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Sammanfattning 
Gymnasiesärskolan har enligt läroplanen GySär13 i uppdrag att höja kvalitén med högre krav på 

tydlighet och likvärdighet. Risken med sådana krav är att de kan tolkas så att lärare ser sig tvingade att 

fokusera på sådant som är enkelt att bedöma, i stället för att fokusera på bedömning för lärande. 

Formativ bedömning anses ha goda förutsättningar att öka elevers lärande, men tillskrivs lägre 

tillförlitlighet då bedömningen utgörs av svårtolkade och subjektiva situationer. Syftet med studien var 

att utveckla kunskaper om och en förståelse för hur lärare i gymnasiesärskolan förhåller sig till och 

agerar för att genomföra meningsfulla och tillförlitliga bedömningspraktiker. En kvalitativ studie har 

genomförts inspirerad av grundad teori. Datamaterialet bestod i huvudsak av kvalitativa djupintervjuer 

med lärare i gymnasiesärskolan. Analysprocessen ägde rum parallellt med datainsamlingen enligt den 

komparativa metoden. Analysprocessen resulterade i en teoretisk modell som användes för att belysa 

bedömningspraktiker i gymnasiesärskolan i relation till data. Resultatet framställer fyra olika 

bedömningspraktiker vilka kan finnas i hög eller låg grad av bedömningsmedvetenhet och som 

antingen kan utgöras av en summativ eller formativ bedömningskontext. Elevers delaktighet och 

lärande riskerar att begränsas i passiva och exkluderade bedömningspraktiker som en konsekvens av 

outtalade eller otydliga strategier för framåtsyftande kunskapsbedömning. Integrerade och aktiva 

bedömningspraktiker kan främja lärande, för så väl elever som för lärare, genom delaktighet och 

medvetna strategier för meningsfull och tillförlitlig kunskapsbedömning. Studiens teoretiska modell 

kan bidra till att tolka bedömningspraktiker i syfte att utveckla meningsfulla och tillförlitliga 

kunskapsbedömningar i gymnasiesärskolan genom att fokusera på verksamheters 

bedömningsmedvetenhet, samt genom att kritiskt granska olika bedömningskontext. Fortsatt forskning 

om undervisning och lärande, i relation till aktiva bedömningspraktiker, är av intresse för att öka 

kunskapen om gymnasiesärskolan ur ett praktiknära elevperspektiv. Det skulle vara särskilt intressant 

med en fördjupad kvalitativ analys av gymnasiesärskolans kunskapsmål, i förhållande till elevernas 

delaktighet och lärande. 
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Inledning 
Gymnasiesärskolan är en egen skolform (SFS 2010:800) men kunskapen om hur verksamheten är 

organiserad är bristfällig (Mineur, 2013). Utformningen av gymnasiesärskolan kan uppfattas som 

motsägelsefull då utbildningen skall vara särskilt organiserad och anpassad efter en bestämd 

elevgrupp, samtidigt som den ska vara så lik gymnasieskolans utbildning som möjligt, vilken i sin tur 

är organiserad och anpassad efter en annan elevgrupp (SOU 2011:8). Skolinspektionen (2010) har 

föreslagit att elever med utvecklingsstörning ska ha möjlighet till både trygghet och 

kunskapsutveckling. Den nya läroplanen för gymnasiesärskolan, GySär13, beskrivs därför ha i 

uppdrag att höja kvalitén för att ge eleverna en stabilare grund för kommande yrkesliv, fortsatta 

studier, personlig utveckling samt ett aktivt deltagande i samhällslivet (Skolverket, 2013). Utbildning 

inom GySär13 förslås därför att organiseras på ett sådant sätt att den främjar social gemenskap och 

utvecklar elevernas förmåga att självständigt och i grupp tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper 

(SFS 2010:800). Skolinspektionen (2010) anser att elevers kunskapsutveckling bör synliggöras genom 

dialog och reflektion i ett lagarbete, rektorer och lärare föreslås därför att utveckla 

bedömarkompetensen. Den framtid vi vill ha uttrycks i den utbildning vi erbjuder och då behövs en 

skola som organiserar sin verksamhet utifrån utveckling istället för normalisering (Skrtic, 2005). 

Bedömningsfrågor utgör idag en central roll i skolans pedagogiska verksamhet. Bedömningar av 

enskilda elevers förmågor i relation till läroplanen är att betrakta som lärares viktigaste och mest 

betydelsefulla uppgifter (Forsberg & Lindberg, 2010). Att synliggöra och bedöma elevers 

kunskapsutveckling beskrivs som ett omsorgsfullt och krävande arbete, kunskaper om 

bedömningsprocesser behöver därför utvecklas (Shepard, 2000). Ett ökat krav på tydlighet och 

redovisningsansvar skapar dock begränsningar vid val av bedömningsmetoder (Lindström, 2013). 

Begränsningar uppstår i kravet på validitet och reliabilitet från beslutsfattare (Shepard, 2000). 

Komplicerade förmågor riskerar därför att mätas med metoder som härstammar från testtraditioner 

snarare än att bedömas med metoder som främjar lärande (Carlgren, Forsberg & Lindberg, 2009). 

Forskning visar att formativ bedömning bidrar till utveckling av förmågor och undervisning (Black & 

Wiliam, 1998). Trots det förefaller det som att bedömningar ändå utformas för att lättare kunna 

användas på bekostnad av det som är meningsfullt. Det visar sig även att få studier har gjorts med 

fokus på bedömningsredskapens kvalitet (Forsberg & Lindberg, 2010).  

Gymnasiesärskolan har fått ett ökat kunskapsfokus med högre krav på tydlighet och likvärdighet 

(Skolverket, 2013). Det kan innebära att lärare tvingas fokusera på sådant som är enkelt att bedöma 

istället för att fokusera på bedömning för lärande (Lindström, 2013). Personer med 

utvecklingsstörning riskerar att få sin identitet förskjuten från deltagande till att vara ett föremål för 

andras bedömningar och avgöranden (Skau, 2007). Det finns därför ett behov av att utveckla metoder 

och bedömarkompetens med fokus på både meningsfullhet och tillförlitlighet (Sadler, 1989). 

Forskning (Forsberg & Lindberg, 2010) föreslår att lärares perspektiv på och erfarenheter av 

bedömningsarbete behöver synliggöras. Föreliggande studie inriktas således mot att utveckla kunskap 

och en ökad förståelse för gymnasiesärskolans bedömningsarbete. Denna kunskap kan ha betydelse för 

att utveckla en gymnasiesärskola med både meningsfulla och tillförlitliga bedömningspraktiker. 
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Bakgrund 

Ökat kunskapsfokus och ökat redovisningsfokus 
Bedömningsfrågor har i dagens pedagogiska diskussioner blivit allt vanligare då skolan gått från 

regelstyrning till målstyrning. Undervisningen styrs av färre regler och bestämmelser men med ett ökat 

krav på lärare att redovisa och tolka undervisningens resultat kopplat till läroplanens mål (Lindström, 

2013). Målstyrning har sina rötter i företagsvärlden som ofta kännetecknas av enighet vad gäller 

verksamhetens inriktning. Den offentliga sektorn däremot utgörs av kompromisser, pragmatiska 

lösningar och ofta oklart formulerade uppdrag, vilket gör att målstyrning är svårt att anpassa till 

kommunal politik (Persson & Persson, 2012). Orealistiska krav uppstår när enighet ska råda kring mål 

på olika nivåer och mellan olika yrkesgrupper (Montin, 2004). Svårigheter uppstår särskilt när 

övergripande mål formuleras på nationell nivå. De kommunpolitiska besluten stämmer inte alltid 

överens mot målen i skolans styrinstrument. Det skapar olikhet mellan kommuner vad gäller skola och 

utbildning, vilket blivit till ett växande likvärdighetsproblem. Vid skolfrågor fattas politiska beslut där 

förvaltningschefer har till uppgift att tolka besluten medan implementeringen leds av skolledare lägre 

ner i chefshierarkin. Detta innebär ofta att verksamhetsrelevanta lösningar konkurreras ut av 

ekonomiska. Utmaningen för dagens skolledare är därför att balansera behov och resurser samtidig 

som de nationella uppdraget ska utföras (Persson & Persson, 2012).  

I en skolas organisation är det alltid elevens behov som ska vara utgångspunkten i arbetet med mål 

och vision. Skolor behöver därför organiseras så att de främjar ett ständigt samspel mellan 

organisationens deltagare och användare (Skrtic, 2005). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är det 

skolors kultur och organisation som konstruerar eleverna (Dysthe, 2010). Bruzelius och Skärvad 

(2011) framhåller att målet måste kännas meningsfullt för alla i organisationen och att en organisations 

mål ständigt behöver aktualiseras genom reflektion och diskussion för att kunna konkretiseras och 

utvecklas. Författarna menar att det annars finns en risk att medlemmar i en organisation uppfattar ett 

mål som inte stämmer överens med organisationens verkliga syfte. Författarna tillskriver skolans 

ledning ansvaret för att organisationens mål och vision stämmer överens med medarbetarnas egna 

visioner. Detta gäller särskilt skolans värdegrund och pedagogiska plattform. Ahlström (2011) 

framhåller att en skolas struktur påverkar hur organisationen fungerar genom de förväntningar och 

sociala interaktioner som råder mellan deltagare inom och utanför organisationen. Faktorer som 

påverkar en skolas struktur, förutom samhälls och kommunala strukturer, är hur arbetet organiseras, 

arbetslagens utformning, samarbete mellan lärare och rektor samt samarbete mellan lärarna. Westling 

Allodi (2010) belyser sambandet som finns mellan en organisation med en samarbetsinriktad 

målstruktur och elevernas kunskapsresultat. I en samarbetskultur främjas sociala relationer mellan 

lärare och elever vilket leder till ett positivt klimat.  Den sociala strukturen får betydelse för samarbete 

och för hur aktörer uppfattar och uttrycker skolans klimat. Organisationens struktur anses forma de 

handlingar och attityder som finns inom skolan. Bruzelius och Skärvad (2011) beskriver att en 

byråkratiskt styrd organisation däremot utgörs av en regelstyrd kultur, som styrs av regler och 

förordningar där auktoritet bygger på hierarki. Westling Allodi (2010) anser att en byråkratisk och 

regelstyrd kultur hindrar de sociala relationerna i verksamheten. Byråkratiska strukturer anses 

effektiva i ett offentligt utbilningssystem men de skapar opersonliga och oengagerade relationer och en 

professionalism som kan betraktas som motsatsen till varm och relationsskapande.  Lärare beskrivs 

befinna sig i byråkratiska och rationaliserande organisationer där utbildningsuppdraget tycks fokusera 

på enkelt mätbara resultat kopplade till standardiserade miniminivåer. 

Gymnasiesärskolans nya styrdokument uppmuntrar till ökat fokus på betyg och bedömning. Ökade 

tester av elevers förmågor och prestationer, i syfte att tidigt identifiera elever som inte når 
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standardiserade mål, riskerar dock att leda till fler elever i behov av särskilt stöd. Fler och noggrannare 

tester kan innebära att normerna för kunskapsmål och acceptabla beteenden skärps (Assarson, 2009). 

Antalet elever med utvecklingsstörning har blivit fler de senaste decennierna. Det ökade mottagandet i 

särskolan förklaras som en konsekvens av de krav och förväntningar som samhället ställer och det 

gäller inte minst i skolan. Gruppen lindrigt utvecklingsstörda konstrueras till stor del av dessa krav och 

förväntningar (Mineur, Bergh & Tideman, 2009). För att göra studiesituationen tillgänglig för alla 

elever måste skolor organiseras så att de kan synliggöra och möta olika behov (Ineland, Molin & 

Sauer, 2013).  

 

Perspektiv på kunskap och bedömning 
De lärandeteorier som är närvarande påverkar synen på bedömning. Utifrån en behavioristisk 

lärandeteori är lärarens roll att förmedla kunskap till eleven som vid bedömningstillfället reproducerar 

automatiserad kunskap som är rätt eller fel (Kjellström, 2013). Lärande betraktas som en betingning, 

spontana och automatiska reaktioner som en individ svarar med när hon utsätts för en viss stimuli 

(Korp, 2011). Endast den objektivt mätbara kunskapen är av intresse inom behaviorismen (Håkansson 

& Sundberg, 2012). Denna kunskap säger dock ingenting om de känslor och tankar som uppstår i de 

observerade handlingarna (Eliasson, 1995). Enligt kognitiva teorier bygger lärande på antagandet att 

människan har en naturlig drift att söka förståelse och sammanhang. Lärande betraktas som ett aktivt 

konstruktivt arbete och anses vara en individuell process (Korp, 2011). Även sociokulturella teorier 

bygger på en konstruktivistisk syn på lärande, men bortser inte från lärandets sociala och kulturella 

sammanhang. Interaktion och samarbete är grundläggande för lärande vilket får konsekvenser för 

bedömningen. Bedömning betraktas som en integrerad del av lärprocessen och intresset har ökat för 

elevens medverkan i bedömningen (Dysthe, 2010). Det sociokulturella perspektivet på lärande har 

idag en stark ställning för såväl styrdokument som forskning inom den svenska skolan (Carlgren, 

Forsberg & Lindberg, 2009). Bedömningar utgår ifrån lärandets situerade och sociala karaktär, där 

elevernas förståelse av uppgiften och sammanhanget får avgörande betydelse för hur de hanterar den 

(Korp, 2011).  

Det har skett ett skifte från att se elever i behov av stöd som isolerade enskilda individer till att ta 

hänsyn till det sammanhang där elevers lärande sker. Synen på bedömningar har därför förändrats från 

hastiga nedslag av utomstående expertis till en kontinuerlig process där lärare, föräldrar och eleverna 

själva utvecklar en förståelse, inte bara för lärandeobjektet utan också för hur det lärs in (Watkins, 

2007). Ett sociokulturellt perspektiv på bedömning främjar inte bara elevernas utveckling i samspel 

utan även lärares bedömningskompetens ökar vid social interaktion med andra (Dysthe, 2010).  

 

Bedömningskunskaper  
Lärares förmåga att bedöma utgör en grund för skolans verksamhet (Lindström, 2013). Ökad kunskap 

om bedömningspraktiker är därför av särskilt intresse med tanke på den maktutövning som bedömning 

är ett uttryck för (Forsberg & Lindberg, 2010). Enligt Skolinspektionen (2010) behöver lärare utveckla 

sitt arbete med att kontinuerligt bedöma elevers förmågor i förhållande till nationella mål. Det krävs 

kompetens om olika bedömningsmetoder för att synliggöra elevers skilda förmågor. Timperley (2011) 

anser att om lärares kompetensutveckling ska ge effekt för elevernas utveckling måste 

kompetensutvecklingen anpassas utifrån lärares egna behov. Ett dilemma är dock att det kan vara svårt 

för lärare att själva upptäcka sina behov och kunskapsluckor.  Enligt Forsberg och Lindberg (2010) är 

dock bedömning och betygssättning ett av de områden som lärare själva upplever som motstridiga och 

utrycker ett behov av att lära sig mer inom. Enligt Selghed (2010) finns de redskap som lärare har till 

sitt förfogande vid bedömning angivna i skolans styrdokument. Men trots många år med ett mål- och 
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kunskapsrelaterat bedömningssystem tycks lärare ha svårt att frigöra sig från fördelningstänkandet. 

Elevers prestationer riskera därmed att aldrig tolkas i relation till innehållet i kriterierna, utan snarar i 

förhållande till sina kamrater. Stödet i styrdokumenten upplevs som otillräckliga, kriterier är 

svårtolkade och anses därför inte fungera som ett stöd för lärare. 

Lärares bedömningskunskaper skapar olika förutsättningar för eleven och påverkar därmed vad 

eleven ges möjlighet att prestera (Lindberg, 2013). Det räcker inte att lärare endast kan det som lärs ut, 

lärandets objekt, det krävs även insikt i vad det innebär att lära något specifikt (Marton, 2010). De 

faktorer i undervisningen som är av stor betydelse för lärande är interaktiva snarare än att de utgörs av 

individuella kompetenser och egenskaper hos läraren. Lärares förmåga att göra kunskapsinnehållet 

tillgängligt för eleverna utifrån deras förståelsehorisont är av större betydelse för lärandet än kvalitén i 

kunskapsinnehållet (Håkansson & Sundberg, 2012). Förmåga att konkretisera lärandeobjektet samt att 

möjliggöra lärande med flera sinnen är av stor betydelse för elevernas inlärning (Malmer, 2002). När 

vi kommunicerar med varandra skapas en mening. I det meningsskapande sammanhanget bildar vi en 

förståelse och kunskap om vad som har hänt (Bjar & Liberg, 2010).  

