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Sammanfattning  

När Lgr 11 infördes i grundsärskolan hamnade fokus på kunskapsutveckling och kunskapskrav 

mot den tidigare Lpo 94 som var mer inriktad på omsorg. När kraven höjdes genom den nya 

läroplanen så blev betyg och bedömningsfrågorna aktuella även på grundsärskolan.  

Bedömning och betygsfrågor är ofta svåra frågor att hantera för pedagoger i alla skolformer. 

Pedagoger arbetar oftast i någon form av arbetslag, men hur ser samarbetet ut i skolan bland 

pedagoger/kollegor när det gäller bedömning och betygssättning? Det finns inte så mycket 

studier kring hur bedömning och betygssättning hanteras i grundsärskolan, och på grund av 

detta så vill jag få en förståelse för pedagoger ser på dessa frågor. Jag vill genom studien 

vilken betydelsebedömning och betygssättning har i grundsärskolan, hur samarbetet ser ut och 

vilka förutsättningar är viktiga är för ett samarbete i denna fråga. Metoden är kvalitativ med 

semistrukturerade livsvärldsintervjuer. Informanterna var elva stycken, på två grundsärskolor 

och i två olika kommuner. Resultatet har analyserats ur det organisationspedagogiska 

perspektivet, och visar att pedagoger upplever att betyg inte är så viktiga för varken pedagoger, 

vårdnadshavare eller elever. Däremot upplever pedagogerna att formativ bedömning är 

grunden i hela undervisningen då den används för att eleven ska komma vidare i lärandet. 

Vidare ansåg de flesta att de skulle vilja diskutera pedagogiska frågor samt betyg och 

bedömning, men att de ansåg att de inte hade tid för detta. Min analys blev att de inte hade 

organisatoriska förutsättningarna till samarbete. Jag kunde också märka en större 

omedvetenhet hos pedagogerna i vad som styr att de får förutsättningarna till samarbete.     

   

   

Nyckelord:  förutsättningar, intellektuella funktionsnedsättningar, organisationspedagogik, 

pedagoger, samarbete.  
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1. Inledning  

  
  

Sedan kommunaliseringen av skolan på 1990-talet har det blivit standard att organisera 

personalen i arbetslag, detta för att arbetsuppgifterna har ändrats och besluten kommit 

närmare verksamheten (Folkesson, Lendahls Rosendahl, Längsjö & Rönnerman, 2011). Jag 

vet av erfarenhet att det finns många fördelar med att samarbeta med andra pedagoger när det 

gäller läraryrket, inte minst när det gäller bedömning och betygssättning.  

  

När det handlar om elever med intellektuell funktionsnedsättning borde det vara en 

förutsättning att personalen samarbetar för att skolformen ska fungera och ge maximal effekt. 

Alla som arbetar med eleven bör veta vad, hur och varför man ska arbeta på ett visst sätt.   

  

Bedömning menar Jönsson (2011) ska helst fungera så att eleven kommer vidare i sitt lärande. 

Då måste målen kommuniceras med eleven så att den vet vad som är poängen med 

undervisningen. Desto mer konkretiserade mål desto bättre. Enligt Rodina (2007) är det viktig 

att alla förmågor och utvecklingsmöjligheter upptäcks och tillvaratas för att den promaximala 

zonen ska uppnås hos varje elev. Jag tror att erfarenhetsutbyte/samarbete mellan personalen är 

extra viktigt när det gäller elever med intellektuell funktionsnedsättning just när det kommer 

till att använda bedömningen till fortsatt lärande.  

   

Enligt skollagen (SFS 2010:800) kan inte en elev som är inskriven i grundsärskolan få F eller 

underkänt i betyg. Det är vårdnadshavare som bestämmer om eleven ska få ut betyg 

överhuvudtaget. Läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011) liknar på många sätt läroplanen för 

grundskolan med mål och betygskriterier. Eleverna är en heterogen grupp med olika behov av 

stöd och individuella förutsättningar så på det viset kan det vara annorlunda och en stor 

utmaning att betygsätta eleverna i grundsärskolan.  

   

Vidare förstår jag av erfarenhet, att det inte alltid är så att arbetslaget har de förutsättningar 

som behövs för att fungera så att pedagoger upplever stöd i och av varandra. Det är en stor 

vinst för skolan när arbetslagen fungerar som lärande arbetslag där man får kraft av varandra 

(Assermark & Sörensson, 1999; Granström,2006; Shah,2012. Åberg, 1999).  

   

Avsikten är att analysera studiens resultat utifrån organisationspedagogiskt perspektiv. Det är 

en forskningsgren som inriktar sitt fokus på lärandeprocesser och kollektiv kompetens som 

sker på arbetsplatser (Granberg & Ohlsson, 2009, 2011). Detta är intressant eftersom jag då 

hoppas få fram ett resultat som svarar inte bara på att/om/hur samarbetet fungerar med 

bedömning och betygssättning utan ger ett perspektiv ovanifrån varför det fungerar eller inte. 

Det är då i det här fallet pedagogerna tillsammans med skolledning kan lyfta en verksamhet 

och faktiskt göra förändringar som blir bestående.   
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1.1 Syfte och frågeställningar  

  
Syftet är att bidra med kunskap om hur pedagoger i grundsärskolan upplever och samarbetar 

avseende bedömning och betygsättning. Studiens frågeställningar är:  

1. Vilken betydelse har betyg och bedömning anser pedagoger i grundsärskolan?  

2. Hur samarbetar pedagogerna i grundsärskolan kring betyg och bedömning?  

3. Vilka förutsättningar för samarbete anser pedagogerna är viktiga för att kunna 

samarbeta med betyg och bedömning?   

  
   

2. Bakgrund och tidigare forskning  
  
Detta avsnitt inleds med en historisk tillbakablick om hur grundsärskolan sett ut och hur det 

ser ut nu. Avsnittet följs därefter av en begreppsförklaring, tidigare forskning som anknyter 

till frågeställningarna i studien. Detta efterföljs av en genomgång av den centrala begrepp för 

studiens syfte och frågeställningar, dessa är: betyg, bedömning, styrdokument, 

arbetslagsarbete, tid, bedömnings- och stödmaterial, rektorns uppdrag och stöttning, 

kompetensutveckling samt gemensamma mål.  

  
  

2.1 Begreppsförklaring  

  
Samhällets institutioner har benämnt människor med kognitiv nedsatt förmåga skiftande 

genom historien. I skollagen (SFS 2010:800) och i lagen om stöd och service (SFS 1993:387) 

används numer termen utvecklingsstörning. Socialstyrelsen rekommenderar för närvarande är 

termerna intellektuell- eller kognitiv funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2007). I denna 

studie används intellektuell funktionsnedsättning. Samarbete är ett begrepp som kan betyda 

olika saker för olika personer och sammanhang. Det jag menar med samarbete i denna studie 

är när en grupp, fler än tre personer, samlas och för dialog och diskussion kring betyg och 

bedömning. Det kan handla om samtal kring bedömning i stort, hur pedagoger tolkar 

styrdokument till att röra enskilda elever och undervisningsupplägg som ska sträva mot mål. I 

skolans värld kallas detta ofta för arbetslagsarbete. Enligt Jönsson (2011) finns en mängd 

olika namn på arbetsorganisatoriska grupper, bland annat arbetslag och team.   

  
  

2.2 Grundsärskolan förr och nu  

  
För att få en överblick i hur grundsärskolan har fungerat när det gäller betyg och bedömning, 

ges inledningsvis en kort genomgång av skolans historia för personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar.  
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Historiskt har personer med intellektuella funktionsnedsättningar inte setts som fullvärdiga 

samhällsmedborgare. Synsättet som många har haft är att dessa personer är farliga och inte 

har social kompetens. Av den anledningen har skolan/samhället också menat att det inte 

funnits anledning till bra skolundervisning därför har undervisning i skolan begränsats 

(Grünewald, 2008; Szönyi, 2005).   

  

Jönsson (2011), Korp (2011), och Ineland, Molin och Sauer (2013) framhåller att under första 

delen av 1900-talet ville man kunna urskilja elever genom tester för att bestämma 

begåvningsnivån hos eleverna, för att få fram vilka personer som kunde satsas på i olika 

yrken och vilka elever som behövde specialundervisning. Under tidernas gång har samhällen 

växlat i huruvida samhället sett på personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ibland har 

samhället tänkt att de behöver tas om hand, ibland att de kan utvecklas och vara deltagande, 

ibland att de ska rensas ut.   

  

De första och kanske mest kända testutvecklarna hette Binet och Simon (Grünewald, 2008). 

Under senare tid används IQ-tester till att göra den psykologiska utredningen som bestämmer 

om en elev får gå i särskolan. Det är fortfarande så att om en elev har ett resultat under 70 så 

kan denne ha rätt att få gå i grundsärskolan (American Psychiatric Association, 2015).    

   

Forskningen och utvecklingen går hela tiden framåt; det vi till exempel vet i dag om ADHD 

visste de inte för 20 år sedan, detsamma gäller bland annat språkstörningar. Dessutom går 

tekniken framåt som gör att det hela tiden uppfinns nya hjälpmedel som kan vara till gagn för 

denna elevgrupp (Säljö, 2014; Grünewald, 2008). Det innebär att det är viktigt att pedagoger i 

grundsärskolan fortbildas kontinuerligt, på olika sätt, eftersom det kan vara betydande för 

dessa elevers utveckling och livskvalitet. Det vill säga, för att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning ska kunna ta del av den senaste forskningen och utvecklingen, behöver 

pedagoger och skolor hålla sig uppdaterade med denna.   

       

Assarsson, (2007) och Ineland, Molin och Sauer (2013) beskriver att skolplikten blev ett 

faktum i och med omsorgslagen som kom 1967.  Andelen elever i särskolan fördubblades 

under läsåren 1968/69. Detta medförde att det blev brist på lokaler. I statens offentliga 

utredning (SOU 1966:9), som låg som grund till omsorgslagen, fanns en tydlig 

målbeskrivning att elever med intellektuell funktionsnedsättning skulle integreras i den  

“vanliga” grundskolan. Till en början var denna integrering mer av fysisk karaktär och 

eleverna fick sin utbildning i lokaler i anslutning till grundskolan. Utbytet mellan eleverna i 

de olika skolformerna blev inte per automatik bättre, än vad det varit innan, då skolorna låg 

långt ifrån varandra. En av anledningarna till det, trodde utredarna, hade och göra med att det 

var landstinget som stod som ansvariga för grundsärskolan. Den nya lagen som kom 1967 var 

en omsorgslag och inte en skollag. Därför kom det en ny skollag (SFS 1985:1 100) i mitten på 

1980-talet. Sedan 1990-talet är det kommunerna som ansvarar över barnomsorg och 

grundskoleutbildningen inklusive grundsärskolan (Assarson, 2007; Ineland, Molin & Sauer, 

2013). Idag är det olika hur kommunerna väljer att organisera grundsärskolan. I vissa 

kommuner finns idag ingen särskild särskola utan elever som är inskrivna i grundsärskolan 

kan få sin utbildning i en grundskoleklass. Vårdnadshavare har stor möjlighet att välja var 

man vill att ens barn ska gå i skola.  
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Fortsättningsvis kommer jag att beskriva bedömningens perspektiv: summativ, formativ och 

autentisk bedömning. Därefter kommer en ingående beskrivning av hur bedömning sker 

formativt och autentiskt ur ett grundsärskoleperspektiv.   

 

2.3 Betydelse av bedömning och betygssättning   

  

2.3.1 Betyg   

  

Studier visar att både pedagoger och elever påverkar skolframgång och betygssättning (Lane, 

Givner, & Pierson, 2004). Det har visat sig att det finns två egenskaper hos elever som 

påverkar hur pedagogen sätter betyg och det är hur mycket eleven kan arbeta själv och hur 

stor motivation de har (Klapp, 2015).   

  

Swärd och Florin (2014) understryker att i dagens skolpolitik har bedömningar och tester 

kommit att ha en central roll. Bedömningarna används för att jämföra olika länders 

skolresultat och nyttjas som utgångspunkter när det gäller att styra och förändra skolan som 

institution. Författarna (2014) konstaterar att bedömning och betygsättning för elever i 

grundsärskolan är ett outforskat område.   

  

De senaste åren har den formativa bedömningen kommit att få allt mer plats och det är den 

typen av bedömning som borde råda i grundsärskolan. Vidare menar författarna (2014) att det 

har visat sig att lärarna som undervisar på grundsärskolan behöver kompetenshöjning när det 

gäller bedömning av elevernas kunskaper.  

  

Enligt Hussu och Strle (2010) visar studier att pedagoger upplever att det är svårt att bedöma 

elever med intellektuella funktionsnedsättningar. Dessa pedagoger upplevde att det var svårt 

att motivera elever med koncentrationssvårigheter och andra beteende problem, när det gällde 

att få eleverna att samarbeta och visa uppmärksamhet.     

  

Klapp (2015) anser att det finns forskning som visar att svagpresterande elever påverkas mer 

negativt av betyg än högpresterande elever, trots att högpresterande elever har ett högt 

betygskrav. Klapp anser att det är av största vikt att pedagogerna förstår hur summativa 

bedömningar inverkar på enskilda elever.  

  

Enligt Skolverket (2016) har forskare inom pedagogik kritiserat betygens användning. 

Forskare är oense om när pedagoger ska sätta betyg, de menar att det inte är bra att betygsätta 

under ett pågående lärande. Det finns studier som visar att om en elev ofta får dåliga betyg så 

sjunker elevens självförtroende, de tappar intresset för lärande och utgår från att det inte är 

lönt att kämpa. Vissa hävdar även att elever som bara fokuserar på ett bra betyg, inte lyssnar 

på pedagogens återkoppling och feedback som kan föra eleven framåt i sitt lärande. Detta 

fenomen håller i sig genom personens olika studieperioder såsom gymnasiet och universitet. 

men det finns forskare som påstår motsatsen, att betygen ger elever och pedagoger en tydlig 

bild om hur elevers kunskapsutveckling ser ut (Ibid).   

  

Murphy och Whitelegg (2006) har i sin studie påvisat vikten när det gäller skolframgång och 

bra betyg att eleven har en bra social status och kognitiva funktioner. Elever som har föräldrar 

med akademisk bakgrund och erfarenhet av studier har fördel av detta när det gäller deras 



5  
  
egen skolgång, dessa elever blir även bemötta på ett bättre sätt av samhället i stort, liksom av 

pedagoger.   

  

Genom betygsättning behöver även pedagoger rannsaka sin bedömning av eleven så att de har 

kontroll av elevers kunskapsutveckling (Skolverket, 2016). Även Jönsson (2011) beskriver att 

tidigare forskning har visat att elever som haft dåliga betyg oftast inte ser att de har möjlighet 

att få bättre betyg om de anstränger sig mer utan går omkring med tron att de inte kan prestera 

bättre. Denna forskning bekräftas av Andréason och Asplund Carlsson (2014) som menar att 

elevdokumentation överhuvudtaget fungerar som ganska starka identitetsskapare hos 

eleverna. Med denna vetskap blir den autentiska och formativa bedömningen allt mer viktig 

att som pedagog använda sig av och behärska.   

  

Vidare menar Klapp (2015) att betyg kan ses som en yttre belöning för att prestera bra och 

lyckas. En inre belöning sägs vara glädje och stolthet att eleven har klarat av ett skolarbete. 

Den inre motivationen anses stärka elevens kämpaglöd och ett lärande som sträcker sig längre 

än för stunden. Den inre kämpaglöden kan förminskas om betyg används som den enda 

motivationen. Enligt Klapp (2015) kan elevers självbedömningar bli mer konfliktfyllt i 

jämförelse med pedagogens syn på prestationer när det gäller betyg och bedömning. Därtill 

har det framkommit att pedagoger har betygsatt elever med hjälp av sin magkänsla, vilket gör 

att andra uppfattningar än själva ämnesprestationerna vägs in i betyget.   

  

Det finns alltså en mängd egenskaper förutom de kunskapsmässiga som har inflytande på 

elevers betyg. Det kan handla om elevers intresse, sociala färdigheter, viljan att lära nya saker, 

hur självkänslan ser ut, hur eleven handskas med sina känslor, kommer i tid till lektioner, till 

att eleven uppfattas av pedagoger i klassrummet som hjälpsamma, konfliktlösare, uthålliga 

och vänjer sig vid skolarbetet (Jönsson, 2011).  

