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Titel 

“Så det är ju inte helt enkelt” 

-en studie om hur pedagoger arbetar med sambedömning i grundsärskolan 

Engelsk titel 

"So it is not quite that simple" - a study of how teachers access together in special needs 

schools. 

Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i grundsärskolan arbetar med sambedömning som 

en del i att realisera en likvärdig kunskapsbedömning. Vi vill undersöka vilka förutsättningar 

som ges och vilka förutsättningar pedagogerna saknar. Studien har ett sociokulturellt perspektiv 

och belyser den kollegiala samsyn som skapas i sammanhanget.  Litteraturgenomgången 

beskriver begrepp utifrån vad som skrivits i ämnet så som elevens rättigheter, likvärdig 

utbildning, sambedömning och kollegialt samarbete. Sammanfattningsvis kan sägas att 

skollagen och läroplaner utgör grunden för skolväsendet och ger elever rättigheter och 

skyldigheter till en likvärdig utbildning. Författarna Hattie (2012), Falk  Lundqvist m.fl. (2014) 

och Lauvås m.fl. (1997) skriver om hur det kollegiala samarbetet kan bli möjlighet medan 

Skolinspektionen (2009), Gadler (2011) och Assarsson (2007) belyser svårigheterna med att nå 

en likvärdig utbildning. 

För att besvara våra frågeställningar används metoden fokusgruppsdiskussioner. Metoden har 

valts då vi ser en vinst med det kollegiala utbytet som blir i en diskussion vilket är svårare att 

få i individuella intervjuer. Fokusgruppsdiskussioner genomfördes först på tre olika 

grundsärskolor och vid ett senare tillfälle genomfördes uppföljande fokusgruppsdiskussioner. 

Vid det första tillfället diskuterades hur pedagogerna arbetar med sambedömning, vilka 

förutsättningar de har och vilka förutsättningar de saknar. Vid det senare tillfället diskuterades 

resultatet från det första tillfället men även hur arbetet med sambedömning kan se ut framöver 

på respektive skola. Vi vill på så sätt påbörja en process kring sambedömning. Diskussionerna 

spelades in och transkriberades. Resultatet visar att det endast i liten omfattning sker 

sambedömning och diskussioner för en likvärdig utbildning. Samtidigt var alla pedagoger 

överens om att de önskar sambedömning och fler diskussioner om hur kunskapskraven ska 

tolkas för att nå en likvärdig utbildning. Pedagogerna menar att den tid som ges idag ofta fylls 

med andra pedagogiska uppdrag så som utvecklingssamtal och praktisk planering. Pedagogerna 

ser strukturerad tid och en gemensam samsyn som förutsättningar, vilka dock saknas, för att 

sambedömning ska kunna fungera. Genom ett projekt med kommunens alla grundsärskolor och 

en projektanställning skapas nya förutsättningar för att nå samsyn. 
 

 

Nyckelord: Sambedömning, samsyn, likvärdig bedömning, kollegialt samarbete  
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Förord 

Vi vill framföra vårt varma tack till alla som på olika sätt möjliggjort vårt självständiga arbete. 

Tack alla informanter som medverkat genom att ni delat era erfarenheter och tankar i 

fokusgruppsdiskussionerna. De tankar och den kunskap som vi tillsammans har börjat att forma, 

kommer förhoppningsvis fortsätta att utvecklas i både ert och vårt fortsatta och viktiga arbete. 

Vi riktar också ett tack till vår handledare som utmanat våra tankar genom arbetet. Slutligen ett 

stor tack våra familjer för ert stöd! 

Växjö 2016 

Jenny Blom och Anna-Karin Högvall                                  
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1 Inledning 
I våra nya roller som speciallärare i grundsärskolan vill vi utveckla våra respektive 

verksamheter, vara med att skapa samsyn som är en del i arbetet för att skapa en likvärdig 

utbildning för alla våra elever. Våra klasser/grupper i grundsärskolan består av elever med olika 

behov och förutsättningar för lärande. För att möta varje enskild individ, på dess kunskapsnivå, 

läser vissa av eleverna samtliga ämnen enligt grundsärskolans kursplan eller samtliga 

ämnesområden enligt träningsskolans inriktning medan andra elever i vissa ämnen läser enligt 

grundsärskolans kursplan men följer träningsskolans inriktning inom andra ämnesområden. Vi 

pedagoger bedömer elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven i respektive ämne eller 

ämnesområde.  
 

Arbetet med bedömning görs inte bara när omdömen utformas eller om betyg önskas, utan sker 

dagligen. Även om det i grundsärskolans läroplan endast finns kunskapskrav i årskurs 6 och 9 

arbetar pedagogerna kontinuerligt med bedömning mot kunskapskraven. Då pedagogerna i 

skolan arbetar för en gemensam syn på elevernas kunskaper och förmågor kan likvärdighet i 

bedömningarna nås. Skolverket poängterar att sambedömning kan vara ett sätt att öka 

likvärdigheten i de bedömningar som pedagogerna gör (Skolverket, 2014c). 
 

Hur bedömningar, gällande elevers kunskaper, utförs av oss pedagoger kan få stora 

konsekvenser för den enskilda eleven. Dilemmat som vi upplever är att då en elev byter klass 

eller stadie bedöms dennes kunskaper ofta olika beroende på vilken pedagog som genomfört 

bedömningen. Då vi i grundsärskolan har förmånen att ha tillgång till en kursplan med två 

inriktningar, grundsärskolans- och träningsskolans kan bedömningarna vi gör således avgöra 

om eleven ska följa och läsa grundsärskolans ämnen eller träningsskolans ämnesområden. Att 

göra bedömningar i förhållande till läroplanens kunskapskrav innebär stort moraliskt ansvar 

och är en viktig funktion i vårt yrkesutövande. 
 

Ur pedagogernas perspektiv med fokus på den kollektiva kunskapsbildningen vill vi på några 

grundsärskolor undersöka pedagogernas samlade perspektiv på kunskapsbedömning. Våra 

funderingar går kring hur pedagogerna arbetar med sambedömning som ett led i att uppnå 

likvärdig bedömning. Tillsammans med pedagogerna på skolorna vill vi påbörja en process där 

våra samlade erfarenheter utvecklas till ny kunskap. 
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2 Bakgrund 
I 1 kap. 9 § skollag (2010:800) står det att det svenska skolväsendet ska vara likvärdigt inom 

varje skolform.  En skolform i det svenska skolsystemet är grundsärskolan där elever, som 

diagnostiserats med utvecklingsstörning, är mottagna och som bedöms inte nå grundskolans 

kunskapskrav. Inom grundsärskolan finns även inriktningen träningsskola. Elever som inte kan 

tillgodogöra sig hela eller delar av ämnena i grundsärskolan följer träningsskolans inriktning. 

Eleverna som följer träningsskolan inriktning läser områdena Estetisk verksamhet, 

Kommunikation, Motorik, Vardagsaktiviteter och Verklighetsuppfattning medans elever som 

läser efter grundsärskolans inriktning läser ämnena svenska, matematik, engelska, 

samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen, teknik, bild, musik, hem- och 

konsumentkunskap, idrott och hälsa samt slöjd (Skolverket, 2016c). Grundsärskolan har en 

egen läroplan, Lgrsä 11. Lgrsä 11 innehåller syfte, där ämnenas syfte beskrivs, centralt innehåll, 

beskriver de områden inom ämnet som alla elever ska bli presenterade för och slutligen 

kunskapskrav, som beskriver de kunskaper eleverna ska nå i skolans alla ämnen. Dessa ger 

tydlig information om skolans alla ämnen och vilka förmågor inom varje ämne som ska beröras 

och bedömas. Trots den tydliga läroplanen om vilka ämnen och områden eleverna ska möta 

upplever vi att det finns brister i den likvärdiga bedömningen i förhållande till kunskapskraven 

inom grundsärskolan. 
 

Grundsärskolan saknar både bedömningsanvisningar, nationella prov och har endast ett fåtal 

kartläggningsverktyg som kan användas för att säkerställa att elever får en viss kunskapsbas. I 

mötet med våra elever i grundsärskolan reflekterar vi pedagoger ständigt över elevernas lärande 

och utveckling. Den medvetna bedömning av elevernas kunskaper som vi pedagoger gör, 

utvecklas ständigt i samtal med kollegor. Tillsammans med våra kollegor på den enskilda 

skolan diskuterar och tolkar vi vad kunskapskraven innebär, samtidigt funderar vi över 

likvärdigheten i bedömningen. De tolkningar som vi pedagoger gör bygger på våra egna 

erfarenheter och kunskaper dels kring olika funktionsnedsättningar men också om varje elevs 

unika förutsättningar. Samtidigt sker endast vid få tillfällen diskussioner kring 

kunskapsbedömning med pedagoger på andra skolor vilket gör att vi kanske inte arbetar för en 

likvärdig utbildning i fullt ut. 
 

 

2.1 Teoretiskt perspektiv 

Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger beskriver hur de arbetar med sambedömning, 

därför utgår den teoretiska ansats från ett sociokulturellt perspektiv. 
 

2.1.1 Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2014) betonar att lärande sker i samspel mellan människor, i ett kommunikativt och 

sociokulturellt sammanhang. Detta innebär att i det sociokulturella perspektivet lär människan 

sig ständigt  nya saker i de olika situationer som hon befinner sig i. Det sociokulturella 

perspektivet betonar att människor utvecklar och skaffar sig erfarenheter i samspel med andra 

människor. Genom kommunikation och interaktion blir människor delaktiga i en viss kultur 

och samhällsgemenskap (a.a).  
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Med denna kunskapssyn bygger lärandet på delaktighet och gynnas av dragkraft från de olika 

människorna i situationen. En konsekvens av det sociokulturella perspektivet är att det utgår 

ifrån kunskapen som finns i ett visst sammanhang och den kunskap som inte finns där går 

förlorad (Jönsson, 2013). Vidare nämner Säljö (2014) mediering som centralt begrepp. 

Mediering innebär att det människan tänker och hur hon föreställer sig omvärlden är färgat av 

det kulturella sammanhang hon befinner sig i. Även appropriering framhåller författaren som 

ett betydelsefullt begrepp, vilket innebär att då människor samspelar sker ett utbyte av 

kunskaper vilket betyder att människor alltid har möjlighet att utvecklas. Tänkandet kan dels 

ses som privat men även av kollektiv karaktär då människor deltar i gemensamma aktiviteter. 

”Tänkandet sker genom att man upprättar och vidmakthåller en gemensam förståelse av vad 

man håller på med och dessutom utvecklar man denna delade förståelse genom 

kommunikation” (a.a  s.111).  
 

Den sovjetiske psykologen Vygotskijs grundsyn på lärande belystes genom det sociala 

perspektivet där synen grundade sig i att individen utvecklas i sociala sammanhang. Då 

individer befinner sig i olika samspelssituationer ges det möjlighet att ta till sig och utveckla 

nya kunskaper. Enligt Vygotskij bygger individen steg för steg på och utvecklar sina 

erfarenheter och kunskaper. Han poängterade språkets betydelse för att möjliggöra högre 

former av lärande. Språket ansågs av honom främst vara ett kommunikationsmedel som 

används i sociala sammanhang för att utveckla förståelse (Phillips & Soltis, 2010).  
 

Även Säljö (2014) skriver att tänkandet kan vara en kollektiv process som äger rum mellan 

olika individer där de genom språket som medel kan etablera en gemensam förståelse. Genom 

att individerna behåller ett gemensamt fokus då de tillsammans tänker och kommunicerar 

utvecklas en gemensam förståelse. Den nära relationen mellan tanke och kommunikation 

betonas i det sociokulturella perspektivet. Då individerna deltar i kommunikation kan de ta till 

sig andra sätt att tänka, resonera och utföra handlingar (a.a).  
 

2.2 Litteraturgenomgång 

Vi har valt att låta några begrepp stå i fokus i texten, i enlighet med vad Bryman (2011) 

framhåller är grundläggande för en studie. Begreppen och förklaringarna som förekommer i 

studien ska underlätta förståelsen av texten för läsaren. Då studiens syfte är sambedömning i 

grundsärskolan, finner vi följande begrepp grundläggande och relevanta;  

 Grundsärskoleelev 

 Elevers rättigheter 

 Likvärdig utbildning 

 Likvärdig bedömning 

 Sambedömning 

 Kollegialt samarbete 

För att bli mottagen som elev i grundsärskolan krävs att eleven bedöms ha en 

utvecklingsstörning. Vi vill också belysa alla elevers rättigheter till en likvärdig bedömning 

vilket är en del för att uppnå en likvärdig utbildning. Vår erfarenhet är att då vi kan skapa 

samsyn mellan kollegor kring våra elever kan detta bli en realitet.  

Sökningar i sökmotorerna DIVA, Swepub, ERIC och Libris har gjorts och ett fåtal avhandlingar 

har hittats. Även litteratur som berör de centrala begrepp av studiens valda område har funnits. 
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Studien anses ha relevans inom det specialpedagogiska fältet då den berör sambedömning som 

är en del i att nå likvärdig bedömning. 

 

2.2.1 Grundsärskoleelev 

För att räknas som en grundsärskoleelev krävs det att eleven har en intellektuell 

funktionsnedsättning och “en samtidig nedsättning i adaptiv förmåga eller beteende” vilket 

också benämns utvecklingsstörning (Skolverket, 2013, sid 11). Utvecklingsstörning innebär 

nedsättning i intelligens samt svårigheter med praktiska-, sociala- och skolrelaterade kunskaper. 

Utvecklingsstörningen begränsar individens förmåga att tillägna sig och tillämpa kunskap. 

Tänkandet hos individer med utvecklingsstörning är mer konkret än abstrakt vilket också 

innebär att individen kommunicerar och förstår sin omgivning på ett mer konkret sätt 

(Jakobsson & Nilsson, 2011). 
 