Avsikten med att bedöma elevers lärande bör vara att synliggöra vad elever kan. Ett vanligt fel är 

dock att kunskap visas men att den varken tolkas eller dokumenteras (Pettersson, 2013). Skriftliga 

omdömen ska utformas så att de beskriver elevens kunskaper i förhållande till tidigare bestämda 

kravnivåer eller förmågor utifrån nationella mål (Andréasson & Asplund Carlsson, 2012). För att 

dokumentationen ska utgöra ett redskap för lärande måste det som presenteras vara tillgängligt för 

eleven (Philgren, 2013). För att eleverna ska veta vilka kunskaper som ska utvecklas måste lärare ha 

förmågan att konkretisera och synliggöra lärandet på flera olika sätt (Black, Harrison, Lee, Marshall & 

Wiliam, 2002).  

Förmågan att abstrahera och generalisera ställer stora krav på kommunikation och kan därför 

underlättas genom attribut (Schoultz, Säljö & Wyndhamn, 2001). I ett sociokulturellt perspektiv får 

olika attribut, artefakter, betydelse för elevers lärande genom att de kan skapa mening i ett 

sammanhang. Artefakter kan ses som fysiska och intellektuella redskap som integrerar i sociala 

praktiker (Säljö, 2000).  Undervisning måste därför utformas så att den möjliggör för elever att delta 

och vara aktiv i olika sammanhang, för att få ytterligare dimensioner av tänkande och av förståelse 

(Malmer, 2002). Skall eleverna känna meningsfullhet i lärandet måste undervisningen utgå ifrån 

elevernas intresse och förståelsehorisont (Marton, 2010). Begreppsliga kvaliteter anses vara en 

förutsättning och ett verktyg för att förstå och tolka olika aspekter av verkligheten. Lärares 

kommunikationsförmågor är därför särskilt viktiga för att kunna synliggöra de begreppsliga 

kvalitéerna för eleverna (Arevik & Hartzell, 2009). Lärarnas förmågor utvecklas i olika slags möten 

med eleven, men även genom samtal med kollegor (Forsberg & Lindberg, 2010).  

 

Bedömningens olika syften, summativ- och 

formativ bedömning 
Val av bedömningsform får konsekvenser för både undervisning och lärande (Dysthe, 2010). Gerrevall 

(2008) menar att beroende på vilken bedömningsdiskurs som är gällande så påverkas valet av 

bedömningsmetod. Dagens bedömningsdiskurs beskrivs vara förankrad i en utvecklingsinriktad 

diskurs med mål- och kunskapsrelaterad bedömning för ökat lärande. Bedömning för betyg kan 

betraktas som en systemorienterad diskurs med en normrelaterad bedömning för att tillgodose olika 

systemmässiga funktioner. Enligt författaren är det en utmaning för dagens lärare att vidmakthålla 

balansen mellan pedagogiska bedömningar för ökat lärande, och den administrativa bedömningen för 

att tillgodose systemmässiga krav som bygger på jämförbarhet och likvärdhet (Gerrevall, 2008).  Mål- 

och kunskapsrelaterad bedömning utgår ifrån mål och kriterier som referenspunkter för bedömningen. 
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Normrelaterad bedömning däremot utgår ifrån att människor har olika slags begåvning och att 

begåvning beskrivs i relation till andra människor (Carlsson, Gerrevall & Pettersson, 2006). 

Formativ bedömning betraktas som alla de aktiviteter som bedrivs av lärare och eller av elever som 

ger användbar information för återkoppling, i syfte att förbättra undervisningen och lärandet (Black & 

Wiliam, 1998). Under senare år har fokus ökat på deltagarnas roll vid formativ bedömning vad gäller 

att tolka och använda informationen i nästa steg i undervisningen (Black & Wiliam, 2009). Summativ 

bedömning däremot sker vid en given tidpunkt i syfte att få en uppfattning om vilka kunskaper eleven 

har vid bedömningstillfället (Lindström, 2013; Sadler, 1989). De största skillnaderna mellan summativ 

och formativ bedömning är syftet och effekten av bedömningen (Sadler, 1989). Summativ bedömning 

anses ha möjlighet att göra undervisningen framåtsyftande genom att användas som utgångspunkt för 

lärare vid fortsatt planering av undervisningen (Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam, 2003). I 

specialpedagogiska sammanhang används ofta både summativ och formativ bedömning för 

pedagogisk kartläggning och framåtsyftande anpassning av undervisning (Cornelius, 2013). Oavsett 

om bedömningen är summativ eller formativ måste innehållet för lärandet beaktas i 

bedömningsprocessen, vad som bedöms och vad som inte bedöms (Pettersson, 2013). Korp (2011) 

anser att det inte finns någon bedömningsform som är bättre än andra, utan avgörande för val av metod 

är att lärare reflekterar över vad bedömningens resultat ska användas till. 

Formativ bedömning anses ha stor potential att öka lärandet och att skapa en fördjupad förståelse 

för lärandemålet (Clark, 2011). Trots de påvisade positiva effekterna för lärande anses inte formativ 

bedömning vara så vanligt förekommande. Anledningen tros vara att formativ bedömning kräver en 

förändring i synen på undervisning (Black et al., 2003). Grundproblemet ligger i det falska antagandet 

att formativ bedömning utgörs av en viss typ av mätinstrument, snarare än att det är en process som är 

grundläggande för utövandet av undervisning och lärande (Heritage, 2010). Black och Wiliam (1998) 

uttrycker att det finns en tendens att lärare använder normrelaterad bedömning framför mål- och 

kunskapsrelaterad bedömning. Det innebär att elevers förmågor jämförs sinsemellan elever snarare än 

med elevers personliga utveckling. Författarna menar att konsekvenserna av sådana 

bedömningsmetoder är att de svagaste eleverna lär sig att de saknar förmåga vilket kan riskera att de 

förlorar förtroendet för sin egen förmåga att lära.  Carlsson et al. (2006) skriver att 

bedömningsmetoderna för normrelaterad bedömning är mycket mer utvecklade och att något 

motsvarande och lika väl utvecklat för formativ bedömning ännu inte finns. Shepard (2000) menar att 

formativ bedömning har goda förutsättningar att förbättra lärande och undervisning men att 

utmaningen är att parera de negativa effekterna av externt påtvingade test. Fokus bör istället vara att 

utveckla pedagogiska bedömningsmetoder som är tillförlitliga och som hjälper elever att utveckla sin 

kunskap. Enligt Lundahl (2006) finns en risk att dagens kunskapssyn utmanas genom felaktigt 

användandet av pedagogisk bedömning i ett kontrollerande syfte. 

Kunskapsbedömning för elever i behov av särskilt stöd ska syfta till att stärka elevens insikt och 

motivation för det egna lärandet (Watkins, 2007). Formativ bedömning lyfts särskilt fram som lämplig 

metod i specialpedagogisk undervisning eftersom lärare utgår ifrån elevers behov vid utformingen av 

sin undervisning och i sina återkopplande instruktioner (Cornelius, 2013). Ett formativt 

bedömningsperspektiv får betydelse för elevers delaktighet och lärande då bedömningsprocessen 

förutsätter samtal och dialog (Björklund Boistrup, 2013). Elevens delaktighet främjas genom att 

elevens utvecklingsmöjligheter lyfts fram i en process tillsammans med eleven (Andréasson & 

Asplund Carlsson, 2012; Hattie & Timperley, 2007). Vid användandet av formativ bedömning måste 

redskap för bedömning och dokumentation användas som synliggör inte bara elevens nuvarande 

kunskaper utan också vad eleven inte kan och vilket slags stöd som behövs (Hattie & Timperley; 

2007; Korp, 2011). Den samlade dokumentationen kan underlättas genom att formativ bedömning 

ingår i undervisningen och kan dokumenteras med hjälp av foton, loggar, portfolio, utställningar, 

videofilm med mera (Lindström, 2013).  
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Forskning framhåller att formativ bedömning även bör betraktas utifrån när och hur den sker. 

Heritage (2007) beskriver tre olika kontexter för formativ bedömning. On-the-fly beskrivs som 

spontana, oförutsägbara eller oplanerade situationer som läraren använder sig av för att erhålla 

information. Bedömningen är då en del av undervisningen och förutsätter en dialog med enskilda 

elever eller i större grupper. Vid planerad formativ bedömning har läraren istället planerat och 

förberett frågor och uppgifter för att synliggöra elevers förmågor. Läroplansinbäddad formativ 

bedömning beskrivs som praktiska eller teoretiska prov i syfte att erhålla information för fortsatt 

lärande. Även Wiliam (2006) beskriver formativ bedömning som spontana eller planerade aktiviteter. 

Dessutom delar han in den formativa bedöminingen i tidscykler beroende på hur lång tid det tar för 

systemet att använda den insamlade informationen. En kort tidscykel kan beskrivas som dag för dag 

eller minut för minut. Det innebär ett kort tidsintervall upp till två dagar för läraren att använda 

informationen mellan lektioner för att planera fortsatt undervisning. Minut för minut, innebär att 

verksamheten har ett återkopplingssystem som är direkt och som sker inom undervisnigen. En längre 

tidscykel i återkopplingssystemet kan innebära att andra aktörer utanför verksamheten har möjlighet 

att samla in information för att anpassa och utforma kompetensutveckling för lärare själva. 

Schneider och Andrade (2013) menar att det kan ifrågasättas huruvida lärare verkligen engagerar 

sig i kontinuerliga och effektiva formativa bedömningspraktiker. Enligt författarna tenderar lärare att 

använda snabba summativa bedömningar i formativt syfte. Författarna pekar även på att det kan 

ifrågasättas huruvida lärare har utvecklat förmåga att konkretisera lärandemål, förmåga att tolka 

bedömningens information samt förmåga att ge effektiv återkoppling till eleverna. 

 

Bedömningars tillförlitlighet och meningsfullhet, 

reliabilitet och validitet - en referensram  

Förändrad innebörd i begreppen 

En förändring har skett från en normrelaterad bedömning till mål och kunskapsrelaterad bedömning 

framför allt för lärande (Black & Wiliam, 1998). Det innebär enligt forskning att begreppen för 

validitet och reliabilitet får en förändrad innebörd (Forsberg & Lindberg, 2010). Validititet har gått 

från att handla om i vilken utsträckning en uppgift bedömer det som uppgiften var avsedd att bedöma 

(Gipps, 1994), till ett bredare begrepp som även handlar om hur elevers resultat tolkas och används. 

Särskilt fokus riktas mot bedömningens betydelse och konsekvenser för eleverna (Messick, 1998). Vid 

formativ bedömning är det skärskilt viktigt att bedömningen stimulerar elevens lärande i förhållande 

till läroplanens kunskapsmål för att anses vara giltig. Ett hot mot validiteten är om eleven själv inte 

kan känna meningsfullhet i de uppgifter som ingår i bedömningen (Black & Wiliam, 1998). Det som 

valideras vid formativ bedömning är framför allt användningen av bedömningens resultat för fortsatt 

utformning av undervisning i syfte att öka lärandet (Jönsson, 2008). 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och noggrannhet vid bedömningstillfället. Inverkan av 

slumpen och påverkansfaktorer måste vara så minimal som möjligt. Reliabilitet har traditionellt sett 

handlat om att testresultaten är stabila över tid och oberoende av vem som har genomfört 

bedömningen (Gipps, 1994). Reliabiliteten i en normrelaterad kunskapsbedömning bygger på 

matematisk modell där reliabiliteten blir högre ju fler frågor som ingår i testet. Reliabiliteten inom 

mål- och kunskapsrelaterad bedömning handlar om i vilken grad som elevers prestationer svarar upp 

mot de kriterier som varit utgångspunkt för bedömningen (Carlsson et al., 2006). Black och Wiliam 

(2006) anser att tre aspekter påverkar reliabiliteten vid bedömning. Dels kan olika bedömare ge olika 

omdöme för samma arbete, dels kan samma elev prestera olika vid olika tillfällen. Den tredje aspekten 

och den minst diskuterade enligt författarna är vad som blir tillgängligt vid bedömningen, d.v.s. vad 



7 

 

lärare verkligen presenterar vid bedömningstillfället. Författarna anser att det särskilt viktigt att 

fokusera på hur man får information om elevers kunnande, d.v.s. i vilken utsträckning en uppgift 

verkligen ger möjlighet för eleven att synliggöra sin förmåga. Frågor som stimulerar variation i elevers 

prestationer är av stor betydelse. Bedömningen måste visa något som är vanligt och som eleven kan 

visa vid flera olika tillfällen för att vara tillförlitlig. 

Vanligtvis beskrivs reliabiliteten som överordnad validiteten. Om det finns osäkerhet kring 

huruvida bedömningen är tillförlitlig eller om den har påverkats av flera faktorer så har den ingen 

betydelse även om syftet var giltigt (Sadler, 1989). Summativ bedömning används ofta som grund för 

elevers betyg eller slutliga omdömen och måste därför ha både hög validitet och reliabilitet (Harlen, 

2006). Vid formativ bedömning beskrivs istället validiteten som överordnad reliabiliteten. 

Bedömningen anses som giltig då syftet är att stimulera lärande i förhållande till styrdokument. 

Reliabiliteten ges därför lägre prioritet och beskrivs i forskning som något som kan justeras under 

processen (Sadler, 1989). Hög validitet vid formativ bedömning främjas av constructive alignment, 

d.v.s. tydliga samband mellan kursmål, undervisningsformer och bedömning. Kritiskt för reliabiliteten 

vid formativ bedömning är att bedömningen ingår som en del i ordinarie undervisning. Det kan leda 

till svårbedömda och subjektiva situationer och innebär högre grad av tolkning från läraren (Jönsson, 

2008).  

Begreppen validitet och reliabilitet härstammar från kvantitativa traditioner vilket i kvalitativa 

sammanhang avser bedömningars giltighet och tillförlitlighet (Carlsson et al., 2006). Mot bakgrund av 

kunskapsläge och behov avses i föreliggande studie att använda begreppet tillförlitlighet framför 

reliabilitet och begreppet meningsfullhet framför validitet och giltighet. Begreppet meningsfullhet 

inrymmer kvaliteter som vanligen innefattas i bedömningars giltighet men implicerar även 

bedömningars betydelse (Messick, 1998) för lärandeprocessen. I studien syftar begreppet 

meningsfullhet till att explicit understryka bedömningars betydelse och konsekvenser för elevers och 

lärares bedömningspraktik. 

 

Anpassningar för att öka tillförlitligheten vid formativ bedömning 

Vid granskning av forskning avseende tillförlitlighet och formativ bedömning framkommer flera olika 

anpassningar för att öka tillförlitligheten. De olika anpassningarna redogörs under nedanstående fyra 

rubriker; bedömningsmatriser, delaktighet i bedömningsprocessen, undervisningens design samt 

kritiskt förhållningssätt.  

 

Bedömningsmatriser 
Tydliga lärandemål möjliggörs genom att använda bedömningsmatriser. Bedömningsmatriser gör 

förväntningar och kriterier tydliga för eleven. Genom att kombinera kriterierna med konkreta exempel 

främjas återkopplingen och möjligheten till självbedömning (Jönsson, 2008). Även uttalade 

bedömningskriterier ökar tillförlitligheten. Önskad förmåga skall vara väl uttalad och beskriven så att 

eleverna själva kan utvärdera sitt arbete på samma sätt som läraren skulle ha gjort (Shepard, 2000).  

Själva utformningen av bedömningsmatrisen anses vara vägledande och utgöra ett stöd för såväl 

eleven som läraren. Genom bedömningsmatrisens rubriker tydliggörs lärandemål, kriterier och 

kravnivåer. Även systematiska felkällor kan begränsas genom tydliga bedömningsanvisningar 

(Jönsson, 2008). Lärare föreslås ge exempel på olika kvalitéer av förmågor för att synliggöra 

skillnader för eleverna (Black & Wiliam, 2006) kopplat till kravnivåer och kriterier (Jönsson, 2008). 

