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Abstract 
Eleverna i grundsärskolan bedöms efter kunskapskraven i Lgr 11 och i de fall elev eller vårdnadshavare begär 
det ska betyg sättas. Lärarna ska på ett likvärdigt sätt bedöma elevens kunskaper och förmågor oavsett var i 
landet eleven bor. Kunskapskraven innehåller några nyckelbegrepp som tydliggör vad som skiljer 
kunskapskraven från varandra på de olika betygsstegen. Skolverket menar att en samsyn kring förståelsen av 
nyckelbegreppen måste framarbetas på respektive skola. 
 
Den här fenomenografiskt inspirerade studien belyser variationer kring hur några lärare uppfattar 
nyckelbegreppen och hur lärarna kopplar ihop begreppen med den enskilde eleven. Nyckelbegreppen som 
behandlas i detta arbete är medverka, delvis fungerande och välfungerande. Studien visar också på hur lärarna 
känner sig i tolkningen av begreppen och resonemang förs kring bedömningars reliabilitet ur ett 
likvärdighetsperspektiv. Studien bygger på intervjuer av sju lärare som arbetar inom grundsärskolan. 
 
Forskning visar på att bedömningars kvalitet ur ett likvärdighetsperspektiv minskar om tolkningar av läroplan 
och just kunskapskraven skiljer sig från varandra. Inom bedömningsarbetet finns idag ett visst stöd för lärarna 
i grundskolan i form av bedömningsanvisningar, bedömningsstöd och nationella prov. Det finns ett fortsatt 
behov av stödmaterial ute på skolorna. 
 
Studiens resultat visar på att lärarna uppfattar begreppen med variation utifrån lärarnas krav på kunskap och 
elevernas behov av stöd. Några av lärarna tar hänsyn till elevernas individuella förutsättningar i bedömningen 
av elevens kunskaper och förmågor samtidigt som andra inte gör det. Största delen av lärarna känner sig 
osäkra i förståelsen av begreppen och uttrycker ett behov av att få kännedom kring hur lärare på andra skolor 
tänker. Ur ett likvärdighetsperspektiv blir reliabiliteten i bedömningar låg som en följd av varierade 
uppfattningar av begreppen. 
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Inledning   

 

I mitt arbete med eleverna inom grundsärskolan reflekterar jag dagligen över elevernas 

utveckling. När eleverna arbetar observerar jag dem. Jag tittar, lyssnar och samtalar med 

eleverna, för att få syn på deras kunskaper och förmågor. I och med examensordningen för 

speciallärare ska jag efter denna utbildning visa ”fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor 

och betygssättning” (SFS 2011:186). Under de två åren som jag har arbetat enligt Lgr 11 har 

jag reflekterat kring vad de olika nyckelbegreppen inom kunskapskraven egentligen betyder. 

Jag har diskuterat med kollegor kring begreppen, men just nu pågår inte något organiserat 

arbete kring bedömning och tolkning av kunskapskraven på min arbetsplats. Inför varje 

utvecklingssamtal och tillfälle för betygssättning så skapas återigen frågeställningar hos mig 

kring vad nyckelbegreppen står för. Vad menas egentligen med att en elev medverkar kring de 

olika förmågorna som finns i kunskapskraven? Hur vet jag om en elev kan utföra något på ett 

delvis fungerande sätt? Jag tolkar nyckelbegreppen på mitt sätt, men tänker jag rätt med 

utgångspunkt av att både skolan och bedömningen ska vara likvärdiga? Hur uppfattar andra 

lärare nyckelbegreppen? Uppfattar vi begreppen på ett liknande sätt? Och om inte, vad 

innebär det för likvärdigheten i elevernas utbildning?  

Med den nya skollagen skärptes kraven kring mottagande inom grundsärskolan och idag har 

endast elever med utvecklingsstörning rätt att gå inom grundsärskolan (Skolverket, 2013). 

Elever med utvecklingsstörning kan ha vissa svårigheter med inlärning och att klara saker 

själv (Granlund, 2007). En av mina elever beskriver sin utvecklingsstörning med att ”det tar 

lite längre tid att lära sig och jag behöver mer hjälp”. Mina erfarenheter av elever inom 

grundsärskolan är också att eleven, förutom själva utvecklingsstörningen, kan ha andra 

funktionsnedsättningar vilket innebär att eleverna verkligen har olika individuella 

förutsättningar i sitt skolarbete. Därtill kan det vara så att uthålligheten inte är så lång eller att 

orken ibland på grund av olika anledningar inte finns. Enligt Lpo94 för obligatoriska 

grundsärskolan så betygsattes eleverna ”efter sina förutsättningar” (Skolverket, 2006). I Lgr11 

finns inte den skrivelsen. Är elevens individuella förutsättningar något som lärare ska ta 

hänsyn till i bedömningen av deras kunskapsutveckling? Gör vi det? Och hur påverkar detta i 

sådana fall likvärdigheten i bedömningen? 

Min studie handlar inte om hur långt eleverna når mot målen utan inriktar sig mot bedömning 

och en del av processen vi lärare går igenom när vi utvärderar elevernas och vårt eget arbete 

och bedömer hur långt eleverna har kommit i sin kunskapsutveckling. Liksom i grundskolan 
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ska eleverna i grundsärskolan bedömas av oss lärare enligt Lgr11s kunskapskrav. 

Bedömningsarbetet sker dagligen och delges minst en gång per termin till elev och 

vårdnadshavare under utvecklingssamtalet samt i form av betyg en gång per termin i de fall då 

elev och vårdnadshavare begär det (SFS 2010:800). Det är snart tre år sedan Lgr11 trädde i 

kraft och lärarna har haft några år på sig att arbeta efter de nya direktiven. Vilka olika 

uppfattningar av nyckelbegreppen finns bland lärare och hur känner sig lärarna i 

tolkningsarbetet?  

Med denna studie vill jag försöka närma mig ett svar på mina frågeställningar och jag 

begränsar mig till bedömningen av elever som läser mot grundsärskolans ämnen, då det är där 

som kunskapskraven och betygsättning finns. Jag har utelämnat inriktningen träningsskolan.  

 

Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med min studie är att kartlägga och beskriva variationer av hur några nyckelbegrepp i 

Lgr11 kunskapskrav uppfattas av lärare inom grundsärskolan, samt hur lärarna känner sig i 

tolkningsarbetet av nyckelbegreppen. 

 

Syftet är också att analysera vad eventuella variationer av uppfattningar har för betydelse för 

bedömningars reliabilitet belyst ur ett likvärdighetsperspektiv.  

Utifrån syftet har jag följande frågeställningar:  

� Vilka skilda uppfattningar har lärarna av följande nyckelbegrepp: medverka, delvis 

fungerande och väl fungerande? 

� Hur kopplar lärarna ihop begreppens innebörd med elevens individuella 

förutsättningar? 

� Hur känner sig lärarna i bedömningsarbetet med fokus på tolkningen av 

nyckelbegreppen?  

� Vilken betydelse har skilda uppfattningar av nyckelbegreppen på bedömningars 

reliabilitet? 
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Centrala begrepp 

 
I detta kapitel förklarar jag några centrala begrepp som förekommer i texten. Förklaringarna 

av begreppen hoppas jag ska underlätta läsandet och förståelsen av texten. 

Nyckelbegrepp 

Texten i kunskapskraven i Läroplanens (Lgr 11) kursplaner beskriver vilka ämnesspecifika 

kunskaper och förmågor som krävs för att uppnå de olika kunskapskraven i betygsstegen. 

Inom grundsärskolans kunskapskrav finns ett flertal nyckelbegrepp. Nyckelbegreppen är 

skrivna i fetstil i kunskapskraven, är likadana inom alla ämnen och beskriver kvaliteten på 

elevens kunskaper och förmågor. Nyckelbegreppen tydliggör vad som skiljer kunskapskraven 

från varandra på de olika betygsstegen. För att skapa en tydlighet har en konsekvent och 

begränsad begreppsanvändning eftersträvats i kunskapskraven (Skolverket, 2011b). 

Nyckelbegreppen är medverka, bidra, delvis fungerande och väl fungerande, se tabell 1 

nedan.  

Tabell 1. Nyckelbegrepp i kursplanernas kunskapskrav. 

I texten i kunskapskraven för grundsärskolan används nyckelbegreppen medverka, bidra inom kunskapskraven 

för betyg E. Delvis fungerande används inom kunskapskraven för betyg C och välfungerande inom 

kunskapskraven för betyg A. 

Varje skola och arbetslag har ansvaret att tillsammans diskutera de olika nyckelbegreppen och 

komma överens om innebörden av dem, eftersom det inte är reglerat av Skolverket 

(Skolverket, 2011b).  

 ”Här behöver lärare komma överens om vad som krävs för att kunna konstatera att 

eleven verkligen har medverkat respektive bidragit i aktiviteterna. Det behövs också 

kunskap om varje enskild elev för att kunna avgöra när den enskilda eleven medverkar 

eller bidrar.” (Skolverket, 2011b, s 9).  

I kommentarsmaterialet för grundsärskolans kursplaner finns förtydligat att nyckelbegreppen 

medverkar och bidrar är tänkta att ange en konstaterad aktiv medverkan och ett konstaterat 

aktivt bidrag av eleven (Skolverket, 2011b). 

Kunskapskrav för 
betyget E  

Kunskapskrav för 
betyget C 

Kunskapskrav för 
betyget A 

medverka, bidra delvis fungerande väl fungerande 
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Enligt kunskapssynen i Lgr 11 kommer kunskap till uttryck i de olika kunskapsformerna 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Inom respektive betygssteg förutsätter och 

samspelar de olika kunskapsformerna med varandra. Kunskapsformerna finns beskrivna i 

progressionen av förmågorna på alla nivåer (Skolverket, 2011b).  

Tabellen nedan visar hur nyckelbegreppen används i kunskapskraven.  

Tabell 2. Exempel på hur nyckelbegreppen används i kursplanen. 

 kunskapskrav för betyget E 
efter år 9 

kunskapskrav för betyget C 
efter år 9 

kunskapskrav för betyget A 
efter år 9 

Matematik Eleven kan medverka i att lösa 
problem i vardagliga situationer 
och anger egna förslag till 
lösningar. 

Eleven kan lösa problem i 
vardagliga situationer på ett delvis 
fungerande sätt. 

Eleven kan lösa problem i 
vardagliga situationer på ett väl 
fungerande sätt. 

Svenska Eleven kan samtala om varierande 
ämnen i olika sammanhang 
genom att medverka i att ställa 
frågor, svara och uttrycka önskan 
och känslor. 

Eleven kan samtala om varierande 
ämnen i olika sammanhang genom 
att på ett delvis fungerande sätt 
ställa frågor, svara och uttrycka 
önskan och känslor. 

Eleven kan samtala om varierande 
ämnen i olika sammanhang 
genom att på ett väl fungerande 
sätt ställa frågor, svara och 
uttrycka önskan och känslor. 

Nyckelbegreppen är markerade med fetstil. Exemplen är utdrag från kunskapskraven för matematik och svenska. 

Inom grundskolan finns det ett flertal värdeord i kunskapskraven. Värdeorden beskriver, 

liksom nyckelbegreppen, en progression i kunskapsutvecklingen. Värdeorden har olika 

betydelse i de sammanhang de används. Exempel på värdeord är grundläggande, goda, 

mycket goda och enkla, utvecklade och väl utvecklade. Värdeorden finns beskrivna i 

kommentarsmaterial till kursplanerna (www.skolverket.se/bedomning/betyg). 

 ”I kunskapskraven används ett antal värdeord som återfinns i flera ämnen. Ord får till 

stor del sin betydelse i de sammanhang de används och det är därför inte möjligt att göra 

generella definitioner.” (www.skolverket.se/bedomning/betyg) 

Utvecklingsstörning 

Utvecklingsstörning är en kognitiv funktionsnedsättning som till 90 % orsakas av en 

hjärnskada. Skadan medför ofta att motoriska, sensoriska och medicinska 

funktionsnedsättningar också uppstår. Detta leder till att individen får en kombination av 

funktionsnedsättningar. Utvecklingsstörning kan delas upp i tre klasser: grav, måttlig och 

lindrig utvecklingsstörning. För att ha en utvecklingsstörning har individen under 70 i IQ 

(Ineland, Molin & Sauer, 2009).  
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Mats Granlund (2007) sammanfattar utvecklingsstörning med att individen har svårigheter att 

ta in och bearbeta information, bygga kunskap samt tillämpa kunskapen. Utvecklingsstörning 

innebär en nedsättning i intelligens samtidigt med svårigheter att klara vardagslivet 

självständigt (Granlund, 2007).  

Enligt Gunnar Kyhlén (i Ineland, Molin & Sauer, 2009) har en person med 

utvecklingsstörning en lägre grad av abstraktionsnivå, som också innebär ett konkretare sätt 

att kommunicera (Ineland, Molin & Sauer, 2009). 

AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) har år 2009 

formulerat att utvecklingsstörning är ”en funktionsnedsättning som karaktäriseras av 

betydande begränsningar i intellektuella funktioner och adaptivt beteende, vilket täcker många 

vardagliga situationer och praktiska färdigheter” (Jakobsson & Nilsson, 2011, s 141). 