   

Ineland, Molin och Sauer (2013), Jönsson, (2011) och Korp (2011) och framhåller att under 

första delen av 1900-talet ville samhället kunna urskilja elever genom tester för att bestämma 

begåvningsnivån hos eleverna, för att få fram vilka personer som kunde satsas på i olika 

yrken och vilka elever som behövde specialundervisning. Under tidernas gång har samhällen 

växlat i huruvida det har setts på personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ibland har 

samhället tänkt att de behöver tas om hand, ibland att de kan utvecklas och vara deltagande, 

ibland att de ska rensas ut. De första och kanske mest kända testutvecklarna hette Binet och 

Simon. Grunewald (2008) Under senare tid används IQ-tester till att göra den psykologiska 

utredningen som bestämmer om en elev får gå i särskolan. Det är fortfarande så att om en elev 

har ett resultat under 70 så kan denne ha rätt att få gå i grundsärskolan (American Psychiatric 

Association, 2015).    

  

När det gäller läroplaner för grundsärskolan redovisar Carlsson och Hagström (2012) att den 

första utkom 1968 och då gavs betyg ut med försiktighet. Nästa läroplan kom ut 1973 och då 

utgick bedömningen från individuellt uppsatta mål och betyg gavs varje vårtermin i 

årskurserna 3, 6, 7, 9, och 10. Dessa betyg kunde bytas ut mot ett intyg.  1990 var det dags för 

en ny läroplan igen och då bestämdes det att betyg inte skulle ges till eleverna. Den sista 

läroplanen innan den nuvarande var Lpo-94 och då kunde betyg ges men att det var med 

utgångspunkt av elevens förutsättningar och förmågor (Carlsson & Hagström, 2012).    
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Jönsson (2011) beskriver att under stora delar av 1900-talet har vi haft ett normrelaterat 

betygssystem vilket också har använts för att sortera vilka som ska få gå olika utbildningar 

efter grundskolan. Problemet med detta system har varit att eleverna bedöms utifrån hur 

omgivningen presterar, inte utifrån vad denne faktiskt kan. Författaren (2011) menar att detta 

har Skolverket (2011) i och med Lgr 11:s inträde i skolan ändrat på, nuförtiden har vi ett 

målrelaterat betyg och bedömningssystem.   

  

När det gäller Lpo 94 så riktade Skolinspektionen (2010) kritik mot utformningen i 

kursplanen och menade att grundsärskolan inte gav eleverna möjlighet att utveckla 

förmågorna som fanns med i kursplanen och ämnet svenska. Skolinspektionen påtalade att det 

fanns risk att skolan inte gav eleverna möjlighet att till exempel lära sig att skriva, läsa och 

samtala. Eleverna på grundsärskolan behöver rimliga krav som alla andra i skolan men också 

att de känner att de får kunskapsutveckling, trygghet och social utveckling. Berthén (2013) 

anser att det krävs att pedagoger i grundsärskolan ändrar sitt förhållningssätt ifrån omsorg till 

kunskapsutveckling och utmanar eleverna kunskapsmässigt.   

  

En balans mellan omsorg och krav är det bästa (Skolinspektionen, 2010).  Verksamheten på 

grundsärskolan har utgått mer från trivsel och omsorg än kunskap. I Lpo-94 kunde eleverna 

bedömas efter sin förmåga att nå ett visst mål och den minskade ambitionen att arbeta 

målrelaterat (Skolinspektionen, 2010). Sedan Lgr 11 (Skolverket, 2011) har även i 

grundsärskolan ett målrelaterat betygssystem. Alla elever i en klass kan få lika betyg om 

alla har klarat målen som betyget innefattar.    

2.3.2 Formativ bedömning  

  
 Black (2015) menar att för att få till formativ bedömning krävs det en förändring av 

organisationen, men även att den enskilde pedagogen förstår hur hen kan bedöma och föra 

eleven framåt genom till exempel pedagogens erfarenhet. Dessutom ska grundsärskolans 

pedagoger vara utbildade speciallärare mot utvecklingsstörning och ha en djupare kompetens 

i bedömningsfrågor (SFS, 2011:186).  

  

Jönsson (2011) anser att vid all lärande bedömning, vilket innebär att bedömningstillfället inte 

bara har till syfte att mäta vad eleven kan utan också fungera som information om hur eleven 

ska komma vidare i sitt lärande, så behöver målen med undervisningen vara tydliga. I den 

formativa bedömningen blir feedbacken på vad eleven har uppnått och vad eleven har kvar att 

uppnå viktigt samt att man reflekterar och pratar med eleven hur denne ska komma vidare 

mot  

målen. Det viktiga blir att hitta vägen att komma vidare i sitt lärande. Författaren 

sammanfattar att goda lärandevillkor för eleven är; när pedagogen är tydlig med vad som 

förväntas av dem, att det är bättre att hjälpa så att eleven klarar uppgiften, ett misslyckande är 

aldrig bra. Målen ska helst inte vara teoretiska konstruktioner utan utformade på ett sådant vis 

att eleven själv kan tyda om den har klarat målen. Det är alltid bra att visa konkreta exempel 

på vad de förväntas att göra, därför att det ökar förståelsen inför uppgiften (Jönsson, 2011).   

  

Förutom den summativa bedömningen, där eleven gör ett skriftligt prov och svarar på olika 

frågor, finns formativ och autentisk bedömning. Swärd och Florin (2014) understryker att det 

även är ”viktigt att pedagoger förstår att all bedömning inte hjälper elevens lärande framåt 

utan det är en viss form av bedömning som gör det” (Swärd & Florin, 2014. s. 130). Black, 

Harrison, Lee, Marshall och William (2003) menar att den formativa bedömningen är kanske 
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mer tidskrävande att göra än den traditionella summativa, men att det handlar om att integrera 

den formativa bedömningen i hela undervisningen så att den är fungerar som utgångspunkt i 

arbetet. Då måste pedagoger arbeta på ett annat sätt, än vad de är van vid, men när de väl har 

kommit in i det har de igen det.     

  

2.3.3 Autentisk bedömning  

  

Elever på grundsärskolan kan ha problem att kommunicera och förstå sitt lärande men även 

att känna delaktighet i olika sammanhang. Specialläraren har en viktig uppgift att stötta 

eleverna i de centrala förmågorna i Lgr11, bland annat i kommunikation och metakognition, 

det vill säga hur eleven ser på och förstår sitt eget lärande (Skolverket, 2011). Miljön har en 

stark påverkan på elever med intellektuella funktionsnedsättningar. Elevens prestationer kan 

bli olika för olika platser och uppgifter, bedömning bör därför ske under olika situationer och 

förhållanden (Korp, 2011).   

  

Jönsson (2011) och Korp (2011) beskriver att autentisk bedömning är där eleven blir bedömd 

i en konkret situation som efterliknar en verklig, autentisk, händelse eller aktivitet i vardagen. 

Pedagogen försöker utforma uppgiften så att det blir så lika det kan vara i samhället eller 

hemma. Korp (2011) redovisar att det är viktigt att använda en mångfald av 

bedömningsformer eftersom olika bedömningsformer mäter olika saker hos eleven. Men hon 

säger också att forskning visar att det är viktigt att eleverna får den bedömningsform som gör 

att eleven kommer till sin rätt.  

  

2.3.4 Styrdokument  

  

Elever som inte bedöms uppnå kunskapskraven i grundskolan kan gå i grundsärskolan (SFS 

2010:800). Innan inskrivning i grundsärskola kan bli aktuellt för en elev ska en psykologisk, 

medicinsk, social och en pedagogisk utredning göras. Det är alltid vårdnadshavare som 

bestämmer om utredning ska genomföras samt i vilken skolform som barnet ska gå i.  

  

Grundsärskolan har en egen läroplan men ingår även i en samlad läroplan för grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Den samlade läroplanen innehåller tre delar: 

Skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildning och 

kursplaner som kompletteras med kunskapskrav (Skolverket 2011). I Läroplanen för 

grundsärskolan 2011 finns direktiv om vad som ska bedömas utifrån nationella styrdokument. 

Undervisningen ska bygga på elevens förutsättningar och behov för utveckla lärande så att 

målen i kunskapskraven kan nås på bästa sätt. För att främja kunskapsutveckling behöver 

pedagoger ta hänsyn till elevens tidigare bakgrund, erfarenheter, språk och vilka kunskaper 

eleven har sedan tidigare. För elever som har svårt att nå målen mot kunskapskraven har 

skolan ett speciellt ansvar (Skolverket, 2011).  

  

Kursplanen är anpassade för de elever som går i grundsärskolan, framför allt när det gäller de 

teoretiska delarna (Skolverket, 2017). Det innebär till exempel att naturorienterande ämnen 

skiljer sig mer från grundskolans ämnen än exempelvis bild. Eleverna i grundsärskolan läser 

engelska men andra språk, till exempel spanska eller tyska, finns inte som ämne. Alla som är 

inskrivna i grundsärskolan har en intellektuell funktionsnedsättning men den kan ge sig i 

uttryck på olika sätt för olika elever. Den kan vara lindrig, måttlig eller grav. Om eleven har 
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en grav intellektuell funktionsnedsättning är det vanligt att denne går i träningssärskolan. Det 

är dessutom vanligt att det finns flera andra funktionsnedsättningar hos eleverna. Dessa kan 

vara både av neurologisk eller/och fysisk karaktär (American Psychiatric Association, 2015). 

Elever i grundsärskolan kan ha problem att medverka och förstå sitt eget lärande på grund av 

deras intellektuella funktionsnedsättning det vill säga att de har svårt att kommunicera och 

delta i undervisningen (Granlund, 2009). Det förekommer även att eleven kan läsa vissa 

ämnen mot grundskolans kursplan om läraren bedömer att så är fallet kan rektor besluta om 

detta (SFS 2010:800).   

    

Grundskolan och grundsärskolans kursplaner är så gott som lika förutom att eleverna inte 

läser ett tredje valbart språk som spanska, tyska eller franska (Skolverket, 2011).    

Kunskap och kunskapskrav ska stämma mot varandra när det är dags att sätta betyg, påpekar 

Skolverket (2011). Betygsättningen sker i betygsstegen A- E. Betygssystemet i 

grundsärskolan ser förhållandevis lika ut som i grundskolan, men grundsärskoleeleverna kan 

inte få ett streck eller ett F i något av ämnena, dessutom är det vårdnadshavare bestämmer om 

eleven ska få betyg i grundsärskolan. Det är också så att det färdigheter och kunskaper som 

motsvarar ett betyg i grundsärskolan inte är detsamma som i grundskolan, även om kriterierna 

är så gott som lika. En individuell utvecklingsplan ska alltid skrivas för en elev i 

grundsärskolan (SFS 2010:800).   

  

  

2.4 Samarbete kring bedömning och betygssättning  

  
Historiskt sett har vissa forskare menat att lärarens/ pedagogens arbete ansetts som ett  

”ensamarbete.” Det finns ingen samsyn mellan mål och de riktlinjer som finns i skolans 

styrdokument. Men sedan 1980-talet har vikten av samarbete i skolan ökat. Arbetslagsarbete i 

skolan har det talats om i över 50 år. Styrdokumenten har tydliga mål och pedagoger ska alltid 

arbeta med eleven i fokus, däremot är det många gånger oklart hur skolor arbetar mot 

måluppfyllelse (Ohlsson, 2004). Scherp (2002) menar att fördelarna med gemensamt lärande i 

arbetslag är att man medvetet lär sig nya saker på nivåerna: individ-grupp och organisation. 

Arbetslagen behöver prata om vilka kunskaper de har och dela med sig av erfarenheter till de 

andra pedagogerna (Ohlsson, 2004).   

  

Berthén (2013) anser att det krävs att pedagoger i grundsärskolan ändrar sitt förhållningssätt 

ifrån omsorg till kunskapsutveckling och utmanar eleverna kunskapsmässigt och enligt 

Folkesson, Lendahls Rosendahl, Längsjö och Rönnerman (2011) har läraruppdraget 

genomgått en ganska stor förändring framförallt genom 1990-talets reformer med ny läroplan 

med nationellt fastställda mål. En annan viktig förändring under samma epok var 

kommunaliseringen av skolan vilken skulle bidra till att besluten kom närmare den enskilda 

skolan och därmed också ansvaret över dess utveckling. Detta gjorde även att pedagogens 

arbetsuppgifter blev fler. Pedagogen ska både hantera undervisningen i klassrummet och ”ha 

kunskap om verksamhetens yttre och inre förutsättningar” (Folkesson et al., 2011, s. 46). 

Vilket innebär att det mesta som handlar om undervisningens förutsättningar ska beslutas 
gemensamt. Exempelvis vilka material som ska köpas in, vilken pedagogik som ska användas 

samt redogöra vilka behov hos elevgrupper/individer som ska prioriteras. Dessa förändringar 

av de yttre ramarna gjorde att rektorerna kom att bli pedagogiska ledare och inte enbart 

administrativa och ekonomiska chefer.  För att klara det gemensamma uppdraget och ansvaret 



9  
  
så behövde pedagogerna arbeta tillsammans på ett annat sätt än under tidigare statlig styrning 

och normrelaterad läroplan och betygssystem.   

  

Det finns ett starkt samband mellan framstående skolor och utvecklat kollegialt samarbete 

(Shah, 2012). De positiva effekterna som forskningen kring arbetslagsarbete har påvisat, är att 

pedagogerna känner mindre stress och risken för utbrändhet är lägre. De har en känsla av 

tillfredsställelse i arbetet och är mer öppna för nya idéer och metoder. Effekterna av 

arbetslagsarbete ger också en ökad förmåga till reflektion (Assermark & Sörensson, 1999; 

Granström, 2006; Åberg, 1999). Shah (2012) menar också att skolorna som har ett 

välutvecklat arbetslagsarbete, vinner på det som institution, därför att ett kollegialt samarbete 

gör att pedagogerna känner sig mer “commited” förpliktigade, till sin arbetsplats och 

profession. Det har även effekt på nyutbildade pedagoger eftersom de då inte ger upp, utan 

känner att de har stöd av mer erfarna kollegor under sin första tid i det nya yrket. I de skolor 

som det kollegiala arbetet fungerar väl har man också ork att leta efter förbättringsstrategier.  

Sammantaget ger detta ett resultat som visar sig i att elever som kommer från skolor där 

kollegor arbetar tillsammans också har högre akademiska färdigheter (Shah, 2012).   

  

Skolor där arbetslag fungerar väl är en styrka när det gäller att sträva efter förbättring inom 

olika områden i skolan. I ett arbetslag finns olika erfarenheter som kan bidra till att hantera 

svårigheter som uppstår. Blossing, Nyen, Söderström och Hagen Tönder (2012) anser att 

arbetslaget blir styrkta av att arbeta nära varandra och att tillsammans driva olika projekt. 

Däremot så kan det uppstå situationer då inga förbättringar sker och rektor samt pedagoger 

anser att det beror på att arbetslagen inte har en bra arbetskultur. Vidare menar författarna 

också att det kan uppstå grupper som blir alltför isolerade och att grupperna då kan skilja sig 

utvecklingsmässigt (Blossin et al., 2012).  

  

Tankarna med arbetslag är att personer som arbetar tillsammans kan vara mer effektiva än 

individuellt arbete. Arbetet ska delas av alla medlemmarna i ett arbetslag och ha 

gemensamma mål. (Granberg & Ohlsson, 2011). Enligt Skolverket (2016) arbetar pedagoger 

på olika sätt med att bedöma och betygsätta elevers kunskaper i skolan. En fördel när det 

gäller sambedömning med andra pedagoger är att få ett gemensamt och likvärdigt sätt för 

bedömning och betygsättning. Framgångsfaktorer för bra samarbete när det gäller 

sambedömning är t.ex. att alla i gruppen får uttrycka sin åsikt, en fungerande struktur då 

pedagogerna träffas för sambedömning, till exempel tid och lokal. Någon av pedagogerna 

som håller tid och fokus på uppgiften, använda stödmaterial och utöka sambedömningen till 

att omfatta andra skolor och pedagoger (Granberg & Ohlsson, 2012).   

  

2.5 Förutsättningar för samarbete med bedömning och betygssättning  

  
Enligt Johansson (2008) behöver ett framgångsrikt samarbete i ett arbetslag ha gemensamma 

nämnare såsom bland annat: ett intresse av att samarbeta, att uppgiften inte ger sken av att 

lösas själv. Gemensamma mål är viktigt men alla i arbetslaget behöver ha ett eget intresse av 

samarbetet. Dessutom behöver alla inblandade förstå att alla frågor inte kan avgöras i 

arbetslaget. Tid, stöd, kompetensutveckling är också viktiga förutsättningar för att 

pedagogerna i ett arbetslag ska kunna ha ett gott samarbete (Skolverket, 2004).  
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Myndigheten för skolutveckling (2003) har sammanställt forskning som visar att det finns 

några förutsättningar som är speciellt viktiga för ett lyckat samarbete som utvecklar 

arbetslaget, dessa är bland annat tid som många pedagoger inte anser finns och kollegiala 

träffar med dialoger och diskussioner. 

