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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap om specialpedagogers arbete med bedömning som 
en del av undervisningspraktiken. I arbetet genomförs intervjuer med fyra specialpedagoger som 
arbetar i olika verksamheter. Deras beskrivningar syftar till att ge vidare insikt och vägledning om hur 
specialpedagogers arbete kring bedömning kan påverka elevers möjligheter till allsidiga bedömningar 
utifrån ett relationellt perspektiv. 
 
Resultaten i den tidigare forskningen visar att det skett en ökning av antalet bedömningar såväl i svensk 
skola som internationellt. Det faktum att bakomliggande orsaker till ökningen inte problematiseras eller 
ifrågasätts kan beskrivas som en ökad bedömningskultur. Detta sker samtidigt som det saknas 
forskning kring konsekvenser av bedömning och vad som styr bedömning. Bedömningar såsom 
formativ och summativ bedömning har olika syften och påverkar således eleverna olika. Perspektiv på 
elever i skolproblematik och vilken roll specialpedagogen tar är viktigt i bedömningssammanhang. 
 
De teoretiska perspektiv jag utgår ifrån är systemteori med utgångspunkt i Bronfenbrenners ekologiska 
systemteori där aktivitet i och mellan mikro-, meso-, exo- och makro-nivåerna är centrala. Dessutom är 
relationellt- och kategoriskt perspektiv valda utgångspunkter. Metoden är semistrukturerade intervjuer 
med fyra specialpedagoger. Resultaten visar att specialpedagoger har en stor roll i arbetet kring 
bedömning, inte minst genom övergripande och aktivt arbete med extra anpassningar samt 
implementerandet av och upprätthållandet av ett relationellt förhållningssätt i verksamheterna. Genom 
extra anpassningar och relationellt förhållningssätt ges eleverna möjlighet till stöttning så att deras 
kunskaper kan bli synliga vid bedömning. Kommunikation är centralt i specialpedagogiskt arbete. 
Legitimitet att utföra sitt arbete beror till stora delar på specialpedagogens relationella kompetens men 
att ha rektors mandat är också viktigt. 
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 

Under de år jag arbetat i skolan har jag kommit i kontakt med många elever som haft en 

trasslig skolgång. I flertalet fall har detta fört med sig att de har lågt förtroende för vuxna 

generellt, men för lärare i synnerhet. Tillika har deras självbild blivit stukad av många 

misslyckanden. Dessa misslyckanden har inte sällan uppstått vid bedömning av olika 

slag, inte minst vid tester, diagnoser och prov. Då misslyckanden kommit om och om 

igen har det lett till att dessa elever ser sig själva som förlorare innan de ens satt pennan 

på papperet, om de ens kommer till provtillfället. 

     Antalet bedömningar i skolan har globalt sett ökat (Ahsan & Smith, 2015; Smith, 

2016) och så även i svensk skola (Lundahl, 2017), vilket kan vara tecken på en 

oproblematiserad bedömningskultur. Inte minst visas detta genom att den proposition 

(2017/18:14) som lades fram under 2017, att de nationella proven ”särskilt ska beaktas” 

vid betygssättning, antogs av Riksdagen och kommer att träda i kraft i juni 2018. 

Samtidigt som det sker en ökad kontroll av elevers kunskaper i form av tester och prov 

visar forskning (Aspelin, 2015) att det är centralt för elevers kunskapsutveckling att 

pedagoger är relationskompetenta, vilket kommer till uttryck i pedagogers 

förhållningssätt och syn på elevers skolproblematik. Står då tester och relationellt 

förhållningssätt i kontrast till varandra? Svaret på det kan bero på vad man testar och 

varför men framförallt hur. Samt, inte minst, vilken tilltro sätter man till resultatet i 

förhållande till annan kunskap man har om eleven. Forskning kring dessa fenomen är ett 

eftersatt område - ”vi behöver /…/ lyfta mer teoretiska aspekter som hur olika 

bedömningar får legitimitet, vad de i sin tur legitimerar och hur de bidrar till att forma 

kunskapssyn och lärande” (Lundahl, 2017, s. 15). 

