågasätter inte diskussionerna men hon 
ifrågasätter hur mål- och bedömningsarbetet har organiserats. 

Hanna: Vi har hållit på i två år och har i alla fram fått fram något. Det är klart att det är jättebra att 
alla är med och diskuterar. Men när alla ska sitta med hela tiden tycker jag att det har tagit alldeles 
för mycket tid. Det kan ju vara bra att bygga upp någonting från grunden själv. Men om man ska 
värdera hur mycket tid det tar så kanske det inte är värt det många gånger.  

På gymnasiesärskolan blir lärarnas beskrivningar av hur de dokumenterar olika. Det är inte krav på 
att lärarna ska skriva IUPer i gymnasiesärskolan utan lärarna väljer att göra det ändå. Frida, som är 
yrkeslärare, uppger att hon inte behöver dokumentera elevernas kunskapsutveckling lika mycket 
som hon gjorde tidigare när hon arbetade på gymnasiet. Medan Eva som undervisar i kärnämnena 
uppger att hon lägger ner mycket tid på att dokumentera elevernas kunskapsutveckling. Eva 
framhåller även att hon anpassar betygskriterierna efter varje elevs förutsättningar eftersom alla 
elever ska ges möjlighet att uppnå högsta betyg.  

Eva: Vi kan t.ex. ta samhällsorientering där vi har haft ett projekt om massmedia. Då läser vi 
koncentrerat i några veckor kring det. Jag tittar i kursplanen vad eleven ska kunna för att få ett g 
eller vg. Sedan presenterar jag det för eleverna för att de ska förstå vad de ska göra för att uppnå 
de olika betygen. Eleverna ska veta att om jag har gjort de här uppgifterna då ligger jag på ett g 
men gör jag de här uppgifterna också kan jag få ett vg. Det är upp till mig att se till att alla får 
minst godkänt.  

Frida: Dels använder jag betygskriterierna och målen i kursplanen. I t.ex. matlagning tittar jag på 
målen vad eleverna ska lära sig och sedan tar jag och konkretiserar målen. Om det står att eleven 
ska med handledning kunna baka de vanligaste degarna säger jag till eleverna att ni ska kunna 
göra muffins, baka bullar med jäsdeg och det ska ni kunna göra med handledning. Och då ser jag 
när de jobbar, kan den här eleven eller fastnar den? Jag skriver IUPer men inte så detaljerat, lite 
anteckningar bara. Jag har så få elever här och jag vet vad de klarar. Jag har det registret här (Frida 
pekar på sitt huvud). Jag behöver inte göra en otrolig dokumentation som den jag gjorde på 
vanliga gymnasieskolan. Där hade jag så vansinnigt många elever. 

Sammanfattning 

Samtliga lärare i resultatet uppger att de regelbundet använder sig av kursplanen som styrdokument 
i mål- och bedömningsarbetet och av lärarnas utsagor framgår att de är medvetna om att 
verksamheten ska styras genom de nationella styrdokumenten. I resultatet framgår även att lärarna 
upplever sig hantera kunskapsuppdraget på ett regelrätt sätt. Läroplaner och kommunala skolplaner 
nämns i sammanhanget men lärarna uppger att de inte använder dessa styrdokument aktivt.  

Skolorna som lärarna representerar har kommit olika lång i framställandet av mål- och 
bedömningsredskap. En av lärarna beskriver att hon och kollegerna på hennes skola tillsammans 
har framställt flera bedömningsredskap medan en annan lärare uttrycker en besvikelse över att de 
på hennes skola lagt ner mycket tid på att försöka framställa en lokal kursplan men inte lyckats. Det 
framkommer en problematik i resultatet vid framställandet av lokala kursplaner, att det kan vara 
svårt att komma överens om hur t.ex. en lokal kursplan ska utformas. Denna problematik beskrivs i 
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resultatet vara en anledning till att arbetet med att framställa bedömningsredskap upplevs gå trögt 
eller t.o.m. stannar upp och inte leds framåt. 

Det finns skolor där framställningen av gemensamma mål- och bedömningsredskap inte fungerar 
tillfredställande. I analysen framkommer flera orsaker. Otydliga kursplanemål och olika 
uppfattningar om hur bedömningsredskapen ska utformas ses som försvårande faktorer. Lärarna ger 
en bild av att de upplever mål- och bedömningsarbetet som komplicerat och tidskrävande.  

I denna del av resultatet framkommer exempel på termer som lärarna använder sig av i sitt tal om 
bedömning av elevens kunskaper. Lärarnas formuleringar kretsar kring vad eleven ska lära sig eller 
vad eleven ska kunna, liksom vad eleven ska träna på eller göra. Analysen visar att lärarna vid 
vissa tillfällen i sina uttryck fokuserar mer på elevens görande än på elevens lärande. 

Bedömning i praktiken och dess effekter 

Träningsskola 

Studiens resultat visar att lärarna uppger att bedömningen i träningsskolan i praktiken är av den 
formativa sorten. Bedömningens syfte beskrivs av lärarna vara ett redskap med funktionen att ta 
reda på var eleven befinner sig i sin utveckling. En av lärarna beskriver hur bedömningen samspelar 
med hennes uppdrag att anpassa undervisningen efter elevens förutsättningar.    

Ada: Om jag ska kräva att eleverna ska kunna det här måste jag också se till att de får möjligheten 
att göra det. Ingår det inte i min undervisning hur ska de då nå upp till målen? Jag måste hela tiden 
hålla mig ajour med vad det är vi ska göra. Med hjälp av den formativa bedömningen kan jag se 
vad eleverna kan. Om eleverna inte kan måste jag ändra på någonting så att de får möjlighet att ta 
till sig den kunskapen. Jag skulle gärna vilja att det fanns något material som underlättar att göra 
bedömningarna om man är på rätt väg och vad som är nästa steg. Vad är det eleven behöver ha 
med sig i? Vad är viktigt att eleven lär sig? Vad behöver vi göra för att nå det? Hur vet jag att 
eleven har förstått vad hon ska göra innan jag kräver det? 