Definitionen beskrivs inom fem dimensioner: intellektuella förmågor, adaptivt beteende, 

delaktighet/samspel och sociala roller, hälsa och kontext eller sammanhang (Jakobsson & 

Nilsson, 2011). 

Genom åren har synen på utvecklingsstörning ändrats. Idag anses personer med 

utvecklingsstörning klara av mer än tidigare, gränserna för vad dessa personer klarar har 

tänjts. Ur ett medicinskt och miljörelativt perspektiv så kan en person med 

utvecklingsstörning ha svårigheter med kognitiva funktioner; svårigheter att lära, bearbeta och 

tillämpa information samt svårigheter med adaptivt beteende (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

Uppfattning  

Hur en människa uppfattar någonting innebär, enligt Mikael Alexandersson (1994), vilket 

innehåll människan ger åt relationen mellan sig själv och något i omvärlden. Människan 

uppfattar saker och ting som delar och sätter ihop dessa för att få kunskap, för att förstå och 

kunna hantera en komplex värld. Med uppfattningar skapas mening och innebörd, vilket 

ligger till grund för kunskapsbildning. Uppfattningar är föränderliga i tid och talesättet ”att se 

världen med nya ögon” uttrycker just förändringen av uppfattningen (Alexandersson, 1994). 

Inom fenomenografin används även begreppet ”att erfara”, som betyder att förnimma, få 

kunskap/kännedom eller att inhämta. Människan erfar något, en erfarenhet (Alexandersson, 

1994).  

Människor har olika uppfattningar av företeelser och objekt i världen. Vi människor är olika, 

vi gör olika saker och har olika relationer till världen. Till detta gör vi även olika analyser och 
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skapar olika kunskaper. Människan kan ha en uppfattning om något som åsikt eller en 

uppfattning för att skapa mening. Inom fenomenografin är det uppfattning för att skapa 

mening som är det intressanta (Alexandersson, 1994).  

Likvärdig  

Enligt en utredning gjord av Lärarförbundet år 2010 finns det inom skolpolitiken ingen tagen 

definition på vad likvärdig står för. Lärarförbundet använder sig i en rapport av följande 

definition på likvärdig: ”så små skillnader som möjligt i måluppfyllelse mellan elever, skolor 

och kommuner” (Svensson, 2010, s 6). 

Jan-Eric Gustafsson, Christina Cliffordson och Gudrun Erickson (2014) definierar likvärdig 

betygssättning med att elever eller grupper av elever som i samma grad uppnått 

kunskapskraven ska ha samma betyg (Gustafsson, Cliffordson & Erickson, 2014). 
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Styrdokument 

 

I detta kapitel redogör jag för skrivelserna kring bedömning, betyg och betygsättning i skolans 

styrdokument såsom skollag, läroplan, allmänna råd och andra stödmaterial från Skolverket. 

En elev som befaras att inte nå kunskapskraven i grundskolan och har en utvecklingsstörning 

har rätt att gå i grundsärskolan eller läsa efter grundsärskolans läroplan. En elev som läser mot 

grundsärskolans läroplan kan även gå i grundskolan (SFS 2010:800). För att bli mottagen i 

grundsärskolan behövs fyra utredningar, en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en 

social utredning (Skolverket, 2013a). Utbildningen inom grundsärskolan består av 9 årskurser. 

Om eleven inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av ämnen kan eleven läsa ämnesområden, 

alltså inriktning träningsskola (SFS 2010:800 ). 

Liksom i grundskolan ska lärarna under utvecklingssamtalen en gång per termin informera 

elev och vårdnadshavare hur elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven är. 

I år 1-5 skrivs detta ner i en individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen. I år 6-

9 skrivs bara IUP med skriftliga omdömen i de fall elev och vårdnadshavaren inte begär ut 

betyg (SFS 2010:800).  

”Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens 

utveckling i förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen eller 

ämnesområden som eleven får undervisning i.” (SFS 2010:800, kap 11, § 15).  

Om en elev eller vårdnadshavare begär det ska betyg sättas. Terminsbetyg sätts från hösten i 

år 6 och slutbetyg sätts efter år 9. Betygen har beteckningarna A-E där A är högsta betyg och 

E är lägsta betyget. Om en elev i grundsärskolan inte når kunskapskraven i ett ämne sätts inte 

betyg, en elev kan inte bli underkänd (SFS 2010:800). 

I de fall det finns kunskapskrav som eleven inte uppnår kan läraren vid betygssättningen, om 

det finns särskilda skäl, bortse från enstaka delar av kunskapskravet. Själva 

utvecklingsstörningen räknas dock inte med där, om det inte finns synnerliga skäl (SFS 

2010:800). 

 ”Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen … bortses från enstaka delar 

av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 eller 9. Med 

särskilda skäl avses funktionsnedsättning, utom elevens utvecklingsstörning, eller andra 

liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt 
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hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. Utvecklingsstörningen får 

dock beaktas om det finns synnerliga skäl.” (SFS 2011:876, kap 14 § 23). 

Enligt Lgr 11 ska undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov för att nå 

en likvärdig utbildning. Grundsärskolan ska ge eleverna en för dem anpassad utbildning 

(Skolverket, 2011a).  

 ”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.” (Skolverket, 

2011a, s 8) 

Inom Skolverkets ”Allmänna råd för planering av undervisningen” beskrivs hur 

bedömningsarbete ska ske. Eftersom skolan ska vara likvärdig är det viktigt att alla 

bedömningar görs mot kunskapskraven (Skolverket, 2011c).  

 ”Det är viktigt att elevernas kunskaper bedöms på ett likvärdigt sätt oavsett i 

vilken klass eller skola de går eller i vilken del av landet de bor.” (Skolverket, 

2011c, s 25).  

För att främja en likvärdig och rättvis bedömning är det av stor vikt att lärare diskuterar och 

analyserar hur de bedömer elevers kunskaper i förhållande till kunskapskraven. I samband 

med dessa diskussioner och analyser utvecklar även lärarna sin bedömarkompetens och 

förtrogenhet med kunskapskraven (Skolverket, 2011c). I Skolverket stödmaterial 

”Sambedömning i skolan – exempel och forskning” beskrivs hur skolorna kan arbeta med just 

sambedömning (Skolverket, 2013c). 
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Tidigare forskning 

 
I detta kapitel lyfter jag fram tidigare forskning inom området både inom grundsärskolan och 

inom grundskolan.  

Bedömning och betygsättning av elever i skolan är enligt Bengt Selghed (2006a) en svår 

uppgift för läraren. Det är inte bara frågan kring hur, utan bedömning rymmer också 

antaganden om människan och om vad kunskap och lärande innebär. För att bedömning och 

betygssättning ska bli likvärdig är det nödvändigt att de som ska utföra arbetet är väl insatta i 

arbetet, men också att de riktlinjer och anvisningar som finns är utformade så att det finns 

förutsättningar för en rättvis och likvärdig betygsättning i landet (Selghed, 2006a).  

Christian Lundahl och Maria Folke-Fichtelius (2010) anser att bedömning inom skolan är ett 

kraftfullt pedagogiskt verktyg där lärare och skola gör sig till domare över en annan 

människa. I arbetet med bedömning så bestämmer lärarna och skolan vad som är kunskap och 

kunskapers värde. Vid bra bedömningar analyserar och reflekterar läraren över vad som utgör 

kunskap och hur det går att avgöra om en elev förvärvat kunskaperna (Lundahl & Folke-

Fichtelius, 2010).  

När det gäller bedömning av grundsärskolans elevers kunskaper och förmågor gäller det att 

”utforma bedömningssituationer som stimulerar särskolans elevers metakognitiva förmåga” 

(Skolverket, 2010, s 45). Skolverket får ta emot många frågor om svårigheter med 

betygsättning i grundsärskolan. Frågan har ställts kring vad det innebär för eleverna när det 

skrivna och talade språket har en central roll i bedömningsprocessen. Eleverna i 

grundsärskolan kan sakna förmågor kring det skrivna och talade språket.  De har även svårare 

att abstrahera och se orsaker och samband (Skolverket, 2010).   

Astrid Birgitte Eggen (2010) anser att bedömningarna inom skolan har ändrat funktion från att 

ha varit ett redskap för att utveckla och förändra utbildningen till att bli ett instrument för 

kontroll och regler och normer för att legitimera politiska och administrativa beslut. Det finns 

i dag ett behov för skolan att utveckla en kultur för bedömning och kompetens inom området 

(Eggen, 2010). 

Bedömning kan, som tidigare nämnts, utmynna i betyg (SFS 2010:800). Samtidigt som 

betygen ger information till elev och vårdnadshavare om elevens kunskaper ger de 

förhoppningsvis enligt Alli Klapp Lekholm (2010) eleven motivation till fortsatt lärande 
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(Klapp Lekholm, 2010). Betygen inom grundskolan används som urvalssystem vid ansökan 

till vidare studier och det är därför av stor vikt av att bedömningen sker med likvärdighet och 

rättvisa för elevernas rättsäkerhet. Många gånger kan det dock vara svårt då lärarna beaktar 

olika saker när de sätter betyg. Vissa lärare väger in även elevens intresse och motivation till 

lärande (Klapp Lekholm, 2010). Selghed (2004) har genomfört en studie med syftet att 

beskriva olika lärares uppfattningar av det tidigare mål- och kunskapsrelaterade 

betygssystemets innebörd. Ett av Selgheds resultat var att få lärare verkligen hade förstått 

läroplanens kunskapssyn. De använde betygssystemet vid andra tillfällen, ex föräldrasamtal, 

än vid just betygssättning och vid själva betygssättningen vägde lärarna in andra faktorer än 

kunskaper, såsom engagemang, ansvar och personlighet. Vid betygssättning jämförde lärarna 

även eleverna med varandra (Selghed, 2004). Helena Korp (2010) har tittat på hur de 

nationella proven används inom betygssättning. Korp lyfter fram att betygens bristande 

likvärdighet skulle kunna åtgärdas genom utbildning för lärare, tydligare regelverk och 

starkare kontroll från Skolverket angående de nationella proven (Korp, 2010). 

Studier gjorda av Skolverket mellan 1996-98 visade på att tänkbara förklaringar till stora 

skillnader i betygsfördelningen kunde bero på svårigheter för lärare att tolka mål och 

betygskriterier (Selghed, 2006a). Tomas Kroksmark (2002) har räknat ut att det i Lpo94 fanns 

väldigt många mål och krav som varje elev skulle uppnå och varje lärare skulle bedöma kring. 

Han ifrågasätter kursplanekonstruktionen (Kroksmark, 2002). Kroksmark (2002) får medhåll 

av Selghed (2006a) angående att det är ett orimligt stort bedömningsarbete som lärarna gör 

(Selghed, 2006a). Jörgen Tholin (2003) visade i en studie på att utseendet och innehållet i 

lokala betygskriterier kunde se väldigt olika ut. Tholin drog slutsatsen att det inte finns någon 

klart uttalad politisk vilja kring hur betygssystemet ska fungera där betygskriterier saknas 

(Tholin, 2003). Även Skolverkets egen granskning 2000 visade att det fanns brister i arbetet 

för en rättvis och likvärdig bedömning. Slutsatsen drogs att det saknas tid för att lärarna ska 

kunna utföra detta viktiga tidskrävande arbete (Skolverket, 2000).  I en rapport från 

Skolverket 2004 lyfts det fram att vi har ett betygsystem där likvärdighet och rättvisa kan 

ifrågasättas (Skolverket, 2004b).  

Bengt Selghed (2006b) menar att betygssystemets uppbyggnad och utformning kräver att 

lärare måste analysera mål och betygskriterier för att kunna bedöma och sätta betyg. Om 

betygen ska ligga till grund för urval till vidare studier måste lärare tolka kraven, de språkliga 

uttrycken, i kriterierna, på ett likvärdigt sätt. Han anser att det kriterierelaterade systemet är 

grundat i en förståelseinriktad kunskapssyn med konstruktivistiska inslag. Kriterierna består 
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av språkligt formulerade uttryck (Selghed, 2006b). Selghed anser att det är svårt för lärare att 

bedöma likvärdigt, att det finns en samsyn kring begreppen, när skolorna är fria att tolka och 

utforma mål och betygskriterier. Betygssystemet kräver samtal och diskussioner lärare 

emellan för att komma fram till en samsyn kring kraven. Det är dock viktigt att det ges 

möjligheter till det så att inte lärarkåren förlorar i trovärdighet som professionella ledare 

samtidigt som det handlar om elevens rättsäkerhet. Selghed ställer sig dock frågan om stödet 

från styrdokument samt nationella prov är tillräckligt för att lärarna ska klara av uppdraget 

med en likvärdig och rättvis betygssättning i landet (Selghed, 2006b). Han frågar sig också 

om en likvärdig och rättvis bedömning någonsin kan nås eftersom det är så komplext att 

bedöma människors kunnande (Selghed, 2006a). 

Att ta sig an den nya läroplanen Lgr 11 med de nya kunskapskraven anser Viveca Lindberg 

(2012) vara en stor utmaning för lärarna.  Att bestämma vad som kvalitativt skiljer elevernas 

prestationer på flera betygsnivåer är en utmaning för en likvärdig bedömning (Lindberg, 

2012). Även Christian Lundahl (2011) talar om att lärarna har en stor utmaning i 

bedömningsarbetet vad gäller att skilja mellan de olika begreppen såsom om eleven kan 

redogöra för sina kunskaper på ett översiktigt, utförligt eller utförligt och nyanserat sätt. 