Ett mottagande i grundsärskolan kan börja med att en pedagog i grundskolan befarar att en elev 

inte kommer att nå lägsta kunskapsnivå i ämnena för grundskolan. Då ges eleven det stöd den 

behöver “i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen” (3 kap 

8 § skollag). Om eleven trots stödet inte kommer att nå kunskapskraven måste pedagogen göra 

en anmälan om detta till skolans elevhälsoteam. Elevhälsoteamet gör observationer på eleven 

och kan ge extra anpassningar eller särskilt stöd. Om ytterligare åtgärder behövs tar 

elevhälsoteamet i samråd med rektorn ett beslut om en utredning ska göras. Här informeras 

vårdnadshavarna som kan motsätta sig att barnet genomgår utredningen. Beslutas att en 

utredning ska göras genomförs fyra oberoende bedömningar; pedagogisk, social, psykologisk 

och medicinsk (Skolverket, 2013).  
 

När alla bedömningarna är gjorda samlas representanter för bedömningarna gällande analys av 

resultaten. De fyra oberoende bedömningarna som utförts bör peka åt samma riktning om 

individen ska bedömas ha en utvecklingsstörning. Om intelligenskvoten understiger IQ 70 kan 

det indikera att individen har en utvecklingsstörning som till 90 % av fallen anses bero på en 

hjärnskada. I många fall innebär att individen även får motoriska-, sensoriska- och medicinska 

nedsättningar. I Sverige graderas utvecklingsstörning i tre olika klasser: grav-, måttlig- och 

lindrig utvecklingsstörning (Ineland m.fl. 2009). Det är rektorn som sammanfattar 

bedömningarna och beslutar om åtgärder. Visar bedömningarna att eleven har en 

utvecklingsstörning har eleven rätt att mottagas i grundsärskolan. Därefter har rektorn ett samtal 

med vårdnadshavarna angående alternativ och därefter verkställs beslutet (Skolverket, 2013). 
 

2.2.2 Elevers rättigheter 

Elevers rättigheter har under tid förändras därför inleds stycket med en historisk genomgång.  

2.2.2.1 Elevers rättigheter över tid 

Synen på elevers olikheter och dess behov av särskilt stöd har ur ett historiskt perspektiv 

varierat beroende på rådande värderingar och samhällssyn. Personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning har genom historien betraktats som sinnesslöa, imbecilla eller idioter och 

hade då sin placering på ålderdomshem, mentalsjukhus eller i skolhem, vilka alla var i 

landstingets regi (Ineland m.fl., 2013). Kommunerna tog år 1996 över huvudmannaskapet för 
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särskolornas verksamhet eftersom alla individer skulle ses som kommuninvånare. Alla invånare 

skulle få tillgång till utbildning och stöd oavsett funktionsnedsättning, vilket skulle leda till 

bättre levnadsvillkor för individer med utvecklingsstörning. I samband med att särskolan 

kommunaliserades uppmärksammades normaliseringsprincipen som betonade att den fysiska- 

och sociala miljön skulle normaliseras och inte individen. Även delaktighet, tillgänglighet och 

inkludering blev nya begrepp för den politiska diskursen i Sverige (a.a). 

Då det gäller internationella styrdokument antog FN:s generalförsamling år 1993 ett förslag 

som gällde rättigheter men även möjligheter för personer med funktionsnedsättning, där 

jämlikhet, delaktighet och tillgänglighet blev ledord. År 2007 undertecknades en ny FN-

konvention där tyngdpunkten låg på att undanröja olika hinder som finns för individer med 

funktionsnedsättning för att få tillgång till de mänskliga rättigheterna. Genom FN:s 

barnkonvention uttrycks barns rätt till utbildning och att utbildningen bland annat ska syfta till 

att utveckla alla möjligheter och att barnen ska förberedas till ett ansvarsfullt liv i samhället 

(Ineland m.fl., 2009).          

Även genom Salamancadeklarationen betonas att alla elever ska ges rättighet att vara delaktiga 

i utbildningar och rättighet till undervisning på lika villkor. Genom deklarationen 

uppmärksammades begreppet inkludering som centralt, där syftet var att skapa en skola för alla. 

Enligt deklarationen innebär det att skolan ska åstadkomma inkluderande lärandemiljöer för 

alla elever. Skolan ska förändras och anpassas efter eleven och inte tvärtom vilket ligger helt i 

linje med den kommunalisering av grundsärskolan som skedde på 1990-talet. 

Salamancadeklarationen konstaterar att de skillnader som finns mellan människor är normala 

och det är alla elevers rättighet att få utvecklas (Ineland m.fl., 2009). 

Mot bakgrund av vad som belyses i dessa dokument bör pedagogerna ha kunskap om elevers 

olikheter och olika behov av stöd. Samtidigt har skolan ansvar för alla elevers utveckling och 

likvärdiga utbildning vilket innebär att pedagogerna också måste kunna se möjligheterna som 

finns (Persson, 2013). Då det specialpedagogiska fältet är komplext bör pedagogerna se vad 

som kan göras på individ-, grupp- och organisationsnivå för att gynna varje elevs lärande och 

utveckling vilket är elevens rättighet. I likhet med Ineland m.fl. (2009) poängterar både 

Jakobsson & Nilsson (2011) och Persson (2013) att undervisningen ska anpassas utifrån varje 

elevs behov och förutsättningar 

2.2.2.2 Elevers rättigheter idag  

Alla barn i Sverige har skolplikt från höstterminen det år barnet fyller 7 år. Detta ger en rättighet 

till en utbildning inom någon av Sveriges skolformer. Skolplikten upphör efter vårterminen på 

det nionde skolåret. Grundsärskoleelever har rätt till att förlänga sin skolgång med två år om 

eleven inte uppnått de lägsta kunskapskraven (Skolverket, 2012a). Eleven har rätt till att veta 

sina rättigheter och skyldigheter inom skolan. Eleven har också rätt att veta vilka mål 

utbildningen har och vilka krav skolan ställer. Detta är en förutsättning för att eleven ska kunna 

påverka och ha inflytande över sin skolgång vilket också är en rättighet som eleven har 

(Skolverket, 2011b).  
 

Rosenqvist (2013) belyser det relationella perspektivets framväxt inom skolan. I dagens 

utbildningssituation påtalar han att perspektivet motverkas av kraven på bedömning, 

utvärderingar och olika former av kvalitetssäkringar. Då fokus hamnar på resultat istället för på 

kvalitet framhåller han ett dilemma (a.a). Även Eriksson Gustavsson, (2015) kommenterar de 

nuvarande styrdokumentens betoning på utbildning jämfört med det omsorgsfokus som tidigare 
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rådde inom grundsärskolan. Läroplanernas tydlighet av innehåll med fokus på kunskapskrav i 

respektive ämne innebär att pedagogerna står inför ett utvecklingsarbete. 

. 

2.2.3 Likvärdig utbildning 

“Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till likvärdig utbildning” (Skolverket, 2016a). 

Likvärdighetsbegreppet inom skolan kan delas upp i tre aspekter. Den första aspekten handlar 

om lika tillgång till utbildning. Detta innebär att oavsett var eleven bor eller vilken social och 

ekonomisk bakgrund eleven har, så har eleven rätt till utbildning. Den andra aspekten handlar 

om lika kvalitet på utbildningen (Skolverket, 2012b).  I skollagen står det att “Utbildningen 

inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform” (1 kap. 9 § skollag 2010:800). Den 

tredje aspekten handlar om att utbildningen ska vara kompletterande, som exempelvis 

ogynnsamma hemförhållanden (Skolverket, 2012b).  

Trots allas olikheter har samtliga elever rätt till en likvärdig utbildning och att få tillgodogöra 

sig kunskap. I enlighet med skollagens reglering ska skolan finnas till för alla elever där var 

och en ska mötas efter sina förutsättningar i en likvärdig utbildning (Skollagen, 2010). 

Skollagen stadgar att oavsett vilket eller vilka behov en elev har har denne rätt till stöd och 

stimulans i sin utveckling. Skolan ska sträva efter att “uppväga skillnader i barnens och 

elevernas förutsättningar” (1 kap. 4§ skollag (2010:800)). En motsättning i det svenska 

skolsystemet när det gäller likvärdig utbildning är att trots att en elev har rätt till särskilt stöd 

och anpassningar efter elevens förutsättningar måste alla elever nå målen samtidigt, vilket kan 

ställa till svårigheter för elever där lärandet tar tid (Swärd & Florin, 2014; Skolverket, 2014a). 
 

Även fast alla elever har rätt till en likvärdig utbildning är det inte alltid så i praktiken. En 

undersökning av Skolinspektionen (2009) visade på uppenbara brister gällande elever med 

funktionsnedsättningar och deras möjlighet till likvärdig utbildning. En orsak ansågs vara 

pedagogernas bristande kunskap om olika funktionsnedsättningar och dess påverkan på 

inlärningen (Skolinspektionen, 2009). Gadler (2011) instämmer och likt Assarsson (2007) 

påpekar de att en annan förklaring är att det numera är kommunerna med dess tjänstemän som 

tolkar de statliga styrdokumenten och organiserar verksamheten efter statens intentioner med 

likvärdig utbildning. Det är sedan i sin tur skolorna med dess pedagoger som ska utföra 

handlingar så att eleverna når målen. Assarsson (2007) skriver vidare att pedagogernas 

tolkningar görs på deras erfarenheter och kunskaper som de förvärvat. Även i en rapport från 

Skolverket konstateras att lokala tolkningar är en bidragande orsak till att den likvärdiga 

bedömningen skiljer sig åt mellan landets olika skolor. När kommunerna styr väljer varje 

kommun hur mycket resurser som ska satsas på skolan vilket kan skilja mellan landets skolor 

(Skolinspektionen, 2009).  Gadler (2011) betonar att beroende på hur enskilda kommuner tolkar 

begreppet likvärdig utbildning och hur de sedan organiserar skolans verksamhet i förlängningen 

påverkar enskilda elevers möjlighet till likvärdig utbildning och deras möjlighet att nå 

kunskapskraven. Vilken kompetens som finns i kommunen och bland personalen på den 

enskilda skolan blir således avhängigt elevers rätt till likvärdig utbildning. Styrdokumenten så 

som skollag, läroplaner, kursplaner, finns till för att styra skolan mot demokratiskt bestämda 

mål för att på så sätt säkerställa alla elevers rätt till likvärdig utbildning. Å andra sidan finns 

detta tolkningsutrymme då det som står skrivet ska tolkas av enskilda pedagoger och skolledare 

(a.a).   
 

2.2.4 Likvärdig bedömning 
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I Skolverkets “Allmänna råd för planering av undervisningen” tydliggörs arbetet kring 

bedömning. Det beskrivs att alla bedömningar ska göras i relation till kunskapskraven och 

därför bör pedagoger, för att kunna göra helhetsbedömningar, kontinuerligt analysera elevernas 

uppvisade kunskaper. Hur elevens prestationer bedöms bör diskuteras och analyseras av den 

pedagogiska personalen på skolan (Skolverket, 2011a). 
 

“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. Lärare behöver därför regelbundet diskutera och analysera hur de 

bedömer elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Detta kan till exempel ske genom att 

lärare gemensamt diskuterar och samlar en variation av elevarbeten som representerar kravnivåerna. 

Sådana diskussioner och analyser bidrar till att lärarna utvecklar sin bedömarförmåga och förtrogenhet 

med kunskapskraven och främjar därmed en likvärdig och rättvis bedömning av elevernas kunskaper.” 

(a.a s. 25) 
 

2.2.4.1 Undantagsbestämmelsen i grundsärskolan 

Undervisningen ska vara likvärdig, inom varje skolform, för alla elever. Eftersom alla har olika 

förutsättningar för lärande och om det finns särskilda skäl, har pedagogen rätt att vid 

betygsättning “bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet 

av årskurs 6 eller 9” enligt skollagen kapitel 11 23a §. Detta går under undantagsbestämmelsen, 

ibland även kallad pysparagrafen, som gör det möjligt för elever med en funktionsnedsättning 

att uppnå kunskapskraven. Undantagsbestämmelsen får endast användas vid betygsättning och 

inte i undervisningen. För att använda bestämmelsen måste det finnas ett särskilt skäl 

(Skolverket, 2015a). Särskilt skäl beskrivs i skollagen i kapitel 11 gällande grundsärskolan som 

en  

“funktionsnedsättning, utom elevens utvecklingsstörning, eller andra liknande personliga 

förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna 

nå ett visst kunskapskrav. Utvecklingsstörningen får dock beaktas om det finns synnerliga skäl.” 

11 kap. 23 a § skollag (2010:800). 
 

Det är betygssättande pedagog som bestämmer om undantagsbestämmelsen ska användas men 

pedagogen bör samråda med rektor. Innan bestämmelsen används ska skolan sett till att eleven 

fått tillgång till anpassningar och särskilt stöd, att skolan erbjudit olika bedömningsalternativ 

och sett till att det är en tillgänglig skolmiljö för eleven. Det är endast en liten del av 

kunskapskravet som pedagogen kan bortse från där elevens utvecklingsstörning endast kan ses 

som en orsak om det finns synnerliga skäl, vilket är väldigt restriktivt (Skolverket, 2015b).  

2.2.5 Sambedömning  

Enligt Skolverket (2014b) innebär sambedömning att pedagoger samarbetar kring bedömning. 

Pedagoger gör tolkningar och genomför analyser i flera steg, initialt tolkas styrdokumenten, 

därefter undervisar och väljer pedagogen uppgifter som eleven ska genomföra, dessa analyseras 

och bedöms sedan av pedagogen. Eftersom alla elever har rätt till en rättssäker bedömning krävs 

det att pedagoger gör sambedömningar som således kan ses som ett sätt att öka likvärdigheten 

i bedömningen. Vidare konstaterar Skolverket att följande faktorer gynnar sambedömningen 

bland pedagogerna: 
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 fokuserar på att analysera och diskutera konkreta elevexempel 

 låter olika åsikter komma fram och alla i gruppen får komma till tals – avvikande 

uppfattningar ses som en tillgång snarare än ett hinder 

 har en tydlig struktur för själva sambedömningssituationen (t.ex. fasta tider, lokaler och 

arbetsgång) 

 har ett tydligt ledarskap i sambedömningsgrupperna som håller ihop diskussionerna 

 deltar i sambedömning både inom den egna skolan och med andra skolor 

 använder pågående elevarbeten i sambedömningen, för att ge diskussionen ett ökat 

fokus på bedömningens formativa syfte 

 utgår från elevexempel som representerar en stor bredd av prestationer och elever med 

olika bakgrund, så att lärarna kan använda sina erfarenheter från sambedömningen när 

de bedömer nya elevexempel 

 fördjupar diskussionen genom att använda tillgängliga stödmaterial på ett flexibelt sätt. 