Lärarna beskriver hur bedömningen samspelar mellan elevens kunskapsnivå och sin egen 
undervisning vilket Doris uttrycker har lett till att hon blivit mer lyhörd och observant på elevens 
kunskapsutveckling.  

Doris: De små, små målen är viktiga. Man ser att det går framåt och man är säkert lyhörd på ett 
helt annat sätt. Man försöker lyssna och tänka på allt eleven kan eller lär sig. Man blir mer 
observant och lyhörd om t.ex. elevernas intresseområden och försöker hitta på saker som de kan 
träna sig inom sina intresseområden.  

I resultatet framkommer av lärarnas utsagor att dokumentationen av varje elevs kunskapsutveckling 
för med sig struktur, organisering och synliggör innehållet i verksamheten. Eleven hamnar i fokus 
och lärarna ser att det vid t.ex. utvecklingssamtal blir en positiv upplevelse för både elev och 
förälder att kunna framlägga elevens kunskapsutveckling. 

Doris: Det blir tydligare och tydligare, struktur har vi alltid haft men i och med att vi skriver en 
tydlig IUP med små delmål blir det tydligare. Dokumenterat har vi alltid gjort men att det får ett 
samband med kursplanen är nog det som gör det ännu bättre. Det blir tydligare dokumenterat för 
att vi har jobbat med det. Det är inte lätt att få ner sådant här på papper. I och med att vi också mer 
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pratar om det kommer det upp till ytan på något sätt. Man tänker långsiktigt, vad är det eleven ska 
jobba med för att få ett bra liv? Vad kommer han att ha nytta av? 

Cia: IUPn är otroligt bra för eleven känner jag. Det är väldigt viktigt att man dokumenterar hela 
tiden så att man inte börjar jobba med samma saker igen. Man vet vad eleven har jobbat med och 
vad han klarar av. Man kan gå tillbaka och titta. 

Ada: Genom en tydlig visuell IUP blir målen mer synliga och levande för alla, elev, föräldrar och 
personal. Oavsett vilken skolform man är i tycker jag att man ska ha rätt att veta var man är i 
utvecklingen. Utifrån det ska eleven få möjlighet att lära sig vidare. (Den visuella IUPn finns 
uppsatt vid varje elevs arbetsplats). 

I sina bedömningar av elevers kunskapsutveckling framhåller lärarna att de främst använder sig av 
observationer. För att dokumentera och synliggöra elevens utvecklingssteg beskriver lärarna att de 
tar digitala kort och spelar in eleverna på video.  

Doris: Det finns så mycket bra teknik nu för tiden, video och media. Att se eleverna på film i 
action är ett verktyg som ger bra resultat, rättvisa tycker jag. Att se eleverna utföra saker kan vara 
till hjälp både för mig och för föräldrarna. Det kan vara nyttigt för eleven också att se sig själv.  

Ada: Vi dokumenterar mycket med bilder. Vi tar många digitala kort. När eleven klarar någonting 
i en matsituation, att få fast maten på gaffeln t.ex.. Vi har haft elever som absolut inte klarar av att 
ligga på magen eller sitta på knä och plötsligt gör eleven det. Då är vi med och tar kort. Korten 
används som dokumentation av elevens utveckling dels för oss men även för föräldrarna. 

Samtliga lärare uppger att de använder sig av olika bedömningsmaterial för att ta reda på var eleven 
befinner sig och vad som är nästa steg i elevens utveckling. Lärarna framhåller att de använder sig 
av redskap som de egentligen inte är riktigt nöjda med och uttrycker att de saknar 
bedömningsmaterial som är särskilt framtaget för träningsskoleelever. 

Cia: Jag använder olika observationsmaterial eller kartläggningsmaterial. Det är inte så att jag 
använder samma material till alla elever för det fungerar inte. Eleverna ligger på så olika 
utvecklingsnivåer. Det är svårt att hitta kartläggningsmaterial som passar våra elever. Jag tycker 
inte att det fungerar tillfredsställande. Eleverna ligger på en mycket lägre nivå än grundskolan och 
då måste det också finnas ett övertäckande kartläggningsprogram. För våra elever sker det hela 
tiden en utveckling men det är i små steg och då fungerar inte de material som vi har idag. 
Kartläggningsmaterialet behöver vara mer detaljerat för våra elever.   

Ada: Bedömningsmaterial för våra elever som inte har det verbala är jättesvårt att hitta. Det finns 
inga diagnoser eller tester att ta till, det där som skulle vara bra att ha för att se var eleverna 
befinner sig. Jag har ett gammalt funktionsschema som är tänkt att användas för synhandikappade 
barns tidiga färdigheter, rena ”pricka av schemat”. 

Sammanfattning 

I resultaten framkommer att lärarna i sina bedömningar använder sig av olika kartläggningsmaterial 
för att ta reda på var eleven befinner sig i sin utveckling och vad som är nästa steg. Lärarna i 
träningskolan beskriver att de saknar ett övergripande bedömningsmaterial som är speciellt 
framtaget för träningsskoleelever. 

Lärarna uppger att bedömningen synliggör elevens kunskapsutveckling, inte bara för läraren utan 
även för eleven och för föräldrar. Lärarna framhåller även att bedömningen i form av 
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dokumentation kan vara en övergripande metod i att systematiskt organisera och sammanställa vad 
eleven tidigare har lärt sig .  