   
2.5.1 Tid 

   
Enligt Skolverket (2004) diskussioner och gemensam planering i arbetslaget en av 

förutsättningarna för att arbetslaget ska fungera. Det kan dock vara svårt i skolan att få tid till 

träffar med arbetslaget. Pedagoger behöver även tid för reflektion men också för att förkovra 

sig i ny forskning. En viktig förutsättning för förändring av skolans verksamhet är att 

pedagoger följer de senaste forskningsresultaten. Många pedagoger anser att tidsbristen gör 

detta nästintill omöjligt, och det är eleverna som blir drabbade i slutänden. I den här 

undersökningen framkom dessutom att skolledare ansåg att pedagoger har en skyldighet att 

följa ny forskning och de flesta rektorer ansåg att det finns tid för detta (Utbildningsutskottet, 

2002).    

   

Skolutveckling och lärande organisation är viktiga begrepp inom skolans värld. Detta är något 

som kontinuerligt ska arbetas med, till exempel att ta del av ny forskning som hör till 

pedagogernas arbetsuppgifter. Tid för reflektion, dialog och diskussion kring hela 

organisationen borde vara självklart. Däremot så visar forskning att pedagoger ofta arbetar 

ensamma med många arbetsuppgifter. Kraven upplevs som höga av pedagogerna som ska 

förutom att vara pedagogisk ledare för elever, samspela i arbetslaget samt vara med att 

utveckla hela verksamheten (Isaksson, 2003).   

 

2.5.2 Bedömningsmaterial  

  

Syftet med bedömningsstöd är att pedagoger ska ge en likvärdig och rättvis bedömning och 

betygssättning (Skolverket, 2014). Pedagoger behöver utröna var elever befinner sig och hur 

hen kan utveckla sina kunskaper mot kursmålen. Eleverna behöver pedagogiska verktyg för 

att förstå vad som krävs i skolarbetet, anpassa undervisningen och samarbeta mer med eleven 

(Skolverket, 2014). Elever i grundsärskolan har ofta adaptiva, kognitiva och exekutiva 

svårigheter och kan därför ha svårt att förstå sin egen kunskap och vad betyg och bedömning 

innebär (Heister Trygg & Andersson, 2009). Trots detta fokuserar skolan mer på 

metakognition, det vill säga att eleven ska ha förmåga att värdera sin egen kunskap.  

  

Skolverkets stödmaterial ”Kunskapsbedömning i skolan” (2011) kan användas för 

kartläggning, kunskapsvärdering, återkoppling, synliggöra praktiska kunskaper samt 

utvärdering av undervisning. Kartläggningen visar var eleven befinner sig kunskapsmässigt 

och förenklar pedagogens fortsatta planering av undervisningen. Kartläggningen kan visa på 

brister av kunskaper och pedagogen kan då individanpassa undervisningen. Bedömningen kan 

ligga till grund för elevens individuella utvecklingsplan.  

  

”Gilla läsa skriva” är ett bedömningsmaterial för grundsärskolans årskurs 1–6. Materialet 

finns som stöd och beskriver genvägar hur elever kan börja utveckla sitt läsande och 

skrivande. I materialet kan pedagoger få tips om hur pedagoger kan arbeta med läs-och 
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skrivutveckling genom att s elever i grundsärskolan kan utveckla språk, självständighet i 

läsning och skrivande (Skolverket, 2014).  

  

”Mina mål” är ett material som är framtaget för elevens kunskapsutveckling som tydliggör 

målen genom bildstöd för eleven men även för vårdnadshavare. Materialet utgår från att 

pedagoger har höga förväntningar om kunskapsutveckling hos elever men även ger dessa 

utmaningar. Huvudsyftet av Mina mål är att konkretisera målen individuellt för varje elev för 

att eleven ska veta vilka delmål hen har att arbeta mot. Eleven blir delaktig i och med att hen 

får inflytande i skolarbetet och det blir meningsfullt att arbeta med uppgifterna. Utvärdering 

sker med jämna mellanrum, bland annat när delmål uppnåtts (Bergqvist, 2010).   

  
2.5.3 Rektors ansvar  

  

Enligt Läroplanen (2011) har rektor har bland annat det övergripande ansvaret för uppföljning 

och utvärdering av verksamheten och ska ha ett helhetstänk mot de nationella mål och 

kunskapskrav. Vidare ska personal få kompetensutveckling för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter men även för att kunna dela med sig av och lära av varandra för utveckling av 

verksamheten. Det finns tydliga faktorer som är betydelsefulla när det gäller hur 

framgångsrika skolor fungerar. Ledarskap och kommunikation mellan huvudmän och 

pedagoger är en sådan faktor. Det som har visat sig ge ett bra resultat för organisationen är att, 

rektorerna gör frekventa besök i klassrummen, att de ger feedback och diskuterar frågor om 

lärande och undervisning (Ärlestig, 2008).   

  

En av grunderna till bra skolutveckling och lärande är att pedagoger och skolledare 

gemensamt skapar mening med skolarbetet. Höög och Johansson (2014) framskriver att det är 

olika i hur rektor tolkar sina arbetsuppgifter vad det gäller att vara ledare för en organisation. 

Det finns de som fungerar precis som Ärlestig (2008) ovan men de finns också de som 

fungerar som administratörer eller lägger tid på att guida enskild personal eller elever. Höög 

och Johansson (2014) menar att pedagogiskt ledarskap är när en rektor medvetet arbetar med 

mål-, resultat- och processtyrning. Målstyrning handlar om att rektor ska arbeta för att nå de 

mål som finns beskrivet i styrdokument för skolan. Det kan vara yttre och inre förutsättningar 

som schema, arbetslag, storlek på elevgrupper samt värdegrundsarbete. Processtyrning 

handlar om att rektor bör leda verksamhetens kärnprocesser/verksamhet, nämligen 

undervisningen. För att detta ska kunna ske måste rektor ha god kännedom hur det förhåller 

sig på sin skola och detta kan ske via observationer i klassrummen. Författarna påpekar att om 

rektorn har gjort egna observationer i sin verksamhet ger denna legitimitet för att leda och 

delta i de samtal, diskussioner och beslut som ska göras kring didaktiska och metodiska frågor 

som förs på möten av olika slag. Resultatstyrning handlar om att rektor har till uppgift att 

koppla ihop elevernas resultat med vad som faktiskt sker under en termin eller läsår. Det sker 

genom ett systematiskt kvalitetsarbete som det idag finns både i intern variant på de enskilda 

skolorna samt en extern variant som myndigheter vill ha in. Rektorn ska kunna analysera 

skolans resultat och detta ska sedan ligga som grund för förändringar som eventuellt måste 

göras för att förbättra ett dåligt resultat. Dessa tre styrningsdelar är det rektorns uppgift att 

hålla igång och arbeta för att de samspelar med varandra. Enlig författarna är det av stor vikt 

att rektor ser helheten. I annat fall är risken att det blir många enskilda uppgifter för rektor 

och det i sin tur kan starta ett “brandsläckarsystem” när verksamheten har det tungt och det 

leder sällan till en positiv utveckling för organisationen (Höög & Johansson, 2014).            
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Johansson (2002) menar att budgetprocesser är många gånger ett sätt för en organisation eller 

institution att hävda sin legitimitet. Då ger ledningen ett intryck att de kan styra 

verksamheten. Ett sätt att visa sin legitimitet kan också vara att genomföra förändringar. Detta 

sker traditionellt i skolans värld uppifrån och ner, och sker regelbundet. Det finns alltid 

anledningar att förändra en organisation som skolan för det finns alltid problem i den. Alla 

reformer ger nya lösningar på gamla problem men kan också skapa nya problem. Det man 

kan ha i åtanken när man ska analysera verksamheter/institutioner är att reformer/förändringar 

rör sig som en pendel mellan decentralisering till centralisering, politisering till 

professionalisering, effektivisering till demokratisering (Johansson, 2002).    

   

2.5.4 Kompetensutveckling  

  

Kompetensbegreppet innebär en individs konkreta förmåga att klara av en viss situation och 

det är alltid kopplat till en uppgift och ett visst område. Kompetenta människor eller arbetslag 

finns inte att bara hitta (Granberg & Ohlsson, 2009). Undervisning i skolan ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Enligt Skolverket (2004) är fortbildning och 

utbildning ett sätt samverka och få en delad syn på lärande. Kompetensutveckling är ett 

begrepp som innefattar utbildning som höjer till exempel pedagogers kompetens inom 

speciella arbetsområden. (Ellström, 2005). Behovet av ny kompetens i skolan sker i alltmer 

stigande takt i och med den snabba utveckling av digital teknik som finns nu. Studier har även 

visat att kompetensutveckling även har flera positiva effekter som ökad motivation, trivsel 

och intresse för sitt arbete (Ellström & Hultman, (2004).  

  

2.5.5 Gemensamma mål  

  

Skolans verksamhet är en del av att individer ska samordnas med andra. Målen och 

riktlinjerna är ofta ställda på ett sätt som inte är lätta att tolka. Detta medför att det inte är så 

enkelt att samordna mål och riktlinjer för ett gemensamt mål. Skolan som helhet har ett 

ansvar genom att det finns tendenser att skolan har svårt med utveckling och samverkan. 

Detta kan i sin tur bero på det forskare menar att traditionsenligt har pedagoger arbetat själva 

och även organisationen är uppbygg kring detta. Det finns även forskare som anser att det är 

pedagogerna själva som orsakar bristen på samarbete genom att de inte har kompetens och 

förståelse (Ohlsson, 2004).  

  

  

3. Vetenskaplig teori  
  
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur pedagoger i grundsärskolan ser på 

betydelsen av betyg och bedömning, hur pedagoger samarbetar och vilka förutsättningar det 

finns för samarbete kring betyg- och bedömningsarbetet. Genom att analysera resultatet 

genom ett organisatoriskt perspektiv går det att få syn på om och hur samarbetet fungerar med 

betyg och bedömning men även ett perspektiv ovanifrån varför det fungerar eller inte. Det är 

då man kan lyfta en verksamhet och göra faktiska förändringar som blir bestående.  

Organisationspedagogiskt perspektiv handlar om utveckling av institutioner. Nedan följer en 

beskrivning av det organisationspedagogiska perspektivet.  
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3.1 Organisationspedagogiskt perspektiv  

Enligt Granberg och Ohlsson (2009, 2011) har organisationspedagogik vuxit fram det senaste 

decenniet och blivit en egen gren i forskarvärlden. Organisationspedagogisk forskning har 

fokus på mellanmänskliga ”påverkans- och förändringsprocesser samt dessas förutsättningar” 

(Granberg & Ohlsson, 2009, s. 102). Denna forskningsgren menar att arbetsplatser eller 

organisationer, som till exempel skolan, innehåller samspelsprocesser på flera nivåer. 

Individen behöver själv identifiera, tolka och förstå sitt uppdrag.    

Läraryrket är ett yrke där pedagogen agerar som någon form av ledare och ledarstilen kan 

vara högst personlig. Dessutom ges ganska stor frihet i hur pedagogen tolkar kurs- och 

styrdokument samt hur pedagogen får arbeta för att eleven ska nå målen. Det går dock inte att 

komma ifrån att skolan som organisation, är en arbetsplats där personalen också är ett 

kollektiv, ett arbetslag som skall samarbeta för att sträva efter största möjliga effektivitet för 

att: de ska förstå och vara behjälpliga av utveckling i den organisatoriska delen men också 

samtidigt hjälpa elever att uppnå kunskapskraven. (Granberg & Ohlsson, 2009, s. 103). 

Samarbetet kräver att pedagogerna samspelar och kommunicerar med varandra. Vidare menar 

författarna (2009) att dessa samspelsprocesser både kan vara medvetna och omedvetna.   

När människor arbetar på en arbetsplats, så är man del av en helhet och kollektivet eller 

arbetslaget som utvecklar en form av kollektiv kompetens (Granberg & Ohlsson, 2009).  

I sammanhanget kan det vara intressant att klargöra vad som räknas som möte. Döös och 

Wilhemson (2005) använder Goffmans definition sedan 1963 på begreppet möte. Ett möte 

kan vara både informellt mellan några personer i exempelvis korridoren eller formellt då 

plats, personer och agenda är bestämt i förväg.   

  

Skillnaden mellan sociokulturellt och organisationspedagogiskt perspektiv är att i den 

förstnämnda är kollektivet en förutsättning för den enskilde individens lärande medan den 

organisationspedagogiska forskningen fokuserar på de ”sociala processer där lärande sker och 

kompetens skapas”. (Granberg & Ohlsson, 2009, s. 105).   

  

Döös och Wilhemson (2005) menar att kollektivt lärande är när individerna i en grupp eller ett 

team har delat gemensamma föreställningar och fått en likartad förståelse för någonting som 

sedan kan resultera i gemensam handlingsförmåga.   

  

Det framkom i Döös och Wilhemsons forskning att en motivation till att arbeta tillsammans 

var att arbetstagarna hade en insikt i sin egen otillräcklighet. Författarna ovan hävdar att den 

kollektiva kompetensen alltid är större än summan av varje individs kompetens.  

Organisationspedagogisk forskning handlar om kollektivt lärande och kollektiv kompetens i 

ett team eller ett arbetslag på en arbetsplats som exempelvis kan vara en skola.  

  

  

3.2 Bakgrund till organisationspedagogiskt perspektiv  

   
Granberg och Ohlsson (2009, 2011) anser att bakgrunden till detta perspektiv finner vi från 

svenskt arbetsliv i mitten på 1980-talet. Det blev en förändring från “inre” effektivitet som 

innebar att man skulle “göra saker rätt”, till “yttre effektivitet” som innebar att man skulle 
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“göra rätt saker”. Inre effektivitet kan kanske beskrivas med ordet byråkrati, medborgaren 

sågs inte som ett subjekt eller kund hos till exempel en myndighet utan som ett objekt.  

  

Senare under 1980-talet blev det ekonomiskt ansträngt i Sverige och organisationer och 

företag var tvungna att omvärdera begreppet effektivitet, det handlade om att börja “göra rätt 

saker”. Information kunde spridas enormt snabbt i och med IT-utvecklingen, hårdnande 

konkurrens av andra länder, ekonomin kände inga statsgränser.   

  

Länder blev mer beroende av varandra, detta gällde även för Sverige. Organisationer av alla 

slag behövde kunna anpassa sig till omvärldens krav. Man behövde vara en lärande 

organisation för att överleva (Granberg & Ohlsson, 2009).     

  

  

3.3 Det organisationspedagogiska perspektivet idag  

  

Vad gäller reflektion i grupp är dess reflektionsförmåga viktig för gruppens kompetens. Hög 

reflektionsförmåga i gruppen gör den till en arbetsgrupp (Granström, 2000). Dessutom blir 

det en form av kollektivt tänkande (Granberg, 2004). Lärande sker ju hela tiden i 

organisationen då pedagoger går kurser med mera. För att det ska komma hela organisationen 

till nytta så att man kan tala om en lärande organisation krävs dock att man kommunicerar, 

sprider och synliggör alla kunskaper, både pedagogens och arbetslagets, reflekterar över och 

analyserar dem samt använder dem när man till exempel löser problem och om man sätter nya 

mål är erfarenhetsutbyte och reflektion är därmed viktiga faktorerAtt lärare ofta arbetar 

ensamma och således inte delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter är vida känt. 

Återigen visade det sig i att de skolor som lyckades bäst var duktiga på att utnyttja varandra 

som resurser. Lärare, elever och föräldrar utvärderar ofta i skolan och det ska ingå i det 

vardagliga arbetet (Larsson, 2004). Det är inte så ofta pedagoger använder och reflekterar 

över den kunskap som utvärderingen ger och den blir tyvärr därför inte den grund för lärande 

som den skulle kunna bli (Scherp, 2002).   

  

  

3.4 Dialogen  

  
Det är samspelet med andra som får organisationen att utvecklas (Illeris,2001). Med dialogen 

som grund kan deltagare uppnå förståelse och överenskommelser. Dialogen bygger bland 

annat på deltagarnas förmåga att lyssna, respektera den som talar och inte avbryta (Isaacs, 

2000). Enligt Granberg och Ohlsson (2009) är dialogen av stor vikt när det gäller individen, 

organisationens lärande och kompetens. Om kollegorna lär sig att föra dialog med varandra 

innebär det att kollegorna vidgar sitt tänkande eftersom individerna delar sina tankar och 

föreställningar. Dessutom behöver dialogen föras inte bara i en organisations enskilda team 

utan i och mellan hela organisationen. Det är skillnad på diskussion och dialog, i en 

diskussion är parterna inriktade på att övertyga de andra deltagarna i en fråga medan i en 

dialog är man öppen för hur andra tänker och försöker förstå arbetslaget. Dialogen är alltså en 

förutsättning för att kunna diskutera för att senare kunna fatta beslut. Enligt Jacobsen och 

Thorsvik (2002) är det uppenbart att kommunikation är en viktig del i lärande. 