Lärare föreslås tillsammans bygga upp en bank av exempel på bedömningar som kan fungera som 

referenspunkt (Carlsson et al., 2006).  
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Delaktighet i bedömningsprocessen. 
Centralt vid formativ bedömning är att eleven måste känna till och förstå målet för lärandet, elevens 

nuläge och hur eleven ska nå målet. Har eleven inte fått möjlighet att förstå detta kan inte bedömning 

vara tillförlitlig. Även lärarens och elevens uppfattning om kravnivån måste stämma överens, då kan 

eleven vara delaktig att bedöma kvalitén i sitt arbete (Sadler, 1989). Elever som lär sig 

självbedömning utvecklar en ökad tillförlitlighet gentemot lärarens bedömning (Shepard, 2000), och 

självbedömning leder även till en ökad förståelse för bedömningskriterier (Jönsson, 2008). Vanligtvis 

kan förbättring ske genom att läraren förser elever med instruktioner kring hur de kan utveckla sina 

förmågor. Det innebär dock ett beroende mellan elev och lärare. Tillförlitligheten ökar av att eleven får 

utveckla förmågan att själv bedöma kvalitén av sin förmåga. Eleven måste därför tränas i att be om 

omdömen och utlåtanden om sin förmåga (Sadler, 1989). Lärare föreslås kommentera och ge feedback 

på den förmåga som eleven har, genom att visa med exempel så det blir tydlig för eleven vad som 

blivit synligt och på vilket sätt det blivit bedömt (Black & Wiliam, 2006). Feedback beskrivs som 

kunskap om resultatet men eleven måste även få kännedom om processen. Det vill säga få kännedom 

om kvalitén i målen, utveckla förmågan att jämföra sina resultat med kravnivåer samt utveckla 

förmågor att närma sig målen (Sadler, 1989). 

För att bedömningen ska möjliggöra delaktighet måste den vara synlig för eleverna (Shepard, 

2000). Dess tillförlitlighet stärks av att eleven kan följa hela sin bedömningsprocess. Synlig 

dokumentation av bedömningsprocessen bidrar även till att fler kan ta del av bedömningen. 

Möjligheter och kunskaper att använda informations- och kommunikationsteknologi för att fotografera 

eller filma praktiska moment i verklighetsnära praktiker ökar därför tillförlitligheten. Genom att samla 

elevarbeten, filmer, bilder, observationsscheman som synliggör förmågor kan bedömning påvisas 

(Jönsson, 2008). För att eleven och andra ska ha möjlighet att följa progressionen i utvecklingen måste 

läraren ha kännedom om och synliggöra elevens nuvarande kunskapsläge. En öppen diskussion anses 

vara ett tillförlitligt sätt för en lärare att upptäcka utgångsläget för elevers förmågor (Shepard, 2000). 

Medbedömare och diskussioner mellan kollegor kan öka tillförlitligheten vid formativ bedömning 

genom en ökad samsyn kring bedömningskriterier (Jönsson, 2008). Förutom en samsyn kring kriterier 

kan tillförlitligheten främjas av att lärare har ett gemensamt språk för att beskriva och bedöma elevers 

prestationer (Harlen, 2006). 

 

Undervisningens design 
Formativa strategier innebär att planera frågor och uppgifter i undervisningen som möjliggör en 

formativ process. En efterfrågad förmåga måste få möjlighet att synliggöras på flera olika sätt för att 

en tillförlitlig bedömning ska kunna gälla (Black & Wiliam, 2006). Lärare föreslås fokusera på i 

vilken utstäckning en uppgift och situation verkligen avslöjar en elevs kunskaper inom ett område, 

vilka frågor i undervisningen som är av betydelse för variationen i elevers prestationer (Black & 

Wiliam, 1998). Även frågans formulering är av betydelse för möjligheten att synliggöra förmågor. 

Frågor som är öppna och mindre inriktade på att finna rätt eller fel svar uppmuntrar till att en större 

variation. Tillförlitligheten ökar om det finns ett brett underlag för bedömningen (Jönsson, 2008).  

Elever kan prestera olika vid olika tillfällen och måste därför få möjlighet att synliggöra sin 

förmåga vid flera tillfällen. Lärare bör därför variera sin undervisning så att elevers förmågor får 

synliggöras i flera olika situationer och sammanhang (Jönsson, 2008; Shepard, 2000). 

Bedömningssituationer måste skapas så att eleven ges tid och utrymme att hinna visa och utveckla sin 

förmåga (Sadler, 1989). Sammanhanget, tillfället för bedömningen, måste anpassas och tas med i 

beaktningen vid planeringen. Lärare uppmuntras att minimera felkällor som kan påverka 

bedömningssituationen, t.ex. trötthet, stress, nervositet, bristande läsförståelse eller för kort tid 

(Jönsson, 2008). 
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Kritiskt förhållningssätt 
För att kunna bedöma kvalitén i elevers arbeten måste lärare vara väl förtrogna med rådande 

styrdokument, kravnivån relaterad till uppgiften, och sedan ha förmågan att bedöma elevers arbeten i 

relation till kravnivån (Sadler, 1989). Ett kritiskt förhållningssätt till den egna bedömningen främjar 

tillförlitligheten genom att reflektera och fokusera på hur information erhålls om elevers kunnande. 

Lärare måste vara kritisk till det som kan gå fel för att planera och genomföra tillförlitlig bedömning 

(Carlsson et al., 2006). Goda ämneskunskaper beskrivs vara en förutsättning för att kunna genomföra 

tillförlitliga bedömningar samt förmågan att ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt (Shepard, 2000). 

Ämneskunskap anses även vara en förutsättning för att kunna konstruera lämpliga uppgifter (Black & 

Wiliam, 2006). Lärares bedömarkompetens kan utvecklas genom att diskutera sin bedömning. Det 

anses särskilt viktigt att då diskutera hela arbetet som varit föremål för bedömning och inte enskilda 

delar för att utveckal en kunskap om helheten i elevers arbeten (Carlsson et al., 2006). Lärares förmåga 

till systematisk och konsekvent återkoppling påverkar tillförlitligheten i bedömningen. Återkopplingen 

och kommentarer bör kompletteras med exempel för att vara tydlig och trovärdig för eleven. Lärares 

bedömarkompetens behöver utvecklas och bedömarträning tillsammans med kollegor föreslås därför 

(Jönsson, 2008). Tillförlitlig bedömning möjliggörs genom att bara fokusera och reflektera kring det 

som är relevant för lärandemål och därigenom helt bortse från personliga uppfattningar om eleven, hur 

eleven brukar prestera eller vad läraren tycker är viktigt (Black & Wiliam, 1998).  

Bedömningspraktiker är de verksamheter där kunskapsbedömning sker, d.v.s. alla de praktiker i 

vilka olika metoder används för att identifiera förmågor och eller lärande i skolan (Lundahl, 2006). 

Bedömningspraktiker förstås i den här studien som de föreställningar och handlingar som sker i ett 

sammanhang inom en verksamhet, t.ex. i enskilda möten, i ett klassrum, i ett arbetslag eller i ett 

övergripande kontext, i syfte att genomföra eller utveckla kunskapsbedömning.  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att utveckla kunskaper om och en förståelse för hur lärare i gymnasiesärskolan 

förhåller sig till och agerar för att genomföra meningsfulla och tillförlitliga bedömningspraktiker. 

Frågeställningar 
 Vilket förhållningssätt har lärare i gymnasiesärskolan till meningsfulla och tillförlitliga 

kunskapsbedömningar?  

 

 Hur agerar lärare i gymnasiesärskolan för att genomföra meningsfulla och tillförlitliga 

kunskapsbedömningar? 
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Metod 
För att studera och utveckla kunskap om hur lärare i gymnasiesärskolan förhåller sig till och agerar för 

att genomföra meningsfulla och tillförlitliga bedömningspraktiker är det relevant att använda en metod 

som samlar in kvalitativa data. Avsikten är att få kunskap om olika kvalitativa aspekter i specifika 

situationer och handlingsförlopp, i syfte att komma åt djupare innebörder (Kvale, 1997).  En ökad 

förståelse för livsvärden hos enskilda individer eller grupper av individer skapar förutsättning att fånga 

dess egenart och dess speciella situation (Hartman, 2001). Föreliggande studie utgörs av en kvalitativ 

design inspirerad av grundad teori. Grundad teori betraktas som ett teoretiskt perspektiv som rör 

mänskliga handlingar och beteenden (Glaser & Strauss, 1967). Intentionen med grundad teori är att 

erhålla nya empiriska data som gör det möjligt att förstå och förklara en social process (Guvå & 

Hylander, 2003). Grundad teori lämpar sig som metodansats när forskaren vill utgå ifrån det empiriskt 

materialet snarare än utifrån en teori (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009).  Grundad teori är främst 

en analysmodell för att på ett systematiskt och disciplinärt sätt samla in och bearbeta kvalitativa data i 

syfte att generera en teori (Glaser & Strauss, 1967).   

Den klassiska versionen av grundad teori härstammar från symbolisk interaktionism. Symbolisk 

interaktionism menar att människans förmåga att tänka och handla formas genom social interaktion. 

Fokus riktas mot den mening händelser har för människor samt vilka symboler som förmedlar denna 

mening (Glaser & Strauss, 1967). Grundad teori tar i modifierad form utgångspunkt i 

socialkonstruktivism där den sociala världen ses som komplex och mångfacetterad, vilket påverkar 

människan som befinner sig i dess verklighet (Strauss & Corbin, 1990). Denna modifierade form av 

grundad teori har som syfte att utveckla begrepp, modeller eller teorier som beskriver eller ökar 

förståelsen för det område som studeras (Strauss & Corbin, 1990). Skillnaden i de båda inriktningarna 

är forskarens roll i forskningsprocessen. I den klassiska grundade teorin antas kategorier och teori 

framträda objektivt ur data. Verkligheten antas finnas i data och det är forskaren som ska upptäcka den 

så objektivt som möjligt. Forskaren ska här förutsättningslöst närma sig det studerade området och 

forskarens tidigare erfarenheter skall inte påverka data (Glaser & Strauss, 1967). I den modifierade 

formen av grundad teori beskrivs forskaren som en social varelse som aktivt deltar i 

forskningsprocessen. Forskarens uppgift är att finna verkligheten, men verkligheten är subjektivt och 

kunskap skapas av en mångfald av perspektiv. Tidigare erfarenheter beskrivs som data och behöver 

inte bortses från, men forskaren försöker ändå att närma sig det studerade området så förutsättningslöst 

som möjligt (Strauss & Corbin, 1990).  

Ytterligare en inriktning som utgår ifrån socialkonstruktivism är konstruktivistisk grundad teori 

(Charmaz, 2006). Konstruktivism är en allmän kunskapsteori som utgår ifrån att kunskap är 

konstruerad och inte en upptäckt. Socialkonstruktionism innebär att kunskap konstrueras i 

interaktionen mellan människor (Roth, 2006). Socialkonstruktionism utgår ifrån att det inte finns 

någon förutsättningslös kunskap. Forskaren anses inte ha en exklusiv tillgång till den objektiva världen 

utan dennes roll är snarare att analysera hur människor tillsammans skapar och begripliggör världen 

(Tholander, 2006). Konstruktivistisk grundad teori avser att tolka och förstå människors mening av 

verkligheten snarare än att få kunskap om sanningen. Teorier framträder genom interaktion och utifrån 

forskarens tidigare erfarenheter och någon objektiv sanning finns inte (Charmaz, 2006). Det finns 

kritik mot att forskarens förförståelse i form av tidigare erfarenheter och kunskaper hindrar framväxten 

av en teori vilket strider mot den klassiska grundade teorin (Glaser, 1998; Hartman, 2001). Dock 

framkommer argument för att forskarens tidigare erfarenheter och en tidig litteraturgenomgång ökar 

den teoretiska känsligheten att finna nyanser i data och att ställa relevanta frågor under 

analysprocessen (Charmaz, 2006; Hallberg, 2010; Strauss & Corbin, 1990). Gemensamt för de olika 

inriktningarna i grundad teori är att teknikerna vid analys är relativt lika, de bygger på; teoretiskt urval, 
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teoretisk känslighet, konstanta jämförelser, teoretisk mättnad samt slutligen identifikation av 

kärnkategori (Charmaz, 2006; Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1990). 

Grundad teori anses lämpligt att använda för att utveckla en praktikrelevant teori i miljöer där 

sociala processer och aktiviteter sker (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009) vilket betraktas som 

meningsfullt för denna studies syfte. Den grundade teorin i studien utgår ifrån ett konstruktivistiskt 

perspektiv vilket innebär att insamlad data och efterföljande analys ses som sociala konstruktioner 

mellan forskaren och enskilda informanter, vilka återspeglar den mening verkligheten har för deras 

praktik (Charmaz, 2006). 

 

Studiens deltagare 
Inledningsvis användes ett strategiskt urval vid datainsamlingen. Strategiskt urval används för att 

säkerställa en så bred variation av information som möjligt (Strauss & Corbin, 1990; Trost, 2012). 

Strategiskt urval är inte representativt i statistisk mening utan innebär att forskaren tagit hänsyn ett 

antal karakteristiska som är av teoretisk betydelse för studien, i syfte att få så stor spridning som 

möjligt (Trost, 2012). De bakgrundsvariabler som beaktats i studiens inledande fas var; lärare som 

undervisar på gymnasiesärskolans individuella eller nationella program och som representerar fyra 

olika gymnasiesärskolor inom Stockholms stad. Fortsatt urval under datainsamlingen var teoretiskt 

urval. Teoretiskt urval är grundläggande inom grundad teori och innebär att urvalet och 

datainsamlingen sker parallellt med analysarbetet utifrån de data som framkommit (Charmaz, 2006; 

Thornberg & Forslund Frykedal, 2009). Informanterna i studien utgjordes av sju lärare som valdes ut 

efterhand för intervju. De olika karaktäristika som informanterna representerar är; kvinnliga och 

manliga lärare, lärare som undervisar på nationella program med betygssättning och individuella 

program med skriftliga omdömen, lärare som undervisar i teoretiska ämnen och praktiskt- estetiska 

ämnen, lärare som undervisat enligt tidigare reform och lärare som undervisar enligt ny reform 

GySär13 samt lärare som har olika låg erfarenhet av att undervisa i gymnasiesärskolan. 

 

Genomförande och etiska aspekter 
Datainsamlingsmetoden i studien bestod i huvudsak av kvalitativa djupintervjuer. Till datainsamlingen 

hör även de olika dokument som erhållits från informanterna eller funnits tillgängliga på respektive 

skolas hemsida. Dokumenten utgörs av ämnesplaner, ämnesområdesplaner, betygskriterier, 

kravnivåer, bedömningsmatriser samt verksamhetsplaner. Intervjuaren (JS) kontaktade informanterna 

per mail eller muntligt, och datum, tid och plats för varje intervju bestämdes på förhand. En 

pilotintervju genomfördes med en informant för att testa de förutbestämda inledande frågorna. 

Pilotintervjun bandades och skrevs ut. Datamaterialet bedömdes som relevant för studien och ingår 

därför i studiens resultat. Intervjuerna genomfördes på de platser som informanterna valt och skedde i 

deras hem eller på deras arbetsplats. Intervjuerna spelades in digitalt och skrevs ut ordagrant av 

intervjuaren efterhand som intervjuerna genomförts. Nya intervjuer genomfördes parallellt med 

analysen till dess att teoretisk mättnad uppnåddes, d.v.s. att ny data inte längre gav ytteliggare 

information (Starrin, 1996). Intervjuerna pågick mellan 45-65 minuter och utgick från en till början 

semistrukturerad intervjuguide, vilket innebar att det fanns ett begränsat antal ingångsfrågor med 

möjlighet till fokuserade följdfrågor (Charmaz, 2006; Kvale, 1997).   

Studiens semistrukturerade intervjuguide (bilaga 1) utgick ifrån temaområden kring; 

förhållningssätt till kunskapsbedömning i gymnasiesärskolan, meningsfulla och tillförlitliga 

kunskapsbedömningar, metoder och redskap (strategier) för att genomföra meningsfulla och 

tillförlitliga kunskapsbedömningar samt uppfattningar kring organisationens förhållningssätt till 



12 

 

meningsfulla och tillförlitliga kunskapsbedömningar. Vid grundad teori är intervjufrågorna med fördel 

öppna frågor av icke dömande karaktär. Intervjuaren möjliggör därmed att oförväntade åsikter och 

uppfattningar framträder (Charmaz, 2006). De inledande frågorna under intervjun var därför vida och 

oprecist formulerade i syfte att inte bli för styrande. Under intervjuprocessen blev frågorna mer 

fokuserade och detaljerade i förhållande till de reflektioner som gjorts under analysarbetet till tidigare 

datamaterial (Charmaz, 2006; Thornberg & Forslund Frykedal, 2009 ).  