Lundahl beskriver bedömningsmatriser som ett sätt att systematiskt analysera kursplaner och 

kunskapskrav (Lundahl, 2010). Fredrik Alvén (2012) är kritisk till att kunskapskraven bygger 

på progression och att värdeorden inom grundskolan bygger på adjektiv. Han anser att detta 

system inte gagnar likvärdigheten i bedömning av eleverna. Lärarna ställs inför en uppgift där 

möjligheterna till effektiv formativ och likvärdig bedömning inte är de bästa och Alvén 

hoppas att inte lärarna får skulden för ett kommande misslyckande kring bedömning i den 

svenska skolan (Alvén, 2012). 

Jan-Eric Gustavsson, Christina Cliffordson och Gudrun Eriksson (2014) anser att de abstrakt 

formulerade kunskapskraven inom grundskolan, med exempelvis adjektiven bra, bättre och 

bäst, kräver konkretiseringar såsom görs i kommentarsmaterial och nationella prov. 

Konkretiseringarna är däremot i nuläget inte tillräckligt tydliga, utan behöver förstärkas.  Det 

är svårt att utläsa vad som krävs för den lägsta nivån och vad skillnaden mellan 

kunskapskraven är (Gustafsson, Cliffordson & Erickson, 2014). 

I en rapport av Anders Böhlmark och Helena Holmlund (2011) studeras likvärdigheten i 

skolan och där sammanfattas vad som har hänt med likvärdigheten i skolan i Sverige under de 

senaste 20 åren. Rapporten visar på ökade skillnader i elevprestationer mellan skolor. I 
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rapporten antyder man att skolors olika tolkningar av betygskriterierna delvis kan förklara 

ökningen.  Det är ett likvärdighetsproblem att det finns en orättsäker betygsättning (Böhlmark 

& Holmlund, 2011).  

 
Min egen förförståelse  

 

Utgångspunkten i denna studie är min förförståelse för de centrala begreppen och för begrepp 

inom bedömning såsom validitet, reliabilitet och framför allt interbedömarreliabilitet. Jag 

tänker att interbedömarreliabilitet är starkt kopplat till resultatet kring hur vi lärare tolkar de 

olika nyckelbegreppen. Inom fenomenografin är det vanligt att forskaren redogör för den egna 

förförståelsen och med anledning av detta har jag tidigare redogjort för de centrala begreppen 

I detta kapitel redogör jag för vilken kunskap jag har om ovanstående begrepp. 

Bedömning 

Bedömning är viktigt och centralt inom utbildning och lärande. Vid bedömning samlar lärare 

in information om elevens arbetsprestationer och tolkar denna. Beroende på syftet med 

bedömningen så används informationen på olika sätt. Bedömningar används för att kartlägga 

kunskaper, värdera kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och 

utvärdera undervisning (Skolverket, 2011d). Liksom enligt Lpo94 så bedöms och betygssätts 

eleverna utifrån kvalitet även i Lgr 11. Den högsta nivån visar på djupare insikter och ett mer 

omfattande och utvecklat kunnande än den lägre nivån. Med språkliga uttryck beskrivs skilda 

kvalitativa nivåer i kunnandet (Selghed 2006). 

En summativ bedömning är en sammanfattande bedömning i form av ett omdöme eller betyg 

och ger en lägesrapport av elevens kunskaper. Summativ bedömning sker exempelvis efter ett 

arbetsområde och ger information om vad eleven lärt sig. Läraren tar ett beslut utifrån många 

olika bedömningar och gör en summering (Klapp Lekholm, 2010). Summativ bedömning kan 

även användas i formativt syfte om informationen utgör en grund för att hjälpa eleven vidare 

eller att läraren förändrar sin undervisning (Skolverket, 2011d).  

Formativ bedömning sker i samband med undervisningen och ska vägleda eleven (Lindström, 

2012). I klassrummet, eller in the black box som Paul Black och Dylan Wiliam (2010) 

benämner det, kan man höja standarden av undervisningen genom att använda just formativ 

bedömning. Formativ bedömning innebär exempelvis att eleven får positiv feedback på sitt 

arbete, tips på vad eleven kan förbättra och jämförs inte med de andra eleverna (Black & 

Wiliam, 2010). Formativ bedömning hjälper eleverna att reflektera över sitt lärande. För att 
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kunna göra det måste läraren diskutera bedömning med eleverna och framför allt tydliggöra 

kunskapskravens betydelse (Björklund Boistrup, 2012). Speciellt elever med 

inlärningssvårigheter och elever som inte presterar så bra får bättre resultat efter bra formativ 

bedömning. När eleverna har målen klara för sig ges de också bättre förutsättningar för 

självbedömning (Black & Wiliam, 2010). Lundahl (2011) anser att bedömning kan och bör 

vara en bedömning för lärande och beskriver att formativ bedömning utvecklar elevens 

kunskaper under själva utbildningsprocessen (Lundahl, 2011). Anders Holmgren (2010) 

benämner formativ bedömning som ”bedömning för lärande” och han menar att det är viktigt 

att skapa en medvetenhet om kvalitet; kvalitet i kunskap, kvalitet i förmåga, kvalitet i 

förståelse och kvalitet i förtrogenhet (Holmgren, 2010). Både Anders Holmgren och Barbro 

Westlund anser att den stora utmaningen med bedömning för lärande ligger i att få lärare att 

reflektera och arbeta tillsammans i dessa frågor (Westlund, 2010). 

Bedömningarnas kvalitet 

En bedömnings kvalitet kan beskrivas med begreppen validitet och reliabilitet. Bedömningen 

i skolan ska vara likvärdig, rättssäker och professionell och därmed hålla en god kvalitet.  

Validitet 

Genom att reflektera över vad bedömningen mäter och hur man går till väga när man mäter så 

undersöker man validiteten eller trovärdigheten i bedömningen. För att det ska vara rätt 

förmågor och kunskaper som mäts är det viktigt att läraren tittar på rätt saker och inte väger in 

exempelvis elevens personliga egenskaper. För att nå likvärdighet i bedömningen förespråkar 

Skolverket att arbetslag diskuterar och konkretiserar kunskapskraven. Kunskapskraven talar 

om vad man ska bedöma och till hjälp i bedömningsarbetet har Skolverket utarbetat 

bedömningsanvisningar. En bedömning blir trovärdig, har hög validitet, om 

bedömningsanvisningar eller bedömningsexempel används (Skolverket, 2011d). Hur 

bedömningen är utförd måste också analyseras. För att en bedömning ska vara trovärdig bör 

samma kunskapskrav prövas genom flera uppgifter. Trovärdigheten, validiteten ökar likaså 

när det finns en samstämmighet mellan bedömningen, undervisningen och de konkretiserade 

målen (Skolverket, 2011d). Validitet förutsätter reliabilitet (Bryman, 2011). 

Reliabilitet  

Begreppet reliabilitet står för tillförlitlighet och generaliserbarhet. En bedömning har hög 

reliabilitet om det finns ett litet inslag av slumpmässig yttre påverkan och om bedömningen 

ger samma resultat om den upprepas eller utförs av en annan bedömare. Yttre påverkan kan 
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vara felkällor såsom trötthet eller brist på tid.  Eftersom att en bedömning alltid innebär en 

tolkning av både kunskapskraven och elevernas arbetsuppgifter är en maximal reliabilitet 

omöjlig. Begreppet reliabilitet finns just därför ofta med i diskussioner kring skolans 

likvärdighetsproblematik (Skolverket, 2011d). Enligt Bryman (2011) så har en undersökning 

hög reliabilitet om resultatet blir detsamma om undersökningen utförs igen eller om 

underökningen påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman, 2011). För att 

öka reliabiliteten bör lärare även använda bedömningsanvisningar och bedömningsexempel. 

Tydliga bedömningsanvisningar ökar tillförlitligheten (Skolverket, 2011d). 

Interbedömarreliabilitet  

Interbedömarreliabilitet lyfter fram samstämmighet i bedömning mellan två eller flera 

bedömare. Det är viktigt att det finns en bedömaröverensstämmelse för att en bedömning ska 

ha en hög reliabilitet, vilket också leder till en ökad likvärdighet. Bedömaröverensstämmelse 

kan nås genom samarbete och diskussioner mellan kollegor (Skolverket, 2011d). Bryman 

(2011) benämner interbedömarreliabilitet som ”överensstämmelse mellan olika bedömare”. 

Vid subjektiva bedömningar och flera olika bedömare finns det risk att överensstämmelsen 

mellan tolkningarna blir låg (Bryman, 2011). När två olika bedömare tolkar kunskapskraven 

olika blir det en brist på samstämmighet. Detta kan även ske om bedömare har olika 

kompetens, erfarenhet och kunskapssyn. Skolverket rekommenderar bedömarträning för 

lärare och material för grundskolan finns utlagt på skolverkets hemsida (Skolverket, 2011d).  
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Metod  

 

I detta kapitel redogör jag för och motiverar mitt val av metod och forskningsansats. Jag 

beskriver även val av datainsamlingsmetod och urval av informanter. Därefter redogör jag för 

val av analysmetod och de forskningsetiska aspekterna. Kapitlet avslutas med att jag för en 

diskussion kring metoden. Jag beskriver hur själva arbetet har genomförts under respektive 

underrubrik. 

Metodval 

Denna studie är en kvalitativ studie då jag strävar efter förståelse av ett fenomen. Kvalitativ 

forskning har syftet att förstå det man analyserar (Fejes & Thornberg, 2009). Alan Bryman 

(2011) menar att en forskare som använder en kvalitativ forskningsmetod lägger vikten vid 

hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Den sociala verkligheten anses vara 

ständigt föränderlig, individerna har en skapande och konstruerande förmåga (Bryman, 2011). 

Kvalitativ forskning är induktiv och utgår från empirin för att utmynna i en teori, är alltså 

teorigenererande (Fejes & Thornberg, 2009). Bryman (2011) menar att kvalitativ forskning 

inte alltid behöver generera i någon teori och att teorier kan användas som en bakgrund till 

undersökningar (Bryman, 2011). Jag har utgått från empirin och tagit reda på hur det kan se ut 

i verkligheten. Det är svårt att undersöka något utan någon som helst förförståelse för den 

företeelsen som undersöks, därför har jag i min teoridel redogjort för de begrepp som är 

relevanta för min undersökning. I denna undersökning är det informanternas varierade 

uppfattningar om vissa nyckelbegrepp som står i fokus. Jag har därmed ett induktivt 

förhållningssätt i denna studie. 

Forskningsansats 

Denna studie har en fenomenografisk inspirerad forskningsansats. Fenomenografin är inriktad 

på att beskriva människors olika sätt att förstå eller erfara fenomen i sin omvärld. Vi 

människor uppfattar saker på olika sätt och fenomenografins mål är att urskilja variationer 

mellan uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2009). Till skillnad från fenomenologin, där 

forskaren studerar sin egen erfarenhet, så är fenomenografin inriktad på andras erfarenheter 

(Marton & Booth, 2008). Jag använder andra ordningens perspektiv inom fenomenografin i 

denna studie, då det är de bakomliggande sätten att erfara världen, fenomen och situationer 

som är det intressanta. Enligt den första ordningens perspektiv är individerna som erfar inte 

medvetna om sätten de erfar, det handlar mer om fakta och något som kan observeras utifrån. 
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När jag arbetar utifrån andra ordningens perspektiv måste jag ta ett steg tillbaka från mitt eget 

erfarande av fenomenet och inta motpartens plats, försöka se situationen med dennes ögon i 

hur denne ser på fenomenet (Marton & Booth, 2008). 

Fenomenografin är alltid induktiv då den ”rör avgränsande enskildheter vars olika uttryck 

formas till generella slutsatser om det studerade och undersökta objektet” (Kroksmark, 2007, 

s 6). Till detta ska dock läggas att fenomenografin inte gör anspråk på att resultatet är 

sanningen, utan fenomenografin visar på hur något kan vara ur ett mänskligt perspektiv. När 

en människa uppfattar någonting gör hon det utifrån sina egna tankar, känslor och handlingar 

kring fenomenet. Även sammanhanget kan påverka hur vi erfar fenomen (Kroksmark, 2007). 

Resultatet ska inte generaliseras till populationen som informanterna tillhör, utan har som 

syfte att identifiera kvalitativt olika uppfattningar (Alexandersson, 1994). 

I en fenomenografisk metodansats använder forskaren sig av teorin när denne utformar en 

intervjuguide genom att forskaren har sin förförståelse för och viss kunskap i ämnet. Dahlgren 

och Johansson (2009) förklarar också att teorin samexisterar med analysen. Som forskare kan 

man välja att ta in teorin redan vid formandet av utfallsrummet eller först i 

resultatdiskussionen (Dahlgren & Johansson, 2009).  För att öppet kunna analysera sitt 

datainsamlingsmaterial anser Pär Widén (2009) att forskare inom fenomenografin ska lägga 

sina förkunskaper åt sidan så mycket som möjligt i arbetet med att hitta mönster och utveckla 

kategorier (Widén, 2009).  

Genom att använda fenomenografin som forskningsansats får jag genom den 

fenomenografiska analysen fatt på ett utfallsrum. Utfallsrummet är den uppsättning av 

uppfattningar som blir resultatet i undersökningen (Dahlgren & Johansson, 2009). 