Kommunikation kan ske genom dialog, och genom erfarenheter, kunskaper och hur 

organisationen är uppbyggd.  
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 3.5 Systemtänkande    

   
Denna inriktning av organisationspedagogik har utgångspunkten i sin teoriansats att man 

måste analysera relationerna mellan en organisations olika delar. “Det spelar ingen roll hur 

mycket var och en av organisationsmedlemmarna utvecklar sin kompetens inom ramen för sin 

egen uppgift; för att organisationen ska kunna dra nytta av de erfarenheter som görs och det 

lärande som sker måste kommunikationen mellan människor fungera” (Granberg & Ohlsson, 

2009, s. 60”). I detta sätt att se på en organisations lärande så kan ett fel i en del av en 

organisation leda till att det blir fel i en annan del i organisationen trots att denna inte gör fel.  

”ett kompetent hanterande av de enskilda uppgifterna i organisationen inte med nödvändighet 

innebär ett kompetent hanterande av organisationens gemensamma uppgifter” (Granberg & 

Ohlsson, 2009, s. 63). Ett tydligt exempel på vad författarna menar med systemtänkande är  

det klassiska när medarbetare skickas på kurs för att man vill få till en förändring i en 

organisation.    
 

3.6 Loop-tänkande  

  
Granberg och Ohlsson (2009) anser att forskare som utgår från loop-tänkande menar att 

lärande är en förändring av beteende. Loopen som uttryck härstammar från de tidigare 

forskarna bland annat Dewey. Förenklat uttryckt, menar de att lärande bygger på en ständigt 

pågående cirkel eller loop av erfarenheter, reflekterande och prövande och görande och att 

den varvar om och om igen. ”Organisationens lärande är en förändring av organisatoriskt 

beteende” (Granberg & Ohlsson, 2009. s. 66). Det vill säga att individen ständigt lär sig själv 

genom andra i en process som aldrig avtar, att dela en upplevelse med andra, sen observera 

och slutligen reflektera över situationen tillsammans.   

  

Det finns tre centrala begrepp i detta och det är regler, insikter och principer. Regler står för 

hur i det här fallet, pedagoger ska nå uppställda mål. Insikter handlar om att arbetslaget vet 

varför man har vissa regler. Principerna bär upp hela organisationen hur arbetslaget fungerar 

nu eller om det vill utvecklas. Forskare som tillhör denna genre menar att det kollektiva 

lärandet sker i olika nivåer och kallar en förändring av regler som en singeloop-lärande som 

löser problem utan att gå på djupet och lösa det grundläggande problemet.   

  

Förändringar av insikter tillsammans med andra kallas double-loop-lärande och löser även de 

praktiska problemet med de värderingar som ligger till grund för problemet. Triple-loop 

lärande innebär att de förändringar som sker av principer som är föregivettagna förändras 

(Granberg & Olsson, 2009).  

  

  

4. Metod  
  
I detta avsnitt redogör vi för val av metod och urval och tillvägagångssätt för att besvara syfte 

och frågeställningar, följt av forskningsetiska principer och slutligen studiens tillförlitlighet och 

äkthet.   
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4.1 Forskningsansats  

  

Syftet ned uppsatsen var att beskriva och analysera hur pedagoger i grundsärskolan upplever 

och samarbetar med betyg och bedömning. För att kunna besvara frågeställningarna så valde 

vi den kvalitativa intervjun. Enligt Bryman (2012) är det en metod som kan belysa individers 

sätt att se på verkligheten genom att berätta om den.   

  

Semistrukturerad intervju användes då den metoden kändes mest passande för att pedagoger 

på grundsärskolan möjlighet att berätta om sina tankar kring frågorna. Den semistrukturerade 

intervjun liknar ett vardagligt samtal men ligger någonstans mellan ett vardagssamtal och ett 

slutet frågeformulär (Bryman, 2013). Vårt fokus låg på att informationen av informanterna 

skulle tolkas utifrån pedagogernas sätt att se på frågorna som ställdes (Kvale & Brinkman, 

2012).   

  

Intervjuerna utgick från vår intervjuguide och enligt Bryman (2011) anser han att det finns 

några kriterier som är viktiga när det gäller en semistrukturerad intervju, det ska finnas en 

intervjuguide och i den ska frågeställningarna som ska besvara syftet finnas med. 

Intervjuguiden användes även av oss i intervjusituationen som mall för att checka av att 

samtliga frågeställningar blev berörda.   

  

Frågorna behöver inte ställas efter varandra utan utgör snarare ett stöd för de teman som ska 

belysas. I en semistrukturerad intervju innebär att respondenten kan förstå informanternas 

perspektiv på frågorna. Under intervjuerna kunde vi ställa frågor, följdfrågor, förtydliga samt 

läsa av informanternas kroppsspråk (Bryman, 2011; Kvale & Brinkman, 2009).   

  
  

4.2 Urval  

  

Informanterna valdes ut på två olika grundsärskolor. Denna studie har ett, som Bryman (2011)  

kallar för målinriktat urval används då det var viktigt att hitta informanter som är 

professionella inom grundsärskolan och insatta i ett specifikt område som betyg och 

bedömning. Förutom någon enstaka pedagog var informanterna speciallärare mot 

utvecklingsstörning. Intervjuerna ägde rum på två olika skolor och i två olika kommuner. Av 

tolv tillfrågade tackade elva ja till medverkan. Bryman (2011) anser att det är svårt att veta 

hur många intervjuer man behöver göra för att kunna se mönster eller dra slutsatser utifrån 

den teori man har valt. Jag anser att urvalet är tämligen representativt eftersom informanterna 

hade olika bakgrund och kompetenser från både grundskola och grundsärskola.  

  

4.3 Tillvägagångssätt  

  
Intervjuguiden (bilaga 1) konstruerades enligt studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 

2011). De teman som skulle belysas var vilken betydelse av bedömning oc betygsättning har 

för elever i grundsärskolan, hur pedagogerna samarbetar kring betyg och bedömning samt 

vilka förutsättningar pedagogerna har för ett bra arbetslagsarbete. Frågorna var öppna till sin 

karaktär så att följdfrågor kunde ställas, något som Bryman (2011) anser vara en fördel för att 

få så uttömmande svar som möjligt. För att få ett friare samtal som inte styrdes av svar som 
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tänkts ut innan fick inte lärarna ta del av intervjuguidens frågor innan intervjuerna. (Bryman 

& Dalen, 2011).  

  

Vi kontaktade rektorer på två olika grundsärskolor, i två olika kommuner blev uppringda och 

presenterade studiens syfte. Rektorerna returnerade därefter en lista på tänkbara 

informanter.Ett mail skickades till rektorer och informanter innehållande syftet, 

kontaktuppgifter och missivbrev (bilaga 1).Tider bokades via mejl och telefon. Två 

telefonintervjuer samt tre intervjuer gjordes på en av skolorna och de resterande på den andra 

skolan. Det var viktigt För oss att informanterna skulle kännas sig trygga och bekväma med 

intervjusituationen (Dalen, 2011) fick pedagogerna själva bestämma tid och plats för 

intervjun, något som Kvale och Brinkman (2014) anser vara en god idé för att informanten 

kan känna sig trygg i en känd atmosfär.  

  

Innan intervjuerna startade informerades informanterna om syftet, användning av telefon för 

inspelning samt forskningsetiken (Bryman, 2011). Därefter inleddes intervjuerna enligt 

intervjuguiden. Svaren från informanterna kom inte alltid i den ordning som frågorna ställdes, 

När en semistrukturerad intervju görs så anser Bryman (2011) att det inte är nödvändigt att 

följa frågornas turordning. Den semistrukturerade intervjun liknar mer ett vardagssamtal men 

har ändå ett syfte (Kvale & Brinkman, 2009). Under intervjun fanns möjlighet att ge 

följdfrågor, förklara samt läsa informantens kroppsspråk. Samtliga intervjuer spelades in med 

hjälp av telefonen och de flesta tog cirka 45 minuter. Ljudfilerna sparades för att kunna 

avlyssnas och transkribering. Bryman (2011) menar att respondenten kan slappna av och 

koncentrera sig på informanternas svar om samtalet spelas in.  

  

 Intervjuerna transkriberades omedelbart efter intervjuerna. Fördelen med att snabbt lyssna på 

de inspelade intervjuerna är att man kommer ihåg vad som sades och om frågorna förstods 

och gav svar på det vi ville (Patel & Davidsson, 2003). Detta arbete tog flera dagar. Frågorna 

numrerades i intervjuguiden och sedan numrerades de hittade svaren, resultaten på frågor i 

våra transkriberingar. Svaren kom inte alltid i ordning beroende på hur intervjuerna förlöpte; 

en del pratade mycket och besvarade på det viset många frågor i en, andra pratade mer 

fåordigt och då följde vi mera intervjuguidens struktur.   

  

 Ett nytt dokument skapades därefter där vi samlade in utplockat resultatmaterial och 

sammanställde respektives svar av varje pedagog i varje intervjufråga/frågeställning. Enligt 

Bryman (2011) är färgkodning ett bra sätt att få syn på likheter och olikheter i intervjusvaren. 

Nästa steg blev att värdera vilka intervjufrågor/resultat som faktiskt behövdes vara med för att 

besvara frågeställningar och göra en analys.   
 

4.4 Forskningsetik  

  

När forskare behöver ett empiriskt material, är det viktigt att ha vissa etiska överväganden i 

åtanke så att inte, i det här fallet, intervjupersonerna och skolorna, hamnar i svåra dilemman 

eller känner sig utnyttjade (Vetenskapsrådet, 2017). Forskaren ska utgå från fyra etiska 

ställningstagande, dessa är: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 

nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, (2017).   

  

I missivbrevet (bilaga 1) gavs information studien och vetenskapsrådets etiska regler. När 

intervjun påbörjades upplystes pedagogerna att det var frivilligt att delta, att de hade 
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möjlighet att avbryta när som helst under intervjun, att de inte behöver svara på frågor om de 

inte ville/kunde. Samt att pedagoger och skola/kommunen kommer att vara avidentifierade i 

studien. Alla namn i resultatdelen är fingerade. Dessutom informerades pedagogerna om att 

det inspelade materialet kommer att förstöras när studien är godkänd. Syftet med studien 

förklarades än en gång innan intervjun påbörjades (Kvale & Brinkman, 2014).   

  

Intervjuerna utgick från ett etiskt förhållningssätt som gick ut på att intresserat lyssna på vad 

informanten hade att säga, även om det ibland gled ifrån intresseområdet, utan att ställa 

motfrågor. För att sedan kunna fånga “upp tråden” igen i intervjuguiden. Kvale och Brinkman 

(2014) menar att det är en konst hålla sig på “rätt” empatisk nivå för att man ska kunna anse 

att informanten inte har påverkats i sina utsagor under intervjun.   

  
4.5 Tillförlitlighet och äkthet  

  

I kvalitativa studier menar Bryman (2011) att begreppen validitet och reliabilitet inte används 

på samma sätt som kvantitativa studier. I en kvalitativ intervju arbetar forskaren med att 

representera och konstruera en social verklighet (Bryman, 2011). Validitetsbegreppet används 

mest i kvantitativa undersökningar där mätningar genomförs. Tillförlitlighet är ett bättre 

uttryck för kvalitativa studier, begreppet innefattar; trovärdighet, överförbarhet pålitlighet 

samt en möjlighet att styrka utsagor. Detta på grund av att det blir ett annat sätt att bearbeta 

och tolka materialet/resultatet.   

  

I en intervju är det flera faktorer som kan påverka resultatet men som forskare behöver denne 

kanske sällan fundera på om informanten har förstått frågan, överhuvudtaget, det märks under 

pågående intervju. Enligt Kvale & Brinkman (2014) är syftet med en kvalitativ intervju att 

förstå informanternas synvinkel från deras vardagsvärld.   

  

Forskaren behöver fundera på är om denne har påverkat, tolkat och redovisat informantens 

svar på ett korrekt vis. Trovärdighet är en viktig aspekt. Tillförlitligheten i studien får anses 

god eftersom intervjuerna utfördes utifrån intervjuguiden vars frågor skulle besvara studiens 

syfte och frågeställningar (Kvale & Brinkman, 2014).  

  

Resultatet är presenterat noga det går och naturligtvis inte att överföra det i vilka andra 

verksamheter som helst men vissa delar kanske går att överföra till andra grundsärskolans 

arbetslagsarbete med betyg och bedömning. Bryman (2011) menar att det är extra viktigt i 

kvalitativ forskning, att visa på pålitligheten i en studie. Under procedurens gång har tydlighet 

präglat studien vad gäller: bandinspelningar, transkriberingar och avkodningsdokument som 

finns tillgängliga för att kunna granskas. Ett objektivt förhållningssätt har intagits och för att 

minska eventuell påverkan av resultatets inriktning utifrån egna föreställningar hur samarbete 

kring betyg och bedömningsfrågor bör vara eller inte vara.   

  
  

5. Resultat  
  
I detta avsnitt redovisas resultatet av frågeställningar: vilken betydelse har bedömning och 

betygssättning i grundsärskolan, hur pedagogerna samarbetar kring betyg och bedömning  
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samt vilka förutsättningar är viktigt enligt pedagogerna. Därefter följer en kort 

sammanfattning av resultatet, som sedan efterföljs av en analys av resultatet med 

utgångspunkt i organisationspedagogiskt perspektiv och sist en diskussion om vidare 

forskning.   

5.2 Betydelse av bedömning och betygssättning   

  
5.2.1 Betyg   
 

Resultatet visar att de flesta pedagogerna upplevde att det inte var så viktigt med betyg, 

varken för elever, vårdnadshavare eller pedagoger. De menade att det var så självklart och 

tillrättalagt hur elevernas framtid ser ut. Eleverna vet om att de inte kan få ett F och är 

garanterade en plats på gymnasiet. Pedagogerna ansåg att eftersom betyg inte hade något 

värde och bara fanns för att likna grundskolan, kunde de lika gärna skriva endast omdömen.  

Ett citat av Inger får förtydliga vad flera av pedagogerna ansåg:   

Det är också lite avdramatiserat med betyg eftersom alla kommer in på gymnasiet oavsett 

vilket betyg har.  Eftersom jag inte lägger någon större vikt vid betyg så gör eleverna det inte 

heller. Det är klart om jag skulle driva betygsfrågan så skulle det få större betydelse för 

eleverna också. (Inger)  

Hälften av pedagogerna diskuterade inte betyg under terminen med eleverna men av dessa 

elever/vårdnadshavare tackade så gott som alla ja till betyg. Under utvecklingssamtalet fick 

vårdnadshavare och eleverna frågan om de ville ha ett betyg och de fick då skriva under en 

blankett. För andra hälften av pedagogerna var det obligatoriskt att alltid sätta betyg på alla 

elever så att de skulle finnas om eleven eller vårdnadshavare ångrade sig i framtiden. De 

kommunicerade inte heller så mycket betyg och betygskriterier med eleverna under pågående 

läsår.   

Pedagogerna upplevde att det inte verkade spela någon roll om de påvisade att ett bra 

skolarbete kunde ge ett högre betyg. Det var få elever som verkade känna att betyg var en 

motivationsfaktor. Till exempel menade en pedagog att:  

Jag går igenom varje gång inför terminsavslut vad det står för men jag upplever att de är rätt 

ointresserade faktiskt… och de pratar aldrig betyg under terminen. (Inger)  

De var lite olika huruvida pedagogerna uppfattade om elever tyckte att det var 

kul/meningsfullt att få betyg. Några pedagoger upplevde att eftersom kompisar och syskon 

fick betyg på grundskolan så kände sig eleverna nöjda med att de var lika och också fick 

betyg: [Men] det är just det att de får vara lika (Gun).  

Att sätta betyg på elever i grundsärskolan kan vara svårt ansåg flera av pedagogerna. De flesta 

arbetade och diskuterade tillsammans för att nå ett bra resultat för eleven. De granskade det 

skolarbete som eleven gjort under terminen, tog hjälp av andra pedagoger och assistenter för 

att komma fram till en bra och rättvis bedömning. Några av ämneslärarna bedömde och 

betygsatt själva eftersom de inte hade så mycket samarbete med övriga pedagoger. Några få 

av pedagogerna ansåg å andra sidan att det är lätt om man har lång erfarenhet av skolarbete:   
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det sitter i ryggmärgen som Inger menade och även Karin framhöll: eftersom jag inte lägger 

någon större vikt vid betyg så gör eleverna det inte heller. Det är klart om jag skulle driva 

betygsfrågan så skulle det få större betydelse för eleverna också.   