     Som specialpedagog ska jag enligt högskoleförordningen (SFS 2007:638) i mitt 

kommande yrke bland annat ha kunskap om att ”stödja barn och elever”, ”visa fördjupad 

förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för 

kollegor, föräldrar och andra berörda”, ”leda utveckling av det pedagogiska arbetet med 

målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever” samt ”visa insikt om betydelsen 

av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper”. Då bedömning utan tvekan är en 
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central företeelse i skolan ligger det nära till hands att tänka att arbetet som 

specialpedagog innefattar att vara väl insatt i bedömningspraxis, hur bedömningar 

genomförs och dess påverkan på eleven. 

     Syftet med mitt arbete är att undersöka specialpedagogens funktion i arbetet kring 

bedömning av elevers kunskaper. Hur beskriver specialpedagoger att elever stöttas till att 

få en allsidig bedömning utifrån ett relationellt perspektiv? På vilket vis är 

specialpedagoger ute i verksamheterna med i och kring bedömningens alla faser – före, 

under och efter – och vilket mandat har specialpedagogen att påverka i de olika faserna? 

Lundahl (2006) påpekar dessutom att många lärarstudenter menar att de i sin utbildning 

fått bristfällig utbildning i att bedöma elevers kunskaper, vilket innebär att de behöver 

stöttning och rådgivning av sitt kollegium där specialpedagogen ingår.   

     Vi möter allt fler elever i skolan som uppvisar svårigheter i skolkontext och det ställs, 

och kommer att ställas höga krav, på bemötande och kollegialt samarbete för att möta alla 

elevers unika behov, inte minst vid bedömningar. Vilken roll specialpedagoger tar i detta 

avseende, får stor betydelse för eleven, såväl på kort som på lång sikt.  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt arbete är att bidra med kunskap om specialpedagogers arbete med 

bedömning som en del av undervisningspraktiken. Jag söker, genom intervjuer, 

beskrivningar av hur specialpedagoger inom olika verksamheter arbetar, samarbetar med 

andra pedagoger och vilket mandat de tillskrivs i frågor som rör bedömning.  

Mina frågeställningar är: 

 Hur beskriver specialpedagoger att elever stöttas till att få en allsidig bedömning 

utifrån ett relationellt perspektiv? 

 Vilken funktion har specialpedagogen ute i verksamheterna kring bedömning och 

bedömningens alla faser – före, under och efter  

 Vilka möjligheter har specialpedagogen att påverka i de olika faserna? 

1.3. Bedömning 

Bedömning är ett begrepp som inte är helt enkelt att diskutera eftersom det skapar 

associationer (Skolverket, 2017). Ord såsom 

uppskattning, värdering, granskning, prövning, dom, omdöme, kritik ligger nära till 

https://www.synonymer.se/sv-syn/uppskattning
https://www.synonymer.se/sv-syn/v%C3%A4rdering
https://www.synonymer.se/sv-syn/granskning
https://www.synonymer.se/sv-syn/pr%C3%B6vning
https://www.synonymer.se/sv-syn/dom
https://www.synonymer.se/sv-syn/omd%C3%B6me
https://www.synonymer.se/sv-syn/kritik
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hands och söker man på ordet bedömning i SAOB blir man hänvisad till ordet bedöma, 

vilket förklaras med: ”hysa en mening om, värdera, betrakta någon eller något på ett visst 

sätt, värdet hos eller uttala sin mening om” (SAOB, bedöma, 1901). Sammantaget kan 

man se att det, för det första handlar om en granskning av någon eller något och för det 

andra blir någon eller något granskat. För det tredje är det framförallt en subjektiv 

företeelse. När vi pratar om bedömning i skolans värld är det, inte uteslutande, men 

framförallt läraren som är aktiv (Forsberg & Lindberg, 2007). Bedömning kan utföras, 