Utfallsrummet visar på kvalitativt skilda sätt att erfara något. Forskaren söker efter de kritiska 

skillnaderna i de olika uppfattningarna (Marton & Booth, 2008). De utfallsrum som jag fått 

fram beskriver variationen i uppfattningarna kopplat till mina frågeställningar.  

Datainsamlingsmetod 

I linje med fenomenografin har jag som datainsamlingsmetod valt att utföra intervjuer. 

Genom en intervju kan jag få insikt i informantens egna erfarenheter, tankar och känslor. 

Genom halvstrukturerade och tematiska intervjuer kan jag komma åt informanternas 

uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2009). En fördel med intervjuer är att det går att vara 

flexibel med både tid och plats och forskaren kan anpassa intervjun utifrån den person som 
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ska intervjuas (Dalen, 2008). Intervjuerna är genomförda på i förväg bestämd plats. I de flesta 

fallen har jag besökt lärarens arbetsplats och läraren har förberett plats för intervjun. Två av 

intervjuerna är parintervjuer. Jag liknar dem vid en fokusgrupp och är medveten om att 

intervjuer med flera personer kan utvecklas så att individerna inte lyfter fram sina egna 

uppfattningar utan påverkas av den andra (Bryman, 2011). 

För att underlätta arbetet under intervjun så är intervjuerna inspelade och finns som ljudfiler. 

Intervjuerna är därefter transkriberade. Detta är i linje med Bryman (2011) och Fejes och 

Thornberg (2009) som menar att det i analysarbetet underlättar att kunna gå tillbaka i 

datamaterialet. Denna studie grundar sig på intervjuer av sju lärare. Intervjuernas längd är 

mellan ca 45-60 minuter och varje intervju har en transkriberad textmassa på mellan 5-9 sidor 

(A4). 

Jag har utgått från en intervjuguide med ett fåtal öppna frågor som är ordnade i teman som 

intervjun ska behandla (Bryman, 2011). Teman som behandlades under intervjun förutom 

nyckelbegreppen medverka, delvis fungerande och väl fungerande var bedömning, elevens 

individuella förutsättningar, likvärdighet och lärarens känsla kring tolkningsarbetet. Under 

intervjuerna har respondenterna försökt beskriva vad de lägger in i de olika nyckelbegreppen. 

Jag har inte ställt frågor kopplat till något speciellt ämne utan respondenterna har själva valt 

ämne och/eller förmåga i exempel som de valt att utgå från. Min intervjuguide, som jag har 

haft framför mig under intervjun, har formen av en tankekarta.  Jag har valt att utgå från en 

tankekarta då det är ett verktyg som jag trivs med och ofta använder även tillsammans med 

mina elever i undervisningen. För att få en naturlig ingång på intervjuerna startade jag 

intervjuerna med uppvärmningsfrågor (Dalen, 2008).  Frågorna handlade om lärarens 

utbildning, erfarenhet av grundsärskolan, skolans organisation, hur arbetet kring bedömning 

har sett ut på skolan och om fortbildning skett. Se intervjuguide i bilaga 1.   

Urval  

I mitt urval av informanter har jag sökt efter lärare som arbetar inom grundsärskolans senare 

år och eventuellt betygsätter elever efter kunskapskraven. Jag har inte haft några krav på att 

hitta speciallärare med samma inriktning som min utbildning, då min erfarenhet är att det inte 

finns många lärare med den kompetensen inom skolorna. Kraven på legitimerad och behörig 

personal inom grundsärskolan är framflyttad till år 2018 av riksdagen. Eftersom de lärare som 

arbetar med eleverna är de lärare som bedömer eleverna och sätter betyg, så är det dem som 

jag har valt till min studie. Inom fenomenografin finns kravet att det ska finnas en 
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variationsbredd bland informanterna, det blir inte ett bra resultat om datainsamlingen 

koncentreras till en homogen grupp (Alexandersson, 1994).   

I mitt urval har jag sökt informanter från olika kommuner i hela landet. Jag har besökt fem 

olika skolor och jag har använt ett bekvämlighetsurval (Trost, 2007). För mig som forskare 

har bekvämlighetsurvalet inneburit att jag har sökt informanter som har funnits lätt 

tillgängliga för mig ur ett praktiskt, geografiskt och tidsbesparande perspektiv. En första 

kontakt med lärarna, för att undersöka om intresse fanns för att delta i min studie, har skett 

genom telefonsamtal. Det är också under telefonsamtalen som överenskommelse om tid för 

intervjun har skett. 

Beskrivning av lärare  

Alla lärare, förutom en, arbetar inom högstadiet. Lärarna är mentorer för sina elevgrupper och 

har pedagogiskt ansvar för de teorietiska ämnena.  

Lärare A har en fritidspedagog- och en specialpedagogexamen och har arbetat inom 

grundsärskolan sedan år 2000. 

Lärare B har enstaka lektioner med eleverna, har en grundskollärar- och 

specialpedagogexamen och har arbetat inom grundsärskolan sedan år 2002. 

Lärare C har en grundskollärarexamen och har arbetat inom grundsärskolan sedan år 2003. 

Lärare D har en grundskollärarexamen och har arbetat inom grundsärskolan sedan år 2010. 

Lärare E håller på att komplettera sin behörighet och har läst speciallärarutbildning med 

inriktning utvecklingsstörning. Lärare E har arbetat inom grundsärskolan sedan år 2006. 

Lärare F har en grundskollärar- och specialpedagogexamen och har arbetat inom 

grundsärskolan sedan år 2010. 

Lärare G har en grundskollärarexamen och har arbetat inom grundsärskolan sedan år 2005.  

Analys 

Som analysmetod har jag använt en fenomenografisk analys. Alla kvalitativa analyser syftar 

till att organisera det insamlade datamaterialet och upptäcka mönster. Genom att upptäcka och 

organisera de meningsfulla delarna i materialet går forskaren från kaos till ordning via en 

analys (Szklarski, 2009). Jag har använt mig av en modell som Lars-Ove Dahlgren och 

Kristina Johansson (2009) beskriver. Modellen består av sju steg och börjar med att forskaren 

bekantar sig med det insamlade materialet. Därefter tar forskaren ut de betydelsefulla delarna, 

steget kallas kondensation. Inom nästa steg gör forskaren jämförelser, försöker att hitta 
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likheter och skillnader. Dessa grupperas sedan i olika grupper, likheter för sig och skillnader 

för sig. Att hitta essensen blir nästa steg, att artikulera kategorierna. Därefter ska kategorierna 

namnges och det signifikanta i materialet framträder. Som sista steg granskar forskaren dessa 

kategorier, den kontrastiva fasen (Dahlgren & Johansson, 2009).  

Kategorierna är utfallsrummet av de uppfattningar som jag har fått fram. Kategorierna som 

skapas måste uppfylla tre kriterier. Dels ska de ha en tydlig relation till fenomenet, de måste 

ha en logisk relation till varandra samt det bör vara sparsamt med kategorier (Marton & 

Booth, 2008). Vid analysen har jag betraktat varje intervju som en avgränsad helhet 

(Kroksmark, 2007). 

Vid själva analysen har jag skrivit de betydelsefulla delarna på papperslappar som jag sedan 

under arbetets gång flyttat fram och tillbaka. Jag har jämfört, sökt likheter och skillnader och 

grupperat mina papperslappar tills jag fått fram kategorier som jag slutligen har namngett. En 

del kategorier blev kvalitativt åtskilda på en gång medan andra kategorier varit svårare att 

avgöra om de är exklusiva eller inte.  

Fenomenografiska analyser kan höja sin validitet om forskaren använder sig av 

medbedömare, det är dock inget krav (Dahlgren & Johansson, 2009). Jag har av tidskäl valt 

att inte analysera mitt insamlade datamaterial tillsammans med någon annan. 

Forskningsetisk reflektion 

All forskning ska ta hänsyn till forskningsetiska aspekter och de punkter som jag som forskare 

måste förhålla mig till finns beskrivna i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa 

finns till för att säkerställa att informanter inte ska utsättas för negativa konsekvenser då de 

deltar i en studie (Vetenskapsrådet, 2010).  Denna studie anser jag inte stöter på några etiska 

hinder utan kan däremot vara av stort intresse och stöd för lärare i grundsärskolorna då 

bedömning och betyg är ett område som lärarna behöver utveckla sin kompetens inom 

(Eggen, 2010). Jag redogör nedan kring hur jag under arbetet har reflekterat kring de fyra 

olika principerna.  

• Konfidentialitetskravet 

I min studie ser jag framför allt att det är av stor vikt att anonymisera eller avidentifiera 

informanter och skolor eftersom det inte finns så många grundsärskolor. Det kan vara lätt att 

identifiera personer eller kommuner. I framskrivningen av resultatet har jag noga valt vad som 

är av vikt att beskriva kring lärare och skola för att inte möjliggöra en identifikation. Det 
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känns dock viktigt att ha med en kortare beskrivning av lärarna då jag tänker att kompetens 

och erfarenhet kan spela in på vilken uppfattning lärare har av ett fenomen, i detta fall de 

olika nyckelbegreppen, och hur de upplever tolkningsarbetet. 

• Informationskravet 

När jag tog kontakt med informanterna har jag informerat dem om syftet med min studie. I 

vissa fall har jag skickat ett missivbrev till informanterna. Innehållet i brevet är detsamma 

som det jag informerade om under det första kontaktsökande telefonsamtalet. Se bilaga 2. I 

det fall inget missivbrev har skickats beror det på att informanten inte ansett att det har 

behövts.   

• Samtyckeskravet 

Vid första kontakten gav alla informanterna sitt samtycke till att delta i studien. I början av 

varje intervju har jag informerat informanterna om att de kan avbryta sin medverkan i studien 

när de vill. Informanterna har även givit sitt medgivande till att spela in intervjun. 

• Nyttjandekravet 

I början av varje intervju har jag förklarat hur mitt insamlade datamaterial och resultat 

kommer att användas, att det bara ingår i denna studie och sedan när arbetet är klart finns att 

ta del av. Några av informanterna har bett att få ett exemplar av mitt examensarbete.  

Kvalitetskriterier  

För att kunna avgöra om en kvalitativ forskning är tillförlitligt och trovärdig, har hög kvalitet, 

finns det olika kriterier som forskningen bör uppfylla. Jag har valt att använda mig av vissa av 

de kvalitetskriterier för kvalitativ forskning, som beskrivs av Robert Thornberg och Andreas 

Fejes (2009), för att kvalitetssäkra min studie. Genom att jag som forskare är noggrann och 

systematisk under arbetet och tydligt redovisar hur forskningsprocessen ser ut har jag större 

förutsättningar att nå en hög kvalitet på min studie (Thornberg & Fejes, 2009). Bryman 

(2011) använder begreppet transparency, det går tydligt att se hur arbetet skett (Bryman, 

2011). Hög kvalitet på studien uppnås också genom att reflektera över de forskningsetiska 

principerna under hela forskningsprocessen (Larsson, 1994).  

För att stärka kvaliteten är det också av stor vikt att det finns en samstämmighet mellan alla 

delar i min studie. Syfte, frågeställningar, val av metod, analys, resultat och diskussion ska 

hänga ihop och bilda en helhet. Ur validitets synpunkt måste jag se till att jag verkligen får 

fram det som jag avser att undersöka i min studie (Thornberg & Fejes, 2009). 
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Urvalet av informanter gynnas av att det visats sig att det finns en variation av kompetens och 

erfarenhet hos informanterna (Alexandersson, 1994). För att ge studien ytterligare kvalitet 

kommer jag så tydligt som möjligt att redovisa resultatet med beskrivningar varvat med citat 

från informanterna (Thornberg & Fejes, 2009). Förhoppningsvis kommer jag även att kunna 

hålla min egen förförståelse åt sidan under analysen (Widén, 2009). Jag är medveten om att 

min egen förförståelse kan påverka mitt resultat eftersom jag kommer att tolka andras 

uppfattningar (Alexandersson, 1994). 
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Resultat 

 

I detta kapitel redovisar jag resultatet av min studie. Resultatet presenteras i fem områden 

utifrån mina frågeställningar; de tre nyckelbegreppen, hur dessa kopplas ihop med elevens 

individuella förutsättningar samt lärarens känsla i arbetet. Analysen av mitt insamlade 

datamaterial har resulterat i ett utfallsrum, med skapade beskrivningskategorier, för respektive 

område. Beskrivningen av kategorierna varvas med citat från intervjuerna för att tydliggöra de 

uppfattningar som kommit fram.  