  
5.2.2 Formativ bedömning   

  

Intervjuerna visade att de flesta pedagoger ansåg att bedömning är viktigt för eleven eftersom 

det handlar om formativ bedömning, bedömning för lärande. Bedömningen handlar till mångt 

och mycket om att forma undervisningen så att eleven får ut så mycket som möjligt av den 

och kommer vidare i sitt lärande.   

  

Flera pedagoger uttryckte att det skulle ha underlättat för eleverna om det funnits tydligare 

lärandemål förstärkta med exempelvis bildstöd. Därigenom skulle man som pedagog kunna 

förmedla målen till eleverna på ett enklare vis.   

  

De flesta pedagoger uttalade att det är viktigt att individanpassa undervisningen så att varje 

elev ska kunna gå vidare i lärandet och nå kunskapsmålen. Därför görs bedömning på 

elevernas lärande hela tiden menade man.   

  

Pedagogerna beskrev inte att de arbetade så mycket med autentisk bedömning i de teoretiska 

ämnena men att de uttryckte att de praktiska ämnena var väldigt viktigt för eleverna för det 

var där de många gånger kunde hävda sig:   

  

Det är oftast autentisk bedömning som gäller, jag gör ganska lite anteckningar och jag kollar 

själv innan betygssättning. (Inger)   
  

5.2.3 Styrdokument  

  
Resultatet visar att samtliga pedagoger upplevde att det har blivit ett större krav på 

kunskapsutveckling i och med Lgr 11. Ett tydligare uppdrag för pedagogerna att de inte har 

den omvårdande rollen. De flesta pedagogerna ansåg att kursplanen är väldigt lik 

grundskolans kursplan och med tanke på att elever på grundsärskolan behöver mycket tid att 

repetera och befästa kunskap så kan det vara svårt att hinna med alla moment. Någon 

uttryckte att vore bättre med en mer tematisk kursplan istället för många moment. Det skulle 

passa eleverna på grundsärskolan bättre. Många av pedagogerna resonerade att svårigheterna 

ligger i att eleverna har en så otrolig stor spridning i vad de klarar, vilket gör att det är svårt 

att bedöma utifrån samma kriterier. Ett citat av Cecilia sammanfattar åsikten att innehållet är 

för avancerat för elevgruppen:  

  
Jag är ju lite förvånad över särskolan den är ju orealistisk i vissa fall med tanke på 

Lgr 11 är ju väldigt mycket det här med att kunna klara av att resonera se samband 

och dra slutsatser, föra enkla diskussioner. Lgr 11 är för svårt för våra elever, den är 

svår för om man tänker så vi är på särskolan och många som har multifunktionella 

handikapp… och vissa delar i den kan jag känna att det här är ungefär som på 

grundskolan. Grundskolans elever också. Den är för svår. Våra elever behöver ju 

anpassning. (Cecilia)  
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Flera av pedagogerna beskrev att upplägget för att få med allt innehåll i Lgr 11 var att arbeta 

tematiskt och samarbeta i arbetslaget med frågeställningarna: vart ska vi? hur ska vi göra för 

att komma dit? har vi nått dit vi skulle? Detta citat av Alice får förtydliga det flera pedagoger 

beskrev:  

... vi har fyra teman per år och där försöker vi ju plocka in svenska, matte, engelska 

och allt det här... och då skriver vi en lokalplanering som vi skickar hem så har vi en 

lättare variant för eleverna och sen brukar vi ha en utvärdering med eleverna. (Alice)  

Samtliga pedagoger ansåg att kunskapsuppdraget, istället för omsorg och vård, har blivit 

tydligare med Lgr 11 och på grund av detta så menade samtliga pedagoger att kvalitén på 

grundsärskolan har höjts. Till exempel sa Karin:  

Jag anser att eftersom det blir mer fokus på det centrala innehållet och fokus på 

betygskriterierna så känns det som att det blir en kvalitetshöjning, man tvingas som 

pedagog att titta vad det står där och jag måste också tänka på om jag gett mina 

elever förutsättningar att visa på förmågorna utifrån Lgr 11. Jag ser också att det 

skett en otrolig kunskapsförbättring hos eleverna med den nya läroplanen Lgr 11. 

(Karin)  

Flera pedagoger ansåg att det har blivit en kunskapsförbättring hos eleverna i och med Lgr 11. 

Betygen höjer inte särskolan men undervisningens kvalité höjs när vi måste göra 

bedömningar. Några av pedagogerna reagerade dock på att det var frivilligt för 

vårdnadshavare att bestämma huruvida eleven ska få betyg eller inte och vilka signaler det 

sänder ut om särskolan, till exempel Jonna menade att:  

 Samtidigt är konstigt att elever i grundsärskolan ska få välja om de vill ha betyg eller 

inte. Ingen huvudman bryr sig om att de får betyg. I grundskolan måste man skicka in 

betygsunderlag till Skolverket men det behöver man inte i grundsärskolan och vad 

säger detta då om grundsärskolan? (Jonna)  

  

Samtliga pedagoger ansåg att kunskapsuppdraget, istället för omsorg och vård, har blivit 

tydligare med Lgr 11 och på grund av detta så menade samtliga pedagoger att kvaliteten på 

grundsärskolan har höjts. En av dessa var Karin som menade att:  

Jag anser att eftersom det blir mer fokus på det centrala innehållet och fokus på 

betygskriterierna så känns det som att det blir en kvalitetshöjning, man tvingas som pedagog 

att titta vad det står där och jag måste också tänka på om jag gett mina elever förutsättningar 

att visa på förmågorna utifrån Lgr 11. Jag ser också att det skett en otrolig 

kunskapsförbättring hos eleverna med den nya läroplanen Lgr 11 (Karin).   

  

5.3 Samarbete kring bedömning och betygssättning  

  
Flera pedagoger uttryckte att det är en pågående process att diskutera bedömning i arbetslaget. 

De samarbetar hela tiden, den ena lektionen bygger på hur föregående gick för gruppen och 

enskilda elever. Mötena var både informella och formella. Eleverna har så olika 
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förutsättningar och förmågor och de samarbetade hela tiden med bedömningsfrågor även med 

resurser, fritidspedagog och pedagoger i praktiska ämnen. De menade att det är viktigt att 

prata om det man ser. De flesta av informanterna ansåg att det är bättre desto fler ögon som 

ser på eleven för en samlad bedömning. Pedagogerna arbetade kontinuerligt med bedömning 

och samtliga pedagoger är ense om bedömningsarbetet ska föra eleven framåt i sitt lärande. 

Vilket blir tydligt i följande citat:  

  

 så sitter vi alltid tillsammans och pratar och så försöker man också få med dem som... 

eh  de som är med på hemkunskapen och slöjd för då är inte vi med hela tiden så vi 

får en helhetsbild på det hela och vi gör alltid bedömningarna tillsammans…för det 

den ena ser, ser inte den andre och tvärtom. Och ibland är vi väldigt överens. Man 

gör det tillsammans och de är ju viktiga de här andra personerna som är på de här 

praktiska ämnena. Det är där våra elever kan hävda sig ibland. (Alice)  

  

Några pedagoger berättade att de inte samarbetade så mycket kring bedömning. Även om de 

inte diskuterar bedömning i arbetslaget så är detta något som de saknar. Det var lite olika 

tankar kring det här med att samarbeta kring bedömning några citat får förtydliga 

pedagogernas tankar kring detta:  

  

Vi saknar det allihopa att vi inte har tid att diskutera pedagogiska frågor... men det är 

ju som det är ... de sista åren har det varit så här. (Gun)  

  

Jag tänker att det är mitt, att jag gör det själv. (Inger)  

  

En del av pedagogerna förklarade precis som ovan, att det handlar om samarbete kring 

undervisningen. Formativ bedömning är bedömning för lärande. I lärandeprocessen är det 

viktigt att alla vuxna är med och bidrar till att se hur eleven tar till sig undervisningen samt är 

alla förslag på hur man ska lägga upp undervisningen välkomna, för att eleven ska komma 

vidare. Pedagogerna beskrev inte att de arbetade så mycket med autentisk bedömning i de 

teoretiska ämnena men att de uttryckte att de praktiska ämnena var väldigt viktigt för eleverna 

för det var där de många gånger kunde hävda sig.   

  

Några av pedagogerna uttryckte, att de istället för att samarbeta med andra kollegor kring 

betyg och bedömning, hellre använde tiden att göra undervisningen så bra och rolig som 

möjligt för varje elev. Detta för att eleven skulle kunna befästa kunskaper genom olika 

arbetssätt och då fick pedagogerna lättare syn på och kunde bedöma förmågorna hos eleven. 

Flera pedagoger menar också att man behöver visa och tala om att det är en  

bedömningssituation. Att eleven ska visa det hen är duktig på. Framförallt är det viktigt att 

eleven får träna många gånger och det kan ta lång tid innan eleven klarar av en 

bedömningssituation. Gun sade:  

  

Vi pedagoger måste tänka på att eleverna på grundsärskolan går där av en orsak. 

(Gun)  

  

Jobba mot konkreta mål kan ha en stor motiverande effekt för en elev på grundsärskolan 

istället för betyg. Pedagogerna beskrev att det är extra viktig för elever med 
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utvecklingsstörning att ha konkretiserade mål så att det bli tydligt vad som ska uppnås. Vilket 

blir tydligt i följande citat:  

  

När jag började arbeta med Mina Mål, det vill säga konkreta mål så tycker jag tycker 

att det gick upp för eleverna vilka förväntningar jag som pedagog har på dem och då 

blir det lättare för eleverna att tillmötesgå detta. (Karin)  

  

  

5.4 Förutsättningar för samarbete med bedömning och betygssättning  

  
Några av pedagogerna anser att arbetslaget är ett viktigt forum för betyg och 

bedömningsfrågor. De uttryckte att arbetslaget som forum för betyg och bedömningsarbetet 

fungerar väl. Betygssättaransvaret ligger på den enskilda pedagogen men för att bedömningen 

ska bli så korrekt som möjligt, ser man diskussion med samtliga personer i arbetslaget som en 

viktig del i det. Det ger en vidgad bild av eleven. Detta blir tydligt i följande citat:   

vi har försökt att skapa så att arbetslaget får egen tid för att sitta och diskutera 

enskilda elever… (Disa)  

Ja, jätteviktigt... jaaa det går inte annars… (Eva)  

Sedan var det några pedagoger som ansåg att det var svårt att hinna med betyg och 

bedömningsfrågor när det träffades under arbetslagstiden. Arbetslagets betydelse för deras 

eget arbete kring betyg och bedömning var liten, om ens någon. Dessa citat visar vad flera 

pedagoger uttryckte:   

...Vi har ganska lite samarbete just kring betyg… nästan inget alls skulle jag vilja 

påstå. (Hanna)  

Nej... ingenting när det gäller bedömning. Inga sådana diskussioner... man sitter själv 

på kammaren här... men jag skulle vilja att vi hade sådana diskussioner. (Jonna)  

Flera pedagoger uttryckte att det är en pågående process att diskutera bedömning i arbetslaget. 

De samarbetar hela tiden, den ena lektionen bygger på hur föregående gick för gruppen och 

enskilda elever. Mötena var både informella och formella. Eleverna har så olika 

förutsättningar och förmågor och de samarbetade hela tiden med bedömningsfrågor även med 

assistenter, fritidspedagog och pedagoger i praktiska ämnen. De menade att det är viktigt att 

prata om det man ser.  

  

 De flesta av informanterna ansåg att det är bättre desto fler ögon som ser på eleven för en 

samlad bedömning. Pedagogerna arbetade kontinuerligt med bedömning och samtliga 

pedagoger är ense om bedömningsarbetet ska föra eleven framåt i sitt lärande. Vilket blir 

tydligt i följande citat:  

  

så sitter vi alltid tillsammans och pratar och så försöker man också få med dem som... 

eh de som är med på hemkunskapen och slöjd för då är inte vi med hela tiden så vi får 

en helhetsbild på det hela och vi gör alltid bedömningarna tillsammans… för det den 

ena ser, ser inte den andre och tvärtom. Och ibland är vi väldigt överens. Man gör det 
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tillsammans och de är ju viktiga de här andra personerna som är på de här praktiska 

ämnena. Det är där våra elever kan hävda sig ibland. (Alice)  

  

Några pedagoger berättade att de inte samarbetade så mycket kring bedömning. Även om de 

inte diskuterar bedömning i arbetslaget så är detta något som de saknar. Det var lite olika 

tankar kring det här med att samarbeta kring bedömning några citat får förtydliga 

pedagogernas tankar kring detta:  

  

Vi saknar det allihopa att vi inte har tid att diskutera pedagogiska frågor... men det är 

ju som det är ... de sista åren har det varit så här. (Gun)  

  

Jag tänker att det är mitt, att jag gör det själv. (Inger)   

  

En del av pedagogerna förklarade precis som ovan, att det handlar om samarbete kring 

undervisningen. Formativ bedömning är bedömning för lärande. I lärandeprocessen är det 

viktigt att alla vuxna är med och bidrar till att se hur eleven tar till sig undervisningen samt är 

alla förslag på hur man ska lägga upp undervisningen välkomna, för att eleven ska komma 

vidare. Pedagogerna beskrev inte att de arbetade så mycket med autentisk bedömning i de 

teoretiska ämnena men att de uttryckte att de praktiska ämnena var väldigt viktigt för eleverna 

för det var där de många gånger kunde hävda sig.   

  

Några av pedagogerna uttryckte, att de istället för att samarbeta med andra kollegor kring 

betyg och bedömning, hellre använde tiden att göra undervisningen så bra och rolig som 

möjligt för varje elev. Detta för att eleven skulle kunna befästa kunskaper genom olika 

arbetssätt och då fick pedagogerna lättare syn på och kunde bedöma förmågorna hos eleven. 

Flera pedagoger menar också att man behöver visa och tala om att det är en  

bedömningssituation. Att eleven ska visa det hen är duktig på. Framförallt är det viktigt att 

eleven får träna många gånger och det kan ta lång tid innan eleven klarar av en 

bedömningssituation. Gun sade: Vi pedagoger måste tänka på att eleverna på grundsärskolan 

går där av en orsak.  

  

Jobba mot konkreta mål kan ha en stor motiverande effekt för en elev på grundsärskolan 

istället för betyg. Pedagogerna beskrev att det är extra viktig för elever med 

utvecklingsstörning att ha konkretiserade mål så att det bli tydligt vad som ska uppnås. Vilket 

blir tydligt i följande citat:  

  

När jag började arbeta med Mina Mål, det vill säga konkreta mål så tycker jag tycker 

att det gick upp för eleverna vilka förväntningar jag som pedagog har på dem och då 

blir det lättare för eleverna att tillmötesgå detta. (Karin)  

  

Hälften av informanterna ansåg att det var nödvändigt att i arbetslaget diskutera betyg. 

Betygsdiskussioner är något som blir vid terminsslut i formella möten, då det är dags att sätta 

betygen. Dessa pedagoger hade uppdraget från rektor att alltid sätta betyg på alla elever alla 

terminer, även om inte vårdnadshavare begärde dessa. Det skulle finnas om någon ångrade sig 

och ville ha betygen i efterhand.   

  

överhuvudtaget så har vi betygsmöten och pratar ihop oss. (Alice)  
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Andra hälften arbetade inte så mycket med andra pedagoger inför betygsättning. Det kunde 

bli lite informella samtal i korridoren med någon av de praktisk/estetiska pedagogerna. Men 

det var inte så vanligt så Inger får vara röst för det de flesta uttryckte:  

  

Det är ingen av lärarna i de praktiska ämnena som söker upp mig för att diskutera 

betyg, i så fall har det hänt någon gång när eleven ligger på gränsen att få ett 

grundskolebetyg. (Inger)  

  

 5.4.1 Tid   
 

Cirka hälften pedagogerna ansåg att de hade tid till arbeta tillsammans med betyg och 

bedömningsfrågor i arbetslaget. De uttryckte inte det i termer som att de hade tid utan att de 

ansåg att detta är en ständigt gemensam pågående process för de vuxna som finns i ett 

arbetslag kring en elev/elevgrupp. Alice säger så här:  

  

  Det är hela tiden en diskussion kring betyg och bedömning. (Alice)  

  

Kvarstående hälft ansåg att det inte finns tid i arbetslagen att samtala och diskutera betyg och 

bedömningsfrågor gemensamt. Här får Hanna bli en röst för de som inte anser att de har tid 

att samarbeta med bedömning och betyg.  