(Skolverket, 2014b) 

Jönsson & Thornberg (2014) diskuterar begreppet likvärdighet, vilket de framhåller som starkt 

kopplat till resultat och måluppfyllelse bland eleverna. Författarna anser att det är en 

konsekvens av den mål- och resultatstyrda skola som infördes under 1990-talet. Detta 

perspektiv på begreppet likvärdighet innebär att elevernas likvärdiga prestationer bör få samma 

bedömning oavsett vilken pedagog som utför bedömningen. Vidare konstaterar de att då 

pedagogerna kontinuerligt arbetar med sambedömningar, både tolkningar av styrdokumenten 

och bedömningar av elevernas prestationer, finns det förutsättningar för gemensam förståelse 

och djupare samsyn i pedagogernas bedömningar. 

 

2.2.6 Kollegialt samarbete 

Skolan idag utgörs mer än tidigare av kollektiva uppgifter och skolutvecklingsfrågor. Då 

pedagoger ställs inför dessa uppgifter innebär det att alla måste dela sin kunskap för att utveckla 

gemensam förståelse på skolan (Lauvås m.fl., 1997). Att reflektera över sin arbetsmetod, att 

dela med sig av kunskaper och lära av varandra genom att se varandras undervisning kallas för 

kollegialt lärande. Genom att pedagoger sätter upp gemensamma mål där de har elevens lärande 

i fokus och reflekterar över både sitt eget och andras arbete nås kollegialt lärande (Falk 

Lundqvist m.fl., 2014 och Hattie, 2012). Det kollegiala arbetet utvecklar både pedagogernas 

kunskap och kompetens. Pedagoger har var och en stora kunskaper och resurser som inte tas 

tillvara i praktiken. Det talas om pedagogers tysta privata förtrogenhets kunskap som den 

enskilde pedagogen innehar. Traditionen i skolan har inte varit att dela sin kunskap eller att 

utveckla ny kompetens gemensamt. Pedagogernas gemensamma kunskapsbas, yrkeskunskap 

och yrkesspråk ökar i och med det kollegiala lärandet, vilket är en stor vinst. Då pedagogerna 

tillsammans reflekterar över verksamheten sker utveckling samt genom att använda det 

kollegiala lärandet som redskap för att utveckla kompetensen och kunskapen i skolans praktik 

(Lauvås m.fl., 1997). 
 

Hattie (2012) belyser att när pedagogerna tillsammans håller samarbetsinriktade diskussioner 

med kollegor, analyserar och reflekterar över undervisningen tillägnar pedagogerna sig ny 

kunskap gällande metoder och verktyg. Genom kollegialt lärande kan lärarna lösa svårigheter 

de möter i lärandet och utveckla en likvärdig utbildning. Det gäller att se sambandet mellan 

inlärning, undervisning och bedömning samt att använda sig av formativ bedömning för att nå 

bra resultat (a.a). De centrala aspekterna i formativ bedömning är det tydliggjorda målet, 
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elevens kunskaper i förhållande till målet och hur eleven ska närma sig och nå det uppsatta 

målet. Funktionen av den formativa bedömningen innebär att eleven ska ges återkoppling som 

är relevant och som stödjer elevens utveckling och lärande. Formativ bedömning kan också 

beskrivas som bedömning för lärande där samspelet mellan elev och lärare betonas, där eleven 

själv reflekterar över sitt lärande. Vidare skriver Lundahl & Folke-Fichtelius (2010), att då 

lärare tillsammans för diskussioner kring lärande bedömning utvecklar de även sin 

undervisning. Bedömning för lärande innebär att medvetandegöra eleven om vad som är 

kvalitet i skolarbetet, lära sig att lära. Hattie (2012) betonar även att pedagoger måste diskutera 

sin påverkan på eleverna. Pedagoger påverkar olika elever på olika sätt och det är viktigt att 

vara medveten om det och tillsammans diskutera hur bemötandet av eleverna ska ske (a.a). När 

undervisningen analyseras tillsammans av pedagoger leder det till ett bättre resultat hos 

eleverna. Grunden är att kollegor tillsammans, på ett systematiskt sätt, tillägnar sig kunskaper 

och färdigheter (Skolverket, 2016b).   

Dock kräver det kollegiala arbetet tid och struktur för att nå utveckling (Lauvås m.fl., 1997). 

Persson (2013) och Swärd & Florin (2014) beskriver hur pedagoger borde arbeta mer 

tillsammans och våga lära av varandra och se saker ur olika perspektiv. Att våga ge och få kritik 

av varandra är ett bra sätt för att förbättra undervisningen och utveckla skolan. Även Jakobsson 

& Nilsson (2011) poängterar att skolan utvecklas genom kommunikation och samverkan mellan 

alla som arbetar på skolan. Hattie (2012) efterlyser att pedagoger använder mer tid att 

tillsammans planera för att sedan tolka effekterna av sin undervisning. Vidare trycker han på 

vikten av att pedagogerna ska få tid till att ägna sig åt det kollegiala utbytet samt ges 

handledning och lära sig ett kritiskt förhållningssätt. På detta sätt tillägnar sig pedagogerna ny 

kollektiv kunskap som sprids vidare.  
 

Timperley (2013) pekar på viss forskning som endast visar ett svagt samband mellan det 

kollegiala lärandet i relation till ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat bland eleverna 

vilket går tvärs emot vad Hattie (2011) skriver. Å andra sidan belyser Timperley (2013) 

forskning där det kollegiala lärandet har positiv inverkan på elevers lärande och utveckling så 

som Hattie (2012) och även Lauvås m.fl. (1997) framhåller. Denna motsägelse som forskningen 

visar, påpekar Timperley (2013), beror på pedagogens fokus. Då lärarna i kollegiet har fokus 

på elevernas behov och lärande kan nya lärdomar uppmuntras och undervisningen förbättras, 

vilket har positiv inverkan på elevernas lärande.   

Att hjälpas åt att anpassa undervisningen kan leda till att pedagoger hittar lösningar som de 

anser passar till en elev men som visar sig att många elever kan ha nytta av (Swärd & Florin, 

2014). Förr ansågs lärandet vara en individuell process men som mer och mer går mot att 

lärandet sker i interaktion med andra och i ett sammanhang. Därför är det viktigt att pedagoger 

samarbetar så att eleverna inte lär sig en sak i ett ämne och inte kan dra nytta av den kunskapen 

i en annan situation. Pedagoger i särskolan anser att det är ett stort dilemma med att 

individualisera undervisningen för det blir en bekostnad för samspelet i klassrummet 

(Skolverket, 2009). Det är först när pedagoger diskuterar kunskapskraven tillsammans som det 

kan bli en likvärdig bedömning och då också en likvärdig utbildning (Jönsson, 2013). 

2.3 Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Vi kan konstatera att enligt olika styrdokument har alla elever rätt till en likvärdig utbildning. 

Samtidigt ser realiteten annorlunda ut och verkligheten är komplex. Ett steg mot att realisera de 

goda intentionerna är att pedagogerna på skolorna kommer överens om hur de bedömer 

elevernas kunskaper som ett led för att nå en likvärdig utbildning för våra elever. De tolkningar 
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pedagogerna gör är på olika sätt personliga beroende på vilka kunskaper och erfarenheter de 

själva har förvärvat. Eftersom skolan ska vara likvärdig är det nödvändigt att en samsyn mellan 

pedagoger nås. En förutsättning är kollegiala samarbeten där tolkningar och tillämpningar 

diskuteras.  
 

3 Syfte och problemformulering 
Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i grundsärskolan arbetar med 

sambedömning, som ett led, för att realisera en likvärdig kunskapsbedömning. 
 

Hur arbetar pedagoger i grundsärskolan med sambedömning? 
 

Vilka förutsättningar ger huvudmannen pedagogerna och vilka förutsättningar behöver 

förstärkas för att kunna arbeta med sambedömning? 

4 Metod 
Detta kapitel är indelat i fem olika rubriker. Under rubriken metodval redogörs för hur metoden 

för undersökningen valdes. Därefter ges en beskrivning av metoden under rubriken 

metodbeskrivning. Rubrikerna genomförandet och bearbetning ger en beskrivning av hur 

metoden genomfördes och hur bearbetningen av resultat gick till. Avslutningsvis finns rubriken 

metodkritik där för- och nackdelar med metoden presenteras.   

4.1 Metodval 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) har valet av metod för en forskningsuppgift avgörande betydelse 

för resultatets värde och karaktär. Reflektioner över vilken metod som skulle användas har 

gjorts och beslutet blev den kvalitativa undersökningsmetoden fokusgruppsdiskussioner. I 

motsats till en kvalitativ metod finns det kvantitativa, där informationen samlas in till exempel 

med hjälp av enkäter och där resultatet ska kunna mätas, beräknas och kvantifieras (Fangen 

& Sellberg, 2011). För att undersöka syftet; hur pedagoger på olika särskolor arbetar med 

sambedömning för att realisera en likvärdig kunskapsbedömning valde vi att genomföra 

fokusgruppsdiskussioner på tre olika grundsärskolor. Metoden valdes då vi ville komma åt den 

kollegiala processen där pedagogerna kunde inspirera och motivera varandra i diskussionen. Vi 

var också intresserade av det kollegiala utbytet pedagogerna kunde få av varandra i 

diskussionen vilket inte gått att uppnå genom enskilda intervjuer. I studien kunde deltagarna, 

som framöver kommer kallas informanterna, i fokusgruppsdiskussionerna med förenade krafter 

komma fram till en gemensam förståelse genom att de delade tankar och lyssnade på varandra.  

4.2 Metodbeskrivning 

Fokusgruppsdiskussioner är en kvalitativ datainsamlingsmetod där en grupp utvalda människor 

träffas och diskuterar ett ämne som de har gemensamt (Fangen & Sellberg, 2011). Gruppledare, 

forskaren, har några frågor som diskussionen ska handla om. Syftet med en 

fokusgruppsdiskussion är att deltagarna kan fokusera på att ämne och lyfta fram sina olika 

perspektiv som leder till en kollektiv förståelse. Metoden bygger på socialkonstruktivism som 

innebär att människor lär sig i samspelet med andra och att människans förståelse kommer ur 
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interaktioner med andra människor. Det är ur förståelsen av världen där människor inte agerar 

ensamma som fokusgruppsdiskussionerna blir en helhet. I fokusgruppsdiskussioner kan 

deltagarna lära något nytt och bli medvetna om saker de inte varit tidigare. Deltagarnas åsikter 

kan stärkas eller motsägas av andra och de kan få insikt i att andra upplever saker på samma 

sätt som en själv (Ahrne & Svensson, 2015). 

Enligt Fangen & Sellberg (2011) kan interaktion förstås på tre olika sätt i en 

fokusgruppsdiskussion. Interaktionen mellan de olika deltagarna, vad de säger och vilket 

kroppsspråk de använder utgör en interaktionen. En annan är interaktionen mellan olika 

tankesätt och argument i diskussionen och det tredje sättet att förstå interaktionen är mellan det 

som sägs i diskussionen och det sociokulturella sammanhang som råder i fokusgruppen. Genom 

att stötta deltagarna i den första interaktionen leder det till fördjupade analyser i de andra 

interaktionerna (a.a).  
 

För att få en bra diskussion bör miljö och atmosfär vara avslappnat, förtroendefullt och 

ickedömande. Gruppledaren utser en lugn plats där diskussionerna kan utföras ostört och 

inleder diskussionstillfället med att hälsa alla välkomna och förklara (igen) vad syftet är och 

vad som förväntas och vad som inte förväntas av deltagarna. Att berätta att det är deltagarna 

som är experterna på området kan leda till att maktpositionen flyttas från gruppledaren till 

deltagarna och de kan känna sig mer säkra och avslappnade (Fangen & Sellberg, 2011; Ahrne 

& Svensson, 2015). Gruppledarens roll under diskussionen är främst att vara en god lyssnare 

men ska också stötta och uppmuntra diskussionerna och se till att alla får komma till tals. 

Gruppledaren kan ställa frågor som “Kan du utveckla det där?” eller “Hur menar du med det?” 

för att fördjupa diskussionen (Ahrne & Svensson, 2015).  
 

4.3 Genomförande  

Fokusgruppsdiskussioner genomfördes på tre olika grundsärskolor i en medelstor kommun i 

södra Sverige. Skolorna valdes ut genom att ett missivbrev (bilaga 1) skickades till rektorer på 

olika grundsärskolor och de skolor som tackade ja var sedan med i studien. Efter att de tackat 

ja till att medverka mailades diskussionsfrågorna ut till de som av rektorn utsetts till 

kontaktpersoner. Pedagoger på skolorna valdes genom sitt eget intresse ut för att skapa en 

fokusgrupp. Även den enskilda pedagogen fick ta del av den information som skickades ut till 

rektor, samtliga fick således tacka ja eller nej med vår förhoppning om att inte bli påverkade av 

den maktrelation som annars kunde råda i relationen mellan rektor och pedagog. Samtliga 

pedagoger som deltog, hade en grundskollärarutbildning, en av dem var speciallärare och en 

var specialpedagog. Två av informanterna arbetade deltid och resterande heltid. På två av de 

utvalda skolorna arbetade pedagogerna med elevgrupper där eleverna läste efter både 

grundsärskolans och träningsskolans inriktning. Men oavsett vilken inriktning eleven läste efter 

hade pedagogerna ett uppdrag att göra bedömningar av elevens prestationer utifrån Lgrsä 11. 

Alla informanter arbetade med bedömning vilket gör dem till en homogen grupp. Detta kan ses 

som en fördel enligt Ahrne & Svensson (2015) då ämnet var något som berörde alla. 