Informanterna informerades enligt Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer om 

studiens syfte samt att det var möjligt att avbryta deltagandet, informationskravet. Informanterna 

informerades även enligt samtyckeskravet om att deltagandet i studien var frivilligt. Intervjuaren var 

på olika sätt känd för informanterna sedan tidigare. Då några av informanterna arbetar på samma skola 

som intervjuaren var det viktigt att de inte skulle uppleva ett beroendeförhållande till intervjuaren. 

Därför ingår inga informanter från samma arbetslag som intervjuaren i studien. Intervjuaren och 

övriga informanter har träffat på varandra vid enstaka tillfällen i samband med fortbildning eller event 

inom kommunen. Informanterna informerades om att allt material skulle behandlas med försiktighet så 

att de inte kunde identifieras av utomstående. De informerades även om att materialet skulle förvaras 

på sådant sätt att inga obehöriga kunde ta del av materialet, konfidentialitetskravet. Insamlat 

datamaterial skall endas användas för den här studiens syfte och kommer inte att användas i andra 

hänseenden, nyttjandekravet. 

 

Analys 
Kännetecknande för grundad teori är att datainsamling och analys sker parallellet enligt den konstant 

komparativa metoden (Charmaz, 2006; Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1990). Processen 

betraktas som ett samspel mellan datamaterialet och forskaren där koder och kategorier framträder 

genom jämförelser av forskarens tolkning av vad som sker i datamaterialet (Charmaz, 2006). 

Kodningsprocessen inom grundad teori kan beskrivas på olika sätt, gemensamt för de olika 

inriktningarna är dock att analysen inleds med en initial, öppen kodning som innebär att namnge en 

företeelse eller en händelse (substantiv kodning) och avslutas med en framväxt teoretisk modell 

(teoretisk kodning) (Charmaz, 2006; Starrin, 1996; Thornberg & Forslund Frykedal, 2009). 

Analysprocessen i den här studien beskrivs utifrån tre överordnade begrepp och steg enligt den 

konstruktivistiska grundade teorin; initial kodning, fokuserad kodning samt teoretisk kodning 

(Charmaz, 2006). En grundad teori med hög kvalitet måste vara valid, relevant, användbar och 

modifierbar (Hartman, 2001). Kvaliten i studiens analysprocess kommer att värderas i 

diskussionskapitlet under rubriken metoddiskussion.  

Efter den första intervjun startade analysen med att läsa intervjudata rad för rad för att bryta ner 

materialet till delar, initiala koder. Det innebar att kritiska frågor ställdes till materialet; vad är det som 

sker här? Vad uttrycker denna händelse? De initiala koderna namngavs i syfte att beskriva kodens 

innehåll, d.v.s. substansen eller kärnan i datamaterialet. Processen var komparativ och olika händelser 

och företeelser jämfördes därför med varandra i förhållande till föreslagna begrepp och till 

datamaterialet för att likheter och skillnader därigenom skulle framträda (Charmaz, 2006;Thornberg & 

Forslund Frykedal, 2009). Exempel på koder som framkom var: Bedömning som identifiering av 

kunskap och Bedömning för lärande. Koder parades ihop och utvecklades till kategorier som beskrev 

deras egenskaper och dimensioner. Kategorierna prövades i efterföljande intervjuer och analyser för 

att utvecklas i relation till datamaterialet och efter de händelser som stämde in på kategorierna och 

deras betydelse (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009). Exempel på kategorier som utvecklades och 

synliggjorde deras egenskaper och dimensioner var: Summativ process och formativ process. 

Nästa skede i analysen var fokuserad kodning (Charmaz, 2006). Det innebar att allt inte längre 

kodades utan att de koder och kategorier som framstod som viktigaste och mest förekommande 
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användes under den fortsatta datainsamlingen och analysen i syfte att fokusera mot kärnkategorier i 

datamaterialet. Den fokuserade kodningen innebar att analysen avgränsades och styrdes av de 

framträdande kärnkategorierna (Charmaz, 2006;Thornberg & Forslund Frykedal, 2009). 

Kärnkategorinerna växte fram under analysarbetet genom frågeställningar som; vilka kategorier 

återkommer mest i datamaterialet? Vilken kategori framstår som mest central i syfte att koppla 

samman övriga kategorier? (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009). Det innebar att koder och 

kategorier säkerställdes genom vidare analys utifrån intervjuer och övriga dokument som t.ex. 

bedömningsmatriser och verksamhetsplaner. Genomgående under analysprocessen användes memos 

som är analytiska anteckningar och teoretiska koder som uppstår under analysen (Charmaz, 2006). 

Teoretisk känslighet bidrar till att finna relationer mellan de kategorier och begrepp som utvecklats 

under analysarbetet och möjliggör framväxten av en teoretisk modell grundad i datamaterialet 

(Thornberg & Forslund Frykedal, 2009). Grundad teori skiljer mellan två typer av kodning, substantiv 

kodning och teoretisk kodning, som ofta sker parallellt under analysprocessen. Syftet med den 

substantiva kodningen var att begreppsliggöra datamaterialet. Syftet med den teoretiska kodningen var 

däremot att begreppsliggöra hur de substantiva koderna kunde relateras till varandra i syfte att 

integrera dem i en teoretisk modell (Charmaz, 2006; Thornberg & Forslund Frykedal, 2009). 

Relationerna mellan de substantiva koderna kan vara av olika slag och länkas till varandra med hjälp 

av så kallade teoretiska kodfamiljer. De teoretiska kodfamiljerna utgörs av teoretiska tankefigurer eller 

teoretiska ord.  Kodfamiljen orsaker – förutsättningar - konsekvenser förklarar vad som händer i 

datamaterialet genom att bland annat beskriva orsaker, konsekvenser och sammanhang. Kodfamiljen 

strategier innebär att de begrepp som används vid de olika kodprocesserna i analysen hjälper till att 

beskriva verksamhetens olika handlingar. Kodfamiljen motsatspar skildrar motsatser eller motsatta 

poler t.ex. medvetet och omedvetet (Starrin, 1996; Thornberg & Forslund Frykedal, 2009). 

Användandet av teoretiska kodfamiljer riskerar dock att datamaterialet tvingas in i en kodfamilj 

snarare än att datamaterialet får tala tillsammans med forskaren. Inom konstruktivistiskt grundad teori 

betonas teoretisk öppenhet och lekfullhet i relation till tidigare erfarenheter, föreställningar och 

värderingar eftersom teoretisk kodning inte får uppfattas en mekanisk process (Charmaz, 2006). I 

studiens analysprocess har därför ovanstående kodfamiljer endast använts som inspiration vid 

utvecklandet av studiens teoretiska modell. 

Fyra teoretiska koder utvecklades genom analysen och de syftar till att ge en fördjupad förklaring 

av de substantiva kategorier som framkommit; passiv bedömningspraktik, exkluderad 

bedömningspraktik, integrerad bedömningspraktik samt aktiv bedömningspraktik. Den teoretiska 

kodningen genererade den teoretiska modell, figur 1, som slutligen framkom i studien genom att 

förklara relationen mellan de substantiva kategorier som framkom i den fokuserade kodningen, tabell 

1 (Charmaz, 2006). Kärnkategorierna som framkom i studien var: Bedömningsmedvetenhet och 

bedömningskontext. Kärnkategorierna är av betydelse för att förstå gymnasiesärskolans 

bedömningspraktiker med avseende på meningsfullhet och tillförlitlighet.  
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Tabell 1. Tabell över substantiva kategorier som framkom i den fokuserade kodningen. 

 

Resultat 
Resultatredovisningen inleds med en övergripande beskrivning av studiens teoretiska modell utifrån 

kärnkategorierna, bedömningsmedvetenhet och bedömningskontext.  I de efterföljande avsnitten 

redovisas sedan de fyra bedömningspraktikerna var för sig. Respektive bedömningspraktik beskrivs 

inledningsvis mer övergripande, för att sedan beskrivas mer ingående i relation till 

bedömningspraktikens substantiva kategorier. Centrala delar i varje substantiv kategori belyses 

därefter med citat. 

Genom analysprocessen utvecklades två kärnkategorier, Bedömningsmedvetenhet och 

bedömningkontext. Kärnkategorierna beskriver fyra olika bedömningspraktiker som ett resultat av 

lärares sätt att förhålla sig till och agera kring meningsfull och tillförlitlig kunskapsbedömning i 

gymnasiesärskolan. Bedömningsmedvetenhet i gymnasiesärskolorna var antingen hög eller låg medan 

bedömningskontexten var endera summativ eller formativ (figur 1). Bedömningsmedvetenhet i 

gymnasiesärskolorna innebar skillnad i medvetna och planerade bedömningspraktiker. Hög 

bedömningsmedvetenhet innebar bedömningspraktiker med medvetna och uttalade strategier för 

kunskapsbedömning. Låg bedömningsmedvetenhet innebar omedvetna och outtalade strategier för 

kunskapsbedömning. Det behövde inte betyda att det inte fanns några strategier för 

kunskapsbedömning men att de kunde ske oplanerat och omedvetet och utan uttalade riktlinjer. 

Bedömningskontexten i gymnasiesärskolorna innebar skillnad i bedömningspraktikers strukturer för 

delaktighet och framåtsyftande handlingar som främjar lärande. En summativ bedömningskontext 

innebar bedömningspraktiker som begränsade delaktighet och framåtinriktade aktiviteter i syfte att 

främja lärande. Summativ bedömningskontext var frånskild verksamhetens dagliga arbete och 

kunskapsbedömning skedde vid enstaka tillfällen. En formativ bedömningskontext var 

bedömningspraktiker som främjade delaktighet inom verksamheten och var framåtsyftande för lärande 

och utveckling och ingick som en del av verksamhetens dagliga arbete. 

 

  

 

Exkluderade bedömningspraktiker 

 Summativa processer 

 Begreppsproblematik 

 Åsidosatt skolform 

 Otydliga sociala och kulturella 

värden 

 

Aktiva bedömningspraktiker 

 Formativa processer 

 Kontextualisering 

 Samtalsprocesser 

 Synliggörande 

 Reflektionsprocesser som 

lärprocesser 

 

Passiva bedömningspraktiker 

 Osystematiska processer 

 Prioriteringsfrågor 

 Distansering 

 Självvärdering 

 Tolkningsfrihet 

 

Integrerade bedömningspraktiker 

 Egenansvar 

 Säkerställande process 

 Personliga och moraliska aspekter 

 Reformglad 
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             Bedömningskontext: 

  
               Summativ           Formativ 

 

        Hög  

Bedömnings- 

medvetenhet:   

              Låg 

 

Figur 1. Teoretisk modell över bedömningspraktiker i gymnasiesärskolan. 

 

Passiva bedömningspraktiker  
Passiva bedömningspraktiker innebar verksamheter med låg bedömningsmedvetenhet och utgjordes av 

en summativ bedömningskontext. Passiva bedömningspraktiker bestod av fem sätt att förhålla sig till 

och agera vid kunskapsbedömning i gymnasiesärskolan; osystematiska processer, prioriteringsfrågor, 

distansering, självvärdering samt tolkningsfrihet. Passiva bedömningspraktiker bestod av summativa 

sammanhang som saknade tydliga syften och mål för att främja delaktighet och lärande i 

verksamheten. Låg bedömningsmedvetenhet innebar processer som var omedvetna, oplanerade eller 

outtalade. Dels kunde det uttryckas en låg bedömningsmedvetenhet av lärare, men även andra faktorer 

bidrog till låg bedömningsmedvetenhet i verksamheten och som hindrar meningsfulla och tillförlitliga 

bedömningspraktiker.  

 

Osystematiska processer bestod av handlingar som saknade tydlig koppling till kunskapsmål och 

kravnivåer och som var omedvetna och oplanerade.  

  

”Då fick jag tänka till ordentligt för det var första kursen jag satte betyg på och då…har vi 

verkligen pratat om det här? Har vi verkligen arbetat med det här? Har den här personen visat mig 

att den verkligen kan det och kan jag säga att jag kan stå för det…”. 

 

”Jag tittar hyfsat regelbundet på dom här målen för att se…jag är lite dålig på att göra en 

planering”. 

 

”Kunskapsbedömning…det ska väl va i förhållande till dom här målen som vi har i dom olika 

kurserna?”. 

 

Prioriteringsfrågor innebar exempel på faktorer där bedömning inte framstod som prioriterat av 

skolledningen. Det visade sig genom liten plats på dagordningen, d.v.s. vad som kommunicerades, 

riktlinjer och handlingar från skolledningen. Kunskapsbedömning beskrevs även som en 

resurskrävande process som kräver personal vilket skolledningen inte föreföll prioritera.  

 

”En ledning som själv är tydlig med hur bedömningsarbetet ska gå till eller vad det kan vara och 

hur vi lärare ska ta oss an det, lite riktlinjer vore trevligt”. 

 

 

Exkluderade 

bedömningspraktiker 

 

Aktiva 

bedömningspraktiker 

 

Passiva 

bedömningspraktiker 

 

Integrerade  

bedömningspraktiker 
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”Det har inte fått så stort fokus under åren, vi har jobbat med andra faktorer som har fått tagit plats 

istället för att faktiskt hålla på med kunskapsbedömning…//…det finns en progressionstabell som 

ska hjälpa oss, det står att vi ska få en samsyn men jag förstår inte hur det ska gå till, då måste vi ju 

jobba mer med den men det görs inte så det verkar inte vara något viktigt”. 

 

”För att bedömningen ska vara meningsfull kanske vissa elever aldrig kan vara mer än bara 

pedagogen och eleven i en bedömning och det är ju resurskrävande och det finns ju näst intill inte 

många gånger i veckan om man tittar på hur en lärares undervisningsschema ser ut och hur stor 

elevgruppen är”. 

 

Distansering innebar att kunskapsbedömning inte uppfattades som ett deltagande och gemensamt 

ansvar utan var frånskilt verksamhetens övriga arbete. Ett distanserande förhållningssätt innebar att 

framför allt andra har ansvaret för att implementera styrdokument och utveckla verksamhetens 

bedömningspraktik.  

  

”Vi har försökt att börja skiva en sån här matris…men så fick jag reda på av skolledningen att det 

håller Skolverket på med och då tänkte jag wow då behöver inte jag hålla på med det…//…för om 

vi ska ha en skola med god kvalitet så finns det ju andra saker som vi borde lägga krut på”.  

 

      ”Nationellt bedömningsstöd vore väl enklare…varför ska jag sitta och knåpa med det?”. 

 

Självvärdering innebar en risk att lärare upplevde sig vara oprofessionella i sin roll som lärare i 

passiva bedömningspraktiker. Uppfattningar framkom om hur bedömningsarbete i gymnasiesärskolan 

bör bedrivas för att vara meningsfull och tillförlitlig men att olika faktorer som tidsbrist, gruppstorlek 

och tydlighet begränsade möjligheterna. 

 
”Elevgrupperna har blivit större och spretigare, fler elever måste undervisas tillsammans och då 

hinner jag inte med bedömningsarbetet tillsammans med eleverna utan det blir hets inför 

utvecklingssamtalen…//…det här känns så himla fel…//…jag har ju visioner att vara en duktig 

lärare och jag vill göra bra saker för att utveckla elevernas förmågor”.  

 

”När det är så stor spridning på tolkningarna som det är idag känns det väldigt knäppt och 

oprofessionellt. Det blir luddigt och subjektivt”. 

 

Tolkningsfrihet riskerar att uppstå då inga uttalade eller medvetna strategier för kunskapsbedömning 

uppfattades i passiva bedömningspraktiker. Tillförlitligheten ansågs bli påverkad av bristande 

tydlighet och möjlighet till samsyn kring styrdokument. 

 

”Det har lite ramlat över oss och vi har inte pratat i kollegiet tillräckligt mycket om syftet eller 

tolkat styrdokumenten tillsammans så att vi har en samsyn vad styrdokumenten säger och 

förmedlar…//…behovet finns ju både kollegialt och med mina elever”.  