  

  Jag har inget samarbete när det gäller att diskutera betyg och bedömning med 

andra lärare. Vi har det väl på papperet men det är sällan vi har tid att diskutera Dessa 

frågor. (Hanna)  

  
  

  
5.4.2 Bedömningsmaterial  

  

Resultatet visar att det verkar ovanligt att använda stödmaterial vid gemensamma 

bedömningar och betygsdiskussioner för lärare i grundsärskolan. Det visade sig att det inte 

finns något specifikt stödmaterial för pedagogerna att använda sig av i dialoger, samtal kring 

betyg och bedömning, varken de obligatoriska skolverksmatriserna eller enskilda elevers 

dokumentationsunderlag. En av pedagogerna beskrev att det tyvärr inte finns så mycket 

stödmaterial för grundsärskolans senare del. En annan svarade att det hade något stödmaterial 

förr, när Lgr 11 (Skolverket, 2010) var nytt men att de inte använde det materialet längre.  

Några av pedagogerna berättade att de utgick från ett material som heter “Gilla läsa skriva och 

matematik” men de konstaterade också att detta egentligen var anpassat för elever i 

grundsärskolan upp till åk 6 så det blev lite fel. De ansåg att det var svårt att hitta ett lämpligt 

bedömningsmaterial för målgruppen. Några använde sig av matriserna som finns i läroplanen.  

   

Flera av pedagogerna använde ett material som heter “Mina mål” som skolor kan beställa 

Karin säger att:    
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Det är ju svårt att få eleverna att förstå betygskriterier och kursmål så jag tänkte att det skulle 

ha varit bättre med kursmål som är mer konkretiserande med bilder. Därför arbetar jag med, 

Mina mål, som tydliggör kunskapsmålen för eleverna.   

Målen som eleven ska uppnå konkretiseras med hjälp av bilder och en liten text som förklarar 

vad det handlar om. Materialet går ut på att eleven/pedagogen färglägger de mål som eleven 

har klarat så att det blir tydligt vad eleven har uppnått. Det är olika bilder/text för olika 

årskurser i de olika ämnena. (Karin)  

   

Exempelvis kan det vara så att en elev behöver träna hela sin grundskoletid för att förstå och 

kunna använda tidsbegrepp och klockan. Detta tydliggörs i följande citat av Karin:   

  

tidsbegrepp... är så här genomgående som man alltid kan återkomma till… vi drillar och 

tränar och så kommer vi tillbaka efter höstlovet och så kan de det inte, så det är som 

färskvara. Så det går aldrig riktigt och säga att nu kan dom det! Det kan du aldrig gå i god 

för. (Karin)  

  

Flera pedagoger menar också att man behöver visa och tala om att det är en  

bedömningssituation. Att eleven ska visa det hen är duktig på. Framförallt är det viktigt att 

eleven får träna många gånger och det kan ta lång tid innan eleven klarar av en 

bedömningssituation. Som Gun menade: Vi pedagoger måste tänka på att eleverna på 

grundsärskolan går där av en orsak. Jobba mot konkreta mål kan ha en stor motiverande 

effekt för en elev på grundsärskolan istället för betyg.  

   

5.4.3 Rektors ansvar  

  
Pedagogerna har olika uppfattningar huruvida arbetslaget har ett tydligt uppdrag från rektor 

att samarbeta med betyg och bedömningsfrågor. Att sätta betyg på elever ingår i en lärares 

uppdrag om man arbetar från årskurs 6 och uppåt. Bedömningen ligger till grund och är en 

samling av det eleven har uppnått under en termins skolgång. Denna grund utgör sedan 

underlag för att kunna sätta ett betyg. Några av pedagogerna på en av skolorna ansåg inte att 

de hade ett tydligt uppdrag att samarbeta kring betyg och bedömning. Som Inger uttryckte 

det: Rektorn säger att ja, jag kan schemalägga tid åt er och då måste vi kanske förlänga 

någon dag och det är det få som vill. Två av pedagogerna som uppfattade att det fanns ett 

tydligt uppdrag från rektorn att samarbeta. En pedagog beskrev att det kanske inte var uttalat 

direktiv från rektorn men menade att det är naturligt när man jobbar tillsammans.   

  

Organisationen på den skolan såg inte ut som på den andra, de arbetade själva som 

klasslärare, var överens om att rektorn stöttar om det behövs, de menade att rektor har ett stort 

förtroende för lärarna och lägger sig inte i deras arbete så mycket. Pedagogerna ansåg att tiden 

inte räckte till. De hade ett arbetslag där pedagogerna träffas en gång i veckan och samarbete 

och samtal, kring betyg och bedömning sker inte där.   

   

Den andra hälften av pedagogerna på den andra skolan ansåg att organisationsmässigt är 

skolan uppbyggd så att förutsättningarna finns till samarbete. Det är ett tvålärarsystem. I varje 

klass arbetar två pedagoger samtidigt och de har tillsammans ansvar för alla teoretiska ämnen. 

Dessutom finns en fritidspedagog och flertalet assistenter/resurser som följer klassen under 

hela skoldagen och i de praktiska ämnena. Dessa personer utgör det vad pedagogerna kallar 

för “det lilla arbetslaget”. De träffas och arbetar tillsammans varje dag med formativ 
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bedömning så att nästa lektion bygger på vad som hände i föregående. Flera pedagoger 

berättade att de är viktigt att alla är med i arbetet för det handlar om att hitta den enskilde 

elevens ingångar till lärande och resurserna/elevassistenterna är otroliga tillgångar i det 

eftersom de hinner se och känner eleven otroligt bra. Det stora arbetslaget träffas 1 gång i 

veckan och innehåller samtliga pedagoger som arbetar på skolan (enheten för grundsärskolan) 

och det består av sex klasslärare och fyra ämneslärare. Det var flera av pedagogerna som 

ansåg att rektorn lite oftare kunde initiera samtal och erfarenhetsutbyte kring betyg och 

bedömning i det stora arbetslaget. Det blir tydligt i följande citat:  

Därför att vi stångar våra pannor blodiga oftast naturligtvis... jag har ju elever i bild 

som inte kan hålla i en penna hur bedömer jag det? Så det finns ju sådana saker och 

att ha facit på vad rektorns ambition är. Hur jag får veta vad rektor strävar efter och 

då kan jag också få hjälp med att sträva åt samma håll och förstå det. På det sättet. 

Samtala om hur ska vi se på det här och inte bara mellan oss lärare i arbetslaget. Och 

förstår vår problematik. (Eva)  

  
  

5.4.4 Kompetensutveckling  

  

De flesta pedagogerna berättade att det förväntas att de läser om funktionsnedsättningar och 

nya rön kring detta på egen hand. Några av pedagogerna nämnde att de visst har fått några 

studiedagar i utbildning här och där under årens lopp. De ansåg att det är viktigt att ha 

grundläggande kunskaper. En del av pedagogerna hade tillgång till rådfrågning av elevhälsan 

en gång i månaden, vilket de upplever som en form av fortbildning. Rektor på en av skolorna 

såg dessa intervjuer som reflektionstillfälle för sin personal. Några av pedagogerna gick 

läslyftkurs, vilket de uppskattade. Flera av pedagogerna menade att de la inte så stor betydelse 

i varje elevs diagnos, eftersom de är så olika från individ till individ. De var mer intresserade 

att läsa medföljande utredningar såsom den sociala, psykologiska och pedagogiska om varje 

elev.  En pedagog tyckte precis tvärtom och ville inte läsa medföljande utredningar utan 

föredrog att se på eleven som en individ och brukar undvika att läsa utredningar som följer 

med eleven för att först bilda sig en egen uppfattning:  

  

......så är det mycket viktigare för mig att lära känna barnet och möta barnet innan jag 

sätter mig in i alla mappar och avhandlingar och alltså att börja läsa utredning och 

sedan möta ett barn...blir inte bra. Då har man ju någon sorts ... jag vet inte man kan 

bygga upp spöken och man kan bygga upp drömungar och man kan bygga upp alla 

möjliga fantasier i huvud.  Det är så otroligt skönt att möta eleven... så känner jag ju 

alltid... sen kan det ju efter några månader sätta sig och studera utredningarna... och 

tycka ja. Det stämmer... och det där stämmer inte... alltså bekräfta. Det man har 

upplevt redan. (Disa)  

  

   
5.4.5 Gemensamma mål  

  

Resultatet visar att hälften av pedagogerna svarade att jobba mot samma mål är den viktigaste 

förutsättningen för att göra ett gemensamt betyg och bedömningsarbete. Cirka hälften av 

pedagogerna arbetar i fyra teman under läsåret och det uppmuntrar också till att samarbeta i 
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frågor som: vart är vi nu, vart ska vi och hur/ vad ska vi göra för att komma dit. Detta blir 

tydligt i följande citat:  

 därför att alla vuxna i klassrummet ska veta vad lektionen går ut på, det är då det kan 

bli något bra av den. (Eva)    

  

Den andra hälften menade att det inte var så enkelt att få till tiden att planera upp 

gemensamma mål och samtala kring betyg och bedömning men också andra pedagogiska 

frågor. En pedagog sa att det vore bra om man hade några gemensamma arbetsområden i de 

olika klasserna eftersom det är svårt att diskutera när man inte jobbar tillsammans. En annan 

uttryckte att hon gärna skulle ha ett större samarbete och att hjälpas åt mer för hon menade att 

det är svårt med betyg och bedömning och det skulle vara bra att t.ex. byta pedagogiska 

planeringar med varandra i lärarlaget:  

    

För att kunna diskutera vore det bra om vi jobbar med samma arbetsområde, så att 

man har något att diskutera utifrån. Det är jättesvårt om vi gör olika saker och 

försöka bedöma någonting tillsammans… det går ju inte, svårt att få en diskussion 

genom det. (Gun)   

  

  

   

 

  

6. Sammanfattning av resultat  
  
6.1 Betydelse av bedömning och betygssättning  

   
De flesta pedagogerna ansåg att det inte är så viktigt med själva betyget för målgruppen, 

varken för eleverna, vårdnadshavare eller myndigheter. Däremot är bedömning viktigare 

eftersom den har till uppgift att fungera som redskap så att undervisningen leder eleven 

framåt mot målen. Vidare menade pedagogerna att Lgr-11 är en tydligare läroplan än den 

tidigare Lpo-94, och att kvalitén på undervisningen har blivit bättre när man tagit bort fokus 

på omsorg och mer fokus på kunskapskrav. Däremot menar några av pedagogerna att kraven i 

Lgr 11 är för svåra för grundsärskolans elever.  

   

Några efterfrågar en tematisk uppbyggd läroplan medan andra beskrev att de arbetar tematiskt 

utifrån Lgr 11. Flera av pedagogerna har sett en kunskapsförbättring hos eleverna sedan 

Lgr11 infördes samt att kvalitén på undervisningen är högre. När det gällde 

bedömningsmaterial svarade pedagogerna olika så det verkar skilja sig i vilket material som 

används. Många ansåg dock att det var svårt att hitta ett bra material som underlag till 

bedömning. Några av pedagogerna uttryckte att det vore bra med ett bedömningsstöd som kan 

förklara förmågorna på ett bättre sätt än text, som till exempel bilder. 

 
   



29  
  

6.2 Samarbete kring bedömning och betygssättning     

  
Samtliga pedagoger menade att betygsättaransvaret ligger på den enskilde pedagogen. I övrigt 

var det lite olika huruvida man samarbetade kring betyg och bedömning. Några pedagoger 

samarbetade hela tiden med arbetslaget och menade att man använde bedömningen från 

samtliga deltagare, såsom fritidspedagog och elevassistenter, för att forma undervisningen. 

Vid betygsättningsperioder var det särskilda konferenser då samtliga pedagoger och personal 

kring eleverna samlades och förde dialog. Dessa pedagoger beskrev att samarbetet i 

arbetslaget hade stor betydelse för deras enskildas bedömningsarbete. Tematiskt arbetssätt var 

grunden för planeringen i undervisningen och detta ledde också till behov av att samarbeta i  

arbetslag.  

   

Några andra pedagoger använde inte arbetslaget till att samarbeta kring betyg och 

bedömningsfrågor men att flera av dessa saknade detta. Eftersom de inte hade så mycket 

samarbete kring dessa frågor med kollegor fick det ingen betydelse för det egna betyg och 

bedömningsarbetet. Däremot uttryckte flera av pedagogerna att de saknade de pedagogiska 

samtalen där betyg och bedömningsfrågor kunde diskuteras. De menade att tiden inte räckte 

till för detta.  

   

  

6.3 Förutsättningar för samarbete med bedömning och betygssättning   

  
De aspekter som samtliga pedagoger var överens om var att erfarenhetsutbyte är en viktig del 

när det gäller bedömning och denna elevgrupp med funktionsnedsättningar eftersom det 

handlar om att hitta elevernas olika inlärningskanaler. Däremot var det en del av 

informanterna som inte hade något erfarenhetsutbyte med andra därför att tiden i arbetslaget 

inte räckte till att arbeta med dessa frågor.  

   

Informanterna beskrev att de inte använder något specifikt gemensamt stödmaterial när det 

gäller betyg och bedömningsfrågor.  En informant berättade att det fanns något som de 

använde när Lgr 11 var nytt men att de inte använde det längre. Det var lite olika huruvida 

pedagogerna upplevde att de hade stöd från rektor att samarbeta med betyg och 

bedömningsfrågor. Några ansåg att de hade stöd av rektor därför att denne hade sett till att 

organisationen uppmuntrade och stödde ett samarbete inte bara i bedömningsfrågor utan hela 

tiden. Oerhört avgörande för samarbetet. Andra pedagoger menade att stödet låg i att rektor 

hade stort förtroende för sina pedagoger i deras enskilda betyg och bedömningsarbete.  

  

De flesta informanterna ansåg att det förväntades att de själva läste på om 

funktionsnedsättningar och nya råd och rön kring undervisning. Några berättade att de hade 

stöd av elevhälsan en gång i månaden och att det sågs som en form av kompetensutveckling.  

  

Hälften beskrev att arbeta mot gemensamma mål var en grundförutsättning till att samarbeta 

med betyg och bedömning. Den andra hälften ansåg att det var svårt att få tiden i arbetslaget 

för att planera upp gemensamma mål, men att gemensamma mål och arbetsområden skulle 

vara bra.   
 



30  
  

7. Resultatanalys  
  

I följande text följer en tolkning av resultatet som analyseras i första hand utifrån ett 

organisationspedagogiskt teoriperspektiv men även till litteraturen i bakgrunden. I första 

frågeställningen används loop-perspektivet som utgångspunkt. I andra frågeställningen har 

jag dialogen som perspektiv. Sista frågeställningen analyseras med hjälp av det 

systemtänkande perspektivet.   
 

7.1 Betydelse av bedömning och betygssättning  

  
Frågeställningen om bedömning och betygsättnings betydelse analyserades med 

loopperspektivet som utgångspunkt (Granberg och Ohlsson, 2009,2011).   

  
Det centrala i loop-perspektivet enligt Granberg och Ohlsson (2009) är hur pedagogerna i en 

organisation förstår målen, principerna i verksamheten som i det här fallet är Lgr11 

(Skolverket, 2011). En förändring av målen i en verksamhet kallas för tripel-loop. De 

pedagoger som intervjuats verkade ha en tydlig och klar bild av målen som verksamheten ska 

arbeta mot och de flesta verkade anse att Lgr 11 (Skolverket, 2011) är en förändring till det 

bättre; för dem själva i dess yrkesroll och för eleverna som blivande vuxna 

samhällsmedborgare  

  
Resultatet visar att varken elever, vårdnadshavare eller pedagoger anser att betyg är viktigt för 

elever på grundsärskolan. Granberg och Ohlsson (2009, 2011) anser utifrån ett 

organisationspedagogiskt perspektiv för att en institution ska utvecklas och överleva, som i 

det här fallet är skolan behöver pedagogerna förhålla sig till bland annat nya läroplaner, som 

ska tolkas, förstås och implementeras i undervisningen.  Skolan behöver enligt författarna 

anpassas och förnya sin verksamhet så att eleverna, som så småningom blir vuxna, också 

fungerar mot omvärldens krav, Grünewald (2008). Pedagogerna i studien ansåg att 

fortbildning är något som inte fås ofta men några av pedagogerna fick handledning och det 

kan ju vara en form av fortbildning. De får läsa mycket själva om olika diagnoser och genom 

pedagogiska samtal komma fram till olika lösningar.  

  

Studiens resultat visar att ett flertal pedagoger anser att det är svårt med bedömning och 

betyg, detta är något som som Hussu och Strle (2010) kommit fram till i sin forskning att 

pedagoger upplever att det svårt bedöma elever med intellektuella funktionsnedsättningar. 

Dessa pedagoger upplevde att det var svårt att motivera elever med koncentrationssvårigheter 

och andra beteende problem, när det gällde att får eleverna att samarbeta och visa 

uppmärksamhet.  