men också användas på olika sätt. Den typ av bedömning som varit rådande under 

framförallt 1900-talet har i stor utsträckning handlat om att lärare kort och gott genom ett 

betyg har fastställt den nivå elevens kunskaper visade sig ha. Numera när man pratar om 

bedömning behöver det inte innebära att man, så att säga, sätter punkt i och med 

bedömningen. I dagens skola skiljer man istället på summativ och formativ bedömning, 

där summativ bedömning är den som kontrollerar vad en elev lärt sig, oftast i slutet av ett 

arbetsområde, och ingen möjlighet finns att ändra på den bedömningen. Med formativ 

bedömning menas istället en bedömning som pågår ständigt, där eleven hela tiden kan 

utvecklas och läraren genom att följa utvecklingen, genomför sin bedömning 

kontinuerligt (Jönsson, 2017). 

1.4. Styrdokument 

1.4.1. Skollag och läroplan 

I skollagens (SFS 2010:800) inledande bestämmelser slås fast att utbildningen ska ta 

hänsyn till elevers olika behov och skolan ska sträva efter att kompensera för de skillnader 

i förutsättningar som barn har (§ 4) och utbildningen ska byggas på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet.  Elevers egna åsikter ska tas stor hänsyn till i alla frågor som 

rör dem själva (§ 10). I kapitel 3 står det att:  

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika 

kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS 2010:800 § 3). 

 Tillika ska skolan fortlöpande informera elev och vårdnadshavare om elevens 

kunskapsmässiga och personliga utveckling och om det på något sätt framkommer att en 

elev har svårigheter att nå de lägsta kunskapskraven ska eleven skyndsamt få stöd i form 
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av extra anpassningar (§ 5). Behov av särskilt stöd ska skyndsamt utredas och samråd ska 

ske med elevhälsan, om det på något sätt visar sig att de extra anpassningarna inte är 

tillräckliga.  

     I läroplanen för såväl grundskolan som gymnasieskolan (SKOLFS 2010:37; SKOLFS 

2011:144) framgår att skolan har som mål att elever ska utveckla sin förmåga att bedöma 

sig själv och sina prestationer samt ska lärare ha som riktlinje att bedöma elever allsidigt, 

ta tillvara all tillgänglig information som finns samt ge elever möjlighet att med variation 

visa sina kunskaper. 

1.4.2. Examensordning specialpedagog 

I examensordningen (SFS 2007:638) för utbildning till specialpedagog kan man ta del av 

de tre delar som utbildningen lägger grund för, nämligen, kunskap och förståelse, 

färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt gentemot elever i 

behov av särskilt stöd. Komprimerat innebär detta att en specialpedagog ska ha kunskaper 

att utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, aktivt arbeta såväl självständigt 

som i samverkan med andra yrkesgrupper med att göra bedömningar och medverka till 

att optimera skolans förutsättningar att möta alla elever och särskilt elever i behov av 

stöd.  

1.4.3. Extra anpassningar och särskilt stöd 

I skollagens (SFS 2010:800) kapitel 3 behandlas bestämmelser kring barn och elevers 

utveckling mot målen. Alla barn ska stöttas och stimuleras i skolan till att nå så långt de 

kan samt ska barn som har funktionsnedsättning stöttas på ett sätt som undanröjer hinder, 

eller konsekvenser av dessa hinder, att nå kunskapskraven. Stöd och hjälp definieras på 

två sätt där man skiljer på extra anpassningar och särskilt stöd. Arbetet med extra 

anpassningar och särskilt stöd är förhållandevis nytt. Det kom nya riktlinjer under 2014 

(SKOLFS 2014:40) där den stora förändringen mot föregående bestämmelse (SKOLFS 

2013:8; SKOLFS 2008:25) ligger i arbetet med särskilt stöd och åtgärdsprogram. I 

tidigare bestämmelser återfinns inte termen extra anpassning. I SKOLFS 2013:8 och 

SKOLFS 2008:25 talar man om att när en elev inte anses nå målen ska behovet av särskilt 

stöd utredas och efter utredning eventuellt ett åtgärdsprogram upprättas. Enligt 

Skolverkets statistik fick ca 20 % av alla skolbarn särskilt stöd under läsåret 2012/2013. 