 

”Ett gemensamt tänk skulle ju underlätta det systematiska bedömningsarbetet och göra 

bedömningen mer tillförlitlig, nu finns föreslagna matriser men inte hur de ska användas och 

riktlinjer finns inte så de används inte och är inte till någon nytta”. 

 

”Kravnivåer finns men det finns ett stort utrymme för tolkning vilket inte bidrar till 

tillförlitlighet…//…vi måste ha en samsyn för annars blir det otroligt ojämnt och det blir inte…det 

blir oseriöst”.  
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Exkluderade bedömningspraktiker  
Exkluderande bedömningspraktiker innebar hög bedömningsmedvetenhet och utgjordes av en 

summativ bedömningskontext. Exluderande bedömningspraktiker bestod av fyra sätt att förhålla sig 

till och agera vid kunskapsbedömning i gymnasiesärskolan; summativa processer, 

begreppsproblematik, åsidosatt skolform samt otydliga sociala- och kulturella värden. Exkluderande 

bedömningspraktiker innebar summativa strukturer där kunskapsbedömning skedde parallellt vid 

sidan om verksamhetens dagliga arbete i syfte att redogöra elevers nuvarande kunskaper. 

Bedömningsmedvetenheten var hög med medvetna och uttalade strategier för kunskapsbedömning 

som en slutprodukt inför utvecklingssamtal. Medvetenhet fanns om att bedömningsarbetet borde 

utvecklas i förhållande till nya styrdokument, men stöd efterfrågades för att bedömningsarbetet skulle 

bli mer meningsfullt och tillförlitlig. 

Summativa processer innebar aktiviteter i syfte att identifiera och mäta kunskap vid utvalda 

tillfällen. Medvetna och uttalade strategier för kunskapsbedömning var standardiserade 

bedömningsmatriser som var framtagna i verksamheten och användes inför utvecklingssamtal. 

Bedömningsmatriser utgick i huvudsak från en nulägesbeskrivning av förmågor där framåtsyftande 

återkoppling utelämnades. Kunskapsbedömning betraktades som en slutprodukt och kontroll av 

förmågor, vilket ansågs främja tillförlitlighet.  

 

”Det är ingenting som är aktuellt hela tiden, det ligger där som tyst kunskap men när det är dags 

för utvecklingssamtal så då skriver jag ner”.  

 

”Något som hamnar på papper inför ett utvecklingssamtal eller i andra sammanhang för att 

redovisa”.  

 

”Omdömet har färdiga alternativ som jag får välja mellan, uppvisar ej tillräckliga kunskaper för att 

nå målen eller uppvisar tillräckliga kunskaper för att nå målen och uppvisar utförliga 

kunskaper…//…sen kommenterar jag vad eleven har gjort och så och om den kan höja 

måluppfyllelsen”. 

 

”Att identifiera var eleven befinner sig i sin kunskap i just det specifika ämnet...//...för att jag sen 

ska göra en tillförlitlig bedömning”. 

 

Gymnasiesärskolan betraktades som en åsidosatt skolform som saknar nationell vägledning från 

Skolverket. Nationella riktlinjer efterfrågades för hur bedömningspraktiker i gymnasiesärskolan skulle 

kunna utformas och gärna med stöd i gemensamma bedömningsmatriser. De medvetna och uttalade 

strategierna som användes var inte framtagna eller anpassade utifrån gymnasiesärskolans nya 

styrdokument. Särskilt viktigt för att möjliggöra tillförlitliga kunskapsbedömningar var att samsyn 

utvecklades kring nya styrdokument, men ansvaret ansågs vara nationellt.  

 
”Skolverket måste komma med matriser till oss precis som jag kan plocka hem det för den vanliga 

gymnasieskolan, bedömningsmaterial som vi direkt kan plocka och börja med…//…ledningen ska 

ansvara för att det kommer hit men då måste Skolverket ha det materialet, vi ska inte behöva 

bluddra med det utan det ska finnas där”. 

 

”Vi har ett gemensamt dokument som är under bearbetning och vi är väldigt kritiska till det, det är 

något som ska användas på hela gymnasiet…//…det är inte anpassat till gymnasiesärkolan”. 

 

”För att det ska bli tillförlitliga bedömningar måste vi vara tydliga och då måste vi ha en samsyn 

och de har vi ju inte…//…det kan ju inte vara möjligt när det är så luddigt. Vi måste diskutera 
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mera, att mötas men först den här tydligheten ifrån Skolverket, det efterlyser jag fortfarande och 

hoppas på att den verkligen ska komma”. 

 

”Det handlar om att kunna se nyanser, kvalité i utförandet mellan olika betygssteg och mellan 

grundläggande och fördjupande nivå, jag tycker att vi behöver ha en samsyn inom ämnet för att det 

ska bli tillförlitligt…//…kanske kan vi kolla på olika filmer och att vi får i uppgift att tillsammans 

urskilja kvalitén i utförandet…det finns sådana på Skolverket men de är inte anpassade till våra 

elever så i så fall får vi göra egna”. 

 

Begreppsproblematiken i de nya styrdokumenten innebar att begrepp som medverkar och deltar 

uppfattades som svårtolkade. Nationella riktlinjer ansågs öka tillförlitligheten då lärarnas egna 

reflektioner och föreställningar kring begrepp inte ansågs rätt eller tillförlitliga.   

 

”Det är bra att det blir nationella bedömningsmatriser, den stora hållhaken är ju det här med E , 

nivå E i betygsskalan, deltar i eller medverkar till…det är den stora definitionen och hur gör man 

det?”. 

 

”Det är någonting som jag tänker att vi behöver diskutera jättemycket…medverka känns ju som en 

aktiv sak men att medverka kan ju vara att bara sitta och titta, bara sitta och lyssna och det står väl 

i dom här betygskriterierna att man ska ge exempel och sen ge flera exempel…och om eleven inte 

ger något exempel så kan den ju ha medverkat ändå och det är där som det är så svårt…//… det 

hade varit lite lättare om Skolverket gav lite exempel på vad det kunde vara…//…det är väldigt 

mycket en tolkningsfråga som måste diskuteras”. 

 

”Att tillsammans titta på olika bedömningssituationer skulle vara jätteintressant och hjälpa oss att 

bli mer tillförlitliga, att prata mer kring de här orden som har blivit så viktiga”. 

 

Otydliga sociala- och kulturella värden i organisationen hindrade eller begränsade implementeringen 

av nya styrdokument och ett formativt bedömningsarbete. Begränsningar uppstod då skolledningen i 

sina handlingsplaner och strategier förutsatte ett formativt bedömningsarbete. Detta utan att förankra 

och kommunicera innebörd och verkligt förhållningssätt i verksamheten. Handlingsplaner och 

strategier utifrån de nya styrdokumenten uppfattades inte vara framtagna i interaktion med den 

verkliga bedömningspraktiken och verksamhetens förutsättningar. En otydlig skolledning upplevdes 

begränsa förutsättningarna att genomföra meningsfulla och tillförlitliga bedömningspraktiker då 

hindrande traditioner och kulturer inte ansågs vara konfronterade eller utmanade. Elevens delaktighet i 

bedömningspraktiken begränsades av uppfattningar om att de nya styrdokumenten var svåra och 

abstrakta för elever i gymnasiesärskolan.  

 

”Vi måste tala om värden för vi har olika kultur och syn på pedagogik och elevsyn och det måste 

ledningen bli bättre på att leverera från Skolverket att så här är det punkt slut. Du får inte ens tycka 

eller jobba på ett vist sätt och det måste ledningen bestämma och markera och inte låta sådant få 

finnas kvar. Det måste finnas en tydlighet kring uppdraget och strukturen”. 

 

”För att det ska bli en meningsfull bedömning måste skolorna hitta forum där vi kan prata kring 

bedömning kollegialt. Vad har vi för grund att stå på? Hur ser vi på bedömning? Hur tänker du på 

bedömning och hur tänker jag? En slags röd tråd i hur vi bedömer, ett gemensamt tänkt så att vi 

inte gör helt olika”. 

 

”När jag kommer hit som lärare måste jag veta vad som förväntas av mig här och den känslan 

finns inte, det kan ledningen jobba mer med och inte att man tycker en massa utan att så här ser det 
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ut…//…ledningen behöver säga här ska vi jobba formativ och det betyder det här, och så har man 

en grupp som hjälper till att föra ut det i arbetslagen”. 

 

”Framför allt kom jag in i en kultur där det finns mycket oro och flera kulturer…delvis gamla 

traditioner men också av otydlighet i hela samanhanget…den kulturen har jag känt av väldigt 

mycket vilket gör att jag har gått på nitar när jag inte lästa av dom här situationerna utan tänkt att 

nu är alla kollegor med, nu kör vi på med formativ bedömning…men nej nej nej det måste vi vänta 

in”.  

 

”Jag tycker generellt att på gymnasiesärskolan är ämnesinnehållet och kunskapskraven i kurserna 

alldeles för hårt skrivna, de är inte skrivna för elever som är svagbegåvade”.  

 

”Det kan vara svårt för elever på lägre utvecklingsnivå att uppfatta de olika kravnivåerna för det 

blir alldeles för abstrakt när vi ska samtala om dem”. 

 

Integrerade bedömningspraktiker 
Integrerade bedömningspraktiker innebar låg bedömningsmedvetenhet och utgjordes av en formativ 

bedömningskontext. Integrerade bedömningspraktiker bestod av fyra sätt att förhålla sig till och agera 

vid kunskapsbedömning i gymnasiesärskolan; egenansvar, säkerställande process, personliga och 

moraliska aspekter och reformglad. Integrerade bedömningspraktiker innebar formativa strukturer där 

kunskapsbedömning byggde på aktiviteter som främjar deltagande och som var framåtsyftande för 

lärande. Bedömningsmedvetenheten var låg med omedvetna och outtalade strategier som skedde 

oplanerat och spontant i verksamhetens dagliga arbete. Integrerade bedömningspraktiker 

kännetecknades av omedvetna och oplanerade formativa processer i verksamheten men som ansågs 

främjar delaktighet och lärande.  

Egenansvar innebar att då inga medvetna och uttalade strategier för kunskapsbedömning var 

gemensamt framtagna, uppfattades det att ansvaret vilade på den enskilde läraren. 

Bedömningsmatriser utvecklades självständigt och framträdde som omedvetna processer men innebar 

att indikationer på förmågor identifierades. Strukturer skapades spontant mellan kollegor för 

samarbete och samplanering av bedömningsarbetet. Egna ämnesdiskussioner ansågs leda till samsyn 

och fortbildning i styrdokument, vilket främjade meningsfulla och tillförlitliga bedömningspraktiker 

för de som deltog. Ämnesdiskussioner ansågs kunna bidra till konkretisering av innehåll, kravnivåer 

och skillnader i kvalité.  

 
”Vilka indikationer på förmågor måste jag se, kunna bedöma…det brukar jag sammanfatta i en 

modell som jag har med mig på lektionerna, men det har jag ju kommit på själv, jag vet inte hur de 

andra lärarna gör eller vad som är bestämt att vi ska göra”. 

 

”Jag har ju ingen matris eller så utan när lektioner är slut brukar jag skriva ner lite på ett papper 

som jag kan kika på när jag ska planera vad vi ska göra nästa gång så att det blir bra för eleverna” 

 

”Vi är ju individuella men att vi använder styrdokument på ett sätt som vi är trygga och säkra i så 

att det blir tillförlitligt för både mig och elever och för det måste vi jobba mycket mer tillsammas 

med styrdokument…jag gör det lite gran men då är det främst med en kollega, en ämneskollega 

när vi hinner ha dom samtalen”. 

Säkerställande process innebar att bedömningspraktiken byggde dels på en längre process för att 

skapa en större helhet och dels observationer. Undervisning och kunskapsbedömning utifrån en längre 

process byggde på upprepning och repetition för att fastställa, etablera kunskaper och synliggöra 

utveckling för framåtsyftande återkoppling. Integrerade bedömningspraktiker innebar även möjlighet 
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för spontana deltagande observationer. Det innebar att lärare upplevde sig vara i ett samspel med 

bedömningssituationen och spontant gavs möjlighet att kliva utanför situationen och bedöma. 

Meningsfullheten och tillförlitligheten i bedömningen uppfattades bli stärkt av att kunskapsutveckling 

blir synlig för både eleven och läraren genom möjligheten till att sporadiskt observera och 

dokumentera elevers utveckling. 

 
”Jag försöker jobba mycket med upprepning och repetition, jag har märkt att det ger så väldigt 

mycket att upprepa och komma tillbaka till samma sker, det ger mycket för min målgrupp att 

kunskapen sätts och att jag kan se en utveckling på ett lättare sätt”.  

 

”Vissa lektioner som har samma upplägg gör att eleverna blir mer självgående och då får jag en 

annan roll och får möjlighet att kliva åt sidan lite och dokumentera, kanske filma lite. Det går inte 

när jag måste ha en mer aktiv roll som lärare men det är toppen när jag kan kliva åt sidan, det 

känns meningsfullt när jag kan ge lite extra återkoppling åt någon eller några under en lektion”. 

 

Personliga och moraliska aspekter spelar särskilt stor roll då inga medvetna strategier och uttalade 

riktlinjer uppfattades. I integrerade bedömningspraktiker beskrevs kunskapsbedömning som tyst 

kunskap grundad på mentala bedömningsmatriser. Bedömningspraktiken ansågs vara styrd av 

personliga förhållningssätt och egenskaper, vilket i sin tur påverkade vad som blev möjligt för eleven. 

Meningsfullhet och tillförlitlighet påverkades av att bedömningspraktiken formades av individuella 

egenskaper som personlighet och bedömningskompetens. Bedömningen färgades dels av lärarens 

uppfattning om styrdokument och kravnivåer och dels av personliga egenskaper som att vara en 

positiv person. Kunskapsbedömning betraktades även som makt, då lärare beskrev att de kände sig 

ensamma med all kunskap. Inkluderade bedömningspraktiker strävade efter elevers delaktighet för att 

undvika att läraren ensam var bärare av kunskap och på så sätt hade makten över bedömningen.  

 

”Vi är individer, lärare är individer men vi har styrdokument att förhålla oss till och när vi håller 

på med betyg och bedömning måste vi ha något att förhålla oss till, vi måste ha en samsyn för 

annars blir det otroligt ojämnt”. 

 

”En del elever kommer att få svårt att nå betyget E…det får ju konsekvenser vad jag har för 

glasögon på mig när jag bedömer för är man väldigt generös i sin bedömning kan alla få E”. 

 

”Jag är en väldigt positiv person, elever kan säga att jag aldrig säger att dom gör fel eller att dom 

är dåliga, tyvärr är de vana att höra att dom har gjort fel…nä negationer kan aldrig leda till en 

positiv förstärkning så jag förklara att när de gör bra då säger jag det och så lägger jag till att om 

de även gör så här så kommer det att bli ännu bättre, jag försöker hela tiden vara positiv och 

framåskridande”. 

 

”Tyvärr stannar mycket bedömning inom mig som tyst kunskap för jag har inget bra 

bedömningsverktyg, det blir spretigt och finns inte samlad på ett tydligt sätt och då känns den inte 

meningsfull…för det måste ju ha ett värde, ha en viktig betydelse att föra över kunskap och 

synliggöra elevens förmågor, leda till något bättre för att det ska vara meningsfullt”.  

 

”Eleven ska kunna lita på mig och det jag säger och kännas trygg i det, annars känns det som att 

jag har en sorts makt över elever…och det känns inte bekvämt”. 

 

”Eleven måste vara delaktig i bedömningen för att jag ska känna att den är tillförlitlig…för annars 

är det bara mitt perspektiv”. 
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Reformglad utgjordes av ett möjliggörande förhållningssätt till den nya reformen GySär13. 

Styrdokumenten betraktades som lärarens egna verktyg som synliggör innehållet i undervisningen och 

kunskapsbedömningen. Det nya ökade kunskapsfokuset i reformen GySär13 uppfattades positivt och 

ansågs möjliggöra ett flerstämmigt lärande, om ökade möjligheter till bedömning fanns.  

 
”Jag tycker att omsorgsbiten är viktig men lärandet då…det är faktiskt en rättighet här och det 

gillar jag med den nya reformen att vi ska sikta lite högre nu och faktiskt satsa mer på det och att 

det ska få mer utrymme men det dröjer innan vi är där”.  