Lärarna i träningskolan framhåller att de arbetar utifrån elevens villkor. De uppger att de bryter ner 
kursplanemålen till delmål och att undervisningen anpassas i samspel med elevens förutsättningar. 
Det framkommer en bild av att lärarna ser flera funktioner som bedömningen kan användas till samt 
att bedömningen inte bara är till nytta för läraren utan även för elev och förälder. 

Grundsärskola och gymnasiesärskola  

Lärarna använder sig av flera redskap i sina bedömningar av elevers kunskaper. Kursplaner, 
betygskriterier, IUPer, pedagogiska planeringar, prov, diagnoser, portfolion, loggböcker och 
observationer används i syfte för att ta reda på var eleven befinner sig i sin utveckling. Flertalet av 
lärarna uppger att de efter bedömningen skriver anpassade kunskapsmål till varje elev och planerar 
sin egen undervisning efter dessa mål. Traditionella metoder som ofta kopplas ihop med summativ 
bedömning används på ett formativt sätt, d.v.s. metoderna används i syfte att främja elevernas 
lärande.  

Eva: Jag har lite prov, eleverna tycker att det är jätteroligt faktiskt. De hör att alla andra är nervösa 
för att de ska ha tentor och de ska hem och plugga. Det är jätteviktigt att få göra som alla andra. 
Proven påverkar inte min betygssättning men testerna har en funktion i min bedömning när jag ska 
skriva mål för vad eleverna ska uppnå. 

En kluvenhet finns bland lärarna när det gäller prov och diagnoser. Hanna t.ex. ställer sig kritisk till 
att använda sig av diagnoser som i praktiken bara fastställer vad eleverna kan eller inte kan. Hon 
anser att diagnosmaterialet bör ha en djupare betydelse.  

Hanna: Vi har bestämt att vi ska använda vissa diagnoser som vi kör i svenska och matte varje år 
för att se om någonting har hänt. Annars är jag inte speciellt mycket för diagnoser. I så fall ska 
man ha ett bra sätt att jobba utifrån diagnosen. Man ska inte hålla på att diagnostisera och sedan 
händer det ingenting. 

Flera lärare uppger att de inte använder prov eller tester överhuvudtaget. De använder sig enbart av 
observationer i sina bedömningar av var eleven befinner sig i sin utveckling. 

Frida: Jag kör inte prov alls, jag har en liten grupp och jag är med eleverna hela tiden. Idag har vi 
kört en dag från klockan åtta till tjugo i tre. Jag hade fem elever idag, jag ser vad de gör och inte 
gör och vad de kan. Jag har erfarenhet av att jobba med 20 elever i ett kök och nu har jag sex 
elever och det är en stor skillnad. Jag känner att jag inte behöver bokföra eleverna. Jag ser till att 
de gör olika saker hela tiden och på så vis ser jag vad de kan.   

I resultatet framkommer att bedömningen i praktiken i grundsärskolan och i gymnasiesärskolan 
görs och dokumenteras på flera olika sätt beroende på vilka redskap lärarna har till sitt förfogande. 
Några lärare har bedömningsredskap med vill inte använda dem medan andra lärare uttrycker att de 
saknar redskap och framhåller att de är i behov av dessa för att få mer tid till att t.ex. planera 
undervisningen.  

Gun: Det som varje skola nu sitter och gör för sig skulle en expertgrupp kunna sitta och göra 
tillsammans med lärare som jobbat ute på fältet. Målen vad eleverna ska kunna skulle kunna 
brytas ner mera. Det skulle vara bra att ha någonting som man enats om och kan utgå ifrån. Det 
skulle bli enklare och kanske skulle det gå snabbare att göra bedömningarna så att jag istället kan 
lägga mer tid på själva planeringen av undervisningen, hur jag ska få eleverna att gå framåt. 
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Hanna: Jag har tänkt att jag ska försöka använda IUPn lite mer nu när jag ändå har lagt ner så 
mycket jobb på den. Men annars har den blivit mer en produkt som man bara skriver och sedan 
stoppar undan. Ett litet tag innan utvärderingen har man tagit fram den, så ska det egentligen inte 
vara men så har det varit för mig. Jag har några år kvar att jobba i skolan så jag måste försöka att 
se positivt på det här. Försöka se att jag har någon nytta av det. Men jag tror inte att jag kommer 
att känna mig jättemycket hjälpt av det egentligen. Jag är ålagd att göra det. Jag kommer att skriva 
mina IUPer och jag kommer att sätta mina kryss. Men för min egen skull behöver jag inte 
dokumentera på det viset. Men det är klart att för föräldrar och för skolinspektionen måste det 
finnas. Jag gör det här för någon annans skull och inte för min egen. Sen tror jag att det finns t.ex. 
nyutbildade lärare och de som inte har en grundskollärarutbildning i botten som kommer att ha 
mycket nytta av det här. 

Elevperspektivet, hur eleven blir delaktig i sitt eget lärande förekommer i denna del av resultatet.  
Ett par lärare beskriver hur de använder dokumentationen som ett didaktiskt verktyg för att eleverna 
ska bli medvetna om sin egen kunskapsutveckling. Två av fem lärare på grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan beskriver i intervjuerna att de har hittat formen för att använda IUPn som ett 
användbart verktyg i mål- och bedömningsarbetet.  

Eva: Vi gör en individuell planering för varje elev där vi utgår från elevens förmåga. Det är 
jättemycket jobb och för mig är det jätteviktigt att det är ett levande dokument, inte att det är 
någonting jag tar fram en gång om året för att jag ska göra det. Det får inte vara så för då tycker 
jag att det har tappat sin funktion. Utan eleven ska känna till det här. Jag är noga med att ha 
regelbundna samtal med eleverna för att de ska få vara med och påverka. 