Gruppstorleken varierade lite mellan skolorna men i varje fokusgrupp var mellan 3-6 

informanter inbjudna vilket enligt Fangen & Sellberg (2011) är ett bra antal då alla kan komma 

till tals vilket kan vara svårt i en större grupp. Antalet är inte för litet utan ger möjligheter till 

vidare diskussioner utifrån informanternas svar (Ahrne & Svensson, 2015).  
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Tillsammans med kontaktpersonen valdes dag och tid för fokusgruppsdiskussionen. Alla 

fokusgruppsdiskussioner genomfördes på respektive skola i en avskild lugn miljö där ingen 

obehörig störde. Innan fokusgruppsdiskussionen började presenterade vi oss själva, återigen 

syftet med arbetet, val av metod samt etiska överväganden. Vi poängterade också att det är de 

som pedagoger som är experter i ämnet och att de under diskussionen inte måste komma fram 

till någon revolutionerande lösning. Syftet var att de skulle delge varandra sina tankar om ämnet 

och skapa en gemensam förståelse. Vi frågade även om de gav sitt samtycke till att deras 

diskussioner spelades in vilket de gjorde.  
 

I de två första fokusgruppsdiskussionerna var fokus på likvärdig bedömning men när vi tittade 

närmare på vad de svarat och vi funderat mer kring vad vi ville komma åt, upptäckte vi att allt 

kretsade mer kring sambedömning. Detta ledde till att både syftet och frågeställningarna 

ändrades så att fokus var på sambedömning. Inför den tredje fokusgruppsdiskussionen lades 

även en fråga (bilaga 2) till angående sambedömning. Efter att vi på Skola 2 fått reda på att det 

skulle hållas en träff för särskolornas personal i kommunen, från årskurs 1 till 

gymnasiesärskolan, gällande sambedömning lades även en fråga till om det vid den sista 

fokusgruppsdiskussionen då denna skedde efter den träffen. 
 

Vi var båda två närvarande vid alla fokusgruppsdiskussioner. Den ena av oss höll i diskussionen 

och ställde de frågorna som förberetts, medan den andra kunde observera och anteckna när 

informanterna använde kroppsspråket för att förtydliga. Under fokusgruppdiskussionen 

observerades även om någon informant inte kom till tals eller inte fick ge uttryck för sina 

åsikter. Då fanns möjligheten att rikta diskussionsfrågor och följdfrågor till de informanterna, 

vilket vi gjorde vid ett par tillfällen. Vid samtliga diskussioner observerades att informanterna 

genom blickar bekräftade varandra och gemensamt förde diskussionerna framåt genom att där 

en informant slutade att berätta fyllde nästa informant på, tankarna och uppfattningarna 

klargjordes och vidareutvecklades. Den samlade erfarenheten av bedömning synliggjordes vid 

diskussionstillfället då informanterna deltog och en gemensam kunskapsbildning utvecklades.  
 

Vi ville med detta metodval starta en diskussion om sambedömning som inte skulle sluta då 

diskussion var över, utan att den skulle leva kvar och finnas med i det dagliga arbetet. Wibeck 

(2010) skriver att fokusgruppsdiskussioner är en bra metod för att starta en process. För att 

skapa denna process valde vi att först genomföra fokusgruppsdiskussionen i slutet av 

vårterminen där informanterna diskuterade hur de arbetar idag, vilka förutsättningar som gavs 

av huvudmannen och vilka förutsättningar som pedagogerna upplever att de saknade och 

önskade. Efter att ha analyserat resultatet upplevde vi att en uppföljning borde göras och vi 

återvände till skolorna vid uppstartsveckorna på höstterminen och genomförde en 

uppföljningsdiskussion. Än en gång togs kontakt med kontaktpersonerna på de tre skolorna. 

Eftersom det var mitt i uppstartsveckorna och vi båda var ganska uppbokade valde vi att 

genomföra uppföljningsdiskussionerna var för sig. Tider bokades in med informanterna och 

diskussionerna genomfördes på samma sätt som vid första tillfället. Även dessa diskussioner 

spelades in och transkriberades. På två av skolorna hade varsin pedagog slutat men diskussionen 

genomfördes med övriga informanter. Vid uppföljningsdiskussionen diskuterades resultatet av 

den första diskussionen, om de planerat någon sambedömning i uppstarten och hur de ville gå 

vidare med arbetet med sambedömning.   
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4.4 Bearbetning 

Fokusgruppsdiskussionerna spelades in och efter transkriberingen analyserades datan utifrån 

studiens syfte. Både Ahrne & Svensson (2015) och Wibeck (2010) framhåller att när 

fokusgruppsdiskussioner analyseras är det informanternas kollektiva förståelse som analyseras. 

Det är inte en sammanställning av vad informanterna sagt som analyseras utan en sammansatt 

bild av deras gemensamma förståelse. Utifrån helheten delas resultatet in i kategorier som 

systematiseras till ett resultat.  
 

När transkriptionerna bearbetades var frågeställningarna, syfte samt Fangen och Sellbergs 

(2011) tre sätt att förstå interaktion på i våra tankar. Interaktionen mellan deltagarna 

observerades under själva diskussionen. Där kunde vi se att informanterna mycket tydligt 

stöttade och förde samtalet vidare genom kroppsspråk och blickar. I de flesta fokusgrupperna 

var informanterna överens och eniga i diskussionerna. När de började diskutera lösningar på 

hur de skulle kunna använda tiden, såg vi hur de använde andra sätt att se på interaktion, olika 

tankesätt och argument. Informanterna var öppna, delgav varandra sina åsikter och berättade 

hur de tänkte. Det tredje sättet att se interaktionen mellan diskussionen och det sociokulturella 

sammanhanget i fokusgruppen sågs genom att de olika grupperna tar upp samma eller liknande 

begrepp. De är alla i grundsärskolans verksamhet och den ser ut på ett visst sätt. Informanterna 

på de tre skolorna upplever att liknande förutsättningar som saknas.  
 

Under arbetet med det transkriberade materialet sågs tydligt att informanterna samtalade kring 

och berörde samma områden på de olika skolorna. Trots att våra frågeställningar var  öppna 

blev innehållet i diskussionerna relativt lika. I det transkriberade materialet markerades område 

för område, vad informanterna sagt, och detta resulterade i att empirin kunde delas upp under 

fyra olika områden. Dessa områden blev sedan våra rubriker i resultatdelen. Empirin från de tre 

första fokusgruppsdiskussionerna handlade i största del om förutsättningar som saknas och ges, 

tid och kursplaner. Empirin från de tre uppföljningsdiskussionerna i fokusgrupperna handlade 

om resultatreflektion, nuläge, samsyn och framtiden.  

4.5 Metodkritik 

En av de största fördelarna med fokusgruppsdiskussioner är interaktionen. Informanterna kan 

dra nytta av interaktionen genom att få nya perspektiv som de kan relatera till och på det sättet 

utveckla diskussionen. Resultatet kan ses som något mer än summan av de enskilda 

informanterna då informanterna kan förklara och ifrågasätta varandra. En annan fördel med 

metoden är att diskussionerna kan ge möjlighet till upptäckande, att det en informant delger gör 

att de andra och eller forskaren upptäcker aspekter av ämnet som de inte tänkt på tidigare. På 

detta sätt kan diskussionen bli ett lärtillfälle då informanterna förklarar och ifrågasätter varandra 

(Wibeck, 2010, Fangen & Sellberg, 2011). 
 

Hur mycket informanterna delar med sig i en fokusgruppsdiskussion kan variera. En del 

människor är benägna att berätta mer när de hör andra berätta medan andra inte vågar berätta 

inför en grupp. Motsatt effekt kan ses vid användningen av enskilda intervjuer. I 

fokusgruppsdiskussioner sker deltagandet på informanternas villkor, de berättar bara så mycket 

de själva vill.  En sak att beakta är att det som sägs i en fokusgruppsdiskussion är inte alltid 

fakta utan subjektiva värderingar. En annan sak är om det tenderar att bli “groupthink” det vill 
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säga att en persons åsikter tar över och de andra faller in i det eller om gruppledaren tar över så 

att det inte blir en diskussion utan en intervju (Wibeck, 2010). 
 

Att filma fokusgruppsgruppsdiskussionerna är ett alternativ som ger möjlighet till fördjupade 

analyser då informanternas kroppsspråk även ger en dimension i analysen (Ahrne & Svensson, 

2015) men för att skydda informanternas identitet valdes att endast spela in en ljudfil av 

diskussionerna.  
 

5 Etiska överväganden  
 

Svensk författningssamling framför att syftet med lag (2003:460) om etikprövning av forskning 

som avser människor, är att respektera alla människors värde samt att skydda den enskilda 

människan. Det står vidare att läsa att informanten skall informeras om: den övergripande 

planeringen för forskningen, syftet med forskningen och de metoder som kommer att användas. 

Information gällande de följder och risker som forskningen kan medföra samt vem som är 

forskningshuvudman ska ges. Likaså att deltagande i forskningen är frivillig samt informantens 

rätt att när som helst avbryta sin medverkan bör tydligt framgå (a.a). 

Under studien har utpekande av informanten i största möjliga mån undvikits, samt val av skola 

och kommun. Det har funnits viss etik att fundera kring då det gäller skyddandet av 

informanternas identitet eftersom personalen på de tre skolorna känner till varandras 

verksamheter och kan förstå hur resultatet uppstått. Trots detta ansågs det lämpligt att 

genomföra studien eftersom det poängteras att studien har riktats mot grundsärskolan som 

verksamhet och inte mot de enskilda pedagoger som medverkade i fokusgruppsdiskussionerna. 

Materialet betraktades som röster i den diskursiva praktiken inom grundsärskolan.  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer låg till grund i denna studie. Etisk medvetenhet 

och ett forskningsetiskt förhållningssätt har varit önskvärt i både planeringen och i 

genomförandet av studien.  I följande fyra huvudkrav redogörs hur de etiska aspekterna synts i 

studien i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011). 

 Informationskravet  

Tidigt i arbetet skickades ett missivbrev (Bilaga 1) ut till rektorerna på olika grundsärskolor i 

en medelstor kommun i södra Sverige. Tre skolor valdes ut där fokusgruppsdiskussioner sedan 

genomfördes. Både i brevet men också initialt vid fokusgruppstillfället informerades 

informanterna om syftet med studien. Likaså förtydligades informanternas uppgift i studien 

samt att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta sin 

medverkan.  

 Samtyckeskravet  

Samtyckeskravet innebar att informanterna i studien hade rätt att själva bestämma om sin 

medverkan, sitt samtycke att delta. Vid fokusgruppsdiskussionen gav alla informanter muntligt 

sitt samtycke till att medverka och sitt godkännande till att diskussionen spelades in. 

 Konfidentialitetskravet  

Genom konfidentialitetskravet skyddades informanterna i det empiriska materialet eftersom vi 

strävade efter anonymitet i största möjliga mån. I studien avidentifierades samtliga informanter, 
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skolor och kommuner. Inspelningarna som gjordes under fokusgruppsdiskussionerna har 

förvarats inlåsta i skåp tills studien var helt färdig, först då förstördes ljud-inspelningarna. 

 Nyttjandekravet  

Nyttjandekravet innebar att de personuppgifter som samlats in endast har används för detta 

forskningsändamål. Redan i början av fokusgruppsdiskussionen förklarades hur det empiriska 

materialet och resultatet var tänkt att användas. Materialet som samlats in kommer endast att 

användas i denna studie som informanterna sedan är välkomna att ta del av. 

6 Resultat 
I denna del av arbetet redovisas resultatet av våra fokusgruppsdiskussioner. Först presenteras 

resultatet från vårterminens fokusgruppsdiksussioner skola för skola. Tankarna kring detta 

empiriska material har resulterat i att först görs en kort beskrivning av respektive skola, hur den 

är organiserad och hur många personer som deltog i diskussionen. Då resultatet analyserades, 

utifrån vad informanterna sagt, konstaterades att samtliga fokusgrupper diskuterade liknande 

och likvärdiga områden. Därför presenteras resultatet under följande rubriker;  

 Förutsättningar som ges 

 Kursplaner 

 Förutsättningar som behöver förstärkas 

 Tid och samsyn 
 

Efter det följer en analys av resultat där empirin från våra uppföljningsdiskussioner 

presenteras.  Även efter denna analys konstaterades att informanternas diskussioner var 

likvärdiga. Olika områden växte tydligt fram och därför strukturerades resultatet under följande 

rubriker:  

 Resultatreflektion 

 Nuläge 

 Samsyn 

 Framtid 
 

De citat som valts anses vara bärande för vad informanterna uttryckte och upplevde gällande 

bedömning. Citaten har lätt redigerats för att göra dem mer läsvänliga. 

6.1 Skola 1  

Skola 1 är en grundsärskola för årskurs 1-6. Skolans organisation bygger på att det finns en 

klasslärare per klass samt några ämneslärare som undervisar i de praktiskt/estetiska ämnena. 

Eleverna på skolan läser helt eller delvis både efter grundsärskolans eller träningskolans 

kursplaner. Fem pedagoger var tillfrågade om deras deltagande i fokusgruppen men samma dag 

som fokusgruppsdiskussionen skulle genomföras fick två av dem förhinder. Diskussionen 

genomfördes med de tre andra pedagogerna. 

6.1.1 Förutsättningar som behöver förstärkas 

Hur likvärdiga pedagogernas bedömningar är och hur mycket sambedömning det sker på skolan 

uttrycks av en informant: 
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“Jag känner att det blir väldigt mycket godtyckligt. Vi har inga gemensamma kartläggningsverktyg här på 

grundsärskolan även om det kanske är på gång men det blir att man sitter i sin lilla vrå och bedömer sina 

elever. “ 
 

Då en elevs prestationer anses svåra att bedöma förs diskussioner tillsammans med någon 

kollega. Informanterna utvecklar tankarna och beskriver vidare att då pedagoger under perioder 

haft delat ansvar för en gemensam klass diskuterades elevernas prestationer och tolkningar av 

kunskapskraven betydligt mer än vad som sker i nuläget då pedagogerna ansvarar för varsin 

klass. Ett undantag är slöjdämnet som ska bedömas som ett ämne men består av två arter: trä- 

och metallslöjd samt textilslöjd.  
 

“I slöjden har vi det så att vi har ett samarbete hela tiden. När vi gör omdömen så gör vi omdömen var för 

sig och så sammanstrålar vi dom.”  
 

Eftersom två pedagoger ansvarar för slöjdämnet sker sambedömning i stor utsträckning men 

också då det gäller tolkningar av kunskapskraven finns ett nära samarbete mellan pedagogerna. 