Mina områden med framarbetade beskrivningskategorier är: 

Medverka 

A. Eleven kan vara mer passiv. 

B. Eleven är aktiv genom vuxenstöd 

C. Eleven är aktiv genom att agera. 

Delvis fungerande 

A. Elevens självständighet. 

B. Elevens kunskaper och förmågor. 

Välfungerande  

A. Eleven kan mycket. 

B. Denna nivå är svår att nå. 

C. Elevens självständighet. 

Kopplat till elevens individuella förutsättningar 

A. Hänsyn till elevens förutsättningar. 

B. Icke hänsyn till elevens förutsättningar. 

Lärarens känsla 

A. Lätt.  

B. Utveckling sker.  

C. Osäkerhet.  

D. Svårt att förklara. 

Medverka 

Utifrån analys av intervjuerna ser jag att spannet för tolkningen av detta nyckelbegrepp är 

brett men att lärarna är överens om att eleverna är i stort behov av vuxenstöd. Alla lärarna 

nämner orden att vara med. Däremot skiljer utsagorna sig åt kring graden av medverkan och 

utifrån det har jag skapat tre beskrivningskategorier. Kategori A innehåller utsagor om att 

eleven inte behöver medverka aktivt. Inom kategori B förekommer utsagor om att eleven är 

aktiv med hjälp av en vuxen. Kategori C förutsätter att är eleven aktiv genom eget agerande.  
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Nedan följer beskrivningskategorierna med förklaringar och citat från intervjuerna. 

A. Eleven kan vara mer passiv.  

Inom denna kategori kan eleven vara passiv i handling eller verbalt och behöver inte ge så 

mycket uttryck. Eleven hänger dock med i vad som händer. Det räcker att eleven tar in. 

Eleven behöver inte bidra med något.   

 ”Vid medverkan är kanske eleven mer passiv i handling eller verbalt. Inte så mycket 

uttryck utan mer tar in.” 

  ”Medverka är med på lektionen, men bidrar inte med så mycket själv.”  

En lärare menar att beroende på dagsform eller aktivitet så medverkar alla elever någon gång 

på detta sätt. Eleven kan ibland behöva vila eller få försvinna en stund de dagar som eleven är 

mindre aktiv på grund av bristande ork. 

B. Eleven är aktiv genom vuxenstöd 

Inom denna kategori har eleven ett stort behov av vuxenstöd. Eleven är med men behöver 

stöd av vuxen för att göra eller producera något. Stödet kan vara i form av handledning, 

lotsning eller stödfrågor. 

 ”Jag tänker medverkar och bidrar, då tänker jag att de är med, men de behöver mycket 

handledning av en vuxen för att komma vidare i arbetet eller producera på något sätt. Så 

behöver de stödfrågor hela tiden men, du säger att soporna åker till värmeverket, men 

vad gör man i värmeverket, att man hela tiden behöver stödfrågorna för att komma 

vidare, då bidrar man. Den vuxne lotsar, en vuxen styr tankarna eller styr och hjälper till 

för att få en utveckling.” 

Eleven gör som någon säger att den ska göra. Eleven behöver inte förstå det som den gör. 

 ”Den som medverkar, använder sandpapper och jag kan säga att här ska du sandpappra 

och vederbörande håller på med sandpapper. Och när det är färdigt, eleven ifråga ser inte 

att hur mycket ska jag sandpappra här. Ja, men du sandpapprar tills det blir bra…” 

C. Eleven är aktiv genom att agera. 

Inom denna kategori krävs att eleven på något sätt visar att den är aktiv. Läraren ser att 

eleven deltar i exempelvis samtal, diskussioner eller dialoger. Eleven kan visa det på 

olika sätt; verbalt, nicka eller genom att visa något. Eleven lyssnar eller svarar på frågor. 
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 ”Det kan vara exempelvis i matte, om vi säger att vi vet att eleven har svårigheter att 

räkna upp till tio, men då har eleven till exempel tillgång till miniräknare och då ställer 

man frågan, över tio i så fall, vad är tio plus sex, och då har eleven slagit på miniräknare 

och ropar sexton. Då anser jag att eleven medverkar.  Det är väl ett rätt så bra exempel, 

fast eleven inte förstår tio plus sex, kunna räkna ut det i huvudet. Med hjälp av 

hjälpmedel, då medverkar eleven så att säga.”       

Det räcker inte med att eleven bara är närvarande i rummet och tänker på annat eller sitter och 

tittar ut genom fönstret. Eleven medverkar utifrån sina förutsättningar. 

 ”Det är att man är aktiv, att man medverkar. Vi har pratat mycket om det där. Vi har en 

elev som medverkar genom sin blotta närvaro, och då tänker man är det delta eller 

medverka. Jag kan ju delta i någonting rent fysiskt men vara någon helt annan stans i 

tankarna. Då tycker inte jag att man är särskilt deltagande. Det är inte alltid synonymt 

med att han sitter där. Jag tänker att deltagande, alltså medverka för mig, då kan man 

visa det genom att delta med sin förmåga, kan man prata gör man det, kan man visa det 

på något annat sätt gör man det.”     

I två av intervjuerna kom det fram att lärarna inte höll med om uttalandet som Skolverket 

tidigare hade gått ut med, att eleven inte behöver vara aktiv, att det räckte att eleven bara satt i 

klassrummet. En lärare uppgav att denne har ändrat uppfattning kring begreppet medverkar 

och nu ser att eleverna klarar av mer. Denne läraren var tidigare hårdare i sin bedömning.  

Delvis fungerande 

Utifrån analys av intervjuerna ser jag att även detta begrepp ger plats för ett brett 

tolkningsutrymme. Eleverna på denna nivå behöver vara mer aktiva och ha större kunskaper 

inom det aktuella området. Eleven behöver dock inte kunna allt utan det räcker med att eleven 

kan något delvis eller kan delar av det aktuella arbetsområdet. Det jag ser som variationerna 

inom detta nyckelbegrepp är hur stort behov eleven har av vuxenstöd. Utifrån behov av stöd 

har jag skapat en kategori, kategori A som innehåller utsagor från det att eleven har ett eget 

driv till utsagor som vittnar om ett fortsatt stort behov av vuxenstöd. Variationerna visar även 

på att det finns skillnader i kraven på kunskap och utifrån det har jag skapat en kategori, 

kategori B som innehåller utsagor från det att det räcker att eleven bara visar att den är på väg 

att lära sig till utsagor med tydliga uttalanden om att eleven kan delar av det aktuella 

arbetsområdet. Nedan följer beskrivningskategorierna med förklaringar och citat från 

intervjuerna. 



28 

 

A. Elevens självständighet. 

Det kan vara stor skillnad i hur självständig eleven är i sitt arbete. Det finns utsagor som 

berättar om att eleven kommer med egna idéer och ser vad som ska göras. Eleven kan fråga 

om nästa steg, vad som ska göras och om det räcker. Eleven behöver i detta fall lite eller 

ingen hjälp alls. Eleven har ett eget driv och kan plocka fram sina saker. 

 ”Den som har kommit lite längre den kan plocka fram själv grejer och kan i och för sig 

fråga, är det det här jag ska göra, och så.” 

Andra lärare berättar om att den vuxna fortfarande har en handledande roll men ger mer 

utrymme för eleven att berätta istället för ledande frågor. 

 ”Den vuxnes roll är fortfarande handledande men ger utrymme för, kan du berätta, och 

inte ställer lika tydligt ledande frågor. Kan du berätta, vilka olika energikällor känner du 

till. Att man får lite mer, inte så ledande frågor helt enkelt, eller frågor men samtal.” 

B. Elevens kunskaper och förmågor. 

Det kan vara stor skillnad i graden av elevens kunskaper. Vissa utsagor från lärarna visar på 

att eleven inte behöver kunna mycket men att det märks att det sker en progression i 

kunskapsutvecklingen. Eleven visar att den har börjat förstå. Eleven kan visa på olika sätt.  

 ”Till den eleven som aldrig ville någonting, inte gjorde någonting, som i dag uttalar 

meningar, och det är ju det som är roligt att se. Det är absolut delvis, för mig. För den 

eleven tycker jag verkligen har gått från att, inte så tydligt som han gör, för här är det 

stängd dörr. Men så visst ser man ju skillnad, det gör man ju.” 

Från att eleven inte har visat någonting till det att när eleven väl gör det så upplever läraren en 

skillnad genom att eleven är på väg att utvecklas.  

Andra lärares utsagor vittnar om att eleven inte behöver kunna inte allt, utan bara delar av det 

aktuella arbetsområdet. Eleven kan inte allt helt ännu, utan kan fortfarande blanda ihop saker 

och ting. Kunskaperna är dock lite större än det att eleven visar en progression likt citatet 

ovan. Eleven har lite hum, men inte fullt ut. Eleven kan lite om något men kan inte utveckla 

det. Eleven kommer med bidrag i dialoger, ger några exempel, kan sätta ord på något men kan 

inte vidareutveckla det.  

 ”Ja, delvis kan ju vara så, om man tar matte, kan man vara delvis om man har en 

uppställning. En som kan lösa det utan hjälp, kanske får lite hjälp, då kan eleven delvis. 
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Exempelvis med minnessiffror då har man delvis löst uppgiften, och med lite hjälp. Den 

är lite knivig den där delvis. Man har inte kunnat hela uppställningen med 

minnessiffror.”  

Välfungerande 

Utifrån min analys av intervjuerna så tolkar jag det som att skillnaden mellan uppfattningar 

blir mest påtaglig vad gäller nyckelbegreppet välfungerande. De flesta av de som jag 

intervjuade anser att denna nivå är svår för grundsärskolans elever att nå. Lärarna säger att 

eleverna på denna nivå ska kunna analysera, vidareutveckla, dra slutsatser och paralleller, 

vilket just är de saker som lärarna anser att eleverna ofta har svårt med. En lärare uttalar att 

det är för högt ställda krav för grundsärskolans elever och att om en elev uppnår betyget A så 

skulle eleven vara en ”grundskoleelev”. Det finns däremot också de lärare som anser att det 

visst går att nå A inom grundsärskolan genom att bland annat kunna berätta mer, både 

kunskapsmässigt och mer analyserande, kring det aktuella arbetsområdet. Dessa skilda 

uppfattningar bildar två mycket tydligt kvalitativt åtskilda kategorier, kategori A då eleven 

kan mycket och kategori B där välfungerande är svår att uppnå. Utifrån analysen har jag även 

skapat en kategori vad gäller grad av självständighet i arbetet. Kategori C innehåller olika 

utsagor från det att eleven är självständig och lätt lär sig själv till att eleven har ett fortsatt 

behov av vuxenstöd för att komma vidare i arbetet. Nedan följer beskrivningskategorierna 

med förklaringar och citat från intervjuerna. 

A. Eleven kan mycket. 

Eleven kan mycket. Eleven berättar, ger flera exempel och har kunskap om det aktuella. 

Eleven kan utan problem återge det den arbetat kring. Eleven kan vidareutveckla och förklara 

mer genom att analysera det aktuella. Eleven kan föra dialog och ställa utmanande frågor. 

  ”Då kan man multiplikation, då begriper man vad det är frågan om och man kan visa. 

Om man har det som exempel. Eller kan berätta om kristendom, judendom och islam 

och talar om skillnader och likheter och bärande figurer inom religionerna.”  

 ”Jag kan ta exemplet om första världskriget igen. Om man då kan berätta väldigt 

mycket mer till orsakerna till varför startade världskriget eller varför flyttade folket till 

USA, alltså man kan analysera det lite mer, man kan plocka några bitar och så sätter 

man ihop dem och förstår att det var pga. av det här som det hände.” 

 



30 

 

B. Denna nivå är svår att nå. 

Eleven analyserar, läser mellan raderna, resonerar och ser samband. Det är svårt för 

grundsärskolelever att nå hit eftersom eleverna ofta har svårt med att analysera, diskutera och 

dra paralleller. Det gäller bland annat för eleven att hålla en tanke i huvudet och utveckla den 

vidare. 

 ”För det här är en ganska, det är ganska svårt att analysera, diskutera och dra paralleller 

och så kan jag tycka. För det handlar om att då ska man kunna behålla en tanke och 

kunna vidareutveckla den och komma ihåg vad man har läst tidigare, om man tänker 

historia, kan dra paralleller i hur det var i Sverige förr och hur det är nu.” 

 ”..att just det här med analys, att förstå det som är kanske lite mellan raderna, att förstå 

det och det är det man behöver förstå för att kunna nå de här högra betygsstegen och 

vara välfungerande. Jag har inte ännu stött på de eleverna, som kan analysera lite mellan 

raderna.” 

 ”Det är A vi ska sträva mot. Men personligen kan jag tycka att det är lite orättvist. Jag 

tänker bara på det kognitiva som är det som styr allt, hjärnan är ju. Ibland kan jag tänka 

att nog går vi lite över gränsen, vi kräver mycket av våra elever, jag tycker det. Och 

sedan att också begära att de ska kunna tänka kring sitt eget lärande, de förväntas kunna 

det.” 

C. Elevens självständighet. 

Det kan vara stor skillnad i hur självständig eleven är i sitt arbete. Lärarnas utsagor vittnar om 

att det finns elever som lätt tar till sig, har ett bra arbetsminne och inte kräver så mycket 

repetition. Eleven kan ta hela processen, allt rullar på, eleven vet hur den ska gå vidare och 

gör klart utan så många frågor. 

 ”Och sen den här som är riktigt välfungerande hade inte behövt fråga så att säga, hade 

gjort själv cirkeln och förstått det och gjort den färdig utan att ha så många frågor.” 

 ”Men den som är välfungerande, och här finns det faktiskt några väl fungerande elever 

av våra, de tittar på receptet och de är snabb och plockar fram grejerna och kan komma 

igång och kan bara behöva höra, är jag på rätt väg nu.” 