Bea: Vi jobbar mycket med att medvetandegöra eleverna, att de kan påverka sina liv och sin 
utveckling. Det tror jag är den största vinsten med att jobba på det här sättet. Att eleverna ser att 
det händer någonting, att de inte går och trampar i samma fotspår hela tiden. 

Lärarna på gymnasiesärskolan uppger loggbok/praktikdagbok som en metod de använder i syfte att 
dokumentera elevens kunskapsutveckling.  

Frida: Vi kör vår loggbok där eleverna får skriva ned vad de har gjort och vad har de har lärt sig? 
Sen ger jag en feedback på det och skriver en kommentar. Sedan går vi tillbaka och tittar i 
loggboken för att se ett utvecklingsförlopp. 

Om betyg 

Tre av fem lärare uppger att de ger betyg till samtliga elever. De övriga lärarna ger betyg om det är 
så att ett betyg efterfrågas (grundsärskolan). Det finns ett frirum där särskolan och lärarna själva 
kan styra över om betygen blir didaktiska verktyg i bedömningen eller bara en symbol i elevernas 
slutbetyg. Eva är en gymnasiesärskollärare som beskriver hur hon använder betygen för att 
motivera eleverna att öka på sina kunskaper.    

Eva: Jag har varit kluven när det gäller betyg och då pratar jag särskilt om det individuella 
programmet för jag tycker inte att betygen fullt ut fyller någon funktion. Men på de nationella 
programmen där kan jag använda betyget som ett redskap faktiskt. Jag kan använda det i ett 
samtal med eleven och prata betyg samt tydliggöra att vill du ha ett vg då ska du jobba med de här 
sakerna. Det är det här du måste utveckla för att uppnå ett vg. För mig blir betygen ett verktyg 
som jag kan använda. Jag kan motivera eleverna med betyg. Vi brukar säga till eleverna att om du 



 26

går på en anställningsintervju vill de titta på dina betyg och det ser betydligt bättre ut om du har ett 
g eller vg i betyget för det säger någonting om dig som person. Om det är så att en elev inte får 
betyg tycker jag att det är jag som har misslyckats, inte eleven.  

Samtliga lärare beskriver att de är frustrerade över att betygen inte har den funktion som betygen 
har i grundskolan eller i gymnasiet. Av den anledningen är lärarna splittrade i frågan om betyg ska 
finnas på särskolan överhuvudtaget och flera av lärarna uppger att de är generösa i betygsättningen 
eftersom eleverna inte har någon praktisk användning av sina betyg. 

Bea: En fråga jag har ställt mig eftersom jag nu går på bedömningskursen är för vem gör vi 
bedömningen? Vad betyder ett betyg i särskolan? Det finns ingen praktisk användning av betygen 
i särskolan. Varför ska vi sätta betyg? Vad är det värt? Vi har diskuterat mycket kring frågan är 
det bättre att fria än fälla, eftersom eleverna i alla fall inte har någon praktisk användning av sina 
betyg? Det är en jättesvår fråga och jag har inget svar på den. Jag vet inte vart jag står i det hela. 
Jag kan förstå utifrån eleverna att de vill ha ett betyg för att de vill vara som alla andra. 

Eva: Utifrån t.ex. den här tjejens förmåga så har hon ju självklart gjort sitt bästa, kan det då vara 
något annat än ett vg?  Betygen kan också ha stor betydelse för föräldrarna. De kan tycka att det 
känns fantastiskt att lilla Lisa har fått ett vg i matte. Bedömning är det som ger en utveckling men 
bedömning kan också få en negativ klang tyvärr, det tycker jag inte att det ska. Betygen har 
betydelse men de har egentligen ingen funktionell betydelse och det tycker jag känns rätt hårt 
faktiskt. 

Tre lärare uppger att eleverna själva vill ha betyg för att känna sig som alla andra. Gun är en av 
lärarna som för elevernas talan i betygsfrågan. 

Gun: Jag tror att de flesta tycker att det är positivt. Det jag hör från mina elever är att de tycker att 
det känns på riktigt. Det har varit så att de elever som går i min klass har varit lite starkare och de 
eleverna är kanske precis på gränsen mellan grundskolan och särskolan. Eleverna tycker det är 
orättvist att de inte kan få betyget mvg idag och det betyder att eleverna tycker att det är viktigt 
med betyg.  

Sammanfattning 

När lärarna i resultatet beskriver bedömningens effekter uppger de att bedömningen ger struktur 
och elevens kunskapsutveckling synliggörs för elev, förälder och lärare. Lärarna framhåller att de 
använder bedömningen för att ta reda på var eleven befinner sig i sin utveckling och vad som är 
nästa steg. Även om alla lärare inte använder IUPn som ett planeringsunderlag i undervisningen 
uppger samtliga lärare att de gör bedömningar av elevens utveckling som i sin tur fungerar som 
planeringsunderlag för undervisningen. Bedömningarna som lärarna beskriver dem i studiens 
resultat är av den formativa sorten. Lärarna uppger att de använder sig av metoder som t.ex. prov 
och andra tester som är vanliga inom den summativa bedömningen för att kartlägga var eleven 
befinner sig i sin utveckling. Proven används i dessa sammanhang i ett formativt syfte. 