  

Resultatet visar att så gott som samtliga pedagoger ansåg att undervisningen har blivit mer 

inriktad och kvalificerad sedan Lgr 11 (Skolverket, 2011) kom och detta syns tydligt i hur 

pedagogerna ser på och arbetar med kunskapsutvecklingen med eleverna. Däremot ansåg flera 

av pedagogerna att Lgr 11 (Skolverket, 2011) är alltför omfattande och svår för elever med 

olika i grundsärskolan. Elever i grundsärskolan ofta har adaptiva, kognitiva och exekutiva 

svårigheter och på grund av detta det tar det längre tid att befästa nya kunskaper (Heister 

Trygg & Andersson, 2009). Flera av pedagogerna uttryckte detsamma att många elever 

behöver tid och att de behöver repetera ny kunskap många gånger och på olika sätt. Flera av 
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pedagogerna arbetar mycket med olika vinklar för att eleverna ska kunna befästa kunskaper, 

detta är något som styrks i och med att Berthén (2013) anser att det krävs att pedagoger i 

grundsärskolan ändrar sitt förhållningssätt från omsorg till kunskapsutveckling och utmanar 

eleverna kunskapsmässigt. Granberg och Ohlsson (2009, 2011) menar att loopen fungerar 

som ett ständigt prövande och görande, individerna förstår hur mål ska uppnås, att de förstår 

anledningen till nya krav och slutligen varför målen finns. Resultatet visar tydligt att 

pedagogerna har anpassat sig till Läroplanen (Skolverket, 2011) och arbetar med denna på 

alla upptänkliga sätt.  

  

Swärd och Florin (2014) understryker att i dagens skolpolitik har bedömningar och tester 

kommit att ha en central roll. Bedömningarna används för att jämföra olika länders 

skolresultat och nyttjas som utgångspunkter när det gäller att styra och förändra skolan som 

institution. Bedömningar för jämförande resultat är inte något som görs av elever på 

grundsärskolan men det kanske skulle vara en god idé för att höja kvaliteten ytterligare på 

grundsärskolan, eftersom även författarna (2014) konstaterar att bedömning och betygsättning 

för elever i grundsärskolan är ett outforskat område De senaste åren har den formativa 

bedömningen kommit att få allt mer plats och det är den typen av bedömning som borde råda 

i grundsärskolan. Vidare menar författarna (2014) att det har visat sig att lärarna som 

undervisar på grundsärskolan behöver kompetenshöjning när det gäller bedömning av 

elevernas kunskaper. Black (2015) anser att för att få till formativ bedömning krävs det en 

förändring av organisationen, men även att den enskilde pedagogen förstår hur hen kan 

bedöma och föra eleven framåt genom till exempel pedagogens erfarenhet  

  

Black, Harrisson, Lee, Marshall och William (2003) menar att den formative bedömningen är 

mer tidskrävande än summativ bedömning. Den formativa bedömningen ska finnas som 

grund i skolarbetet. Något som visar sig i resultatet är att pedagogerna lägger ner mycket tid 

på den formativa bedömningen. De försökte på olika sätt med till exempel med bildstöd få 

eleverna att förstå kunskapskraven.  

  

Vidare kan en organisation göra en dubbel-loop och med det menas att man vet varför man 

ska arbeta på ett visst sätt. Av de pedagoger som intervjuades var det några som uttryckte att 

de visste hur singel-loopen fungerade. Pedagogerna visste hur de skulle samarbeta när det 

gällde att följa Lgr-11 och betyg och bedömningsarbetet nämligen i arbetslag och med tema. 

Verksamheten hade också gjort en dubbel-loop för de förstod varför det var bra att samarbeta 

med betyg och bedömning. Erfarenhetsutbytet var viktigt för pedagogerna. Analysen blir 

således, att de pedagoger som uttryckte denna önskan arbetade på en skola där det är gjort en 

förändring i målen med verksamheten, trippel-loop där en förändring har skett, men att det 

saknas en singel-loop för att det ska kunna utveckla ett team där personalen växer och 

utvecklar ett kollektivt lärande och kollektiv kompetens när det gäller betyg och bedömning.   
            
7.2 Samarbete kring bedömning och betygssättning  

  
Frågeställning gällande samarbete analyserades med dialogen som perspektiv (Granberg 

Ohlsson, 2009, 2011).   

  

Enligt Skolverket (2016) arbetar pedagoger på olika sätt med att bedöma och betygsätta 

elevers kunskaper i skolan. En fördel när det gäller sambedömning med andra pedagoger är 

att få ett gemensamt och likvärdigt sätt för bedömning och betygsättning. Framgångsfaktorer 
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för bra samarbete när det gäller sambedömning är till exempel att alla i gruppen får uttrycka 

sin åsikt, en fungerande struktur då pedagogerna träffas för sambedömning, (Scherp, 2002).  

  

Detta visade sig i studiens resultat att samarbete kring betyg och bedömningsfrågor gör några 

av pedagogerna gjorde det mycket och kontinuerligt medan andra inte gjorde det. Det är 

samspelet med andra som får organisationen att utvecklas (Illeris, 2001). Det finns ett starkt 

samband mellan framstående skolor och utvecklat kollegialt samarbete (Shah, 2012). De 

positiva effekterna som forskningen kring arbetslagsarbete har påvisat, är att pedagogerna 

känner mindre stress och risken för utbrändhet är lägre. De har en känsla av tillfredsställelse i 

arbetet och är mer öppna för nya idéer och metoder. Effekterna av arbetslagsarbete ger också 

en ökad förmåga till reflektion (Assermark & Sörensson, 1999; Åberg, 1999; Granström, 

2006). Detta visade även resultatet att de pedagoger som samarbetade arbetade tillsammans 

med olika teman och diskuterade bedömning och betygssättning kontinuerligt under terminen, 

de upplevde att det ständiga samarbetet var även viktigt för elevernas kunskapsinlärning.  

  

De flesta av pedagogerna som inte samarbetade önskade att de kunde samarbeta mera.  

Granberg och Ohlsson (2009) och Döös och Wilhemson (2005) menar att med dialogen som 

redskap, ska parterna i ett team dela sina föreställningar för att få en likartad förståelse kring 

arbetsuppgifter och därigenom sker ett kollektivt lärande men också en individuell 

kompentensutveckling. När dialogfasen är färdig kring exempelvis betyg och bedömning kan 

diskussionen ta plats, då arbetslagsmedlemmarna övertygar varandra vilken handling som kan 

fungera bäst för att nå målen.   

  

Studiens resultat visar är att de som arbetade tillsammans använde sig av dialog för att komma 

vidare med sin undervisning. Bedömningen av en elevs arbete kunde göras av alla i 

arbetslaget oavsett yrkestitel och dialog fördes kontinuerligt mellan alla parter hur man skulle 

lägga upp undervisningen för att varje enskild elev skulle komma vidare i sitt lärande. Dessa 

möten kunde både vara informella och formella. När betyg skulle sättas samlades arbetslaget 

för att diskutera vilket betyg den enskilde eleven skulle få som ett summativt resultat av 

bedömningarna som hade gjorts under en termin. Pedagogerna uttryckte att oftast var 

arbetslaget överens om betyget men när de inte var det så var diskussionerna intressanta 

eftersom det gav en ytterligare bild av eleven. Slutligen satte ansvarig pedagog betyget.  

Analysen av dialogfunktionen i skolan, blir att dels ökar personalen sitt lärande eftersom de 

hela tiden vidgar sitt eget tänkande, dels fungerar dialogen som en kvalitetssäkring för dessa 

elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. I och med att dialogen ständig är 

närvarande mellan de personer som eleven möter under sin skolvecka så är chansen stor att 

elevens alla inlärningskanaler upptäcks och tas till vara på så att eleven når sin promaximala 

zon Grünewald, 2009).  

  

Scherp (2002) anser att fördelarna med gemensamt lärande i arbetslag är att man medvetet lär 

sig nya saker på nivåerna: individ, grupp och organisation. Arbetslagen behöver prata om 

vilka kunskaper de har och dela med sig av erfarenheter till de andra pedagogerna (Scherp, 

2002). Hälften av pedagogerna delade med sig av sina erfarenheter medan den andra hälften 

uttryckte att de inte samarbetade kring bedömning och betygssättning. Några av pedagogerna 

menade att de träffade till exempel ämneslärare i korridoren och utbytte erfarenheter kring en 

elev. Men det oftast var mellan två pedagoger och faller det inte inom ramen för en grupp. 

Analysen utifrån detta blir att pedagogen inte får möjlighet till mer underlag genom dialoger i 

teamet/arbetslaget när det gäller betyg och bedömningsfrågor. Dessutom tolkar jag det som att 
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även möjligheten till ett elevperspektiv uppmärksammas och tas till vara på. Pedagogerna 

uttryckte att de gärna ville samarbeta med andra kollegor kring dessa frågor och jag tolkar det 

som att dialogen fyller en viktig funktion på flera sätt. Jag tolkar det som att en önskan om ett 

samarbete tolkar står för att pedagogerna ser möjligheten till att samtal/dialog med andra på 

arbetsplatsen, kan bidra till att man får del av den kollektiva kompetensen.   

  

  

7.3 Förutsättningar för samarbete med bedömning och betygsättning  

  
Enligt resultatet så finns förutsättningar för samarbete med bedömning och betygssättarfrågor 

när de gäller den ena hälften av informanter som alltid samarbetade och hade rektors stöd 

något som Döös och Wilhemson (2005) i sin forskning visat att kollektivt lärande är när 

individerna i en grupp eller ett team har delat gemensamma föreställningar och fått en likartad 

förståelse för någonting som sedan kan resultera i gemensam handlingsförmåga. Det 

kollektiva lärande stärker även motivationen att till ett gemensamt förhållningssätt, dela med 

sig av olika individers kunskap och erfarenheter (Döös och Wilhelmsons, 2005). Kanske har 

det andra arbetslaget inte samma förhållningssätt vad gäller samarbete. Så gott samtliga 

pedagoger vill samarbeta och ha tid för pedagogiska diskussioner men anser att tiden inte 

räcker till.    
Shah (2012) menar också att skolorna som har ett välutvecklat arbetslagsarbete, vinner på det 

som institution, därför att ett kollegialt samarbete gör att pedagogerna känner sig mer  

“commited” förpliktigade, till sin arbetsplats och profession.  Det har även effekt på 

nyutbildade pedagoger eftersom de då inte ger upp, utan känner att de har stöd av mer erfarna 

kollegor under sin första tid i det nya yrket. I de skolor som det kollegiala arbetet fungerar väl 

har man också ork att leta efter förbättringstrategier (Shah, 2012).  I studiens resultat visas att 

det arbetslag som inte hade de organisatoriska förutsättningar till samarbete kanske kan lyftas 

till skolledningen så att alla i arbetslaget kan få till ett samarbete för kollegor och elever.  

  

I ett arbetslag finns olika erfarenheter som kan bidra till att hantera svårigheter som uppstår. 

Blossing, Nyen, Söderström och Hagen Tönder (2012) anser att arbetslaget blir styrkta av att 

arbeta nära varandra och att tillsammans driva olika projekt. Däremot kan det uppstå 

situationer då inga förbättringar sker och rektor samt pedagoger anser att det beror på att 

arbetslagen inte har en bra arbetskultur. Vidare menar författarna också att det kan uppstå 

grupper som blir alltför isolerade och att grupperna då kan skilja sig utvecklingsmässigt.  

  

Enligt Granberg och Ohlsson (2009, 2011) är utgångspunkten i det systemtänkande 

perspektivet att man inom en institution måste analysera förhållandena mellan samtliga delar i 

en institution för att ett kollektivt lärande och kollektiv kompetens ska genomsyra 

verksamheten. Detta syns i resultatet i form av det engagemang samtliga pedagoger arbetade 

med den nya läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011), på det sätt som de lade tid på att 

undervisningen skulle bli så bra som möjligt för eleverna och hur de uttryckte att pedagogiska 

diskussioner var ett sätt att fördjupa sin eget lärande och utveckling.  

  

Enligt Läroplanen (2011) har rektor har bland annat det övergripande ansvaret för uppföljning 

och utvärdering av verksamheten och ska ha ett helhetstänk mot de nationella mål och 

kunskapskrav. Resultatet visar att pedagogernas samarbete kring bedömning och 

betygssättning gjordes på olika sätt: arbetslagsträffar, temaarbete, stöd av elevhälsa och 

rektor. Förutom detta så fördes det dialoger och utbyttes erfarenheter med varandra. En av 
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förutsättningar för arbetslagsarbete är tid någon som Skolverket (2004) anser vara viktigt för 

att kunna föra dialoger, diskutera och planera. Det visade sig i resultatet att för några 

pedagoger fanns det tid, men för de andra fanns inte tillräckligt med för samarbete. 

Myndigheten för skolutveckling (2003) menar att brist på tid är ett återkommande problem i 

skolan.  

  

Enligt Granberg och Ohlsson (2009) skickas ofta personalen på kurs, i hopp om att det ska ske 

förändringar som blir bestående och djupgående. De pedagoger som intervjuades som inte 

hade ett samarbete kring betyg och bedömning, gick just nu på läslyftkurs. Pedagogerna som 

inte samarbetade kring betyg och bedömning ville gärna ha erfarenhetsutbyte med varandra, 

gemensamma mål och arbetsområden men ansåg att tiden inte fanns till att göra detta 

tillsammans. Dessutom kände pedagogerna som inte var delaktiga i läslyftkursen att det blev 

åsidosatta och inte fick den respons och pedagogiska diskussioner som kunde hjälpa dem att 

utveckla undervisningen.  

  

Pedagogerna gjorde ingen reflektion över att de kanske inte hade de organisatoriska 

förutsättningarna som behövdes som till exempel stöd från rektor låg i att denne hade 

förtroende i den enskildes pedagogens kompetens att sätta betyg. Min tolkning blev att när 

skolledningen inte är med i de förutsättningar som krävs, för att i detta fall inte använder den 

kollektiva kompetensen., det vill säga pedagogerna på grundsärskolan ska kunna utföra sitt 

arbete maximalt, används inte resurserna till fullo. Om rektorn förhåller sig till att alla 

pedagoger behöver respons, pedagogiska diskussioner med sin kollega kan det kollegiala 

samarbetet gynnas. Enligt Scherp (2002) är fördelarna med bra arbetslagsarbetestora med 

gemensamt lärande på flera nivåer: individ, grupp och organisation.  

  

  

8.  Diskussion  
  
Detta avsnitt inleds med en metoddiskussion, som följs av resultatdiskussion samt slutligen 

fortsatt forskning.  

  
8.1 Metoddiskussion  

  

Hösten 2017 började jag och en annan kvinna att skriva den här uppsatsen tillsammans. Hon 

valde att ta studieuppehåll i januari 2018, men jag valde att fortsatta med uppsatsen själv med 

hennes godkännande. På grund av detta så skriver jag det vi och vårt på vissa ställen och mig 

och mitt på andra ställen.   

  

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagoger i grundsärskolan upplever och 

samarbetar med bedömning och betygssättning. På grund av tidsbrist ser vi studien mer som 

ett bidrag till en fördjupning i ämnet snarare än som en forskning där generella slutsatser kan 

dras av studiens resultat.  

  

Genom semistrukturerade intervjuer har grundsärskolans pedagoger fått uttrycka sina 

synpunkter kring syftes frågeställningar. Jag anser att detta forskningsfält är relativt 

outforskat och därför behöver granskas mer.   
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Den här studien medger inget stort antal informanter och kan därför inte generaliseras som en 

heterogen grupp som är representativ för elever i grundsärskolan.  

  

På grund av tidsbrist gjordes ingen pilotstudie, vilket kan ha påverkat intervjuguidens frågor 

men vi anser ändå att jag fick svar på de frågeställningar som motsvarades syftet.  

  

Ingen närmare presentation av informanterna gjordes eftersom intentionen var att få svar på 

frågorna och inte fördjupa mig i deras ålder, kön och så vidare.  

  

Tillförlitligheten i studien hänger till viss del ihop med hur vi har ställt frågorna vid 

intervjuerna. Under våra intervjuer hade vi en intervjuguide att förhålla oss till, men frågorna 

kom inte i exakt samma ordning vid alla intervjutillfällen. Det berodde bland annat på att 

vissa samtal ledde vidare till ett annat område på ett naturligt sätt. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) påminner en halvstrukturerad intervju om ett vardagssamtal. Alla viktiga 

områden berördes dock i enlighet med intervjuguiden. Reliabiliteten i studien anser jag vara 

relativt god eftersom jag höll mig till frågorna i intervjuguiden.   
  

8.2 Resultatdiskussion  

  
Avsikten med studien är att bidra med kunskap om hur pedagoger i grundsärskolan upplever 

och samarbetar kring bedömning och betygssättning. De kriterier som kom fram i resultatet 

som viktiga för ett arbetslagsarbete är följande; formativ bedömning, tid, 

bedömningsmaterial, rektors ansvar, kompetensutveckling samt gemensamma mål.   