 

Andra lärare berättar om att elevens arbete inte behöver rulla på utan att eleven även med stöd 

kan nå en välfungerande nivå. Det räcker med att bidra med lite, eller några slutsatser och 

analyser. 
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 ”Så det är ju inte så att man kräver att eleven ska kunna allting själv, så är det ju inte, 

utan mer att den kan få följdfrågor och stödfrågor också. Men nivån ska ändå vara 

högre, och man ska kunna dra lite egna slutsatser och se samband och sådana saker som 

man inte förväntar sig på samma sätt på sin nivå.” 

Ytterligare exempel kopplat till de olika skapade beskrivningskategorierna. 

Följande exempel är uttalanden som dels visar på progressionen mellan de olika 

nyckelbegreppen men också ytterligare tydliggör mina skapade beskrivningskategorier. Det 

som står inom parentes i det första exemplet har jag som författare lagt till för att man ska 

förstå resonemanget. Under själva intervjun använder informanten sitt kroppsspråk. 

 ”Jag har liknat det en gång så, att om, på e-nivå, då får eleven någonting surt i munnen 

och kan som, ja det här är surt, det var inte gott. Men på den här nivån (delvis), får 

eleven något surt i munnen och så, ja men det här är surt det känns som om det kan vara 

citron. Men att man får något surt i munnen på den nivån (medverka) och det var inte 

gott. Och här (delvis) är det, man får det sura i munnen och det är nog från en frukt. Och 

här (välfungerande) är det, ju det är en frukt och den är sur, ja det är nog en citron eller 

en lime, det är en citrusfrukt. Att man har mera begrepp på de högre nivåerna, att sätta 

ord, man har förmåga att tänka lite mer abstrakt på något vis. Här (medverka,) är man 

mera konkret, usch inte gott, inte bra. Här (delvis), en frukt som är sur. Och här 

(välfungerande), det är någon citrusfrukt, kanske en apelsin eller citron, kan sätta ord på 

sina tankar på ett tydligare sätt.”  

 ”På delvis fungerande kan eleven berätta om ett par minoriteter och på väl fungerande 

kan eleven åtminstone ge exempel på alla. Sätten kan skilja sig på att eleven kan räkna 

upp alla och att man kan räkna upp alla och ge exempel på kulturellt levnadssätt eller 

någonting. Då tänker jag väl fungerande, och tänker jag också. Men delvis fungerande 

kan också vara att jag räknar upp alla men jag kan inte ge nåt exempel.”  

 ”Eleven har inte så mycket egna tankar och idéer, då är det mera medverka. Men 

kommer eleven med mera åsikter och funderingar på hur någonting fungerar då är det 

delvis fungerande. Väl fungerande då kan eleverna det som våra elever på särskolan ofta 

har svårt för, analysera varför saker och ting har blivit och så.” 

De tre exemplen ovan visar på en progression samtidigt som de har väldigt olika krav på 

nivån på kunskaperna. Kopplat till kategori A och kategori B vad gäller begreppet 

välfungerande så visar citaten på inte så stora krav, exempelvis fler exempel, jämfört med det 

som av vissa lärare anses vara svårt att uppnå. 
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 ”Den som medverkar gör med hjälp det som den blir tillsagd att göra. Den som har 

kommit lite längre den kan plocka fram själv grejer och kan i och för sig fråga, är det 

det här jag ska göra och så. Men den som är välfungerande, och här finns det faktiskt 

några väl fungerande elever av våra, de tittar på receptet och de är snabb och plockar 

fram grejerna och kan komma igång och kan bara behöva höra, är jag på rätt väg nu.” 

Exemplet ovan visar på självständigheten när eleven ska utföra sina arbetsuppgifter, alltifrån 

att vara i behov av stöd (medverka) till att vara självgående (välfungerande). 

Sammanfattning kring de tre nyckelbegreppen 

Genom mina analyser kan jag urskilja att det finns en variation kring hur lärare uppfattar de 

utvalda nyckelbegreppen inom kunskapskrav i Lgr11 för grundsärskolan. Utfallsrummen som 

jag har fått fram visar på att det är kraven på självständighet och kraven på kunskaper som 

varierar.  

Utfallsrummen visar på att kraven på elevernas självständighet varierar inom de tre olika 

nyckelbegreppen. Jag kan inte urskilja att en viss grad av behov av stöd sammanknippas med 

något specifikt nyckelbegrepp. Det finns ett spann inom respektive nyckelbegrepp. Inom 

medverka finns spannet från att eleven kan vara passiv till att eleven agerar själv med 

hjälpmedel. Inom begreppet delvis är spannet från att eleven är i behov av vuxenstöd till att 

eleven tar egna initiativ. Även på välfungerande nivån finns ett spann från det att eleven 

fortfarande är i behov av vuxenstöd till det att eleven klarar allt själv. 

Jag urskiljer också en variation utfallsrummen i kraven på kunskap som lärarna lägger in i 

begreppen. Inom delvis så talade en lärare om att bara eleven visar att denne är på väg medan 

andra lärare vittnar om olika antal exempel som eleven behöver ge. Inom välfungerande så 

anser jag att det blir mest tydligt eftersom några lärare anser att det inte går att nå denna nivå 

medan andra menar att det är när eleven kan allt.  

Kopplat till elevens individuella förutsättningar 

Utifrån analys av mitt insamlade datamaterial kan jag med bestämdhet säga att alla 

intervjuade lärarna berättar att det är lärarens ansvar att anpassa undervisningen efter eleven 

och verkligen se till att även bedömningsformerna är så varierade att den enskilde eleven kan 

komma till sin rätt. Utifrån att läraren känner eleven och vet dess starka och svaga sidor så får 

eleven bästa möjligheterna till att visa sina kunskaper. Även tillfället när eleven bedöms 

lämnas öppet efter elevens förutsättningar. En för eleven dålig dag bortser man ifrån.  
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 ”Jag ser om eleven har en dålig dag, då bedömer jag inte utifrån den dagen. Jag väljer 

att bedöma en annan dag då de har en bra dag. Det blir lite efter elevens förutsättningar i 

alla fall, fast det inte står så, den skrivelsen finns inte längre. Så det står det egentligen 

lite där…” 

Variationerna i hur lärarna kopplar ihop begreppen med eleven är hur de tar hänsyn till 

elevens individuella förutsättningar. Jag har utifrån analys av datamaterialet skapat två 

kategorier, kategori A där läraren tar hänsyn till elevens individuella förutsättningar däribland 

eventuell funktionsnedsättning och kategori B där hänsyn inte tas. 

A. Hänsyn till elevens individuella förutsättningar 

 ”Men det är ju klart att man utgår från elevens förutsättningar, det kommer man aldrig 

ifrån.” 

Elever inom grundsärskolan är olika, har olika styrkor och svagheter. I och med att läraren 

känner eleven och har kunskap om dess eventuella funktionsnedsättning vet läraren vad den 

kan förvänta sig av eleven. Det som är medverkar för en elev behöver inte vara medverka för 

en annan. 

 ”Men jag har ju olika krav på eleverna beroende på hur jag känner dem. Då tänker jag att 

medverkar för Jesper det är att han kanske inte ställer några frågor eller någonting, My 

vet jag att hon medverkar på ett mer aktivt sätt. Samtidigt som jag kanske låter en annan 

elev bara var med i arbetet vid sidan om och inte ställer några krav.” 

B. Icke hänsyn till elevens individuella förutsättningar 

Den nya kursplanen är tydlig med kraven som ställs och att det är efter kunskapskraven som 

eleven ska bedömas. Det är elevens förmåga som avgör. En elev som motoriskt kanske inte 

klarar vissa saker men gör så gott den kan, får kanske ändå bara medverkar. Det spelar ingen 

roll vilket ”skick” en elev är i, det är efter kunskapskraven som eleven ska bedömas.  

 ”Det är som jag sa tidigare, att jag ändå tänker att olika elever har olika förutsättningar 

och det som är medverkar för en elev är kanske inte medverkar för en annan. En kan 

medverka i gruppsituationen och deltar i samtal medan andra inte kan det. Så delvis blir 

det väl ändå efter elevens förutsättningar på något sätt men det blir ju mindre efter olika 

förutsättningar eftersom den är ganska, den räknar ju upp kunskapskrav som man ska 

visa i alla fall. Du ska kanske kunna, ja det är svårt.”  
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Vissa elever får svårt att nå välfungerande. En lärare anser att det är orättvist då det på denna 

nivå ofta krävs kognitiva färdigheter, sådant som elever med utvecklingsstörning kan ha svårt 

med.  

 ”vi ska titta här (A) och hit ska alla nå. Det är ambitionen. Och jag tycker att det är en 

lögn faktiskt. Jag tycker det är för höga mål. Och jag kan ju bara utgå från de elever som 

jag har.” 

Lärarens känsla 

En av mina frågeställningar är hur lärarna känner sig i arbetet med att tolka kunskapskraven 

och nyckelbegreppen. Lärarna har förutom i en rak fråga svarat på detta och under mitt 

analysarbete har jag kunnat urskilja deras känslor även under andra frågor under intervjun. 

Jag kan se att största delen av utsagorna innehåller en osäkerhet kring arbetet med att tolka 

nyckelbegreppen i kunskapskraven. Det finns även de lärare som anser att det är en lätt 

uppgift att skilja på de olika begreppens betydelser och därmed bedöma eleverna utifrån 

kunskapskraven. Flera av utsagorna berättar att de känner av en utveckling hos sig själva, att 

de har blivit säkrare, samtidigt som vissa av lärarna också uttrycker att det är svårt att förklara 

vad de egentligen lägger in i begreppen. Jag har skapat fyra kategorier som beskriver lärarnas 

känslor. Kategori A, B och C innefattar variationer av känslan och kategori D framhåller 

utsagor om att det är svårt att förklara för andra.  

A. Lätt 

Utsagorna beskriver att det är lätt att avgöra vilket begrepp som hör ihop med elevens 

förmågor och kunskaper. Det finns tydliga dokument som läraren ska följa. Matriser skapar en 

trygghet i arbetet. I mina intervjuer har det framkommit att lärarna som står för dessa utsagor 

har genomgått fortbildningar och diskuterat begreppen med kollegor. 

 ”Jag tycker inte att det känns jobbigt, det är lätt att avgöra om en elev medverkar och 

det känns inte ohanterligt.” 

 ”Med matriser känner jag mig trygg.” 

B. Utveckling sker 

Flera av uttalandena som jag tagit del av berättar att det genom fortbildning och diskussioner 

har skapats en förändring i hur lärarna upplever sitt arbete med att tolka begreppen.  
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 ”Från början kände jag mig väldigt osäker, men nu känner jag mig mer hemma.”  

 ”Det känns som om jag är på väg åt rätt håll.  

 ”Det har skapats en säkerhet.” 

 ”Jag är absolut fortfarande osäker men inte lika som tidigare.” ”Jag har någon slags 

linje kring hur jag tänker.”    

Från en osäkerhet har en utveckling skett och lärarna känner att de är på väg åt rätt håll. En 

lärare berättar också att denne tror att det krävs tid till diskussioner för att alla grundsärskolors 

lärare ska känna en trygghet och att en samsyn ska finnas. 

C. Osäkerhet 

Kategorins utsagor vittnar om en osäkerhet och att lärarna inte riktigt vet hur deras egna 

tolkningar står i relation till andra lärares och skolors tolkningar. Då diskussioner har ägt rum 

är det oftast bara i mindre grupper eller arbetslag vilket innebär att det har varit svårt att göra 

jämförelser med hur andra resonerar och tolkar.  

 ”För jag vet inte hur, tänker jag rätt kring när jag tänker delvis fungerande sätt och 

bidrar och väl fungerande, inom kunskapskraven, det vet jag inte riktigt.” 

 ”Jag känner en osäkerhet eftersom jag inte har några referenser att jämföra med.” ”Det 

är värdefullt med kollegor som man kan diskutera med.” 

Det finns en nyfikenhet hos lärarna på hur andra tolkar begreppen samt ett behov av 

bekräftelse på om man som lärare ”tolkar” rätt eller fel.   

 ”Jag är nog inte ensam i osäkerheten. Osäkerheten finns kvar.” 

 ”Det vore skönt att få en bekräftelse på om man är på rätt väg, eller om vi är ute och 

cyklar…” 

D. Svårt att förklara 

Denna kategori har skapats då det under flera intervjuer framkommit att lärarna tycker att det 

är svårt att diskutera kring hur de uppfattar de olika begreppen. Det handlar om att sätta ord 

på vad man menar, att kunna förklara vad som menas med exempelvis medverkar. 

 ”Det är svårt att förklara, det måste upplevas.” 

 ”Jag känner att jag kanske inte var riktigt tydlig kanske, det är svårt.” 
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Analys och diskussion   

 

Min studie baseras på intervjuer av sju lärare och studiens syfte är att kartlägga och beskriva 

variationerna kring hur lärarna uppfattar vissa nyckelbegrepp i Lgr11s kunskapskrav samt hur 

lärarna känner sig i tolkningsarbetet. Syftet är även att analysera vad eventuella variationer av 

uppfattningarna har för betydelse för bedömningars reliabilitet ur ett likvärdighetsperspektiv.  

I detta kapitel reflekterar och problematiserar jag mitt resultat utifrån mina frågeställningar 

och kopplar reflektionerna till begrepp och tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion och förslag på fortsatt forskning.     