Lärarna är kluvna i betygsfrågan. Varför man ska ge eleven betyg när betygen inte har någon 
praktisk funktion? Flera lärare uppger att de använder betygen som ett redskap för att motivera 
eleven att öka på sina kunskaper. Några lärare framhåller även att betygen har en viktig betydelse 
för eleverna. Lärarna upplever att eleverna vill vara som alla andra elever och att betygen 
representerar den känslan. 
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Analysen visar att några lärare inte har utvecklat former för att använda IUP som ett verktyg i mål- 
och bedömningsarbetet. IUPn framförs av dessa lärare vara ett dokument som bara används inför 
utvecklingssamtalen. Analysen visar också att de lärare som säger sig använda IUPn i andra 
sammanhang framhäver IUPns betydelse för eleven. IUPn blir för dessa lärare ett didaktiskt verktyg 
som de kan använda för att medvetandegöra eleven om sin egen kunskapsutveckling. Liknande 
resonemang för lärarna om betygens betydelse. I analysen kan ses att en del lärare har hittat former 
för hur de kan använda sig av betygssystemet på ett didaktiskt sätt, dvs. att synliggöra elevens 
kunskapsutveckling och motivera eleverna att öka på sina kunskaper.  

I lärarnas tal om kunskapsbedömning kan urskönjas att de kunskaper som lärarna i resultatet 
beskriver handlar mycket om kvaliteter som gör att eleverna blir så självständiga som möjligt och 
införskaffar sig kompetens som de kan ha användning av i sitt framtida vuxenliv. 
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Resultatdiskussion 

Lärarnas egenutvecklade kompetens 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några verksamma lärare i särskolan beskriver sina 
upplevelser, hur de själva erfar sig hantera kunskapsuppdraget och vilka effekter lärarna ser att 
bedömning av elevers kunskaper ger. I studiens resultat framkommer även vad lärarna själva 
uppger sig ha för kompetens i att bedöma elevers kunskaper i särskolan och hur de införskaffat sig 
den. 

Skolverket (2009b) påpekar att en förutsättning för att bedömningarna ska ge effekt och höja 
kvaliteten på elevernas utbildning i särskolan är att lärarna förstår sambandet mellan kunskaper, 
undervisning, bedömning och betyg. I studiens resultat framkommer att samtliga lärare befinner sig 
i ett pågående mål- och bedömningsarbete. Lärarna framhåller att det på deras respektive skolor 
pågår fortlöpande aktiviteter runt t.ex. kursplansmål, betygskriterier, lokala kursplaner, pedagogiska 
planeringar och IUPer. Lärarna uppger att de i dessa aktiviteter kontinuerligt utgår från 
kursplanemålen. Utifrån lärarnas utsagor ger lärarna ett intryck av att de är medvetna om hur mål- 
och bedömningssystemet är tänkt att fungera och lärarnas förutsättningar att arbeta fram 
redskap/metoder i mål- och bedömningsarbetet skulle kunna anses som goda. I studiens resultat 
framkommer dock att de kunskaper som lärarna uppger att de besitter och den förståelse de säger 
sig ha har rörande mål- och bedömningssystemet inte alltid är tillräcklig kompetens för att utarbeta 
användbara och kvalitetshöjande bedömningsredskap.  

En aspekt som kan diskuteras utifrån studiens resultat är att lärarna själva uppger att deras 
kompetens i att bedöma elevers kunskapsutveckling i liten grad eller inte alls har införskaffats 
genom respektive utbildning. Studiens resultat visar att flertalet av lärarna har införskaffat 
bedömningskompetensen internt på respektive skola tillsammans med sina kolleger men även 
självständigt. Lärarnas kompetens i kunskapsbedömning framgår i stor utsträckning vara 
egenutvecklad och det kan vara en bidragande faktor som påverkar kvalitén på de mål- och 
bedömningsarbeten som de utför.    

Det framgår av Skolverkets rapport (2010) att det finns stora brister i de IUPer och skriftliga 
omdömen som skrivs i våra skolor idag. I rapporten uppger lärarna att de saknar ett gemensamt 
språk och att de även saknar rutiner för dokumentation i kunskapsbedömning och en stor majoritet 
av grundskollärarna i år 1 - 6 uppger att de är osäkra på hur elevernas kunskaper ska bedömas. De 
grundskollärare som arbetar med elever som går i år 1 - 6 har en kort erfarenhet av att arbeta med 
bedömning på det viset som det är föreskrivet att de ska göra idag (a.a). I särskolans olika 
verksamheter är lärarna i samma situation, lärarna i särskolan har inte heller lång erfarenhet av att 
bedöma elevers kunskaper i form av IUPer eller skriftliga omdömen som ska gå i linje med de 
nationella styrdokumenten.  I förevarande studie beskriver flertalet av lärarna att de saknar 
metoder/redskap för att systematiskt ta reda på varje enskild elevs behov, förutsättningar och 
möjligheter vilket i sin tur gör kunskapsuppdraget svårhanterligt för lärarna (jfr Alm et al., 2001; 
Skolverket, 2010).  Lärarna på särskolan har inte något allmänt vedertaget bedömningssystem som 
kartlägger elevernas kunskapsutveckling i jämförelse med grundskolan (jfr Dyson, 2001), vilket 
lärarna i förevarande studie uttrycker att de saknar. I resultatet framgår att lärarna gärna vill se att 
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det skulle finnas bedömningsredskap vilka skulle vara anpassade och framtagna speciellt för 
särskoleelever, dvs. ett kartläggningsmaterial som är uppdelat i små utvecklingssteg.  