Informanterna reflekterar också över att inom de praktiskt- estetiska ämnena träffas pedagoger 

från olika skolor, då diskuteras bland annat bedömning och informanten uttrycker: 
 

“Man försöker föra det arbetet vidare så det blir en röd tråd i arbetet med eleven, det ska vara en röd tråd i 

bedömningen också.”  
 

I samband med frågan hur de arbetar med likvärdig bedömning framhåller informanterna 

undantagsregeln som de i enstaka fall använt sig av. Ur ett likvärdighetsperspektiv beskriver 

pedagogerna att det är viktigt med rättssäkerheten för den enskilda eleven och därför har 

undantagsregeln tillämpats. 
 

Tillsammans reflekterar gruppen över att då de medverkade i matematik- och slöjdlyftet gavs 

det vissa förutsättningar för sambedömning i respektive ämne. Genom att det fanns tid avsatt 

för samtal med andra undervisande pedagoger i samma ämne kunde diskussioner om 

bedömningar göras. 
 

Pedagogerna reflekterar också över temaarbeten i samhällsorienterade och naturorienterade 

ämnena som infaller under några veckors tid, ett par gånger per läsår. Vid dessa tillfällen delas 

eleverna in i grupper som olika pedagoger sedan ansvarar för. En förutsättning för att detta 

samarbete ska fungera är att pedagogerna tillsammans har planerat uppgifter efter de 

kunskapskrav som finns. Även viss samplanering i de samhällsorienterade och naturorienterade 

ämnena upplever informanterna att de utöver temaarbetena kontinuerligt har. De beskriver en 

treårscykel där de tillsammans har beslutat vilka områden som ska behandlas respektive år och 

termin. På så sätt anser fokusgruppen att de har samma grund att utgå ifrån när de sedan 

bedömer elevernas kunskaper. 
 

6.1.2 Kursplaner 

Pedagogerna beskriver att de tillsammans brutit ner innebörden av samtliga kunskapskrav i 

mindre delmål i respektive ämne och framför att det på så sätt finns en likvärdighet i vad som 
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ska bedömas. Däremot uttrycker de att kollegiala diskussioner gällande elevers prestationer i 

relation till kunskapskraven mycket sällan förekommer. 
 

Då Lgrsä 11 implementerades prioriterades diskussioner med andra grundsärskolor i 

kommunen. Värdeorden som ligger till grund för bedömningar var centrala i dessa diskussioner. 

Trots att Lgrsä 11 är fem år gammal känner informanterna inte att de prioriterat arbetet med 

Lgrsä 11 på samma sätt som Lpo 94. Pedagogerna uttryckte att de upplevde större säkerhet med 

förra läroplanen som de utarbetat gemensamma matriser efter.  
 

“Samtidigt som man lägger ner det arbetet så har man ju en diskussion så att alla är medvetna om vad som 

står i matriserna. Det är ofta vägen dit som gör att den blir likvärdig.” 
 

Det gedigna arbete som utfördes i samband med att matriserna arbetades fram ledde till en 

samsyn bland personalen på skolan. Detta är en av anledningarna till att de önskar mer avsatt 

tid för att jobba med Lgrsä 11. Informanterna beskriver också att det relativt ofta byts personal 

på skolorna vilket innebär att kontinuerliga möten borde komma till stånd för att tillsammans 

skapa en gemensam grundsyn.  
 

 

6.1.3 Förutsättningar som behöver förstärkas 

Ett upplevt dilemma är att samtliga pedagoger inte är schemalagda under dagen och tiden för 

lärmötena som sker varje vecka. Visionen till nästa år är att samtlig pedagogisk personal 

medverkar på lärarmötet för att arbeta med frågor rörande dokumentation och bedömning. 

Arbetet med gemensam grundsyn gällande likvärdig bedömning konstaterar de är elevernas 

rättighet. 
 

Informanterna uttryckte att de framförallt saknar tid och samtlig pedagogisk personals 

medverkan för att kunna arbeta med sambedömningar i större utsträckning än vad som görs i 

nuläget.  
 

6.1.4 Tid och samsyn 

På frågan om vilka förutsättningar som ges för att pedagogerna ska kunna arbeta med 

sambedömningar reflekterar de över att tiden faktiskt finns avsatt och är schemalagd, periodvis 

varje vecka men under perioder då utvecklingssamtal, omdömen och betyg ska utformas träffas 

pedagogerna varannan vecka. I samband med detta poängterar de att mötestillfället ska rymma 

många olika frågor och olika beslut ska fattas. 
 

Påfallande ofta återkommer informanterna till att de behöver mer tid för att nå samsyn kring 

bedömning av elevernas kunskapsutveckling. Dilemmat som uppstår som en konsekvens av 

bristande samsyn är att pedagogernas uppfattningar varierar stort då eleverna byter klass eller 

stadie.  
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“Eleverna byter klass nästan varje läsår, då kan det också bli svårt. Det märks ju att samsynen inte är samma, 

att man får en annan bild av eleven än vad den tidigare läraren haft och då måste man verkligen ha tid att 

diskutera. Så det är ju inte helt enkelt.” 
 

Å andra sidan konstaterar informanterna att elevernas begåvningsprofil ofta är väldigt ojämn 

och att miljön, inklusive pedagogen, också har stor betydelse för hur väl eleven lyckas i sitt 

kunskapsinhämtande, ofta visar eleven på olika förmågor i olika sammanhang. Därför hävdar 

fokusgruppen att det är önskvärt med fler pedagoger som med sina olikheter och kunskaper ser 

eleverna i olika situationer och sammanhang för att kunna nå samsyn och på sikt göra likvärdiga 

bedömningar. 
 

Då det gäller samsyn mellan olika skolor konstaterar pedagogerna att arbetet är i full gång med 

att utarbeta ett dokument som ska följa eleverna som en röd tråd genom samtliga stadier. Hur 

eleven når kunskapskraven ska framgå i dokumentet, vilket pedagogerna poängterar är en del i 

att nå samsyn kring elevernas kunskapsutveckling. 
 

“Det är viktigt att man har bra dokumentation, att man har dokumenterat att eleven har klarat av detta och 

hur den har klarat av det, på vilket sätt den har klarat av det så att man inte bara skriver att eleven kan 

medverka.” 

6.2 Skola 2 

Skola 2 är en grundsärskola för högstadieelever. Organisationen på skolan bygger på att 

ämneslärare undervisar i flera klasser likt en traditionell 7-9 skola Här var det 4 pedagoger som 

deltog i fokusgruppsdiskussionen.  
 

6.2.1 Förutsättningar som ges 

Pedagogerna kommenterar att de under höstterminen hade schemalagda träffar där det gavs 

tillfälle att diskutera bedömning. Vid de tillfällen då rektorn var närvarande upplevde 

informanterna att diskussionerna varit extra värdefulla och arbetet kring kunskapsbedömning 

utvecklades. Samtidigt konstaterar pedagogerna att liknande kollegiala pedagogiska samtal 

under vårterminen endast blev av när rektorn var närvarande.  
 

Vidare belyses faktorer som kan påverka bedömningen av elevens prestationer. Personkemin 

mellan elev och pedagog samt medicinska faktorer som rör elevens fysiska hälsa nämns som 

faktorer som kan försvåra den likvärdiga bedömningen. De betonar att elevernas uppvisade 

kunskaper kan variera stort beroende på miljö och social kontext. Pedagogerna beskriver elever 

som är svårnådda, inaktiva och som inte visar sina kunskaper. Denna elevkategori bedöms efter 

pedagogens känsla av vilka kunskaper eleven har förvärvat och utvecklat. Därför poängterar 

informanterna den stora vinsten av att kollegor kontinuerligt för samtal gällande eleverna.  
 

“Vi är ju människor allihop och vi gör olika bedömningar även om vi kanske inte pratar om det. Det blir 

kanske mer lika om vi pratar om det än om vi inte pratar om det men det kommer alltid att vara skillnader. 

Man kommer alltid att ha olika relationer till eleverna och se dem i olika sammanhang och olika perspektiv. 

Eftersom vi pratar likvärdig bedömning är det superviktigt att prata med sina kollegor och jag tror att mycket 

av kunskaperna syns i andra ämnen.” 
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Pedagogerna på skolan uttrycker svårigheten i att göra likvärdiga bedömningar men framför 

samtidigt att det är eftersträvansvärt. Genom att samtal förs, kollegor emellan, upplever 

informanterna att förbättringar ständigt görs som utvecklar den gemensamma grundsynen på 

skolan. En förutsättning som nämns är också pedagogens personliga ansvar då det gäller att 

vara insatt i styrdokumenten och att ständigt hålla sig ajour och uppdaterad inför nya beslut som 

fattas på olika nivåer i skolsystemet.  
 

“Man ska sträva efter det, ett strävansmål. I det arbetet går det att göra förbättringar. Man kommer långt 

med att prata om hur man tänker och vara uppdaterad och insatt i styrdokumenten.” 
 

Trots att fokusgruppen anser att gemensamma träffar där bedömning diskuteras är för få, inser 

de att förutsättningarna finns, vilket tydliggörs i följande citat: 
 

“Relativt goda förutsättningar med det nya konferensschemat, problemet är vad vi gör istället.” 
 

6.2.2 Kursplaner 

Informanterna uttryckte under fokusgruppsdiskussionen att de initialt under läsårsstarten fört 

diskussioner gällande värdeorden i kunskapskraven. Kollegorna upplevde att diskussionerna 

varit vägledande för hur de skulle tänka och tolka kriterierna gällande de olika 

kunskapsnivåerna. Ytterligare en aspekt som nämndes under fokusgruppsdiskussionen var att 

elevernas prestationer i förhållande till styrdokumenten blivit fokus under sådana diskussioner. 

Diskussioner som berör tolkningar av styrdokumenten och elevprestationer är något som flera 

av informanterna uttryckte att de önskar fortsätta att samarbeta kring under kommande läsår, 

framförallt under perioder inför att terminsbetygen ska sättas. 
“Förra terminen satt vi och diskuterade begrepp, gemensamma begrepp som finns i olika kursplaner, det 

gjorde vi jättemycket. De feta orden i kriterierna pratade vi mycket om, vad betyder medverka eller bidra 

till, vi kände oss nog lite osäkra. Inför julens betyg satt vi tillsammans men efter det ingenting, trots att vi 

alla fyra önskar det.” 
 

Det har funnits tillfällen under läsåret då träffar gällande diskussioner kring kunskapskraven 

ägt rum mellan olika särskolor. Informanterna uppfattar att tolkningarna av styrdokumenten 

skiljer sig avsevärt åt mellan dessa skolor. Fokusgruppen nämner vidare att hur värdeorden 

tolkats även varierat under samtalets gång på träffarna, och konstaterar att det vore önskvärt 

med fler liknande träffar som även berör bedömning av elevens kunskaper. 
 

“Vi har diskuterat det här med gymnasiet och med mellanstadiet och det jag kan känna är att i de 

diskussionerna kan det pendla under samtalets gång, så det känns inte riktigt klart. Hur tänker vi och tänker 

vi rätt? De här frågorna tror jag fler behöver diskutera än vi fyra här. Vi har önskat fler sådana träffar men 

det har också runnit ut i sanden.” 
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6.2.3 Förutsättningar som behöver förstärkas 

Eftersom pedagogerna inom grundsärskolan har samma myndighetsutövning som pedagogerna 

inom grundskolan då det gäller att sätta betyg, nämns grundskolans stödmaterial för bedömning 

samt nationella prov som exempel på verktyg som gynnar förutsättningarna för att göra 

likvärdiga bedömningar. Gruppen ställer sig frågande till att det finns kommentarmaterial 

gällande kunskapsbedömning i såväl grundskolan som till grundsärskolans inriktning mot 

träningsskolan men motsvarighet inom grundsärskolan saknas. Då nationella prov inte 

genomförs av elever i grundsärskolan reflekterar informanterna över att de i ännu större 

utsträckning har behov av kommentarmaterial med tillhörande exempel från Skolverket. I 

samband med det framför pedagogerna flera exempel på elevprestationer som de anser vara 

svåra att bedöma, där ett kommentarmaterial fungerat som ett kraftfullt stöd.  
 

“Det finns ett väldigt bra kommentarmaterial för träningsskolan, där finns jättebra exempel. Något sådant 

skulle jag vilja ha där de ger exempel på vad är att bidra, vad är att medverka, vad är att resonera.” 
 

“Det får man till exempel med nationella prov, exempel på vad eleven kan ha skrivit. Då kommer jag tillbaks 

till frågan igen, varför får de det men inte vi?” 
 

Vidare utvecklar fokusgruppen tankar om undantagsbestämmelsen som informanterna hävdar 

inte kan tillämpas i grundsärskolan utan endast i grundskolan. Även det faktum att Skolverket 

inte gett ut något stödmaterial för kunskapsbedömning i grundsärskolan tolkas olika av 

pedagogerna som deltar i diskussionen. Åsikterna är uppenbart divergerande och pendlar 

mellan tolkningen att Skolverket verkar ha stort förtroende för den pedagogiska personalens 

kunskaper inom grundsärskolan till andra ytterligheten, att det ändå inte spelar någon roll 

eftersom eleverna i grundsärskolan kommer in på gymnasiet oavsett betyg. Gemensamt kan 

sägas att samlade fallbeskrivningar och exempel från Skolverket eftersöks av fokusgruppen. 
 

Det fokusgruppen gemensamt framhåller som svårigheter och dilemman är avsaknaden av 

kollegor som undervisar i samma ämne. Även bristande kunskap gällande kunskapskraven i de 

ämnen som de inte undervisar i, uttrycks av gruppen, eftersom pedagogerna i grundsärskolan 

behöver en helhetssyn på eleven. 
 

“En förutsättning som vi saknar hos oss är egentligen ämnesöverskridande kollegialt lärande i och med att 

vi undervisar i våra respektive ämnen men vi har inga andra här som undervisar i de ämnena. Jag hade 

önskat att man hade bättre koll på andra ämneskriterier. Egentligen skulle vi ju sitta och göra sambedömning 

med övningsämneslärarna. Alltså varför gör vi inte det?” 
 

Pedagogerna upplever yrket som påfallande ensamt då det gäller bedömning och efterlyser 

därför både matriser och kartläggningsverktyg som kan ge stöd för bedömning. Träffar med 

fokus på bedömning tillsammans med personal från andra grundsärskolor och mellan stadier är 

något som endast upplevs förekomma sporadiskt och kontinuiteten uteblir. 
 