  

Resultatet visar att å ena sidan kan arbetslag fungera utifrån ett organisatoriskt perspektiv, då 

pedagogerna har de rätta förutsättningarna för samarbete och genom dialog med varandra 

finna de bästa lösningarna för eleverna. Å ena sidan var det få av dessa elever och 

vårdnadshavare som begärde betyg själva. Å andra sidan var det så gott som alla som begärde 

betyg. Utifrån det organisationspedagogiska perspektivet kan jag tyda att här fungerar 

looptänkandet, singel-loopen som visar att pedagogerna följer rektorns krav på att dela 

erfarenheter, reflekterar och genomför principer. Dubbel- och trippelloopar är svårare att få 

syn på i den här undersökningen. Medan ett av arbetslaget som hade väldigt lite samarbete 

och bara nämnde att eleverna kunde få betyg på utvecklingssamtalet var det så gott som alla 

som ville ha betyg, och i det andra arbetslaget där de kontinuerligt pratade om betyg och 

bedömning så ville ingen av varken vårdnadshavare eller elever ha ett betyg.  

   

I en av skolorna kan jag å ena sidan se att varken pedagoger, elever eller vårdnadshavare är 

speciellt intresserade av betyg, å andra sidan så menar pedagoger i den andra skolan att alla 

förutsättningar finns för ett samarbete. I den skolan så har rektor fullt förtroende för att 

pedagogerna sköter sitt arbete på ett bra sätt. Pedagogerna pratar med elever och 

vårdnadshavare på utvecklingssamtalet om betyg och de allra flesta vill ha betyg. Å ena sidan 

har en av skolorna en rektor som visar på ett helt annat uppdrag och menar att pedagogernas 

samarbete innefattar allt om betyg och bedömningsarbete. Dessa pedagoger samarbetade med 

rektorn i dessa frågor och de hade ett uppdrag att utföra vissa arbetsuppgifter, bland annat att 

diskutera betyg och bedömning om vårdnadshavare skulle kräva ett betyg till eleven. Det var 

dock inte så många vårdnadshavare som krävde betyg i den här skolan.    
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En intressant fråga i den här studien är hur skolans huvudmän har tänkt när LGR 11 infördes. 

Läroplanen som är väldigt lik grundskolans anser flera av pedagogerna vara allt för svår för 

elever med de intellektuella funktionshindren och kognitiva svårigheter som elever på 

grundsärskolan har. Den är alltför omfattande för att dessa elever ska ha möjlighet att uppfylla 

alla kunskapskrav. Däremot så uttrycker pedagogerna att kvalitén på undervisningen har höjts 

sedan tidigare läroplaner då fokus låg på omsorg och inte kunskapsutveckling. Pedagogerna 

anser att de har ett tydligare uppdrag och det underlättar skolutveckling. De anser även att en 

tydlig kunskapsförbättring setts hos eleverna nu när fokus ligger på kunskapskrav och elevens 

förmågor ska bedömas och betygsättas.  

  

Forskning visar att kopplingen mellan kognitiv förmåga och prestation är tydlig. Vidare anser 

forskningen att svagpresterande elever påverkas mer negativt än de som är högpresterande. 

Elever som ständigt får dåliga betyg tappar intresset för skolan och att kämpa. Med den 

forskning som finns är det intressant att notera varför elever ska betyg i grundsärskolan. 

Resultatet visar att de flesta pedagogerna inte diskuterar betyg under terminen, de lägger fram 

en lapp under utvecklingssamtalet och vårdnadshavaren frågar eleven om hen vill ha betyg 

och denne svarar oftast ja. Läroplanen och betyget handlar snarare om att eleverna på 

grundsärskolan får vara lika som elever på grundskolan och inte för att prestationen utmynnar 

i ett betyg. Vad säger det om grundsärskolan? Är det viktigast att likna de som går i 

grundskolan eller är det bättre att tänka utifrån de behov eleverna har som går på 

grundsärskolan? En av pedagogerna uttryckte att det var konstigt att pedagogerna inte 

behövde skicka in betygsunderlag från grundsärskolan som de gjorde i grundskolan, och hon 

menade att hur tänker huvudmännen där? är det inte lika viktigt? Därför menade pedagogerna 

att ett skriftligt omdöme skulle räcka och att man arbetar mer för att utveckla undervisningen. 

Däremot så finns det ett värde i betyg för dessa elever som får känna sig lika som sina 

kompisar och syskon.  

  

Bedömningsfaktorn ansåg pedagogerna vara viktigt för att föra elevens lärande framåt till ny 

kunskap. De flesta pedagoger lade ner mycket tid för att få elever att förstå genom att arbeta 

med konkret material och pedagoger som funderade mycket på hur de skulle presentera 

uppgifter på olika sätt för att elever skulle kunna befästa kunskaper på olika sätt. Forskning 

visar hur viktigt samarbetet är i arbetslag för att kunna utvecklas och få ett gemensamt 

lärande, i detta arbetslag såg man samarbete som inte nödvändigt eller något som man inte har 

tid till.  Samtidigt som de flesta önskade att de kunde ha mer tid för samarbete så finns inte 

tiden. Det berodde mycket på att ett flertal av pedagogerna gick en läslyftskurs i skolverkets 

regi och de fick utrymme för pedagogiska diskussioner i de träffarna. Det som blir 

anmärkningsvärt i detta är att de som inte deltog i detta blev lämnade utanför och fick inte 

tillgång till de gemensamma diskussioner som är så viktiga för skolutveckling.  

Bedömning och speciellt formativ bedömning är något som samtliga pedagoger brinner för.  

Flera av pedagogerna använder ett material som konkretiserar kunskapskraven för eleverna. 

De menar att det är denna undervisning som för elever framåt i kunskapsutveckling och 

lärande. Elever på grundsärskolan behöver dock annat material än skriven text då de har svårt 

att förstå en skriven text, de behöver många gånger bildförstärkning för att kunna förstå 

kunskapsmålen men även att det tar tid för dessa elever med de svårigheter de har. Den 

autentiska bedömningen är också viktig för den här målgruppen eftersom det är en av 

gångerna eleven kan hävda och visa sin kunskap.  

  

Förutsättningarna för ett samarbete finns inte riktigt i detta arbetslag. Å ena sidan för att flera 

av dem inte känner att de behöver dela med sig av sina kunskaper och erfarenhet. Å andra 
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sidan för att majoriteten inte anser att det finns tid eller att det är nödvändigt att diskutera 

betyg och bedömning. Detta finner jag anmärkningsvärt eftersom eleven alltid ska vara i 

fokus och hur tänker de pedagoger som arbetat över tjugo år i skolan men inte kan dela med 

sig av sina erfarenheter med pedagoger som inte arbetat lika länge. Dessutom kan jag tycka 

att det är märkligt att pedagogerna inte vill samarbeta kring elevens förmågor med 

ämneslärare och assistenter, det borde vara självklart att få så mycket information om hur 

eleven visar sina kunskaper i andra sammanhang än i klassrummet.  

  

Sammanfattningsvis ställer jag dessa frågor: ska läroplanen vara så lika grundskolans, eller 

kanske möta behoven hos eleven på ett bättre sätt. Behövs betyg i grundsärskolan? Vad är 

vitsen med betyg om elever, vårdnadshavare och pedagoger inte bryr sig och förstår vad det 

handlar om? Hur kan huvudmän och rektor agera i dessa frågor? hur kan de stärka arbetslagen 

att få en diskussion om hur grundsärskolans elever ska få den bästa undervisningen för att 

kunna vara, känna delaktighet och fortsätta sitt vuxenliv i vårt samhälle?  

  

Studien resultat visar att samtliga pedagoger anser att det har blivit skillnad för elever och 

pedagoger på grundsärskolan med LGR 11 införande. Pedagogerna har ett tydligare uppdrag 

på elevers kunskapsutveckling och inte som tidigare omsorg. Däremot så ansåg de flesta att 

läroplanen som liknar grundskolans blir för svår för grundsärskolans målgrupp.  

Grundsärskolans elever med kognitiva problem behöver mycket tid för att befästa kunskaper, 

något som även forskning styrker. Bedömningsarbetet påverkas också eftersom elevernas 

stora spridning i vad de klarar av skolarbetet och inte. Kvaliteten på grundsärskolan har ändå 

höjts anser pedagogerna. De anser också att de ser en tydlig kunskapsförbättring hos eleverna 

och att deras eget uppdrag har fått en annan innebörd nu när elevers förmågor ska bedömas 

och betygsättas.   

  

Enligt Skolverket (2011) ska pedagoger i grundsärskolan ta del av elevers kunskap och 

bedöma dessa kunskaper mot de nationella kunskapskraven. Intressant i studien var att 

samtliga pedagoger inte tyckte att det var viktigt med betyg i grundsärskolan och de menade 

att varken elever eller vårdnadshavare var särskilt intresserade heller. Det är vårdnadshavare 

som bestämmer om eleven ska få ett betyg och det tyckte flera av pedagogerna var märkligt, 

att ingen huvudman tycker att det är viktigt med betyg i grundsärskolan när det är så viktigt i 

alla andra skolformer. Det skulle räcka med ett skriftligt omdöme menade pedagogerna. Å 

ena sidan uttryckte pedagogerna att elever och vårdnadshavare var så insatt och trygga med 

hur tillrättalagt hur elevernas framtid ser ut, de kommer in på gymnasiet oavsett betyg eller 

inte. Å andra sidan finns det ett värde för eleven som kan få känna sig som syskon och 

kompisar som går på grundskolan. Däremot så ansåg pedagogerna att bedömningsfaktorn var 

viktig, det formativa lärande som för elever framåt till ny kunskap. De flesta pedagoger lade 

ner mycket tid för att få elever att förstå genom att arbeta med konkret material och pedagoger 

som funderade mycket på hur de skulle presentera uppgifter på olika sätt för att elever skulle 

kunna befästa kunskaper på olika sätt.  

  

Forskning visar hur viktigt samarbetet är i arbetslag för att kunna utvecklas och få ett 

gemensamt lärande men när det gäller samarbetet i arbetslaget och när det gäller betyg och 

bedömning är inte något prioriterat område för dessa pedagoger. Samtidigt som de flesta 

önskade att de kunde ha mer tid för samarbete så finns inte tiden. Det berodde mycket på att 

ett flertal av pedagogerna gick en läslyftskurs i skolverkets regi och de fick utrymme för 

pedagogiska diskussioner i de träffarna, medan de som inte deltog i detta blev lämnade 
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utanför och fick inte tillgång till de gemensamma diskussioner som är så viktiga för 

skolutveckling.  

  

Bedömning och speciellt formativ bedömning är något som samtliga pedagoger brinner för. 

De menar att det är denna undervisning som för elever framåt i kunskapsutveckling och 

lärande. Elever på grundsärskolan behöver dock annat material än skriven text då de har svårt 

att förstå en skriven text, de behöver många gånger bildförstärkning för att kunna förstå 

kunskapsmålen men även att det tar tid för dessa elever med de svårigheter de har. Den 

autentiska bedömningen är också viktig för den här målgruppen eftersom det är en av 

gångerna eleven kan hävda och visa sin kunskap.  

  

9. Vidare forskning  
  
Jag tror att det vore bra med mer forskning kring hur personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar lär sig på bästa sätt. Det kanske inte är tanken att vara lika alla andra 

som är viktigast. Det viktigaste är att individen utvecklas och få känslan av att lyckas och vara 

en person som alla andra oavsett om hen har en intellektuell funktionsnedsättning eller inte.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1  

Missivbrev  

  

Hej!  

  

Jag heter Birgitta Svensson och studerar till speciallärare med inriktning mot 

utvecklingsstörning vid Umeå universitet (Bilaga 1).  

(Jag bor i XXXX) Just nu gör jag mitt examensarbete, 30 poäng, och till det behöver jag 

intervjupersoner.  

Syftet med studien är att undersöka arbetslagets funktion när det gäller betyg och bedömning i 

grundsärskolan.    

Det insamlade materialet kommer behandlas enligt de etiska principer som Vetenskapsrådet 

rekommenderar. Skolor och pedagoger som deltar kommer att avidentifieras och det 

insamlade materialet kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd. Jag behöver intervjua 12 

pedagoger.  

Jag beräknar att intervjuerna tar ca 30 minuter/ pedagog. Intervjuerna behöver vara 

genomförda innan 4 november.  

Tusen tack på förhand!  

  

Birgitta Svensson telnr: XXXXXXX  

Email: birgitta3@hotmail.se  

Handledare: Jens Ineland Email:jens.ineland@umu.se  

Bilaga 2.  
   

Intervjuguide  

   

Syftet är att beskriva och analysera arbetslagets funktion när det gäller betyg och bedömning i 

grundsärskolan.  

   

Inledningsfrågor:  

   

1. Är du utbildad speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning?  

  

2. Hur länge har du arbetat på grundsärskolan?  

  

3. Är det många föräldrar/ vårdnadshavare som begär att eleven ska få ett betyg?  

  

Huvudfrågor:  

  

4. Anser du att det är positivt att elever i grundsärskolan kan få betyg? I så fall varför/ 

varför inte?  
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5. Anser/ tror du att statens införande av betyg i grundsärskolan är en 

kvalitetshöjande/kvalitetssäkrande insats, för skolan som institution?  

  

6. Känns det som att om eleverna kan få betyg så blir kvaliteten på grundsärskolan bättre 

eller säkrare?  

   

7. Brukar ditt arbetslag diskutera betyg och bedömningsfrågor? T.ex. bedömningsformer, 

summativt och formativt eller autentisk bedömning.  

8. Diskuterar ni elevernas prestationer innan betygsättning?  

   

9. Använder eller har ni använt något speciellt stödmaterial t.ex. från skolverket när ni 

diskuterar betyg och bedömning?  

   

10. Anser du att ditt arbetslag är ett viktigt forum för frågor som rör betyg och bedömning?  

   

11. Anser du att ni har mycket erfarenhetsutbyte i ert arbetslag när det gäller, betyg och 

bedömning?  

  

12. Tycker/tror du att det är bra att samarbeta kring betygsfrågor med ditt arbetslag? Varför? 

Tycker du att det är vissa delar i betyg och bedömning är bra att kunna göra gemensamt?  

   

  

14. Har ni i arbetslaget ett tydligt uppdrag från rektor att samarbeta med betyg -och 

bedömningsfrågor?  

  

15. Hur utvärderar ni i arbetslaget betyg och bedömningsfrågor?  

   

16. Anser du att det är viktigt att lärare har kunskap om elevernas olika behov och 

förutsättningar?  

17. Finns det avsatt arbetslagstid att diskutera betyg och bedömningsfrågor?  

   

18. Har arbetslaget bra stöttning av rektor när det gäller att samlas kring betyg och 

bedömningsfrågor?  

   

19. Har ni i arbetslaget fått eller får fortbildning i betyg och bedömningsfrågor? Skulle du ha 

velat ha mer fortbildning i betyg och bedömningsarbetet?  

    

20. Anser du att det är viktigt med gemensamma mål i arbetslaget när det gäller betyg och 

bedömningsfrågor?  

   

21. Anser du att det är viktigt att ha bra laganda/ personkemi när det gäller betyg och 

bedömning?  

  

22. Vilket av detta skulle du säga är den viktigaste förutsättningen?  

• Laganda/ personkemi, jobba mot samma mål  

• Tid  



46  
  

• Fortbildning  

• Erfarenhetsutbyte  

• Stöd av rektor  

• Annat  

   

23. Betyg i grundsärskolan betyder inget om en elev vill gå vidare till gymnasiet och 

universitetet. Hur arbetar du med dessa frågor?  

   

24. Finns ett behov av att diskutera betyg och bedömning i den här målgruppen?  

   

25. Pratar du och eleverna om betyg och bedömning?  

  

26. Anser du att arbetet med betyg och bedömning i arbetslaget, fungerar som stöd när du 

planerar dina egna lektioner och senare bedömer/ betygsätter resultatet?  

  

27. På vilket sätt underlättar det gemensamma arbetet ditt eget arbete med betyg och 

bedömning?  

  

28. Är det någonting som du saknar i det kollegiala arbetet kring betyg och bedömning som 

skulle underlätta för dig?    

  

29. Hur ser du på att bedöma och betygsätta den här målgruppen elever med 

utvecklingsstörning? Har det blivit lättare sedan Lgr11 infördes? Lättare eller svårare?  

  

30. Upplever du att eleverna blir stimulerade/motiverade av att få betyg eller att bli bedömda?  

  

31. Hur tänker du kring betyg och bedömning för den här målgruppen?  

   

Tack för din medverkan!  

  

  