Om lärarna i särskolan får bättre förutsättningar i form av kartläggningsmaterial, som de kan 
använda i bedömningen av elevers kvalitativa kunskapsskillnader, blir kanske effekten att kvalitén 
på elevernas utbildning förbättras. Lärarna får bättre förutsättningar i form av metoder/redskap. 
Dock finns det andra faktorer som har betydelse i kvalitetsfrågan som t.ex. lärarnas 
grundutbildningar.  En del av lärarna är inte grundskollärare och saknar i många fall den 
ämnesdidaktiska kompetensen. Det handlar inte bara om att lärarna ska bedöma var eleven befinner 
sig och vad som är nästa steg i elevens kunskapsutveckling. Det handlar också om att lärarna ska ha 
kompetens i att undervisa eleven d.v.s. att lärarna ska kunna skapa en gynnsam lärmiljö för att 
eleven ska ges möjlighet att utvecklas så mycket som möjligt (jfr Sternberg & Grigorenko, 2000). I 
träningskolan finns många elever som i sin utveckling ligger i fas med vad en specialpedagog med 
förskollärar- eller fritidspedagogutbildning kan tyckas ha kompetens för, men när det gäller 
grundsärskola och gymnasiesärskola kan det diskuteras vilken påverkan det har att flera av lärarna 
inte har de ämnesdidaktiska kompetenserna i de ämnen de undervisar i.  

I och med att Skolverkets rapport (2010) påvisar att såväl grundskola som särskola brister i de 
granskade IUPerna och skriftliga omdömen som skrivs i våra skolor idag kan mål- och 
bedömningsarbetet ses ur ett annat perspektiv. Hitintills har diskussionen enbart behandlat att 
lärarna i särskolan brister i sin kompetens att utföra kunskapsuppdraget på ett tillfredställande sätt, 
men även lärarna i grundskolan har svårigheter med samma uppdrag. Utifrån den allmänna 
problematiken när det gäller brister i mål- och bedömningsarbetet kan ämnet även diskuteras på 
organisationsnivå. Myndigheterna, som har implementerat och förväntas underhålla det mål- och 
kunskapsrelaterande system som finns på våra skolor idag, kan anses ha misslyckats med sitt 
uppdrag. Föreliggande studie påvisar att lärarna upplever riktlinjerna som svårtolkade. Vilka 
företräder att vara experter på hur elevers kunskaper ska bedömas och var finns det hjälp att få när 
man t.ex. som en lärare i förevarande studien utrycker det ” Vi har lagt ner många timmar på det här 
och ändå har vi inte kommit någonstans”? I studiens resultat framhåller lärarna att de saknar ett 
pedagogiskt nätverk på central nivå som kan hantera frågor om kunskapsbedömning. Det kanske är 
så att Skolverket måste ta på sig ett större ansvar och genomföra t.ex. en radikal landsomfattande 
utbildning, i det här fallet, för särskollärare och grundskollärare (år 1 - 6) som har en kort erfarenhet 
av att bedöma elevers kunskapsutveckling. I förevarande studies resultat framkommer att lärarna i 
stor utsträckning har en egenutvecklad kompetens i att bedöma elevers kunskapsutveckling och för 
att höja lärarnas kompetens i mål- och bedömningsarbetet ute på våra skolor idag behövs 
kompetensutvecklingen styras upp mer centralt än vad den görs idag.  

Rektorernas roll i mål- och bedömningsarbetet diskuteras inte i förevarande studie men det känns 
angeläget att påpeka att rektorerna har det övergripande ansvaret. Rektorerna har i uppdrag att leda 
lärarna i kunskapsuppdraget och hur de har utrustats för att klara av denna uppgift förtäljer inte 
denna studie. 

Styrdokumentens roll och bedömningens effekter 

Den gällande kursplanen för den obligatoriska särskolan har funnits i nio år och ändå visar studiens 
resultat att det finns lärare som upplever kursplanerna som otydliga och att kursplanemålen är svåra 
att bryta ner till mindre mål. Lärarna uppger att de på olika sätt har arbetat fram lokala kursplaner. 
Det framgår av resultatet att lärarna tillsammans med sina kolleger på respektive skolor försöker 
hitta tekniker som effektiviserar mål- och bedömningsarbetet. Målen i kursplanen måste i alla fall 
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brytas ner till mindre mål och de lokala kursplanerna är ett steg i den förenklingen att formulera nya 
delmål. Denna process kan leda till att skolan utvecklar nya mål- och bedömningsredskap som 
bibehåller kunskapskvaliteten men processen kan också bidra till att kunskapskvalitén sänks i de 
lokala dokumenten. 

Flera forskningsstudier belyser vilka svårigheter som införandet av det nuvarande mål- och 
kunskapsrelaterande betygsystemet har fört med sig (Selghed, 2004; Tholin, 2003; Törnvall, 2002). 
I Tholins (2003) licentiatavhandling beskrivs riskerna med att arbeta fram nya lokala styrdokument, 
de kan tolkas utifrån gamla mönster och ramar och tillför egentligen inget nytänkande. Får 
kunskapskvalitén det utrymme som den ska ha i de lokala kursplanerna när lärarnas subjektiva 
tolkningar bryter ner kursplanemålen i mindre delmål? För att få svar på den frågan behöver 
skolornas lokala kursplaner granskas. För att få en bild av vad lärarna ser som kunskap måste det 
närmare undersökas hur lärarna i delmålen formulerar vad eleverna ska lära sig. 

I denna studies resultat framkommer att lärarna gärna skulle vilja att man från central nivå bröt ner 
målen i kursplanen till konkretare mål för att likvärdigställa kunskapskvaliteten i särskolan. För 
närvarande pågår en omarbetning av kursplanernas innehåll och framtiden får utvisa om de 
reviderade kursplanerna blir tydligare och för med sig likvärdighet och ökad kunskapskvalité. 