Vidare efterlyses samtal tillsammans med kollegor där elevarbeten i relation till 

kunskapskraven diskuteras. Under diskussionen kommer gruppen gemensamt fram till behovet 

av att kontinuerligt diskutera bedömning.  
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“Mycket samtal mellan kollegor och med andra kollegor. Gärna exempel att man jämför elevarbeten, man 

jämför arbetsmetod och bedömningssätt.” 
 

6.2.4 Tid och samsyn 

 

På Skola 2 finns inga matriser, där kunskapskraven är nedbrutna, vilket innebär att varje enskild 

pedagog skapar sina egna matriser konstaterar fokusgruppen gemensamt. Då pedagogerna 

strävar efter att göra likvärdiga bedömningar i enlighet med Skolverkets intentioner anser 

fokusgruppen att samsynen är en brist. Vidare påtalas saknaden av kollegor som undervisar i 

samma ämne, vilket skulle kunna ses som ett led i arbetet med att tillsammans skapa en 

gemensam grundsyn. Avsaknaden av ämneskollegor resulterar i att pedagoger blir ensamma i 

sina bedömningar uttrycks i gruppen.  
 

“Vi har inte några egna matriser direkt så vi sitter var och en på sin kammare, tyvärr finns det inget bra 

bedömningsverktyg. Framför allt saknar jag kollegor i samma ämne som kan diskutera utifrån de 

premisserna.” 
 

Genomgående under diskussionen poängterar gruppen betydelsen av det kollegiala samtalet 

och tidsaspekten som viktiga faktorer för att nå samsyn i skolan.  
 

Dock påtalar gruppen att de är få pedagoger på enheten och att samtlig pedagogisk personal 

inte är schemalagd under samma tider. Dessutom framför gruppen att andra möten, 

utbildningar/kurser, sjukdomar och att lösa akuta problem som uppstår gör att organisationen 

med endast få pedagoger blir sårbar.  
 

Ytterligare en aspekt som gruppen poängterar är att tiden för konferenser uteslutande ligger på 

eftermiddagstid. Efter händelserika och intensiva dagar tillsammans med eleverna ska kraft 

samlas i kollegiet för analyser, diskussioner och utvecklingsarbete kring elevernas prestationer, 

kunskapsbedömning. Ett förslag är att eleverna slutar tidigare en dag så att det blir en hel 

eftermiddag till konferenstid.  

6.3 Skola 3 

Skola 3 är en grundsärskola med årskurserna 1-10, där majoriteten av eleverna läser 

träningsskolans ämnesområden, medan andra elever följer hela eller delar av grundsärskolans 

kursplan och läser ämnen. De allra flesta klasserna har tvålärarskap, vilket innebär att två 

pedagoger är ansvariga för en klass. Det var fem pedagoger som tackat ja till att vara med i 

fokusgruppsdiskussionen men vid tillfället hade endast tre pedagoger möjlighet att medverka. 

De tre pedagogerna arbetar alla med elever som läser efter träningsskolans kursplan. Två av 

pedagogerna arbetar i tvålärarskap medan den tredje arbetar själv. 
 

6.3.1 Förutsättningar som ges 
 

Fokusgruppen poängterar betydelsen av att kontinuerligt arbeta med sambedömning för att på 

sikt nå likvärdighet, trots det framför de att dessa diskussioner uteblir. Dock belyser gruppen 
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att i samband med att elever byter klass inom samma skola ges tillfälle att diskutera 

bedömningar mellan pedagoger. Att bedömningarna tycks bli olika beror enligt informanterna 

dels på hur kunskapskraven tolkas men även synen på elevernas arbete kan vara olika.   
 

“Vi säger att vi ska hålla diskussionen vid liv, det blir aktuellt när elever inom skolan byter klass för då 

synar man hur andra lärare bedömt. Jag har fått ta över elever från andra klasser och jag har också lämnat. 

Då kan man märka att man kanske tänker lite annorlunda, dels hur man tolkar värdeorden i kunskapskraven 

och dels är det en tolkning av elevarbetet.” 
 

Fokusgruppen diskuterar vidare och kommer fram till att hur de bedömer en enskild elevs 

prestation också står i relation till de övriga eleverna i klassen som får fungera som referensram 

för de olika tolkningar som görs. 
 

En faktor som kan gynna likvärdigheten är att det i flera klasser arbetar två pedagoger 

tillsammans, säger informanterna. Då flera av informanterna arbetat många år i skolan påtalar 

de skillnaden och ser bristen i att inte ha någon kollega inom klassen där resonemang, tolkningar 

och analyser tillsammans kan göras. Vidare uttrycker de det positiva ur likvärdighetsaspekten i 

att ibland byta kollegor inom klasserna. 
 

En gemensam erfarenhet som fokusgruppen beskriver som positiv var matematiklyftet, där 

pedagogerna arbetade med elever i tvärgrupper. Arbete i tvärgrupper ger möjlighet till 

diskussioner kring likvärdig bedömning konstaterar pedagogerna.  
 

På frågan om hur de ser på svårigheten att göra likvärdiga bedömningar anser informanterna att 

de trots allt inte upplever det så betungande eller svårt, samtidigt som de uttrycker en 

tacksamhet över att inte behöva sätta betyg i grundsärskolans inriktning mot träningsskolan. 

Eftersom det endast finns två nivåer, förutom icke godkänd, inom träningsskolans inriktning 

konstaterar pedagogerna att det i de flesta fall är tydligt var eleven befinner sig.  
 

“Att delta eller vara aktiv själv, det är ganska enkelt att bedöma det. I träningsskolan har vi väldigt stor 

spridning på elevernas nivå. Allt från det lilla barnets nivå upp till de som gränsar upp till grundsärskolan. 

Det blir ganska tydligt om man bara deltar och inte själv är aktiv.”  
 

Att det finns bedömningsanvisningar som kan vara till stor hjälp i svårbedömda fall anses av 

informanterna vara mycket positivt. 
 

“Kommentarsmaterialet konkretiserar och ger exempel på hur man kan tänka. Man tänker för svårt ibland 

så jag tycker att det är bra.” 
 

Informanterna är införstådda med vad undantagsregeln innebär, dock är det inget som de 

tillämpat på sina elever, som till övervägande del läser enligt träningsskolans inriktning på 

grundsärskolan. 
 

Personal från kommunens samtliga särskolor, från grundsärskolans årskurs 1 till 

gymnasiesärskolan, möttes i en gemensam nätverksträff under våren för att diskutera samsyn 
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och likvärdig bedömning. Fokusgruppen framför det positiva i att samtlig personal träffas för 

att diskutera viktiga frågor tillsammans och reflekterar över att man alltid lär sig något nytt. 

Däremot ansåg informanterna att träffen var något ostrukturerad utan tydliga mål. 
 

“Det ger alltid något att träffas i nätverk. Jag tror att vi måste prata mer om bedömning på olika stadier och 

på olika nivåer för att nå den röda tråden.” 

6.3.2 Kursplaner 

Informanterna uttrycker att Lgrsä 11 fortfarande känns relativt ny, trots att de varit delaktiga i 

arbetet gällande utförandet av dess innehåll. Då läroplanen sedan togs i bruk skedde ett stort 

implementeringsarbete på skolan, innebörden av värdeorden diskuterades och analyserades. 

Även elevernas olika resultat tolkades initialt tillsammans av kollegorna, vilket upplevdes som 

en trygghet för pedagogerna.  
 

“När läroplanen var ny, när vi implementerade den, så samarbetade vi mycket. Då hade vi verkligen en 

levande debatt kring det här med likvärdig bedömning. Vi dök ner i värdeorden och försökte verkligen att 

analysera dem. Vi delade bedömningar med varandra, tittade på varandras bedömningar och gav exempel 

men sen har det ebbat ut.” 
 

6.3.3 Förutsättningar som behöver förstärkas 

 

För att möjliggöra den likvärdiga bedömningen belyser fokusgruppen rektors och 

skolledningens viktiga roll i utvecklingsarbetet. De efterlyser att få utveckla en ökad 

medvetenhet tillsammans med kollegorna där ramarna ska vara strukturerade och tydliga.  
 

“Jag tror att man behöver en rektor som tar tag i det här för det första, som ger tid, ställer frågorna och ger 

uppdrag. Det är en ledningsfråga. Vi har en bra rektor som är medveten om det här och vill ge oss tid till 

det.” 
 

Under fokusgruppsdiskussionen utvecklar de tankarna och ser även ett egenansvar i att använda 

sig av sina kollegor för att tillsammans nå insikt och kollektiv kunskapsbildning. 
 

6.3.4. Tid och samsyn 

 

Trots att mötestiden är schemalagd, både kontinuerliga veckomöten och månadsmöten, där ett 

uppdrag är att analysera elevernas måluppfyllelse, upplevs tiden som ett dilemma. Mycket ska 

hinnas med men tillsammans försöker pedagogerna prioritera tid för att utvärdera elevernas 

resultat trots att de uttrycker att dessa tillfällen borde bli fler och utvecklas.  
 

“Den tiden måste vi hitta, vi utvärderar elevernas resultat tillsammans med elevassistenterna också 

naturligtvis, att man är flera som tittar på deras resultat borgar för likvärdighet. Det kan vi göra mera.” 
 



 
 

29 
 

Diskussionen gällande hur pedagogerna kan arbeta för att nå samsyn fortskrider och flera 

förslag analyseras i gruppen, vilket belyses i citaten nedan: 
 

“Det skulle finnas något forum på våra pedagogiska träffar.” 
“Det bästa är om man kan diskutera det spontant när man själv verkligen har behov.” 
“Det skulle finnas någon tid då försteläraren är tillgänglig.” 
“Man skulle kanske byta, gå in och bedöma enskilda moment i undervisningen som man sedan diskuterar 

med klassläraren.” 
“Det kan ju vara ett tips att man jobbar i tvärgrupper och blandar olika klasser. Då har man lättare att prata 

bedömningsfrågor sedan.” 
“Man måste ta det väldigt konkret. Alla kanske måste filma varsin sekvens och ta med sig till mötet, sen 

kan man bedöma det.” 
 

6.4 Uppföljningsdiskussion 

Efter sommarlovet direkt i uppstartsveckorna återvände vi till skolorna för en 

uppföljningsdiskussion. Först presenteras resultatet från samtliga av vårens 

fokusgruppsdiskussioner. Därefter fick informanterna diskutera vad de tyckte om resultatet. De 

fick också diskutera om de planerat någon sambedömning i uppstarten och hur de ville gå vidare 

med arbetet med sambedömning.  
 

6.4.1 Skola 1 

På Skola 1 var det en informant som slutat men diskussionen genomfördes med de andra.  
 

6.4.1.1 Resultatreflektion 

Informanterna känner igen sig i resultatet och diskussionen tar fart och tillsammans utvecklas 

tankarna. 
 

“Känner igen sig gör man ju och tanken leder vidare till vikten av det kollegiala lärandet och att samarbeta. 

Sedan kan man sätta bedömning i ett annat perspektiv och fundera på vad det gör med människan, eleven? 

Vad är viktigt i livet? Hur blir jag en självständig människa?” 
 

6.4.1.2 Nuläge 

Diskussionen fortsatte och informanterna framhöll att de kollegiala diskussionerna under de 

pedagogiska träffarna var grunden för att nå samsyn på skolan.  
 

“Att ha ett bollplank är skitviktigt för då blir det en mer rättvis bedömning för eleverna man 

behöver diskussionen, så det här med kollegialt lärande i alla former är ju bra.” 
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6.4.1.3 Samsyn  

Informanterna berättar att rektorerna i kommunens grundsärskolor har sökt och fått medel från 

specialpedagogiska skolmyndigheten, och på så sätt möjliggjort en projektanställning av en 

specialpedagog som vi vill anonymisera och i följande text benämner som N.N. N.Ns uppgift 

är att på olika sätt verka för en ökad likvärdighet och samsyn mellan skolorna. Som ytterligare 

en del i att öka likvärdigheten mellan grundsärskolorna har rektorerna även planerat ett par 

gemensamma dagar under höstlovet där fokus är bedömning. 
 

“Jag tänker att bedömning är ett ämne som är aktuellt och som våra rektorer arbetar för. Det är 

jätteviktigt att rektorerna är samplanerade, veta vad skolorna behöver och vad vi ska få ut av träffen för 

i slutändan ska det gynna våra elever.” 
 

6.4.1.4 Framtid 

På frågan om hur de ser på kommande termins träffar gällande bedömning reflekterar 

informanterna över att intentionen om att öka samsynen finns på flera plan i organisationen. 
 

“Vi har inte planerat innehållet för höstens möten ännu, men jag tänker absolut samplanering men också 

sambedömning, det går ju hand i hand tycker jag. Denna termin är alla schemalagda på våra mötesdagar, 

ingen faller bort och då blir det genast mycket enklare.” 
 

6.4.2 Skola 2 

På Skola 2 var alla informanter som var med i våras närvarande 

6.4.2.1 Resultatreflektion 

 

“Jag tycker inte att det är så förvånande, det var vad jag hade förväntat mej att ni skulle komma fram till, 

med tidsaspekten och att det blir olika bedömningar och att man är själv och inte har någon annan att bolla 

med blir det ju att man kör sitt eget race medans att det kanske blir en annan sak när man måste 

kommunicera.” 
 

Övriga informanter instämde i att de kände igen sig i resultatet. 
 

6.4.2.2 Nuläge 

Informanterna diskuterade länge kring tidsaspekten och försökte hitta lösningar för att utnyttja 

tiden på ett bättre sätt.  
 

“Samtidigt kan jag känna att här är frågan antingen så har vi för lite tid i skolan eller så är vi för dåliga att 

använda den på rätt sätt. Jag hoppas att vi utnyttjar tiden på bästa effektiva sätt men jag tror tyvärr inte att 

vi gör det samtidigt tror jag också att tiden är knapp.” 
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6.4.2.3 Samsyn  

På frågan hur arbetet med sambedömning kommer att fortsätta beskrev de projektet som startat 

i kommunen i våras. Ett projekt där alla kommunens särskolor ska träffas och diskutera likvärdig 

utbildning. Projektet vänder sig till all personal både lärare, pedagoger och assistenter. Den 

första träffen var i våras men tyvärr upplevde informanterna att den var ostrukturerad, utan 

målfokus, men de ser fram emot de två fortbildningsdagarna i höst som ska ägnas åt 

sambedömning.   
 