Bakom denna siffra låg en stor mängd dokumentation som tyngde lärare och 
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specialpedagoger och dessutom säger en granskningsrapport (Skolinspektionen, 2016) att 

det fanns en överdokumentation och hanteringen av åtgärdsprogrammen var i vissa fall 

bristfällig och förvirrande för skolpersonal som skulle hantera dem. Detta medförde att 

det utarbetades nya former och uttrycksätt för stöd som inte skulle kräva lika mycket 

dokumentation, vilket resulterade i införandet av två begrepp för stöd – extra 

anpassningar och särskilt stöd. 

     Innan granskning av behov av extra anpassningar eller särskilt stöd ska rektor som 

ansvarar för organisationen se över exempelvis lärmiljöer; hur de är utformade och hur 

väl de passar verksamheten. Man menar att det kan vara tillräckligt för en del elever att 

lärmiljön - den pedagogiska, fysiska och sociala lärmiljön - är tillgänglig och möter deras 

behov.  

     Extra anpassningar innebär att det inom ramen för den ordinarie undervisningen ska 

finnas möjlighet till stöd av mindre omfattning som inte behöver föregås av utredning. 

Med mindre omfattning menar man ex. igångsättning, ge extra tydliga instruktioner, göra 

en planering över skoldagen eller arbetsuppgifter och muntliga prov. Hjälp i form av 

särskild utrustning eller litteratur tillhör också denna kategori av stöd samt stödinsatser 

av specialpedagog eller speciallärare under kortare perioder (Skolverket, 2014). När en 

elev trots extra anpassningar inte anses kunna nå målen ska det utredas skyndsamt om det 

finns ett behov av särskilt stöd. En utredning av detta slag ska initieras av rektor och 

utredning ska ge underlag som visar vad det är i skolsituationen som gör att eleven är i 

svårigheter och vilka fortsatta stödinsatser som är lämpliga (Skolverket, 2014). Om det 

visar sig finnas ett behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas.  

1.4.4. Undantagsbestämmelsen 

Undantagsbestämmelsen är en bestämmelse, som enligt skollagen (SFS 2010:800) gör 

det möjligt för elever som har funktionsnedsättning, att trots detta kunna erhålla ett av de 

godkända betygen, dock krävs ingen formell diagnos. Vad som i detta fall avses, är en 

funktionsnedsättning eller andra personliga förhållanden som inte är av övergående 

karaktär och som oavsett om eleven får kompensatorisk stöd, stöd i form av extra 

anpassningar eller erhåller särskilt stöd så finns det permanenta hinder att nå delar av 

kunskapskraven. Bristfälliga kunskaper, religionsutövning, sociala- eller personliga 

förhållanden är inte skäl som lyder under undantagsbestämmelsen (SFS 2010:800). Syftet 

bakom bestämmelsen är att ge lika förutsättningar för den elev som omöjligt annars hade 
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kunnat nå enstaka kunskapskrav. Om undantagsbestämmelsen ska användas så avgörs 

detta enligt Skolverket (2016) av läraren, vilket bör ske efter samråd med rektor eller kan 

läraren ”rådfråga en specialist” (Skolverket, 2016). Tillämpningen av 

undantagsbestämmelsen ska ske vid betygssättning och endast då. Det är inte tillåtet att 

tänka framåt, under pågående kurs, på ett sätt som gör att man som pedagog undviker att 

arbeta med något kunskapskrav för att man tänker använda sig av bestämmelsen i 

slutändan. Om extra anpassningar eller särskilt stöd avhjälper svårigheterna är inte 

undantagsbestämmelsen applicerbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

2. Tidigare forskning 

Forskning kring bedömning är en relativt ung gren (Forsberg & Lundahl, 2006; Lundahl, 

2017) och även om bedömning intar en central roll i skolans värld så har olika typer av 

bedömningar visserligen forskats kring, men inte nämnvärt som ett sammanhållet 

fenomen, där alla olika former av bedömningar, alltifrån läxor till nationella prov, 

studerats (Forsberg & Lundahl, 2006; Lundahl, 2006; Lundahl, 2017) utifrån 

konsekvenserna av dessa. I urvalet här kring tidigare forskning görs en ansats att ringa in 

de områden som bedömning i skolan påverkas av.  