Bedömning av elevernas kunskaper i särskolan har flera funktioner. Den används dels av 
myndigheten som ett kontrollverktyg för att säkra kunskapskvaliteten i särskolans verksamhet, men 
den används framför allt, enligt studiens resultat, av särskolans lärare i den pedagogiska 
verksamheten (jfr Lundahl, 2006). Samtliga lärare i studiens resultat uttrycker en positiv inställning 
till den struktur som mål- och bedömningsarbetet för med sig även om alla lärare inte för sin egen 
del anser att de är i behov av att dokumentera elevers utveckling på det sätt som idag krävs av 
Skolverket. Genomgående i resultatet framställer lärarna att de använder bedömningen som ett 
didaktiskt verktyg där syftet med bedömningen är att ta reda på var eleven befinner sig i sin 
utveckling och vad som är elevens nästa utvecklingssteg (jfr Berthen, 2009; Black & William, 
1998; Gipps, 1994; Korp, 2003; Lindström & Lindberg, 2005; Sadlers, 1989). 

I studiens resultat bekräftas mycket av det som tidigare forskningsresultat och analyser redan 
påvisat, lärarna upplever att bedömningen synliggör elevens utveckling och lärarna framhåller att 
bedömningen används för att planera deras undervisning (jfr Alm et al., 2001; Berthén, 2009). Ett 
fåtal lärare uppger i resultatet att de använder sig av bedömningen i syfte att medvetandegöra 
eleven om sitt eget lärande. Kanske behöver lärarna i särskolan utveckla synliggörandet av elevers 
kunskapsutveckling till att, i den mån det är möjligt, mer medvetandegöra eleven om sitt eget 
lärande. IUPer, skriftliga omdömen och betyg är redskap som redan finns och kan användas i det 
syftet. 

Betygens betydelse i särskolan diskuteras av lärarna i föreliggande studie liksom lärarna i 
Kowalskas studie (2009). Betygen beskrivs ”vara på låtsas”, dvs. elevernas betyg har inte någon 
funktion i urvalssammanhang inför fortsatta studier och kan upplevas som meningslösa. Att ge 
betyg i särskolan kan framstås ur negativa synpunkter om man tänker på hur betygssystemet i 
allmänhet används som gallringssystem och sorterar in människor i grupper där vissa grupper inte 
får tillgång till nycklar som öppnar upp för nya utmaningar i utbildningssammanhang (Axelsson, 
2007; Carlgren, 2002: Sivertun, 2007). I särskolan används inte betygen i den bemärkelsen, 
eleverna är redan exkluderade från de skolformer vars betygssystem har en urvalsfunktion och 
elever samt lärare behöver egentligen inte vara oroliga för att eleverna inte ska nå måluppfyllelse. 
Resultatet i förevarande studie visar att betygen även kan användas som ett redskap för att motivera 
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eleven att successivt bättra på sin kunskapsutveckling i förhållande till sina egna förutsättningar. 
Till skillnad från IUPer och skriftliga omdömen, som i praktiken kan ha samma funktion, har 
betygen enligt resultatet i förevarande studie en helt annan status bland eleverna.  

Verksamheten inom särskolan har konstaterats vara mer omsorgsinriktad än kunskapsorienterad 
och i och med det ges inte alltid eleverna den stimulans de behöver för att utveckla sina kunskaper 
(jfr Berthén, 2007; Skolverket, 2009a). Som steg nummer ett vill myndigheten uppmärksamma 
särskolorna på att kunskapskvalitén måste höjas och för att åtgärda detta vill Skolverket genom 
information medvetandegöra lärarna om hur kunskapsuppdraget ska utföras i linje med de 
nationella styrdokumenten. I stödmaterial (Skolverket, 2009b) och webbfilmer (Skolverket, 2010-
05-07) ges goda exempel på hur några särskolor arbetar utifrån de nationella styrdokumenten vilket 
skulle kunna benämnas som steg ett i processen, att lärarna i särskolan blir medvetna om 
relationerna mellan kunskapsmål, bedömning och undervisning. I denna studie framkommer av 
lärarnas utsagor att de har den insikten. Det som studiens resultat visar på är följande steg i samma 
process. Ett stort ansvar läggs idag på enskilda skolor att själva utveckla mål- och 
bedömningsredskap och enligt denna studies resultat framkommer att lärarna inte har de rätta 
förutsättningarna för att klara av detta uppdrag. Alm et al. (2001) likaså denna studie påvisar att 
lärare i särskolan tillika lärare i grundskolan (Skolverket, 2010) uppger att de saknar förutsättningar 
i form av metoder och redskap för att utföra bedömningar och den stora frågan är om dessa metoder 
och redskap ska egentillverkas eller om de ska framställas centralt?  

Metodgranskning och vidare forskning 

Denna undersökning skrapar endast lite på ytan, dvs. intervjuerna speglar hur lärarna själva 
upplever situationen kring mål- och bedömningsarbetet. Utifrån det dras slutsatser att lärarnas 
kompetens är egenutvecklad och att lärarna inte har goda förutsättningar i form av redskap för att 
utöva kunskapsbedömning i särskolan. För att få en djupare kunskap om hur det förhåller sig med 
lärarnas kompetens och förutsättningar bör även en inventering och granskning göras av de 
dokument och annat material som lärarna använder sig av vid målbeskrivningar och bedömningar. 
Genom observationer skulle även lärarnas utsagor, att de använder sig av bedömningen för att 
planera sin undervisning, visa om lärarna gör som de säger eller upplever sig göra.  

I denna studie läggs stort fokus på lärarnas mål- och bedömningsarbetet samt lärarnas tal om hur de 
anpassar sin undervisning i förhållande till elevens förutsättningar. Undervisningen är en del av 
lärmiljön och lärmiljön få inte det utrymme som den egentligen borde ha i relation till 
kunskapskvaliteten i särskolan. Det har diskuterats vilka förutsättningar lärarna har i att bedöma 
elevers kunskaper men det har inte diskuterats hur lärmiljön har utrustats för att ge eleven goda 
möjligheter att lära. Sternberg och Grigenko (2000) påminner oss om det specialpedagogiska 
synsättet att vara medveten om hur miljön samspelar med individen, vilket kunde ha fått mer 
utrymme i denna magisteruppsats. I utövandet av den specialpedagogiska professionen är det av 
stor vikt att se ur flera perspektiv och så även här. Kunskapsuppdraget behöver granskas ur fler 
perspektiv för att utvecklas vidare.  