Informanterna uttrycker att planeringen före en träff är mycket viktig för att skapa 

förutsättningar att alla vill och kan vara med. De kom åter igen in på att vårens träff inte var så 

givande eftersom den inte var tillräckligt planerad.  
 

“Jag tyckte också att den var ett steg i precis rätt riktning det är precis vad jag efterfrågar för 

sambedömning och sen tror jag aldrig att man kommer undan att det är ett par stycken som känner att 

det här rör inte mig. Man kan inte begära att man får hundraprocentig uppslutning i första läget i alla 

fall. Men jag tror det förvärra lite för jag tror det blev en del organisatoriska missar den dagen.” 
 

“Det kunde ha förberetts annorlunda så hade nog chanserna ökat dramatiskt för att få med fler på tåget. 

Det gick lite för fort det hade behövt förberedas lite mer och lite annorlunda så förhoppningsvis så blir 

det ett bättre tillfälle i höst så jag är glad att det ligger ett till.” 
 

6.4.2.4 Framtid 

På Skola 2 har det vid uppstarten inte skett några diskussioner riktade mot sambedömning 

men informanterna uttrycker att de önskar mer och upptäcker att i det långa loppet leder deras 

diskussioner till sambedömning. 
 

“Det vi har tittat på är centrala innehåll och så om vi kan hitta något område som är lika så att vi 

jobbar med samma sak i olika ämnen. Sen hoppas jag att vi fortsätter här men det blir nog närmare 

när det är dags att sätta betygen sen kanske när vi har kniven mot strupen lite mer, så som vi satt 

förra julen.” 
 

“En förlängning av ett sånt samarbete är förhoppningsvis tänker jag att man kan bedöma i olika 

klassrum och olika personer och sen diskutera tillsammans det kan ju ge ganska mycket. Jag tycker 

inte att jag sett detta i mitt klassrum men det har jag i mitt eller mitt ämne, då är det 

sambedömning.” 
 

Informanterna belyser samarbetet mellan skolorna och stadierna. Om skolorna har lika syn på 

bedömning blir överlämningarna lättare och pedagogerna förstår varandras bedömningar. 
 

“Och det tror jag är en vinst att diskutera som tillexempel från en skola där flera av våra elever 

kommer från hur resonerar de kring sina kriterier kring deras nyckelord. Och likadant mot andra 

skolor sen alltså hur har vi tänkt här som gör att dom kommer med det betyget dom har upp dit.”  
 

I samband med samarbetet mellan skolorna diskuterade informanterna projektanställning av 

N.N. Dennes uppgift är under ett år att öka samsynen mellan skolorna.  
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“Hon är spindeln i nätet mellan skolorna och ska öka kvalitet, kvalitetsförbättra kvalitetsbedöma, 

bedöma och hjälpa oss att utvecklas.” 

6.4.3 Skola 3  

På Skola 3 hade en av informanterna slutat men uppföljningsdiskussionen genomfördes med de 

andra.  
 

6.4.3.1 Resultatreflektion 

Informanterna på Skola 3 instämmer i resultatet och konstaterar att det största dilemmat är när 

elever byter skola.  
 

“Man får ju en reflektion till att det är ju verkligen såhär att det är inget jättestort problem så 

länge man är på samma skola. Det blir ett större problem när eleverna byter skola och vi skriver 

så fruktansvärt olika. Då blir det ett problem.” 
 

6.4.3.2 Nuläge 

På Skola 3 framhåller informanterna att arbetet med samarbetet med tvålärarskapet fortsätter. 

Informanterna beskriver hur de nya lärarna som börjat kommer att få en mentor och chansen är 

större när det är nya kollegor att fler frågor lyfts. Att alla inte kan allt leder till att de lär av 

varandra. 
 

“Det kan vara stimulerande att inte alla kan allt utan att man får hjälpas åt, så det ökar också chansen 

för att det blir en bättre sambedömning.” 

6.4.3.3 Samsyn  

Skola 3 påpekar informanterna att det är viktigt att rektorerna har vetskap och är insatta i 

överlämningar. Skola 3 har upplevt om ens vid ett fåtal tillfällen en brist att alla dokument som 

de skickar med vid en överlämning inte når alla personal på den nya skolan. Detta tror de beror 

på otydliga rutiner om överlämning mellan rektorer och lärare.  
 

Skola 3 beskriver också kommunens projekt som något positivt för arbetet med sambedömning. 
 

“Det är ju alla tre särskolorna som har enats om att söka om pengar till en sådanhär projektledartjänst 

och det fick dom så det är ett gemensamt intresse för särskolorna i kommunen.” 
 

Informanterna beskriver hur den projektanställde i kommunen nu har en inläsningsfas på en 

månad där hon ska lära känna de olika skolorna och därefter ska hon vara med på skolornas 

ledningsgruppsmöten, lärarträffar men också vara med ute i klasserna för att se verksamheten.  
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Projektet som pågår nu i kommunen är inte det första organiserade samarbetet mellan olika 

särskolor. Informanterna delger att under uppstartsveckan träffades personal från länets olika 

särskolor för en gemensam fortbildningsdag. Det är en träff där rektorer för länets särskolor 

organiserar fortbildningar för personalen. Under träffen upplevde informanterna att det alltid 

finns områden att diskutera då pedagoger från olika grundsärskolor träffas. 

 

6.4.3.4 Framtid 

I diskussionen om hur skolan arbetar vidare med sambedömning framhåller Skola 3 som har 

tvålärarskap att de i uppstarten har arbetat med sin lärarkollega men sambedömningen med 

andra lärare är inget som sker ofta.  
 

“Vi har ju inget planerat med andra men sambedömning kommer att fortsätta eftersom vi är två lärare 

minst i varje klass.” 
 

6.5 Sammanfattning av resultatet  

Av fokusgruppsdiskussionerna kan konstateras att pedagogerna på samtliga skolor önskar att 

utveckla arbetet gällande sambedömning då de anser att de arbetar alldeles för lite med det. De 

efterlyser därför mer styrning och vägledning i hur det arbetet ska utvecklas såväl på den egna 

skolan som mellan olika skolor för att nå samsyn. 
 

En aspekt för att nå sambedömning som informanterna påfallande ofta kommer tillbaka till är 

tiden. De inser att tiden finns men att den inte är tillräckligt strukturerad samtidigt som de anser 

att mycket av den avsatta tiden går åt till andra saker. En följd av detta är att den kollegiala 

samsynen ofta saknas. Ett exempel som informanterna belyser är att elevernas uppvisade 

kunskaper kan variera beroende på miljö och bemötande av personal, där samsyn bland 

kollegorna skulle gynna eleverna. I de fall där flera pedagoger arbetar i samma klass eller delar 

ämne sker ett större utbyte mellan kollegorna och sambedömning sker.  
 

Informanterna uttrycker även saknaden av bedömningsanvisningar vilket gör att innebörden i 

läroplanen tolkas olika av pedagogerna. Bedömningsanvisningar från Skolverket med exempel 

på hur pedagogerna kan tänka kring de svåra dilemman de ställs inför gällande bedömning av 

elevernas kunskaper efterlyses av informanterna.  
 

Trots att träffen i våras mellan alla grundsärskolor enligt informanterna inte blev lyckad ser alla 

informanter fram emot höstens två gemensamma fortbildningsdagar. Alla informanter påtalar 

den projektanställning som är ett led i att nå samsyn i kommunens grundsärskolor. N.N:s 

uppdrag är att kartlägga särskolornas pedagogiska tillgänglighet i förhållande till styrdokument, 

aktuell forskning och beprövad erfarenhet. 
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7 Diskussion 
Genom att utföra fokusgruppsdiskussioner på olika skolor ville vi ta reda på studiens syfte; hur 

pedagoger i grundsärskolan arbetar med sambedömning för att realisera en likvärdig 

kunskapsbedömning. Diskussionskapitlet inleds med en metoddiskussion där för- och 

nackdelar med metodvalet diskuteras. Därefter kopplas resultat till bakgrunden där diskussioner 

kring likheter och skillnader belyses. Diskussionen struktureras under rubriker som bygger på 

studiens frågeställningar och dess resultat.    

7.1 Metoddiskussion  

Valet av fokusgruppsdiskussioner gjordes främst för att fånga interaktionen mellan 

informanterna och att starta en diskussion som inte slutar efter att vi gått utan som lever vidare, 

vilket vi upplever att vi lyckades med. Det blev bra diskussioner i fokusgrupperna och 

informanterna delade gärna med sig av erfarenheter och de fyllde ofta i efter varandra. De fick 

se sina kollegors olika synsätt på olika saker och kunde därefter delge varandra sina olika 

perspektiv. Vi ville se på särskolan som organisation och inte på enskilda pedagoger och därför 

ansåg vi att metodvalet var bra. En kritik mot metoden är att informanterna kanske inte vågar 

uttrycka sina åsikter i grupp. Vi upplevde dock att grupperna i sig var trygga och diskussionerna 

kändes ärliga och inte forcerade. Vi upplevde också att fokusgruppsdiskussionen inspirerade 

informanterna att fortsätta arbetet med sambedömning. Alla informanterna ville att detta arbete 

skulle fortsätta. 
 

Genom uppföljningsdiskussioner fick informanterna ännu en gång sätta sig in i ämnet och 

diskutera det. Att vi inte från början hade sagt att vi skulle göra uppföljningsdiskussioner kan 

nu i efterhand ses på två sätt. Dels kom vi nu in i den verkliga vardagen och såg att de inte 

planerat något med sambedömning. Det andra sättet är att om vi redan i våras hade bestämt att 

vi skulle göra en uppföljning till hösten, hade pedagogerna eventuellt planerat mer 

sambedömning, vilket kanske hade varit framtvingat. Genom uppföljningsdiskussionen fick 

informanterna tänka till ännu en gång och på så sätt hoppas vi att processen är igång 

7.2 Hur pedagoger i grundsärskolan arbetar med sambedömning 

Skola 1 är organiserad med ensamt klasslärarskap, Skola 2 med enbart ämneslärare och Skola 

3 med till största del tvålärarskap. På Skola 3 finns en pedagog som arbetar själv.  Skola 1 och 

2 och den ensamma läraren på Skola 3 uttrycker att de saknar något för att nå det kollegiala 

samarbetet och sambedömning. De uttrycker att det framförallt är tid, samsyn och en kollega 

att arbeta med som saknas. Lauvås m.fl., (1997) lyfter att pedagoger har stora kunskaper och 

resurser som inte tas tillvara på. Han poängterar att alla måste dela sin förståelse för att en 

gemensam förståelse ska utvecklas. Det krävs enligt Falk Lundqvist m.fl., (2014) och Hattie 

(2012) att pedagogerna sätter upp gemensamma mål och reflekterar över både sitt eget och 

andras arbete för att nå ett kollegialt lärande.  
 

Alla tre skolorna tar upp undantagsbestämmelsen i fokusgruppsdiskussionerna. Skola 1 

tillämpar den ibland, Skola 3 känner till den men tillämpar den ej medan Skola 2 anser att 

undantagsregeln ej kan användas i grundsärskolan. I 11 kap. 23 a § i skollag (2010:800) står 

särskilt för grundsärskolan att undantagsregeln ska användas för att göra undervisningen 

likvärdig för alla. Om det finns särskilda skäl får pedagogen bortse från enstaka delar av 

kunskapskravet. 
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Alla tre skolorna anser att de brister i likvärdiga bedömningar vilket även Skolverkets 

undersökning (2012) visar att flera skolor gör. Två av skolorna berättar att de inte har några 

kartläggningsmaterial men att de önskar men på Skola 1 har de brutit ner kunskapskraven i 

gemensamma matriser. Det finns heller inga bedömningsanvisningar för grundsärskolan vilket 

leder till diskussioner om vilka signaler Skolverket sänder ut. Skolverket (7) betonar att det inte 

finns någon gemensam bedömningspraxis utan att en likvärdighet kan nås med hjälp av till 

exempel nationella prov men de genomförs inte på särskolan.  
 

Alla elever är olika och framförallt berättar personalen på Skola 1 och 2 om allt som kan påverka 

eleven så som miljö, personkemi och socialat sammanhang. Skolorna lyfter att det borde vara 

fler pedagoger som tittar på samma kunskapskrav för att ge en rättvis bedömning till eleven. 

Skolverket (6) betonar vikten av att pedagoger samarbetar så att eleverna kan dra nytta av 

kunskaper i ett ämne i att annat. Ur ett annat perspektiv kan detta kopplas till vad Säljö (2014) 

skriver om utvecklingsstörning. Författaren poängterar att elever med en utvecklingsstörning 

har svårigheter med praktiska, sociala- och skolrelaterade kunskaper då de förstår sin 

omgivning på ett konkret sätt. Även en aspekt som bör tänkas på är att pedagoger påverkar 

elever på olika sätt och att det är viktigt att en diskussion om hur eleverna ska bemötas bör äga 

rum för att nå ett likvärdigt klimat i skolan (Hattie, 2012). 

7.3 Förutsättningar som finns och förutsättningar som behöver 
förstärkas 

Samtliga pedagoger diskuterade samsyn som sen viktig aspekt i sambedömning. De lyfte 

också tid, struktur och en gemensam tolkning av läroplaner som grundläggande faktorer. 

7.3.1 Samsyn 

En viktig aspekt som alla tre skolorna tar upp för att nå likvärdig bedömning i sambedömningen 

är samsyn. Två av skolorna, Skola 1 och 3, upplever att samsyn saknas och det märks framförallt 

när eleverna byter klass. Båda skolorna poängterar att det borde ske ett överlämningsmöte där 

man sitter ner och diskuterar hur eleven nått kunskapskraven. Swärd & Florin (2014) skriver 

att pedagoger borde våga lära sig mer av varandra och se saker ur olika perspektiv. Genom att 

hjälpas åt att anpassa undervisningen kan gemensamma lösningar hittas som inte bara passar 

för en elev utan för många. Även Jönsson (2013), Lauvås (1997) och Jakobsson & Nilsson 

(2011) poängterar att det är först när pedagoger kommunicerar, samverkar och diskuterar 

kunskapskraven tillsammans och delar med sig av kunskap som samsyn på bedömning kan nås. 