 

”De är lätta att applicera på mitt ämne som är praktiskt, där är jag ju i ett sammanhang där det 

pågår ett flerstämmigt lärande och där man får med alla dom här sakerna…så jag är positivt 

inställd till nya högre kunskapskrav”. 

 

”Jag uppskattar verkligen och tror att det finns möjlighet i de nya styrdokumenten att faktiskt få 

verktyg själv för att få syn på det här med formativ bedömning i dokumenten även om jag själv 

väljer hur man kommer att använda det…jag ser dock tyvärr inte hur det ska gå till med minskade 

resurser och ökad arbetsbelastning”.   

 

Aktiva bedömningspraktiker  

Aktiva bedömningspraktiker innebar hög bedömningsmedvetenhet och bestod av en formativ 

bedömningskontext. Aktiva bedömningspraktiker bestod av fem sätt att förhålla sig till och agera vid 

kunskapsbedömning i gymnasiesärskolan; formativa processer, kontextualisering, samtalsprocess, 

synliggörande och reflektionsprocesser som lärprocesser. Aktiva bedömningspraktiker utgjordes av 

formativa processer och strukturer som var grundade på delaktighet inom verksamheten och som var 

framåtsyftande för lärande. Bedömningsmedvetenheten var hög med medvetna och uttalade strategier i 

verksamheten och för att främja delaktighet och lärande. Aktiva bedömningspraktiker kännetecknades 

av medvetna och uttalade strategier för kunskapsbedömning som skedde i verksamhetens dagliga 

arbete, i syfte att främja delaktighet och lärande.  

Aktiva bedömningspraktiker ansågs främja tillförlitligheten genom formativa processer kopplade 

till kunskapsmål och kravnivåer. Dels genom bedömningsmatriser kopplade till förmågor och 

kunskapskrav och dels genom lektionsupplägg och rutinskapande strukturer. Lektionsplanering ansågs 

skapa strukturer för att medvetandegöra kunskapsbedömning. Dessa strukturer kännetecknades av en 

uppstart där syftet presenteras, en aktivitet som synliggjorde och utvecklade tänkt förmåga följt av ett 

avslut med reflektion och återkoppling. Vid avslutet fanns tid avsatt för reflektion kring elevens 

deltagande. Språket och samtalet ansågs utgöra grunden för reflektion som kan leda framåt. 

Skolledning uppfattades prioritera och organisera för meningsfull och tillförlitlig kunskapsbedömning. 

Detta skedde genom medvetna och uttalade handlingsplaner som främjar formativ bedömning.  

Kunskapsbedömning fanns på agendan genom återkommande studiedagar och fortbildningar och 

arbetslag uppmuntrades till diskussioner. Tid skapades i schema för att möjliggöra kollegialt 

bedömningsarbete samt schemalagda återkopplingstillfällen tillsammans med elever.  

 

”Bedömningsmatrisen skapas i planeringsskedet när jag planerar en lektionsserie…//…att 

verkligen fördjupa mig i ämnesinnehållet och fundera kring vad eleven ska kunna kopplat till 

ämnet och krav, den här förmågan som jag vill att eleverna ska utveckla och framför allt fundera 

hur den blir synlig för mig och eleven”.  

 

”Min struktur i klassrummet som jag bygger upp är uppvärmning, teoridel där vi sitter och 

diskuterar, skriver upp och diskuterar begrepp och sen jobbar vi praktiskt. Varje lektionspass har 

den här rytmen för att jag ska kunna ta reda på VAR är vi någonstans? Vi avslutar med att vi sätter 
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oss och så frågar jag hur har det gått idag? Jag avsätter tid för att avsluta med att alla elever ska få 

berätta hur det har gått. Förut tyckte jag hur ska jag hinna, jag hinner inte få i bedömning? Nu 

finns det alltid med för jag har med det redan i planeringsskedet”.  

 
”Vi uppmuntras av skolledningen till att ha levande diskussioner för att bli duktigare på 

bedömningsarbetet, behövs det nya föreläsare få vi det och vi har studiedagar, det kommer mer 

och mer, det är på skolledningens agenda”. 

 

”Strukturen är så att vi har tid för planering och tid för avstämning och för att ha samtal med varje 

elev om mål och uppföljning…det har vi i våra scheman”. 

 

Kontextualisering innebar medvetna och planerade situationer och sammanhang för 

kunskapsbedömning. Kunskapsbedömning uppfattades som en situationsbunden process, här och nu, 

för bästa förståelse. Olika situationer möjliggjorde tillfällen för meningsfull och tillförlitlig bedömning 

som mindre grupper, dynamiska grupper samt resurser i form av personal. Även ämnets karaktär samt 

lärares ämneskunskap möjliggjorde kontext som främjade delaktighet och lärande. Ämnets karaktär 

såsom praktiskt- estetiska ämnen innefattade autentiska situationer som var kontextbundna och 

innebar medveten elevmedverkan i bedömningspraktiken. Ämnesrelaterade begrepps tränades 

tillsammans med eleven i relation till ämnet och elevens förmågor. Ämneskunskap skapade 

tillförlitlighet i kunskapsbedömningen gällande uttryckta förmågor i relation till ämnet och 

kunskapskrav. Ämneskunskap ansågs bidra till kännedom om flera olika indikationer på förmågor som 

kan synliggöras för elever, vilket ansågs bidra till meningsfulla och tillförlitliga bedömningar. 

Sammarbetet med elevassistenter med ämneskunskap ansågs bidra till stödstrukturer och tillförlitlighet 

genom möjlighet att kunna stödja eleverna i genomförandemoment i undervisningen samt möjlighet 

till sambedömning. Elevassistenter med intresse och kunskap om ämnen i gymnasiesärskolan ansågs 

bidra till viktiga relationer som främjar delaktighet och lärande.  

 

”Elevassistenterna är ovärderliga för att verksamheten ska vara en pedagogisk lärmiljö, de är ett 

oerhört stöd för att skapa en lärmiljö som karakteriseras av lugn och ro för eleverna, de är 

elevernas balanspelare som skapar stödstrukturer för att vara i harmoni inför lärsituationer”.  

 

”Mitt ämne är väldigt bra för att det är autentiskta situationer väldigt ofta, vi är kontextbundna 

väldigt mycket och då kan man jobba mycket med kommunikationen i bedömningen…vi tränar på 

begrepp som hör till ämnet genom att vi har verkliga situationer där vi använder dom…//…jag 

pekar på det verktyget och eleven hämtar det, vi kan kommunicera kroppsligt men att då tänka 

formativt och lyfta orden gör att vi använder bilder, tecken, andra verktyg som datorer och andra 

alternativa kommunikationshjälpmedel”. 

 

”Jag har erfarenhet av att ha arbetat med ämnet i andra sammanhang och min ämneskunskap 

använder jag både när jag förbereder lektioner och rent praktiskt i verksamheten…det underlättar 

när jag ska överföra ämnesinnehållet till eleverna…//…jag har skapat egna strategier för att få 

eleverna att förstå begreppen  som finns inom ämnet och hur jag kan se och synliggöra dessa 

förmågor”. 

”Den assistent som jobbar måste också vara intresseras av ämnet och som kan ämnet. Jag får jobba 

helt annorlunda och förbereda på ett helt annat sätt när det inte finns elevassistenter som också kan 

ämnet, jag lägger massor av tid på förberedelse och för att förklara…//…tänk vad vi kan utveckla 

ämnet när vi har kompetent personal och som är intresserade och som kan ämnet, det händer så 

mycket med eleverna”. 

 

”Det är jättestor skillnad att assistenten har ämneskunskap och intresse för ämnet och är med och 

kör övningar tillsammans med elever än att någon bara sitter med och inte visar intresse. Jag 
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märker jättestor skillnad och det underlättar jättemycket för mig för att det skapar ett lugn. Det är 

ju alltid bra om jag känner mig osäker kring något, ja om det är någon som varit med lite längre 

som ett halvår eller så, om jag känner mig osäker så kan jag fråga och bolla vad assistenten tänker 

vilken nivå eleven ligger på, det är jättestor hjälp men mest för att sprida lugnet så att jag kan 

plocka ut eller fokusera på någon eller några i taget”. 

 

Samtalsprocesser innebar att bedömning grundades på en dialog. Uppfattningen var att bedömning bör 

verbaliseras, moment och arbetsuppgifter skall vara uttalade och begreppsliggjorda. Eleven ansågs då 

ha möjlighet att tillägna sig kunskaper och det hjälpte läraren att upptäcka förmågor. Samtalet ansågs 

skapa strukturer för att bygga relationer och tillit mellan läraren och elev samt mellan elever. 

Relationsskapande processer ansågs värdefulla för meningsfull och tillförlitlig kunskapsbedömning 

genom att det skapade trygghet. De utgjordes av medvetna handlingar som tränade eleven i att 

uttrycka sig om sitt deltagande samt att medvetandegöra eleven om kunskapsbedömning. Språkliga 

strukturer ansågs främja återkoppling och reflektion.  

 

”Det formativa är att jag hela tiden har ett pågående samtal som jag länkar i, det är som ett pussel 

och själva bedömningen är i pusslet, att vi tillsammans påtagligt diskuterar vad vi håller på med. 

Hur har det gått idag? Jag har tränat upp eleverna i att ha den här typen av samtal, en språklig 

dialog där jag vänjer dem vid ett språkligt system…//…vi har ett avslutande samtal varje dag och 

då frågar jag hur har det gått för dig? Vilken är din utmaning nu?...//…här gäller det att bygga tillit 

så att alla känner att samtalet blir odramatiskt…//…samtalet är viktigt och betydelsefullt för 

undervisningen och bedömningen…//…med en dåres envishet sker det pågående samtalet”.  

 

”Meningsfull bedömning pågår varje dag genom samtalet mellan eleven och mig, det är där jag har 

mina förutsättningar…samtalet gör det möjligt för mig att få syn på elevens förmågor, det är 

värdefullt och den tiden tar jag mig för jag anser att det är så viktigt att ha den relationen till 

eleven”. 

 

”Jag arbetar hela tiden med öppna frågor som jag har i en matris med bilder som stöd där jag 

frågar om olika moment för att träna eleven i att reflektera, vad tänkte du då? Hur var det? Hur kan 

du göra nästa gång?  

 

Synliggörande innebar att medvetet synliggöra bedömning genom dokumentation och konkretisering. 

Tillförlitligheten uppfattades främjas av synlig dokumentation. Ny teknologi som smartphones, 

läsplattor och sociala medier bidrog till att konkretisera kunskapsbedömningen. Det möjliggjorde även 

för eleven och andra att delta och bedöma förmågor i relation till kunskapskrav. Aktiva 

bedömningspraktiker innebar strukturer för samlad dokumentation och konkretisering. Samlad 

dokumentation innebar digitala portaler eller system inom verksamheten, för att dokumentera elevers 

förmågor kopplade till kunskapskrav i framåtsyftande mening. Kännetecknade var att eleven deltagit 

vid framställnigen av deras omdömen och elevens deltagande ingick som en del i 

bedömningspraktiken. Konkretiseringsarbete uppfattades som tidskrävande och tidsbrist ansågs 

begränsa möjligheten till synlig dokumentation. Ett utvecklingsområde som framkom var att ta fram 

rutiner för användarvänliga digitala portfolio som synliggör och konkretiserar utvecklingen av 

förmågor, och som bättre anpassas för elever i gymnasiesärskolan. Medvetna strategier används för att 

göra bedömningen meningsfull och tillförlitlig genom att konkretisera syftet med lektionen och 

synliggöra förmågor för återkoppling. Bild och film synliggör kunskap men även artefakter används 

som konkretiseringsredskap. Vissa ämnen ansågs ha fördelar av dess karaktär och bestod naturligt av 

artefakter, som t.ex. hantverksämnen, estetiska ämnen samt idrott och hälsa. Synlig dokumentation 

uppfattades främja kollegialt lärande och sågs som ett delat ansvar för att gemensamma rutiner och 
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dokumentationsportaler användes och utvecklades. Meningsfull och tillförlitlig bedömning ansågs 

vara synlig för både eleven och läraren.  

 

”Jag skapar medvetet möjlighet för eleven att visa sina kunskaper på fler än ett sätt och det tycker 

jag är bra genom att använda olika situationer och sätt att visa sin kunskap, genom 

kommunikation, bilder, teckenspråk eller att göra saker”. 

 

”Vi har ett system för att samla de skriftliga omdömena digitalt och som sedan ska vara synligt för 

eleven och vårdnadshavare, strukturerna är den samma för alla elever och ska leda till att eleven 

får kunskap om sina förmågor och vad som kan utvecklas i framåtsyftande mening, bäst är när 

eleven uttrycker vad den kan utveckla…//…jag använder mycket bilder för att synliggöra elevens 

förmågor men vi har inget gemensamt system som är riktigt anpassat för konkretisering med bilder 

utan jag har mappar med alla elever och deras bilder samlade på en läsplatta, då kan i alla fall 

eleven se sin utveckling”. 

 

”Meningsfull bedömning är den bedömning som jag gör tillsammans med eleven och som leder till 

att eleven får syn på sin kunskap och att den vet vart den är på väg…tillsammans formulerar vi nya 

mål som eleven sen får säga ska finnas med i deras skriftliga omdömen inför utvecklingssamtalen 

och då formulerar vi meningar tillsammans så att eleven sen ska känna igen sina egna ord i 

dokumentet”. 

 

”Meningsfull bedömning är ju framåtsyftande och för att den också ska vara tillförlitlig måste 

framför allt alla förstå sammanhanget och syftet, jag försöker påminna om styrdokumenten och jag 

försöker att tolka dem tillsammans med eleverna men de tycker att jag blir långrandig, när vi 

jobbar praktiskt och kopplar det till olika redskap i undervisningen så går det bättre”.  

 

”Vi har artefakterna, verktygen framför oss, vi kan se dom och vi kan ta på dom vilket ger 

möjlighet till att få en större förståelse för det lärandet som ska ske, det blir konkret och synligt för 

eleverna ”. 

 

”För mig är det viktigt att eleverna är delaktiga i bedömningsarbetet, de måste förstå syftet med 

undervisningen och vad det är jag bedömer, där för har jag gjort en matris som bygger på bilder 

där vi har fotat eleverna när de är aktiva och det är ett jättebra sätt att eleven själv får se…det 

måste bli konkret …bilder är ett jättebra stöd för eleverna i bedömningen, jag önskar det kunde bli 

ett slags portfolio där bilderna kunde finnas, men tyvärr är det alldeles för tidskrävande”. 

 

”Tillförlitlig bedömning handlar ju om vad som blir synligt och vad som blir synligt i min 

undervisning…när den blir synlig och jag har fler möjligheter att se en kvalité…som när jag tar 

bilder och filmar eleven kontinuerligt, då kan vi tillsammans gå tillbaka och se en utveckling”. 

 

”Jag har inte tiden till att dokumentera och det behöver jag hitta en bättre struktur för och det 

skulle man kunna göra om man har ett kollegialt sammarbete där…att vi turades om att 

dokumentera och synliggöra lärandet och ansvara för att det blir tillgänglit för fler i 

arbetslaget…vi skulle kunna utgå ifrån det är vi sedan diskuterar kvaliter i bedömningen”.   

 

Reflektionsprocesser som lärprocesser innebar ett reflekterande, värderande och självkritiskt 

förhållningssätt. Dels gentemot styrdokument, ämnesmål, innehåll, skillnader i förmågors kvalité och 

kunskapskrav och dels till den egna bedömningspraktiken, bedömarkompetensen samt hur 

verksamheten skulle kunna utvecklas. Aktiva bedömningspraktiker kännetecknades av verksamheter 

som uppmuntrade framåtsyftande reflektion. Undervisningsstrukturer skapades i syfte att träna eleven 

i att reflektera kring sina förmågor. Mötesstrukturer uppfattades bidra till reflekterande samtal i syfte 

att urskilja nyanser i förmågor samt möjlighet att ta del av andras bedömningar för att utveckla sin 
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egen bedömningskompetens. En värderande process innebar att bedömningsarbete betraktades som 

något värdefullt för lärande och utveckling. Eventuella framtida kunskaper vägdes mot varandra i 

relation till betydelsen för eleven i framtiden. Den egna bedömningspraktiken utgjorde underlag för 

reflektion och utveckling. Ett självkritiskt förhållningssätt till den egna bedömningspraktiken ansågs 

bidra till ökad insikt och bedömningskompetens. Ökad ämneskunskap, ökad digital kompetens samt 

förmågan att skapa lugn och tålamod för kommunikation värdesattes. Ett kritiskt förhållningssätt till 

bedömningsmetoder och bedömningsmatriser uppfattades utvecklande för bedömningspraktiken. Nya 

insikter ledde till nya bedömningsmetoder och bedömningsmatriser, t.ex. genom att skifta fokus från 

centralt innehåll till att fokusera på kravnivåer och begrepp i nya styrdokument. Utvecklingen ansågs 

bidra till att bedömningspraktiken i större utsträckning bedömde förmågor i relation till 

styrdokumentens kunskapskrav.  