Som kvalitativ forskare vill jag lyfta fram att resultatet från min studie visar på hur lärare kan 

uppfatta mitt forskningsområde och vill i enlighet med fenomenografin därmed inte antyda att 

detta är något som kan generaliseras (Thornberg & Fejes, 2009).  

Variationer i uppfattningar av nyckelbegreppen 

Studien visar på att det finns variationer i hur de intervjuade lärarna uppfattar 

nyckelbegreppen i kunskapskraven i Lgr11. Genom min analys kan jag urskilja ett mönster, 

det är kraven på självständighet och kraven på kunskaper som varierar.  

Styrdokumenten är tydliga med att bedömningen ska vara likvärdig och att det är upp till 

lärarna att diskutera ihop sig till en samsyn kring exempelvis nyckelbegreppen inom 

kunskapskraven (Skolverket, 2011c). Genom min studie har jag blivit uppmärksammad på att 

detta inte har gjorts på alla skolor. En av skolorna jag besökte hade ett gemensamt dokument 

att visa upp. Flera utsagor vittnar om att samsyn inte finns. Tidigare forskning visar på att det 

inte ges rätt förutsättningar för lärarna i detta tolkningsarbete. Både Bengt Selghed (2006a) 

och Fredrik Alvén (2012) har uttryckt en oro för att lärarnas profession kan komma att 

ifrågasättas när inte lärarna ges rätt förutsättningar till en likvärdig bedömning. Inom 

grundskolan finns det tillgång till bedömningsanvisningar och bedömningsexempel samt 

nationella prov. Ett behov av en tydligare informationskälla finns fortfarande. Att konkretisera 

innebörden i kunskapskraven anses vara nödvändigt för att förbättra likvärdighet i 

betygssättning inom grundskolan även om en samsyn utvecklas av lärarna inom samma skola 

(Gustafsson, Cliffordson & Erickson, 2014). 

Vad gäller värdeorden inom grundskolan, går det inte att göra generella definitioner då orden 

får sin betydelse i de sammanhang de används (www.skolverket.se/bedomning/betyg). Jag 



37 

 

tänker å ena sidan att det även kan vara så vad gäller nyckelbegreppen för grundsärskolan 

också, att det kanske inte går att skapa generella definitioner. Genom min studie kan jag 

urskilja att begreppen i vissa fall har olika betydelser från elev till elev. Om jag hade tittat 

närmare på de olika ämnena, hade kanske skillnader kunnat urskiljas även mellan teoretiska 

och praktiska ämnen. Å andra sidan tänker jag att arbetet med bedömning av eleverna hade 

underlättats för lärarna om det hade funnits ett tydligare stöd. Konsekvenserna av att ett 

tydligt stöd saknas blir att lärarna bedömer olika och interbedömarreliabiliteten blir lägre än 

vad den hade kunnat vara.   

Kopplat till elevens individuella förutsättningar 

Skolan ska vara likvärdig genom att undervisningen anpassas efter varje elev (SFS 2010:800). 

Genom intervjuerna har jag fått ta del av berättelser om att lärarna verkligen anpassar för 

eleven dels under själva inlärningen, dels genom att utforma lämplig bedömningsform för 

respektive elev. Utsagorna vittnar om att lärarna är påhittiga och låter eleverna visa sina 

kunskaper vid det tillfället eller i den formen som gynnar eleven bäst.  

I Lpo 94 stod det att eleverna skulle bedömas utifrån sina individuella förutsättningar 

(Skolverket, 2002). Detta har inneburit att elever har kunnat få samma omdöme fast det har 

varit stor skillnad mellan deras förmågor och kunskaper. I Lgr 11 finns inte denna möjlighet 

kvar då det finns tydliga kunskapskrav som talar om vilka kunskaper och förmågor som ska 

bedömas.  I min studie framkommer att det finns en variation kring hur lärarna tar hänsyn till 

elevens individuella förutsättningar. Eleverna inom grundsärskolan har en utvecklingsstörning 

och ibland även andra funktionsnedsättningar och är med andra ord väldigt olika varandra. En 

av mina informanter använde just orden ”än mer olik” än eleverna inom grundskolan. 

Utfallsrummet visar på att några av lärarna fortfarande tar hänsyn till elevernas individuella 

förutsättningar även vid själva bedömningen. Jag har tagit del av utsagor att när läraren 

känner eleven vet läraren vad som kan förväntas och kan krävas av eleven. Kanske är det här 

som undantagsbestämmelsen SFS 2010:800, 11 kap 23 a §, pysparagrafen, ska användas. En 

funktionsnedsättning som påverkar att eleven inte når kunskapskraven kan ge rätt till att 

bortse från delar av kunskapskraven i bedömningen (SFS 2010:800). Ingen av de intervjuade 

talade om detta verktyg som lärarna har i arbetet med bedömning men det skulle ju kunna 

vara så att lärarna använder sig av denna paragraf i alla fall. Med hänsyn till denna paragraf så 

bedöms eleverna utifrån sina förutsättningar i slutändan ändå tänker jag. Inom grundskolan 

förekommer det att lärarna tar hänsyn till annat än elevens förmågor och kunskaper vid 
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bedömning och betygssättning (Selghed, 2006a; Klapp Lekholm, 2010; Korp, 2010) Lärarna 

baserar bedömningen av eleven på sin egen kännedom av eleven och elevens ansträngningar. 

Med detta äventyras dock likvärdigheten (Klenowski & Adie, 2009).   

Några lärare i min studie menar att någon hänsyn till elevens individuella förutsättningar inte 

ska göras utan att det tydligt finns kriterier att uppfylla. En elev kanske inte når högre än 

medverkar hur mycket eleven än kämpar. Detta kan naturligtvis tyckas vara rättvist och klokt 

ur det perspektiv som läroplanen ser på kunskap, men jag vill här koppla ihop det med 

begreppet utvecklingsstörning. Utvecklingsstörning innebär behov av stöd samt en 

nedsättning intellektuellt (Granlund, 2007). Eleverna är olika och en del saknar exempelvis de 

förmågor som är centrala i bedömningsprocessen, det skrivna och talade språket. Skolverket 

(2010) framhåller att det finns svårigheter och utmaningar som lärarna ställs inför i 

bedömningsarbetet och jag tänker att detta har att göra med just utvecklingsstörningen. 

Utvecklingsstörningen är en del av elevens individuella förutsättningar. Utifrån att några av 

lärarna anser att välfungerandenivån är svår att nå för eleverna kan man ställa sig frågan om 

eleverna verkligen ges rättvisa möjligheter till att nå de högre betygsstegen. En utsaga i min 

studie framhåller att det finns en orättvisa i att kräva vissa kunskaper och förmågor av 

eleverna i grundsärskolan när det är just dessa som eleverna kan ha svårigheter med. Elever 

inom särskolan har svårare att abstrahera och att se orsaker och samband (Skolverket, 2010) 

vilket också enligt min studie räknas in i nyckelbegreppet välfungerande.  

Med dessa två olika beskrivningskategorier i tanken ställer jag mig frågan kring hur likvärdig 

en bedömning inom grundsärskolan egentligen kan vara. Eleverna har så olika 

utgångspunkter. En utvecklingsstörning innebär en nedsättning i den kognitiva förmågan 

samtidigt som läroplanen och kunskapskraven bygger på just kognitiva förmågor. Å ena sidan 

är det mycket bra att träna dessa förmågor som eleverna behöver ha med sig ut i vuxenlivet, 

men å andra sidan kanske det inte riktigt blir rättvist ur ett likvärdighetstänk. Eller är det just 

rättvist som det blir när hänsyn tas till elevens individuella förutsättningar? 

Lärarens känsla 

Bedömningsanvisningar och bedömningsexempel är inte framtaget inom grundsärskolan och 

lärarna har därför inget stöd i arbetet att tillsammans diskutera sig fram till en samsyn. Med 

resultaten av min studie kan jag se att det finns de lärare som känner sig osäkra i 

bedömningsarbetet just vad gäller tolkning av nyckelbegreppen. Utifrån utsagor som ” inte 

har några referenser att jämföra med” och ”vore skönt att få en bekräftelse” tolkar jag det som 
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att det finns ett behov av ett stöd, kanske i form av sådana bedömningsanvisningar och 

bedömningsexempel som finns för grundskolan. Jag har dock inga förslag på hur dessa skulle 

utformas då eleverna inom grundsärskolan har utvecklingsstörning och bedömningsformen 

måste anpassas efter varje elev. Å ena sidan ska eleverna bedömas utifrån samma villkor, å 

andra sidan så är eleverna så olika varandra.  

Vid kontakt med informanterna var intresset stort för att delta i studien. Under intervjuerna 

har jag observerat ett intresse och behov hos informanterna att få diskutera tolkning av 

begrepp. Det ser lite olika ut på de skolor som jag har besökt. En del av lärarna har skapat en 

säkerhet i arbetet med att bedöma eleverna efter kunskapskraven då de har diskuterat eller 

deltagit i fortbildning och skapat en samsyn kring begreppen på sin arbetsplats. Av de skolor 

som jag har besökt hade en skola tillsammans framarbetat ett dokument som tydligt beskriver 

hur deras samsyn ser ut med förklaringar och exempel till de tre olika begreppen. Andra 

utsagor vittnar om att det finns en osäkerhet kring om lärarna uppfattar ”rätt”. Det saknas 

samarbete med andra lärare och inblick i andras verksamheter. Ett behov av att höra hur andra 

gör och tänker samt en bekräftelse på egen tolkning blir tydligt genom flera av intervjuerna.  

Ett synliggörande av olika sätt att uppfatta begrepp och en gemensam syn på kunskapskrav 

och begrepp kan uppnås genom just sambedömning. Samstämmigheten i bedömningarna ökar 

och är just det som uppskattas mest av lärare som deltagit i sambedömning (Connolly, 

Klenowski & Wyatt-Smith, 2012). Jag kan fundera kring om det är just detta som mina 

informanter vittnar om och känner av respektive efterfrågar. Då grundsärskolorna ofta är små 

verksamheter och har lågt elevunderlag så ser jag utifrån mina intervjuer ett behov av att 

skolorna behöver samarbeta kring denna samsyn. Arbete mellan skolor i ett samsynsarbete 

kan dock stöta på svårigheter. Forskning i England har visat att det är svårt att nå en 

samstämmighet om sambedömning genomförs med deltagare från olika skolor och lärare med 

olika bakgrund (Clark & Gipps, 2000). Det finns studier som visar på sambedömningsarbeten 

fungerar bra mellan olika skolor samtidigt som andra studier visar på att lärarna helst utför 

detta arbete på den egna arbetsplatsen (Skolverket, 2014). Hur ett eventuellt samsynsarbete 

grundsärskolor emellan skulle fungera antar jag kan se olika ut. Gustafsson, Cliffordson och 

Erickson (2014) drar slutsatsen att för att uppnå likvärdighet behöver lärare få information om 

hur andra elever ligger kunskapsmässigt i förhållande till deras egna elever. Eftersom 

grundsärskolorna ofta är små enheter med inte så stora elevgrupper blir det, som en informant 

uttrycker, svårt att veta hur dennes elever ligger till i jämförelse med andra elever.  
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Betydelse för bedömningars reliabilitet ur ett likvärdighetsperspektiv 

Syftet att undersöka lärares skilda uppfattningar ledde mig snabbt in i fenomenografin då det 

är en metodansats som intresserar sig just för variationen i hur människan uppfattar fenomen. 

I enlighet med Marton & Booth (2008) så hanterar människor, lärare i det här fallet, 

situationer och fenomen olika beroende på hur de uppfattar fenomenet (Marton & Booth, 

2008). Min studie visar på att det finns variationer i hur lärare uppfattar nyckelbegreppen i 

kunskapskraven, och det är i och för sig inget konstigt anser jag. Enligt fenomenografin så är 

vi människor olika och ser därmed fenomen med olika ögon (Alexandersson, 1994). Det som 

jag anser är intressant är vad följden av variationen kan bli. Skolverket (2011d) trycker på att 

lärarna måste diskutera och samarbeta med kollegor för att skapa en samsyn kring begreppen 

för att bedömningen i förlängningen ska bli mer likvärdig (Skolverket, 2011d). Vi uppfattar 

alla olika och genom att ta del av andras erfarenheter och uppfattningar kan vi förändra vårt 

sätt att uppfatta begreppen (Alexandersson, 1994).  

Skolverket kallar diskussionerna med kollegorna för sambedömning och på längre sikt kan 

sambedömning leda till ökad likvärdighet (Skolverket, 2013c). Det är intressant att jag under 

en av intervjuerna fick ett tydligt exempel på hur detta kan påverka lärarens beslut kring en 

bedömning av eleverna. En av lärarna hade efter samtal med andra och efter fortbildning 

omprövat sina uppfattningar och bedömer nu eleverna högre än tidigare. Läraren ser att 

eleven ”kan mer” än att eleven medverkar. Omprövning av sin förståelse är just en följd av 

sambedömning och att lärare diskuterar tillsammans (Adie, Klenowski, & Wyatt-Smith, 

2012). En sambedömning kan dock slå fel om lärarna inte deltar på lika villkor, om mer 

erfarna lärare får styra diskussionerna och inte låter oerfarna lärare komma till tals 

(Skolverket, 2013c).  