N.N.s projektanställning och skolornas gemensamma fortbildningsdagar är ett led i att skolorna 

kan nå en gemensam samsyn. 
 

På Skola 1 uttrycker de att det inte sker några diskussioner kring elevers prestationer. På både 

Skola 2 och 3 efterlyser diskussioner kring elevprestationer kopplat till kunskapskraven för en 

mer likvärdighet i bedömningarna. Precis så beskriver Skolverket (2011) i de allmänna råden, 

att pedagoger bör göra en kontinuerlig analys av elevens uppvisade kunskaper och diskutera 

detta med andra pedagoger. Skola 3 ger förslaget att de kan filma sekvenser av undervisningen 

och titta på gemensamt och bedöma genom sambedömning. Detta arbetssätt, att samarbeta kring 

bedömning är precis vad Skolverket (2014) menar med sambedömning. Sambedömning bör 

ske genom att analysera konkreta elevexempel (a.a). Ett annat förslag var att gå in i varandras 
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klasser och bedöma enstaka moment eller att arbeta i tvärgrupper vilket de gjorde under 

matematiklyftet. De tyckte att det arbetssättet var både roligt och givande men när det var slut 

har de inte arbetat så mer.  
 

Efter fokusgruppsdiskussionerna kan konstateras att alla pedagoger är positivt inställda till det 

kollegiala lärandet och önskar att det skulle ske mer. Detta går att jämföra med det Lauvås m. 

fl (1997) skriver om att traditionen i skolan har inte varit att dela med sig av kunskaper men att 

det behövs mer och mer. Både Lauvås m.fl. (1997) och Hattie (2012) framhåller att det är när 

pedagogerna tillsammans reflekterar över verksamheten som den utvecklas.  
 

7.3.2 Tid och struktur 

Fokusgruppsdiskussioner kan ge möjlighet till upptäckande (Wibeck, 2010, Fangen & Sellberg, 

2011) vilket upplevdes på skolorna. Genom diskussionerna gällande tid, som pedagogerna 

anser att de saknar, kom de fram till att det egentligen finns tid men att den inte är rätt 

strukturerad. En annan sak som blev tydligt i diskussionerna var att alla hade en önskan om att 

arbeta mer med sambedömning. Efter att alla delat med sig av sina erfarenheter i ämnet 

skapades en gemensam bild av att de vill arbeta mer kollegialt och  förhoppningsvis är det något 

som informanterna kommer att prioritera framöver. Ur ett sociokulturellt perspektiv ser vi att 

fokusgrupperna har gett en gemensam förståelse som skapats i diskussionen mellan 

informanterna.  
 

För att det kollegiala arbetet ska fungera betonar Lauvås m.fl. (1997) tid och struktur. Även 

Hattie (2012) poängterar att pedagoger bör få tid till att gemensamt planera undervisningen och 

till att tolka effekterna av undervisningen. De tre skolorna är överens om att för att kunna arbeta 

med sambedömning för att nå en mer likvärdig bedömning krävs tid. Tid som är avsatt för detta 

och inte på en konferenstid som kan fyllas med andra saker. Under diskussionen konstaterar 

Skola 1 och 3 att det egentligen finns tid men den måste struktureras. De poängterar också att 

det kan vara svårt vid ett visst möte som bestämts för flera månader sedan kunna göra något 

konkret, det vore bäst om dessa möten kunde ske när det finns ett behov. Skola 3 tar upp eget 

ansvar som en viktig del i att få tid till sambedömning och att använda sina kollegor som resurs. 

Både Skola 1 och 2 beskriver hur vårens möten har fyllts med andra saker eller att mötet inte 

blivit av då någon varit på semester, varit sjuk eller inte varit schemalagd. Det är mycket sårbart 

med diskussionsträffar eftersom det är små enheter och få pedagoger. 
 

Framförallt Skola 2 och 3 men även till viss del Skola 1 poängterar att ledningen är viktig för 

att det ska bli av att likvärdig bedömning och sambedömning blir av att diskuteras. Det krävs 

tydlig ledning som ger tid och bestämmer vad som ska diskuteras. Enligt Skolverket (2014) är 

en viktig faktor för att sambedömning ska fungera att det finns en tydlig struktur så som tid, 

lokaler och arbetsgång. 
 

7.3.3 Läroplanerna 

Alla tre skolorna hade vid införandet av den nya läroplanen Lgrsä 11 fått mycket avsatt tid för 

att implementera den. Pedagogerna på den enskilda skolan träffades men de träffade även 

pedagoger från andra grundsärskolor för att diskutera vad värdeorden i kunskapsplanen står för. 

Informanterna berättade att hur värdeorden tolkades kunde växla under samtalets gång, vilket 
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kan innebära groupthink. Trots detta arbete och att det gått fem år sen läroplanen kom, känner 

sig inte pedagogerna på någon skola sig säkra och alla önskar mer tid till diskussioner om hur 

de ska tolka värdeorden. Skola 2 hade träffar i början av december där värdeorden diskuterades 

och de önskar fler träffar men det är inget arbete som pågår kontinuerligt. Skola 2 och 3 tar upp 

att de inte har koll på andra läroplaner. På Skola 2 går diskussionen kring att de endast kan sin 

egen läroplan och det specifika ämne som de undervisar och är behöriga i. På Skola 3 går 

diskussionen kring att de inte kan kursplanerna för högre åldrar. Gadler (2011), Assarsson 

(2007) och Skolinspektionen (2009) lyfter att i och med kommunaliseringen är det svårt att 

uppnå en likvärdig utbildning. Detta eftersom de statliga styrdokumenten ska tolkas i flera led 

och det är varje kommun som väljer hur mycket de ska satsa på skolan. Därefter ska varje skola 

tolka uppdraget och slutligen är det varje enskild lärare som ska genomföra undervisningen.  
 

8 Avslutande reflektion 
Informanterna vi mötte bekräftade att ämnet sambedömning är mycket angeläget och de 

uttryckte också en önskan om att diskussionerna ska fortsätta på olika plan allt från arbetslagen 

på skolan, mellan stadier och mellan skolor. Vi kan också poängtera att våra  informanter, anser 

att en grundsten är rektorernas gemensamma ambition kring att skapa samsyn mellan 

pedagogerna i grundsärskolan i den aktuella kommunen, vilket är en förutsättning för att på sikt 

nå likvärdig bedömning. Vi, liksom våra informanter anser, att det kan vara svårt att få igång 

sambedömning utan en tydlig struktur i hur det arbetet ska genomföras. 

Anmärkningsvärt är också att flera pedagoger uttrycker att de önskar kollegor att samtala med 

vilket tyder på att läraryrket fortfarande kan upplevas som ensamt arbete. På Skola 3, där de till 

största del har tvålärarskap, uttrycker pedagogen som arbetar själv att hon känner sig ensam i 

sin bedömning. Kanske blir inte behovsmöten av i samma utsträckning med alla kollegor när 

de är två och två som arbetar tillsammans. Resultatet av vår studie visar också stort behov av 

att pedagogerna på grundsärskolorna får tid för strukturerade diskussioner gällande 

sambedömning för att nå likvärdig bedömning, där det kollegiala lärandet är en förutsättning. 

En skillnad mellan skolorna som visar på att den kollegiala samsynen saknas är att de inte är 

överens om undantagsregeln går att använda i grundsärskolan. Där ser vi hur olika en text kan 

tolkas och därför behövs tydligt material som vägleder oss i lagtexter och styrdokument och 

även träffar där vi tillsammans diskuterar hur texterna ska tolkas. Riksdagens och regeringens 

intentioner gällande såväl undantagsregeln som styrdokumenten tolkas i flera led, från staten 

via de olika kommunerna, skolorna och de enskilda pedagogerna för att slutligen vara underlag 

för bedömning av eleven.  
 

Tydligt är också att bedömningsanvisningar från Skolverket efterlyses av pedagogerna för att 

ge vägledning i hur de kan tänka kring bedömningen av elevernas kunskapsutveckling för att 

minska att individuella tolkningar görs. Det finns inte samma utbud av kartläggningsmaterial 

som det finns för grundskolan och det genomförs heller inte några nationella prov i 

grundsärskolan.  
 

Då informanterna framhåller de höga kunskapskraven i grundsärskolan är det av ännu större 

vikt med kontinuerligt samarbete mellan kollegorna. Dels för att tillsammans göra tolkningar 

av vad som faktiskt står skrivet men även för att finna stöd i varandra. Under 

fokusgruppsdiskussionerna diskuterades även svårigheten gällande betygssättning samt varför 

betygen egentligen finns i grundsärskolan. Ytterligare ett dilemma som upplevdes var 
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svårigheten att bedöma om en elev som är mottagen i grundsärskolan rimligtvis borde följa 

träningsskolans inriktning istället för grundsärskolans inriktning. En konsekvens av att 

styrdokumenten är mycket kravfyllda blir att elever tidigt sorteras och att ett urval sker. Vi 

upplevde att informanterna hade ett stort behov av kollegiala träffar med olika fokus, med eller 

utan bedömning.  
 

Här står vi nu med pedagoger som önskar mer samarbete med kollegorna, tydligare styrning 

från ledningen och efterlyser bättre material från Skolverket som kan underlätta och hjälpa dem 

till likvärdig bedömning. Sambedömning ligger i tiden och pedagogernas önskan om mer tid 

och styrning har gett resultat. I kommunen har ett projekt startats upp där likvärdig bedömning 

är i fokus. Under tiden som detta arbete skrevs genomfördes en gemensam träff för alla 

kommunens pedagoger inom särskolan. Denna träff gav enligt informanterna inte så mycket då 

denna inte hade någon tydlig styrning utan det var upp till pedagogerna själva att börja 

diskussionen. Men utvärderingen av träffen ledde till att det till hösten kommer vara en 

tvådagarskonferens med föreläsningar och arbetspass med tydlig struktur och mål för att främja 

arbetet med likvärdig bedömning. Det har även anställts en person, N.N som ska vara spindeln 

i nätet mellan kommunens särskolor. N.N  ska kvalitetsutveckla verksamheten och stötta och 

hjälpa pedagogerna i deras arbete kring sambedömning och likvärdig bedömning. I samband 

med diskussionerna gällande samsyn mellan skolorna i kommunen framför informanterna 

rektorernas intention att nå detta på olika plan i organisationen. Numera tillhör samtliga 

grundsärskolor samma område i kommunens organisation. Om ytterligare något år ska även 

den fysiska närheten mellan skolorna öka, då två av skolorna ska slås samman eftersom beslut 

om en ombyggnation finns.  
 

På skolorna är tankarna kring sambedömning igång och vi kan inget annat än, som en av 

informanterna uttryckte, instämma i det komplexa arbetet gällande sambedömning; “Så det är 

ju inte helt enkelt”. Ett förslag till fortsatt forskning är deltagarbaserad aktionsforskning som 

innebär att forskning bedrivs tillsammans med pedagogerna och en gemensam kunskap 

utvecklas (Andersson & Larsson, 2012).  
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Bilaga 1: Brev 
 

Missivbrev 
 

Hej! 
 

Vi heter Anna-Karin Högvall och Jenny Blom och vi studerar vid Linnéuniversitetet till 

speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning. Nu skriver vi vårt självständiga arbete 

och behöver vi Er hjälp.  
 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur några pedagoger i grundsärskolan arbetar med 

likvärdig kunskapsbedömning och vilka förutsättningar som ges. Vi vill ta reda på hur 

pedagoger arbetar med likvärdig bedömning, vilka förutsättningar som ges och om 

pedagogerna saknar något för att kunna göra en likvärdig bedömning.  
 

Vi har fördjupat oss i ämnet genom att ta del av tidigare forskning men vi vill också få Er bild 

genom en fokusgruppdiskussion. Med fokusgruppsdiskussion menas att 4-6 pedagoger sitter 

tillsammans och diskuterar ämnet likvärdig bedömning. För att underlätta vår analys och vårt 

fortsatta arbete kommer vi att spela in diskussionen 
 

I detta arbete tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att vi 

informerar Er om denna studie och Ert deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

Vi kommer också att så långt det är möjligt att skydda Er identitet och materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt och bara användas i forskningsändamål. 
 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till oss eller vår 

handledare för mer information.  
 

Med vänliga hälsningar 

Anna-Karin Högvall             070XXXXXXX 

Jenny Blom    070XXXXXXX 
 

Handledare 

Lars Holmstrand 
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Bilaga 2: Frågor vid fokusgruppsdiskussioner 
 

Frågor: 

 Hur arbetar ni med likvärdig bedömning i förhållande till vad som står i 

kunskapskraven för respektive ämne? 

 Förekommer ämnesdiskussioner inom klassen eller mellan klasserna? Träffas 

pedagoger mellan olika stadier på skolan för att nå samsyn? Träffas pedagoger mellan 

olika skolor för att diskutera och gemensamt tolka styrdokumenten? 

 Vad krävs för att det ska fungera med likvärdig bedömning/sambedömning? 

 Vilka förutsättningar ges idag för att ni ska kunna arbeta med likvärdig 

bedömning/sambedömning? 

 Saknar ni något för att kunna göra likvärdiga bedömningar? 

 Hur ser ni på svårigheten att göra likvärdiga bedömningar? 

 Vad krävs för att sambedömning ska bidra till ökad likvärdighet? 

 Kan ni ge exempel på något dilemma ni upplevt då bedömningar av elever ska göras? 

 Tillämpar ni undantagsregeln för att ge eleverna likvärdiga förutsättningar att nå ett 

visst betyg eller omdöme? 

 Vad gav träffen den 30/5, där särskolor från kommunen träffades för att diskutera 

bedömning? 
 

 

 

 

Bilaga 3: Frågor vid återträffar 

Vi presenterar initialt resultatet av vår studie och därefter resonerar och kommenterar 

informanterna tillsammans. 
 

 

 Har vi uppfattat er korrekt? 

 Känner ni igen er? 

 Var står ni nu? 

 Har ni planerat/avsatt tid för sambedömning under kommande termin? 

 Hur fortsätter arbetet med sambedömning? 

 Vilka önskemål har ni för att lyckas med sambedömning? 
 

 