 

”Frågor som vi uppmuntrar elever att reflektera kring är hur har det gått idag?, hur gjorde jag det 

där? Vad skulle jag vilja utveckla mer?…//…Frågor som vi lärare reflekterar kring i arbetslaget är 

hur synliggörs indikationer på förmågor? Hur kan undervisningen utvecklas i förhållande till 

bedömningspraktiken?”.  

 

”När vi har ämneskonferenser har vi möjlighet att inte bara diskutera grad av medverkan utan det 

är ju faktiskt en grad av kvalité i utförandet som vi ska bedöma och som vi behöver dela med oss 

av och diskutera för att bli duktiga att se”. 

 

”Jag ansvarar för att eleven får visa sina kunskaper på flera sätt, att jag skapar utrymme för det och 

det är någonting jag har reflekterat mycket kring nu när jag jobbar med funktionshindrade elever 

att jag själv verkligen måste ifråga sätta mina tolkningar och handlingar väldigt mycket…jag 

måste själv utmana mig till att vara med i tankeprocesser mycket mer för där finns kvalitéerna som 

ju också ska bedömas”. 

 

”Jag måste ha med mig eleven, när eleven själv är aktiv blir det meningsfullt…eleven måste förstå 

varför vi jobbar med det här, vart är vi på väg och hur ligger jag till? Vad ska jag bli bättre på och 

hur ska jag göra det, varför är det bra för mig att kunna sen…eleven måste vara delaktig i 

bedömningen och få möjlighet att samtala och kommunicera sina tankar om sina förmågor”. 

 

”Jag vill bli bättre på att använda ny teknologi för att dokumentera eleverna och skapa digitala 

portfolio för jag har inget system för hur jag ska ta bilder…jag skulle vilja ha en struktur där jag 

kan gå tillbaka med eleven och gå igenom bilderna och samtala om det vi gör på bilderna, det 

förstärker processen vi har jobbat med och då tror jag att jag kan få riktigt bra återkoppling  och att 

få eleverna att komma ihåg och minnas bättre” 

 

”Det handlar om min inställning att inte ha för bråttom när eleven vill kommunicera…det tar tid 

när eleven inte har något tal och det måste få göra det men gud vad jag stressar…jag tänker att nu 

väntar alla på mig…det handlar om att jag måste ifrågasätta mig själv och tolka mig själv, vara 

kritiskt mot mig själv och skapa ett lugn istället”. 

 

”Min matris då som jag har gjort där har jag ju gått jättelångt in i och fördjupat mig i det centrala 

innehållet och tänkt att det här och det här ska vara med…men betyget och i kunskapskravet står 

det inte skrivet på det sättet utan det centrala innehållet bör ses som en inspirationsbank…//…jag 

kommer att skriva om min bedömningsmatris så att det utgår ifrån kunskapskraven i betygsdelen”. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Begreppen validitet och reliabilitet används vanligtvis för att diskutera en studies giltighet och 

tillförlitlighet men härstammar som tidigare nämnts från en mättradition som är vanligt vid 

kvantitativa studier (Trost, 2012). För att säkerställa studiens kvalité vad gäller analysprocessen och 

resultatet användes i stället fyra kvalitetskriterier för forskning inom grundad teori; trovärdighet, 

originalitet, resonans och användbarhet (Charmaz, 2006).   

Begreppet trovärdighet användes för att fastställda huruvida studiens analys och resultat om 

gymnasiesärskolans bedömningspraktik med avseende på meningsfulla och tillförlitliga 

kunskapsbedömningar har uppnått djup förtrogenhetskunskap. Studiens trovärdighet stärktes i 

huvudsak med hjälp av de föreslagna riktlinjerna för datainsamling och analys som förespråkas inom 

grundad teori (Charmaz, 2006; Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1990). Trovärdigheten 

stärktes kontinuerligt i analysprocessen genom systematiska jämförelser av data, verifierad i fältet 

tillsammans med de framväxande kategorierna. Studiens teoretiskta urval bidrog till att verifiera data 

då datainsamlingen skedde parallellt med analysarbetet utifrån de data som framkommit (Charmaz, 

2006; Thornberg & Forslund Frykedal, 2009). Kategorierna täcker en stor del av studiens datamaterial 

men inte allt. Den fokuserade kodningen syftar dock till att avgränsa och styra analysen mot de mest 

framträdande kategorierna (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009). De slutgiltiga koderna är väl 

underbyggda av data då intervjuer genomfördes parallellt med analysen till dess att teoretisk mättnad 

var uppnådd och nya data inte gav ytterligare information (Starrin, 1996). Trovärdigheten stärktes 

slutligen av att studiens två kärnkategorier presenterades med hjälp av den modell som beskriver 

gymnasiesärskolans bedömningspraktiker. Resultatredovisningen redogör för relationen mellan 

studiens två kärnkategorier och de underliggande kategorierna. Genom att lyfta fram citat från 

informanterna kopplade till respektive bedömningspraktik kan även oberoende läsare bedöma studiens 

resultat.  

Begreppet originalitet användes för att fastställa om analysen gav nya begreppsliga perspektiv på 

data. Teoretisk känslighet bidrog till att analysen kunde erbjuda nya begreppsliga perspektiv som 

kunde leda fram till studiens teoretiska modell. Förutbestämda idéer eller fasthållandet av en tidigare 

teori kan begränsa framväxten av ny kunskap (Glaser, 1998; Hartman, 2001). Dock framhåller 

Charmaz (2006) att tidigare erfarenhet och teoretisk kunskap är en del av forskaren och ingår därför i 

data och analysprocessen. Den här studien skrivs som en avslutande del i speciallärarutbildningen 

inriktning utvecklingsstörning och författarens tidigare erfarenheter och kunskaper är därför svåra att 

bortse ifrån. Guvå och Hylander (2003) framhåller dock att en bred teoretisk kompetens är en tillgång 

för att pröva olika teoretiska idéer i relation till sina data. Kategorierna som framkom i 

analysprocessen innebar delvis nya insikter t.ex. distansering och åsidosatt skolform medan flera 

kategorier var kända sedan tidigare t.ex. summativa processer och formativa processer.  

Begreppet resonans användes för beskriva om studien teoretiska modell kunde ge en djupare insikt 

om gymnasiesärskolans bedömningspraktik. Viktigt för resonans är att problemområdet har relevans 

för informanterna för att kunna ge personliga utsagor (Glaser, 1998). Informanterna valdes därför 

utifrån sin yrkesroll och sitt arbete med kunskapsbedömning inom gymnasiesärksolans nationella- och 

individuella program. Informanterna skulle vara insatta i problemområdet, vilket de uppfattades vara 

då de visade ett stort intresse för detta. Betydelsefulla aspekter kan dock ha tagits för givna då de 

uppfattades som självklara för intervjuaren och det kan ha orsakat att informanterna inte haft 

möjligheten att utveckla alla aspekter tillräckligt (Strauss & Corbin, 1990). Informanternas olika 

karaktäristika bidrog till att kategorierna sammantaget skilde sig kvalitativ åt. Detta gjorde att olika 
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nyanser framträdde av hur lärare i gymnasiesärskolan förhåller sig till och agerar för att genomföra 

meningsfulla och tillförlitliga bedömningspraktiker. Studiens teoretiska modell möjliggör en djupare 

förståelse för gymnasiesärskolans bedömningspraktik då den skildrar förutsättningar och 

begränsningar för lärares bedömningsarbete (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009).  

Begreppet användbarhet användes för att beskriva studiens praktiska relevans och möjligheter att 

klargöra mönster som är relevanta i forskningsområdet (Glaser, 1998). Gymnasiesärskolans 

bedömningspraktiker beskrivs vara relativt outforskade och därför valdes grundad teori som 

datainsamlingsmetod då det kändes meningsfullt att utveckla en praktikrelevant modell som kan 

användas i vardagen (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009). Studiens teoretiska modell kan utveckla 

befintliga bedömningspraktiker genom att framhålla betydelsen av verksamheters 

bedömningsmedvetenhet samt genom att kritiskt granska befintliga bedömningskontexter. Modellen 

kan användas som ett tolkningsverktyg för att reflektera över sin egen eller verksamhetens 

bedömningspraktik, i syfte att utveckla meningsfulla och tillförlitliga kunskapsbedömningar i 

gymnasiesärskolan. 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att utveckla kunskaper om och en förståelse för hur lärare i gymnasiesärskolan 

förhåller sig till och agerar för att genomföra meningsfulla och tillförlitliga bedömningspraktiker. Det 

övergripande resultatet som framkom i studien visar att bedömningsmedvetenhet och 

bedömningskontext i gymnasiesärskolor kan forma olika bedömningspraktiker som påverkar 

bedömningarnas meningsfullhet och tillförlitlighet. Fyra olika bedömningspraktiker urskildes vilka 

kan finnas i både hög eller låg grad av bedömningsmedvetenhet och som antingen kan utgöras av en 

summativ eller formativ bedömningskontext. I följande avsnitt diskuteras studiens resultat utifrån 

passiva och exkluderade bedömningspraktiker samt utifrån integrerade och aktiva 

bedömningspraktiker. 

 

Passiva och exkluderade bedömningspraktiker 

Bedömning bör betraktas som en integrerad del av lärandet där eleven medverkar (Dysthe, 2010), 

något som saknas i både passiva och exkluderade bedömningspraktiker. Resultaten i den här studien 

visar att trots medvetna och uttalade strategier för kunskapsbedömning så finns risken att elevers 

lärande begränsas. Resultaten visar att kunskapsbedömning som äger rum i ett summativt 

bedömningskontext framför allt syftar till att kartlägga elevers nuvarande förmågor. Elevers 

medverkan beskrivs som begränsad i summativa bedömningskontext och detta kan antas påverka 

elevens utvecklingsmöjlighet som främjas av delaktighet (Andréasson & Asplund Carlsson, 2012; 

Hattie & Timperley, 2007). Enligt Dysthe (2010) påverkas undervisningen och lärandet av lärares val 

av bedömningsform. Forskning (Black & Wiliam, 1998) framhåller formativ bedömning som den 

bedömningsform som leder till utveckling av förmågor och lärande. Forskning tyder på att summativa 

bedömningar kan utgöra ett underlag för fortsatt planering av undervisningen (Black et al., 2003) men 

att oavsett bedömningsform måste lärare reflektera över innehållet för lärandet (Pettersson, 2013). 

Resultaten i studien visar att både passiva och exkluderade bedömningspraktiker inte inkluderade 

kunskapsbedömning som en del i verksamhetens dagliga arbete. De kan på så sätt varken uppfattas 

som tillförlitlig eller framåtsyftande för lärande. Enligt forskning måste tillförlitlig bedömning vara en 

del av verksamheten för att elever ska få möjlighet att synliggöra sina förmågor på flera olika sätt och 

vid flera olika tillfällen (Black & Wiliam, 2006).  

Passiva bedömningspraktiker riskerar att inte bara begränsa elevers lärande utan även lärares 

lärande och utveckling av verksamheter som helhet. Lärare som distanserar sig från verksamhetens 



28 

 

uppdrag gällande implementerings- och utvecklingsarbete av nya styrdokument riskerar även att 

distansera sig från möjligheten till ökad förståelse för styrdokument, och därigenom möjligheten att 

tillägna sig ökad bedömarkompetens. Enligt Bruzelius och Skärvad (2011) måste en organisations mål 

ständigt aktualiseras för att tydliggöras och utvecklas. Det kan ifrågasättas huruvida passiva 

bedömningspraktiker verkligen arbetar med förtydligande av mål i verksamheten. Bristande 

utvecklingsarbete beror inte enbart på lärares distanserade förhållningssätt, utan kan även bero på hur 

en skolledning uppfattas prioritera bedömningsarbete. Persson och Persson (2012) belyser risken med 

att pedagogiska lösningar kan konkurreras ut av ekonomiska krav och att dagens skolledare därför 

måste kunna balansera både behov och resurser. Skolinspektionen (2010) förespråkar ett gemensamt 

ansvar inom verksamheten så att både rektorer och lärare verkar för att öka bedömarkompetensen. Låg 

bedömningsmedvetenhet i verksamheter skulle kunna förklara varför kunskapsbedömning i 

gymnasiesärskolan uppfattas som en lågt prioriterad fråga som konkurreras ut av andra frågor på 

dagordningen. Låg bedömningsmedvetenhet i skolledningen kan förklara varför de är otydliga i sitt 

förhållningssätt gentemot kunskapsbedömning och varför styrdokument inte ansågs vara förankrade i 

verksamheten. Bruzelius och Skärvad (2011) belyser ledningens ansvar för att värdegrund och t.ex. 

pedagogisk plattform stämmer överens inom en verksamhet. En otydlig skolledning skulle kunna 

förklara varför gamla traditioner och kulturer blir närvarande och på så sätt hindra gymnasiesärskolans 

utveckling av meningsfulla och tillförlitliga bedömningspraktiker. Resultaten kan tolkas så att en 

summativ bedömningskontext inte bara begränsar elevers lärande utan även lärares möjligheter att 

delta i framåtsyftande processer. Det finns en risk att okunskap i passiva och exkluderade 

bedömningspraktiker hindrar utvecklingen av ett formativt förhållningssätt som genomsyrar hela 

verksamheten. Heritage (2010) poängterar att formativ bedömning felaktigt uppfattas som ett 

mätredskap och inte som en grundläggande process för lärande. Summativa bedömningskontext kan 

därför leda till att gymnasiesärskolan använder kunskapsbedömning som ett kontrollredskap snarare 

än som ett didaktiskt verktyg (Lundahl, 2006; Lindström, 2013).  

Passiva bedömningspraktiker uttrycker ett behov av mer tydlighet för att kunna utveckla samsyn 

kring styrdokument i syfte att utveckla systematiska och tillförlitliga bedömningar. Samsyn anses öka 

tillförlitligheten i kunskapsbedömningar vilket skulle kunna bidra till en positivt utvecklingen för både 

passiva och exkluderade bedömningspraktiker (Jönsson, 2008; Harlen, 2006). Att lärare själva 

upplever ett behov av att utveckla sin bedömarkompetens i relation till nya styrdokument är positivt 

och framhålls av Timperley (2011) som betydelsefullt för att kompetensutveckling ska få effekt för 

elevernas lärande. Enligt Bruzelius och Skärvad (2011) krävs det tydliga strategier för att driva en 

verksamhet framåt. Resultaten visar att passiva bedömningspraktiker är en konsekvens av outtalade 

och otydliga strategier för kunskapsbedömning som leder till att lärare känner sig oprofessionella i sin 

yrkesroll. Lärare har en uppfattning om att genomföra meningsfulla och tillförlitliga 

kunskapsbedömningar men upplever sig inte har rätt förutsättningar i passiva bedömningspraktiker.  

Forskning framhåller betydelsen av ett samspel mellan organisationens deltagare och användare 

(Skrtic, 2005). Risken är att byråkratiska strukturer kan forma opersonliga och oengagerade relationer 

(Westling Allodi, 2010). Resultaten visar tyvärr att organisationen i gymnasiesärskolan kan uppfattas 

som exkluderad och att lärare inte får tillräckligt med stöd. Reformen av gymnasiesärskolan syftar 

bland annat till att efterlikna gymnasieskolans utformning för ökad flexibilitet (SOU 2011:8). 