Lärmiljöer i särskolan är ett relativt outforskat ämne och som fortsatt forskning föreslås att teori och 
empiri tillsammans i form av aktionsforskning bidrar till att utveckla lärmiljön i särskolan, för att 
om möjligt höja kunskapskvalitén för eleverna i särskolan. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 Hur länge har du arbetat i särskolan? 
 Vilka erfarenheter har du i ditt tidigare yrkesliv? 
 Vilken/vilka utbildning/utbildningar har du? 
 Vilken är din huvudsakliga arbetsuppgift idag? 
 Vilken kompetens tycker du att du har om bedömning och hur har du införskaffat 

den? 
  
 När det gäller bedömning hur använder du styrdokument? Kan du ge konkreta 

exempel på hur du gör?  
 Läroplan och kursplan (centralt) 
 Kommunal skolplan (kommunalt) 
 Lokal arbetsplan, IUP (enskild skola) 

 Vilka andra sätt använder du när du bedömer elevens utveckling/kunskaper? 
 Använder du ett sätt/en metod eller bedömningsredskap som du tycker fungerar 

tillfredställande?  Om ja, berätta mer. Om inte, berätta varför? 
Om inte vad skulle du vilja utveckla? 

 Hur gör dina kollegor, delar ni med er av era erfarenheter?  
 

 Vad ger bedömningen för effekter   
 i din undervisning? (styrning, kontroll, kvalitet, flexibilitet, struktur…) 
 för elevens lärande/kunskapsutveckling? (kvalitet, motivation, fokusering, 

färdigheter, sociala faktorer, personlighetsfaktorer) 
 

 Vilka är fördelarna bedömning? Elevperspektiv/ pedagogperspektiv. 
 Vilka är nackdelarna med bedömning? Elevperspektiv/ pedagogperspektiv. 
 Hur skulle du vilja beskriva din inställning till att bedöma elevers kunskaper? 



Bilaga 2 

 

Till dig som är rektor på 
särskolan! 

Mitt namn är Anneli Svensson och jag studerar på 
specialpedagogiska programmet, Stockholms Universitet. Snart är 
det dags att skriva en magisteruppsats (D-uppsats) och ämnet som 
jag ska fördjupa mig i är ”Kunskapsbedömning i särskolan”. Er skola är värdefull, era 
erfarenheter om kunskapsbedömning är viktiga i detta sammanhang. Därför undrar jag om 
jag får komma till er skola och intervjua två pedagoger som är kunniga i ämnet. 
Syftet med studien är att beskriva hur åtta särskollärare ser på bedömning av elevers 
kunskaper i särskolan. Studien inkluderar både träningsskola och grundsärskola. 
För att öka studiens trovärdighet är det viktigt att urvalet görs slumpvis, en vanlig lottning 
är att rekommendera, en person från träningsskolan och en person från 
grundsärskolan. Urvalet är en del av uppsatsen och jag behöver så småningom få 
information om hur informanterna har valts ut. 
Jag hoppas att ni ser detta som ett ypperligt tillfälle, att två av era pedagoger får sitta i en 
40-minuters intervju och reflektera över sina kunskaper och erfarenheter om 
kunskapsbedömningen på er skola.  
Med detta brev bifogas ett annat brev som är menat till de informanter som vill delta i 
studien, där finns information om vetenskapsrådets etiska principer. 
Svara så fort som möjligt om ni är intresserade av att delta i studien, dock senast 15:e 
januari. Intervjuerna planeras att äga rum i februari - mars.  
 
Hör gärna av dig om du har några frågor. 
Mvh 
Anneli Svensson  
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Brev till informanter   

Hej! 
Jag heter Anneli Svensson och läser till specialpedagog på Stockholms 
universitet. Denna termin, som också är den sista, avslutas med ett 
forskningsprojekt som ska mynna ut i en D-uppsats. Ämnet som jag har 
valt att forska om är kunskapsbedömning i särskolan och nu undrar jag 
om du är intresserad av att delta och bidra med dina kunskaper och 
erfarenheter? Syftet med studien är att beskriva hur åtta särskollärare ser 
på bedömning av elevers kunskaper i särskolan. 
Du är tillfrågad genom att du slumpvis har blivit utvald och jag hoppas att 
du är intresserad av att träffa mig för att genomföra en intervju på ca 40 
minuter. Tid och plats kan vi komma överens om vid mejl- eller 
telefonkontakt. Intervjuerna planeras att äga rum i februari eller mars. 
Vid intervjuer finns det etiska riktlinjer som jag vill att du ska känna till. 
Du har rätt att få information om studiens syfte, vilket har presenterats 
tidigare i brevet. En annan princip är att du lovas anonymitet och för att 
uppfylla det kravet kommer materialet att presenteras med diskretion för 
att personer och skolor inte ska bli igenkända. Materialet kommer endast 
att användas i denna studie för vetenskapligt syfte och när D-uppsatsen 
blir godkänd kommer det insamlade materialet att förstöras. Den sista 
forskningsetiska principen är att allt sker under ditt samtycke vilket 
innebär att du själv bestämmer om du vill delta i studien eller inte. 
Dina kunskaper och erfarenheter är värdefulla i detta sammanhang, tack 
för att du deltar! 
Om du har några frågor, hör av dig till mig. Du kan nå mig via mejl eller 
telefon.  
 
Mvh 
Anneli Svensson 



 

 
 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 
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