Resultatet av att lärare uppfattar nyckelbegreppen olika bör, enligt mig, resultera i att eleverna 

bedöms olika, att interbedömarreliabiliteten inte blir lika stark. Vad detta i längden ger för 

konsekvenser för eleverna i grundsärskolan ingår inte i denna studie, men med en inte så hög 

interbedömarreliabilitet blir följden lägre likvärdighet. Som det nu är krävs det inte betyg för 

eleverna från grundsärskolan för att komma vidare till gymnasiesärskolan, betygen används 

inte som samma urvalsfunktion som inom grundskolan (SFS 2010:800). Men om så hade varit 

fallet, så kan man fråga sig hur variationerna av tolkningarna av nyckelbegreppen hade 

påverkat elevernas möjlighet till fortsatt utbildning utifrån ett tänk med likvärdighet och 

rättsäkerhet. Hög reliabilitet måste vara viktigt när ett beslut om betyg, som inte går att 

överklaga, har stor betydelse för den enskilde individen för dess framtid. Frågan är hur det ser 
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ut inom grundsärskolan vad gäller just betygsättningen, om vi gör en likvärdig bedömning 

och om bedömningen överhuvudtaget kan vara likvärdig när det gäller elever med 

utvecklingsstörning. 

Metoddiskussion 

Fenomenografin lyfter fram olika individers uppfattningar kring ett fenomen och ger inte 

anspråk på att resultatet ska generaliseras och sägas gälla hela populationen, i detta fall alla 

lärare. Min studie ger ett resultat på några lärares perspektiv på nyckelbegreppen och i 

förlängningen hur dessa lärare tänker vid betygssättningen. Vid en större studie med fler 

informanter skulle eventuellt ett tydligare och starkare utfallsrum gestaltas. Jag är också 

medveten om att jag hade kunnat få fram ett mer precist resultat om jag hade valt att inrikta 

mig mot något bestämt ämne eller kunskapskrav. Jag tänker mig att jag med denna studie har 

fått fram ett mer övergripande resultat och vid fortsatt forskning så går det att snäva in 

frågeställningarna än mer. Det vore intressant att ta reda på hur resultatet på bedömningen av 

en elevs förmågor och kunskaper skulle bli med flera olika bedömare, exempelvis om de som 

ingått i min studie hade fått uttala sig utifrån elevexempel likt sambedömning. För att min 

studie skulle ha fått ett ännu mer tillförlitligt forskningsresultat hade jag kunnat använda en 

medbedömare, såsom man rekommenderas att göra i bedömningsarbetet inom skolan. Genom 

samstämmighet nås högre interbedömarreliabilitet (Skolverket, 2011d). Jag har dock valt bort 

detta då jag inte haft tid och möjlighet till det. 

Med tanke på att bedömning efter Lgr11 är relativt nytt så var en av mina farhågor innan 

studiens start att inte få tillgång till informanter som var intresserade av att delta. Detta visade 

sig vara tvärtom, alla som jag kontaktat visade intresse redan under första kontakten. Vid en 

av intervjuerna fanns intresse även av en annan lärare att delta, och jag valde då att genomföra 

en parintervju. Jag anser att intervjuerna har gått bra om jag bortser från lite tekniskt problem 

med inspelningen vid en intervju. Viss del av intervjun spelades inte in. Jag hade även bokat 

in en intervju med en lärare från träningsskolan. Eftersom jag har begränsat denna studie till 

att inte ta med träningsskolan så har jag bortsett från en informants utsagor i analysarbetet. 

Denna informant deltog i en av mina två parintervjuer. Jag hade aldrig tidigare utfört en 

parintervju men var medveten om att det lätt kan bli så att informanterna påverkas av varandra 

(Bryman, 2011). Med detta i åtanke var jag noga med att invänta svar från de båda. I arbetet 

med analysen har det inte varit några problem med att hålla reda på vem av dem som sa vad, 

eftersom intervjun finns som ljudfil. Genom att använda intervjun som datainsamlingsmetod 

har jag kunnat fördjupa mina frågor utifrån informanternas svar. Användandet av min 
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intervjuguide fungerade bra eftersom jag känner mig trygg med just tankekarta som 

arbetsverktyg.  

Enligt fenomenografin så är det viktigt att forskaren gör en analys på hur undersökningen gått 

till efter själva datainsamlingen, hur tolkningsarbetet har skett. Trovärdighet, noggrannhet och 

giltighet handlar om kategorierna verkligen representerar uppfattningarna. Det är viktigt att 

jag som forskare gör en riktig tolkning av vad mina informanter berättat och att jag inte själv 

konstruerar kategorierna utan verkligen låter resultatet skapa kategorierna (Alexandersson, 

1994). Genom att jag transkriberat alla mina intervjuer har jag under analysen haft 

möjligheten att gå tillbaka i mitt datamaterial, vilket jag också gjort. Genom att citera 

informanterna i resultatdelen blir det möjligt för läsaren att följa hur jag har format 

kategorierna. Som fenomenografisk forskare är det viktigt att sätta sin egen förförståelse för 

fenomenet åt sidan (Widén, 2009). Det har inte alltid varit så lätt eftersom jag har mina egna 

uppfattningar om olika fenomen och tolkar andras beskrivningar utifrån min erfarenhet i 

enlighet med Alexandersson (1994) och grunderna inom fenomenografin. Jag har dock gjort 

mitt bästa, då jag är medveten om hur viktigt det är.  

Kopplat till begreppet utvecklingsstörning finner jag det mycket intressant, eller vid närmare 

eftertanke kanske rent logiskt, att mina skapade beskrivningskategorier kom att grundas både 

på behov av stöd men också på mängd av kunskap. Dessa två områden är just de som 

kännetecknar utvecklingsstörning enligt Granlund (2007): svårigheter att klara sig 

självständigt och att ta in, bearbeta, bygga och tillämpa kunskap. Jag vill påpeka att jag inte 

har låtit mig medvetet styras av begreppet utvecklingsstörning under själva analysen av mina 

intervjuer och skapandet av kategorierna, utan det är under analysen av min studie som detta 

blev tydligt för mig. 

Jag är medveten om att tolkningen av nyckelbegreppen inte är det enda avgörandet vid 

bedömning och betygssättning av eleverna, utan att det också är andra stora delar som vävs in 

i processen. En samstämmighet i tre tolkningsled måste finnas. Tolkning av styrdokument, 

tolkning av elevarbeten och tolkning av det samlade underlaget (Skolverket, 2013c). Min 

studie rör alltså bara en del av processen för en likvärdig bedömning.  

Bristen på forskning inom grundsärskolan har gjort att jag i denna studie har använt mig av 

forskning inom grundskolan. Till viss del anser jag att det går lika bra eftersom det är samma 

direktiv och fenomen som studeras. Samtidigt tänker jag att det borde vara något ”särskilt” 



43 

 

med våra elever inom grundsärskolan och att allt som gäller inom grundskolan inte alltid går 

att översätta till grundsärskolan. Jag ser fram emot att ta del av kommande forskning kring 

just bedömning inom grundsärskolan. 

Fortsatt forskning 

Utifrån resultatet på min studie har jag blivit nyfiken på att titta närmare på hur lärarnas 

tolkning inom bedömning av elever påverkar själva betygssättningen. Forskning visar på att 

betygsättningen inte alltid är likvärdig utifrån just lärarnas tolkning av läroplanen (Böhlmark 

& Holmlund, 2011). Forskningen bygger däremot på bedömning och betygsättning inom 

grundskolan och det hade verkligen varit intressant att titta närmare på hur det ser ut inom 

grundsärskolan. Betyg sätts bara då elev och vårdnadshavare begär det (SFS 2010:800) så hur 

underlaget för en sådan studie ser ut är jag osäker på. Utifrån några av utsagorna i min studie 

är det inte vanligt att eleverna inom grundsärskolan uppnår kunskapskraven för betyget A och 

det hade därför varit spännande att se hur vanligt det är att en elev får betyget A. Likaså hade 

det varit intressant att se hur vanligt det är att betyg sätts, om det finns något mönster i kring 

vilka elever som begär betyg samt hur stor betydelse betygen verkligen har för elevens 

motivation inom skolarbetet samt för vidare studier.  

 
Avslutning 

 
Eftersom bedömning är en del av det vardagliga arbetet med eleverna inom grundsärskolan är 

denna studies undersökningsområde väldigt aktuellt och relevant för specialläraryrket. 

Resultatet från min studie anser jag dock inte mynna ut i någon ny teori eller kunskap utan 

visar i stora drag det som tidigare forskning visar samt vad styrdokumenten anser är viktigt. 

Däremot så kan min studies resultat ytterligare bekräfta behovet av att lärare, även 

speciallärare, måste få möjlighet till gemensamma diskussioner. En samsyn kring 

nyckelbegreppen är viktig för en likvärdig bedömning och lärarna måste få möjlighet till detta 

genom tid och insyn i hur andra tänker. Nu efter tre år med Lgr 11 så har lärarna hunnit 

komma in i arbetet enligt de nya direktiven men jag kan med studien se att många lärare har 

fortsatta funderingar kring bedömning av eleverna. Kanske kan konkreta 

bedömningsanvisningar från Skolverket vara ett bra stöd.  

Redan när jag sökte första kontakten med lärarna så kände jag ett intresse hos lärarna av att 

delta i min studie. Under flera av intervjuerna fick jag kommentarer som att de tyckte att det 

var bra att få diskutera kring nyckelbegreppen med någon annan. Efter flera av intervjuerna 

fick jag frågan om hur jag ser på begreppen och om jag märkt någon skillnad mellan de lärare 
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som jag intervjuat. Responsen från de andra lärarna har även gett mig som lärare en väg in i 

samverkan med andra grundsärskolor. Jag tänker att det är ett måste då grundsärskolorna ofta 

är små enheter med få pedagoger att diskutera tillsammans med. Efter denna studie känner jag 

mig som speciallärare mer säker i arbetet med att tolka kunskapskraven och bedöma eleverna 

efter kunskapskraven. Likt en av de kategorier som jag har skapat i min tredje frågeställning 

så har det skett en utveckling hos mig. Klart är dock att jag också känner som en av mina 

informanter, det vore skönt att få höra hur mina uppfattningar av begreppen står i relation till 

ett större antal lärare samt styrdokumentens intentioner, eller ”om jag är helt ute och 

cyklar”… 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intervjuguide 

2. Arbete kring bedömning 
Planering av undervisningen? 
Bedömningsformer? 
 

1. Uppvärmningsfrågor 

Utbildning? 
Erfarenhet av särskolan? 
Skolans organisation? 
 
Hur har du eller arbetslaget arbetat med 
att tolka kunskapskraven och 
begreppen? 
Fortbildning? 
 3. Hur känner du dig 

inom detta arbete med att 
tolka kunskapskravens 
begrepp och att bedöma 
eleven utifrån dem? 

4. Medverkar 
Vad lägger du in i begreppet? 
Vad kräver du av eleven? 
Hur vet du om eleven medverkar? 

7. Elevens förutsättningar 
Hur kopplar du ihop begreppen 
med eleven? 
Är det viktigt att du har kännedom 
om eleven? 
Efter elevens förutsättningar? 
Bedömer du elever olika? 
 

5. Delvis fungerande 
Vad lägger du in i begreppet? 
Vad kräver du av eleven? 
Hur vet du om eleven gör 
något på ett delvis fungerande 
sätt? 
 

8. Likvärdighet 
Tror du att du ställer höga 
eller låga krav? 
Jämfört med andra lärare och 
andra skolor? 
 

6. Välfungerande 
Vad lägger du in i begreppet? 
Vad kräver du av eleven? 
Hur vet du om eleven gör något på 
ett väl fungerande sätt? 
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Bilaga 2 

Missivbrev  
 
 

Xxxxxx 23/2-14 
 

 

Hej! 

Mitt namn är Anna Poggats och jag arbetar inom grundsärskolan i Xxxxxx. Jag har nu arbetat 

ett par år inom denna verksamhet och studerar samtidigt på speciallärarutbildningen med 

inriktningen utvecklingsstörning. Jag läser på min sista termin och håller nu på med mitt 

examensarbete.  

Jag har valt att inrikta mitt examensarbete mot bedömning och framför allt de olika 

nyckelbegreppen ex medverka, delvis fungerande och välfungerande som används inom 

kunskapskraven. Jag är intresserad att ta reda på hur man som lärare i arbetet med att bedöma 

elever uppfattar och tolkar dessa olika begrepp. Genom att göra intervjuer med några lärare 

hoppas jag kunna få reda på några olika tolkningar av begreppen. 

Jag tänker mig en intervju med ganska öppna frågor där vi mer samtalar kring begreppen och 

jag ställer frågor utifrån vad du svarar. För att underlätta för mig själv och intervjun önskar 

jag spela in ”vårt samtal”. 

Du kan när som helst under intervjun avbryta din samverkan om det inte känns bra. 

Naturligtvis kommer jag att avidentifiera mina intervjuer och mitt resultat, det ska inte vara 

möjligt att avläsa vad du heter eller vilken kommun/skola som du arbetar på. Resultatet av 

mina intervjuer kommer bara att presenteras i mitt examensarbete, det är inget som jag utan 

din tillåtelse använder mig av i annat forum. 

Vid frågor kan du gärna ringa mig! 

Med vänliga hälsningar  

Anna Poggats, XXX-XX XX XXX 

 