Reformen tycks istället skapa begränsningar för elevernas lärande då styrdokumenten inte upplevs 

vara utformade för gymnasiesärskolan. Resultaten visar att det finns uppfattningar om att de nya ökade 

kunskapskraven inte är anpassade för gymnasiesärskolans elever. Enligt Korp (2011) kan tillförlitliga 

bedömningar begränsas av ett motstånd mot ett system som inte upplevs som äkta. Selghed (2010) 

menar att det finns en risk att lärare som inte har uppfattat styrdokumentens bakomliggande 

kunskapssyn inte har utvecklat tillräcklig förståelse för aktuella kravnivåer. Passiva och exkluderade 

bedömningspraktiker riskerar därför att lärare i gymnasiesärskolan fortsätter att genomföra 
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kunskapsbedömningar som inte är utformade eller anpassade utifrån nya styrdokument. Det 

framkommer även i studien att de nya styrdokumenten lämnar ett stort tolkningsutrymme vilket kan 

begränsa tillförlitligheten i gymnasiesärskolans kunskapsbedömningar. Svårtolkade styrdokument 

anses öka tolkningsutrymmet och riskerar därför att användas på ett felaktigt sätt då de inte utgör 

något stöd (Selghed, 2010). Det finns en risk att lärare i gymnasiesärskolan använder styrdokumenten 

på ett felaktigt sätt då de inte upplever att de är tillräckligt tydliga. Begrepp som medverkar och deltar 

är grundläggande för kunskapsbedömningen i gymnasiesärskolan men beskrivs som svårtolkade och 

kan därför påverkas av lärares egna tolkningar. Elever riskerar därmed att bedömas som mindre 

medverkande eller deltagande beroende på lärares föreställning och kunskapssyn. Ett sociokulturellt 

perspektiv främjar elevers medverkan och deltagande (Dysthe, 2010) och lärare utgår på så sätt i sin 

bedömning alltid ifrån att eleven deltar och medverkar i lärandet. En konstruktivistisk syn på lärandet 

däremot skulle kräva en aktivitet från elevens sida för att kunna bedömas som någon som medverkar 

till eller deltar i (Korp, 2011). Det är inte bara kunskapsbedömningens tillförlitlighet som påverkas av 

svårtolkade styrdokument utan även lärares självkänsla. Lärare, men även skolledare, som inte har 

möjlighet att bedöma elevers förmågor på ett tillförlitligt sätt riskerar att förlora sin 

yrkesprofessionalism, men de största förlorarna är ändå eleverna (Selghed, 2010). 

 

Integrerade och aktiva bedömningspraktiker 

Forskning visar att elevens delaktighet får betydelse för deras möjligheter till meningsfulla och 

tillförlitliga bedömningar (Sadler, 1989). Resultaten som framkommer i studien kan tolkas så att 

gymnasiesärskolans olika bedömningskontext hindrar eller möjliggör elever från att delta i sin 

kunskapsbedömning. Resultaten visar att integrerade och aktiva bedömningspraktiker har möjlighet att 

främja elevens lärande genom att de möjliggör delaktighet och är framåtsyftande för lärande och 

utveckling. Integrerade bedömningspraktiker kan främja meningsfulla kunskapsbedömningar genom 

att vara en del av verksamhetens dagliga arbete, men de sker dessvärre spontant och ofta utan uttalade 

riktlinjer för bedömning. Tillförlitligheten vid formativa bedömningar begränsas av outtalade riktlinjer 

och strategier, men uppfattas som meningsfulla då syftet är att främja lärandet (Sadler, 1989). 

Integrerade bedömningspraktiker kan därför uppfattas som spontana formativa bedömningskontext 

(Heritage, 2007) som är mindre tillförlitliga men ändå utgör betydelsefulla sammanhang för 

gymnasiesärskolans kunskapsbedömning. 

Till skillnad från passiva bedömningspraktiker som har ett distanserande förhållningssätt till nya 

styrdokument utgörs integrerade bedömningspraktiker av egenansvar och ett positivt förhållningssätt 

till den nya reformen. Det skulle kunna tolkas så att integrerade bedömningspraktiker kan bidra till att 

utveckla en ökad bedömningsmedvetenhet genom att lärares förväntningar och sociala interaktioner 

bidrar till att forma skolans struktur (Ahlström, 2011). Westling Allodi (2010) framhåller betydelsen 

av sociala relationer mellan lärare och elever för att skapa ett positivt klimat. Enligt Skolinspektionen 

(2010) ska elever med utvecklingsstörning ha möjlighet till både trygghet och kunskapsutveckling. 

Sociala relationer främjar lärande (Dysthe, 2010) och resultaten i studien kan då förstås som att 

integrerade bedömningspraktiker framför allt bidrar till att främja sociala relationer och trygghet som 

utgångspunkt för elevers lärande. Integrerade bedömningspraktiker utgör en del av verksamhetens 

dagliga arbete och bidrar på så sätt till att läraren kan vara i samspel med bedömningssituationen. 

Enligt Håkansson och Sundberg (2012) har interaktiva faktorer större betydelse för undervisningen än 

lärares individuella kompetenser och egenskaper. Resultatet i den här studien tyder på att relationer 

kan få särskilt stor betydelse för undervisningen när medvetna och outtalade strategier saknas. 

Enskilda lärare blir då betydelsefulla för bedömningspraktiker genom deras möjligheter att skapa och 

utveckla sociala relationer till eleverna. Deras personliga och moraliska förhållningssätt får särskilt 

stor betydelse för bedömningsarbetet och för att öka elevernas delaktighet. Utifrån resultatet i studien 
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kan relationsskapande processer och elevens delaktighet förstås som strategier för att begränsa lärarens 

maktposition (Forsberg & Lindberg, 2010), i strävan att göra kunskapsbedömningar mer tillförlitliga. 

Aktiva bedömningspraktiker utgörs av medvetna, planerade och framåtsyftande strategier för 

meningsfull och tillförlitlig kunskapsbedömning i gymnasiesärskolan. Forskning påvisar att 

utmaningen för dagens lärare är att utveckla formativa bedömningsmetoder som främjar elevers 

lärande trots kravet på tydlighet och ett ökat redovisningsansvar (Lindström, 2013; Shepard, 2000). 

Utifrån de resultat som framkommer i studien kan därför aktiva bedömningspraktiker anses ha goda 

möjligheter att vara både meningsfulla och tillförlitliga bedömningspraktiker och kan dessutom vara 

en mötesplats för kompetensutveckling inom gymnasiesärskolan. De formativa processer som 

framkommer i aktiva bedömningspraktiker i gymnasiesärskolan utgörs av strukturer i verksamheten 

som främjar delaktighet och som samtidigt är kopplade till kunskapsmål och kravnivåer. Fortbildning 

uppmuntras och schemastrukturen är anpassad för att möjliggöra formativa möten. Resultaten kan 

förklaras genom att aktiva bedömningspraktiker medvetet har organiserats för att kunna synliggöra 

och möta elevers olika behov (Ineland, Molin & Sauer, 2013). Utifrån Westling Allodis (2010) 

resonemang om en samarbetskultur skulle aktiva bedömningspraktiker tolkas som en 

samarbetsinriktad målstruktur som främjar både elevers och lärares lärande. Tydligt är även att aktiva 

bedömningspraktiker har elevens behov som utgångspunkt i arbetet med mål och vision (Skrtic, 2005) 

och detta möjliggörs genom organisationens fokus på gemensamma mål och riktlinjer (Bruzelius & 

Skärvad, 2011).  

Bedömningsmatriser framhålls i forskningen som ett viktigt redskap för att öka tillförlitligheten vid 

formativ bedömning (Jönsson, 2008; Shepard, 2000). I aktiva bedömningspraktiker är 

bedömningsmatrisens utformning vägledande och betydelsefull för både elever och lärare och används 

främst som ett reflektionsmaterial kopplat till styrdokument föra att öka tillförlitligheten. Ett kritiskt 

förhållningssätt framhålls som betydelsefullt för att öka tillförlitligheten i formativa bedömningar och 

särskilt betydelsefullt för kvalitén är lärares förtrogenhet med styrdokument (Sadler, 1989). Aktiva 

bedömningspraktiker har ett kritiskt förhållningssätt till den egna praktiken och hur elevers lärande 

blir synligt, vilket kan ses som en strategi för att öka tillförlitligheten. Ett utvecklingsområde som 

framkommer i studien är att göra bedömningsmatriser mer tillgängliga för elever inom 

gymnasiesärskolan, förslagsvis med bilder som symboliserar mål och krav. Tillförlitligheten i 

kunskapsbedömningen stärks av att elever har tillgång till tydliga lärandemål och kravnivåer (Jönsson, 

2008; Shepard, 2000) och därför uppfattas utvecklingsområdet som viktigt. Aktiva 

bedömningspraktiker kan betraktas som utvecklingsinriktade och använder gärna ny teknologi som 

redskap för att kunna konkretisera och synliggöra elevers förmågor och för att fler ska ha möjlighet att 

ta del av det som bedöms. 

Det sociokulturella perspektivet (Dysthe, 2010) är framträdande i aktiva bedömningspraktiker där 

sociala relationer och dialoger är byggstenar i bedömningspraktiken. Enligt Björklund Boistrup (2013) 

skapar ett formativt bedömningsperspektiv naturligt delaktighet och lärande då bedömningsprocessen 

utgår ifrån samtal och dialog. Uppfattningen i aktiva bedömningspraktiker är att kunskapsbedömning 

medvetet måste verbaliseras och begripliggöras för att öka elevernas delaktighet och förståelse. 

Håkansson och Sundberg (2012) tillskriver samtalet som undervisningsform stor betydelse för 

lärandet, och därmed för kunskapsbedömningen, sett utifrån aktiva bedömningspraktiker. Samtalet 

betraktas som ett relationsskapande verktyg i aktiva bedömningspraktiker och bidrar till att synliggöra 

elevers förmågor. Forskning visar att kunskapsbedömningars tillförlitlighet stärks av att eleverna 

själva kan bedöma kvalitén i sin förmåga och att de därför måste tränas i att be om omdömen (Sadler, 

1989). Resultaten i studien visar att aktiva bedömningspraktiker medvetet består av strukturer som 

tränar elever i att utrycka sig om sina förmågor. Språkliga strukturer och rutinskapande processer kan 

därför ses som strategier för att medvetandegöra elever i gymnasiesärskolan om deras 
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kunskapsbedömning. Aktiva bedömningspraktiker kan därför betraktas som planerade formativa 

bedömningskontext med uttalade strategier för att synliggöra elevers förmågor (Heritage, 2007). 

Det är framför allt två saker som kan antas påverka en elev i gymnasiesärskolan, dels förmågan att 

tänka på en hög abstraktionsnivå och dels korttidsminnet. För en elev med utvecklingsstörning innebär 

det att det tar längre tid att förstå, lära sig nya saker och att uttrycka sina tankar och känslor 

(Stockholms läns landsting, 2010). För att elever ska få ytterligare dimensioner av tänkande och 

förståelse föreslås att undervisningen erbjuder elever delaktighet i flera olika sammanhang (Malmer, 

2002). Artefakter anses bidra till meningsskapande sammanhang som får betydelse för elevers lärande 

(Säljö, 2000). Resultaten i studien tyder på att vissa ämnen i sig skapar olika sammanhang och drar 

fördel av att naturligt bestå av artefakter. Artefakter betraktas som en resurs av lärare i 

gymnasiesärskolan och används som ett konkretiseringsredskap i såväl undervisning som i 

bedömningspraktiker. En av de faktorer som forskning framhåller som betydelsefull för elevers 

utveckling är lärares förmåga att konkretisera och synliggöra lärandet på flera olika sätt (Black et al., 

2002). Vid formativ bedömning anses tillförlitligheten främjas av reflektion kring utformningen av de 

sammanhang och frågor som ska synliggöra variationen i elevers förmågor (Black & Wiliam, 1998). 

Resultaten i studien visar att aktiva bedömningspraktiker möjliggör meningsfulla och tillförlitliga 

bedömningar genom aktiva, medvetna handlingar och strategier för att konkretisera 

kunskapsbedömning för elever i gymnasiesärskolan. Bedömningsmedvetenheten är hög i aktiva 

bedömningspraktiker och ingår i verksamhetens dagliga planeringsarbete utifrån styrdokument. 

Tillförlitligheten stärks även i aktiva bedömningspraktiker genom möjligheter för kollegor att delta i 

en formativ bedömningskontext som utvecklar deras bedömarkompetens. Lärares bedömarkompetens, 

men även ämneskompetens, anses bidra till tillförlitliga bedömningspraktiker (Sadler, 1989; Shepard, 

2000). I studien framkommer det också att elevassistenters ämneskunskap och intresse får betydelse 

för att skapa tillförlitliga bedömningspraktiker. Det kan ytterligare befästa uppfattningen att aktiva 

bedömningspraktiker utgörs av en samarbetskultur som främjar elevers lärande (Westling Allodi, 

2010). Genom hög bedömningsmedvetenhet och formativa bedömningskontext kan aktiva 

bedömningspraktiker motverka att kunskapsbedömningar främst används som ett kontrollredskap för 

att mäta elevers förmågor (Lundahl, 2006). 

 

Konklusion 
Studien visar att bedömningspraktiker i gymnasiesärskolan skiljer sig åt vad gäller 

bedömningsmedvetenhet och bedömningskontext samt att dessa bedömningspraktiker får 

konsekvenser för kunskapsbedömningens meningsfullhet och tillförlitlighet. Elevers delaktighet och 

lärande riskerar att begränsas i bedömningspraktiker som är passiva och exkluderade. Dessa 

bedömningspraktiker syftar främst till att kartlägga elevers förmågor och kan vara en konsekvens av 

outtalade och otydliga strategier för kunskapsbedömning, i relation till styrdokument som ses som 

svårtolkade. Dessa bedömningspraktiker begränsar tillförlitligheten i kunskapsbedömningar och 

påverka även lärares yrkesroll och professionalism. Integrerade och aktiva bedömningspraktiker 

däremot kan främja lärande för så väl elever som för lärare genom delaktighet och medvetna strategier 

för kunskapsbedömning. Meningsfulla och tillförlitliga bedömningspraktiker i gymnasiesärskolan kan 

skapas genom aktivt arbete med implementering av nya styrdokument samt genom tid för 

kunskapsbedömning och kollegialt lärande. Tolkningsutrymmet kan minskas, samsyn främjas och ett 

gemensamt förhållningssätt till nya styrdokument och nationella riktlinjer kan stimuleras.  
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Implikationer 
Den teoretiska modell av bedömningspraktiker som utvecklats i föreliggande studie kan användas av 

skolledare och lärare som ett verktyg för att reflektera över verksamheters bedömningsmedvetenhet 

och bedömningskontext, i syfte att utveckla en gymnasiesärskola med hög kvalité. Fortsatt forskning 

om undervisning och lärande, i relation till aktiva bedömningspraktiker, är av intresse för att öka 

kunskapen om gymnasiesärskolan ur ett praktiknära elevperspektiv. Det skulle vara särskilt intressant 

med en fördjupad kvalitativ analys av gymnasiesärskolans kunskapsmål, i förhållande till elevernas 

delaktighet och lärande. Enligt GySär13 skall elever i gymnasiesärskolan ges möjlighet att läsa ämnen 

från gymnasieskolans läroplan. Det skulle vara intressant att vidare studera om detta görs möjligt, samt 

vilka anpassningar som i så fall genomförs för att öka elevers delaktighet och lärande. 
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Semistrukturerad intervjuguide      Bilaga 1 

 

Temaområden; förhållningssätt till kunskapsbedömning i gymnasiesärskolan, meningsfulla och 

tillförlitliga kunskapsbedömningar, metoder och redskap (strategier) för att genomföra meningsfulla 

och tillförlitliga kunskapsbedömningar samt uppfattningar kring organisationens förhållningssätt till 

meningsfulla och tillförlitliga kunskapsbedömningar. 

 

 Vad är kunskapsbedömning i gymnasiesärskolan för dig? 

 

 Vad uppfattar du som meningsfull kunskapsbedömning? 

 Hur genomför du meningsfulla kunskapsbedömningar? 

 Vad, vilka metoder har du att tillgå? (Vad är dina uppfattningar om dem?). 

 Hur tolkar du organisationens uppfattningar gällande meningsfulla kunskapsbedömningar? 

 
 

 Vad uppfattar du som tillförlitlig kunskapsbedömning?  

 Hur genomför du tillförlitliga bedömningar? 

 Vad, vilka metoder har du att tillgå? (Vad är dina uppfattningar om dem?). 

 Hur tolkar du organisationens uppfattningar gällande tillförlitliga kunskapsbedömningar? 
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