2.1. Ökad bedömningskultur 

Under de senaste 30 åren har det, runt om i världens skolor, skett en markant ökning av 

tester och bedömningar (Smith, 2016). Formen på dessa tester tycks mer nu än tidigare 

vara av den summativa/high stake- karaktären, på bekostnad av en mer varierad 

bedömningsflora. Detta faktum legitimeras av att det förs fram internationella tester, och 

jämförelser görs mellan länders skolor och resultat från dessa. I sin tur driver dessa 

jämförelser fram förslag och reformer på olika nivåer, allt från lokalt på skolenheter till 

nationellt, i en iver att bättra på sina jämförelsetal. Ifrågasättandet är litet eftersom det tas 

för givet att testandet är ett sätt att ta ansvar för elevers skolresultat, är en bra måttstock 

och sen i sin tur antar gemene man att det är synonymt med god utbildning. 

Bakomliggande syften diskuteras inte. Smith (2016) menar att testandet upptar orimligt 

mycket undervisningstid och dessutom att det har skett på bekostnad av andra varianter 

av bedömning. För att förstå den utökade bedömningskulturen menar Smith (2016) att 

man måste se människan i ett sammanhang där det finns en ömsesidig påverkan mellan 

individen och samhällets normer och värderingar. Som exempel för han fram den 

grundläggande värdering som finns i många samhällen att utbildning är en mänsklig 

rättighet och standardiserade tester syns som rättvisa och möjliggör för alla att komma in 

på ex. högre utbildningar d v s indirekt, lyckas i livet. Tillika pekar han på den höga status 

som mätbar vetenskap har; en vetenskap som uppfattas som objektiv och som korrekt kan 

mäta elevers kunskaper. Globalt sett, skriver Smith (2016), har också många länder gått 

från ett centraliserat skolsystem mot ett mer decentraliserat och i samband med denna 

förändring skulle de standardiserade testerna ändå ge möjlighet till central kontroll. En 

kontroll som gör det fortsatt möjligt att jämföra skolors och lärares resultat. Som ett sista 
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skäl till den ökade testkulturens gillande av många, nämner Smith (2016), 

marknadsanpassning. Föräldrar kan göra väl övervägda val inför barns skolgång tack vare 

den konkurrens (tävling) som testerna resulterar i.  

     Smith (2016) ser dock en fara för lärarna i en ökad bedömnings- och testkultur 

eftersom de blir styrda från ett uppdrag som pedagog där eleven är i centrum och där 

elevens intressen tas tillvara mot ett upplägg som handlar om att lära eleverna inför testet. 

Det är mycket som kan stå på spel för pedagoger som går sin egen väg.  

     Men, ger de internationella testerna inte vägledning över vad för slags undervisning 

som fungerar och utefter vilka nationer som lyckas väl? I detta sammanhang belyses ofta 

Finland. Finland, ett land som lyckats väl i internationella mätningar, och många länder 

sneglar på vad de gör som möjligtvis kan kopieras. Smith (2016) påpekar dock att den 

finska modellen inte går att exportera då det i Finland finns andra samhälleliga värden 

såsom en respekt för lärare som goda utbildare där man faktiskt istället begränsar 

nationella prov. Med detta i åtanke menar Smith (2016) att den ökade testkulturen måste 

problematiseras och diskuteras, i synnerhet som många okritiskt omfamnar den. Vidare 

hänvisas till en jämförelse mellan formativ och summativ bedömning. Man kommer fram 

till att den formativa bedömningen till skillnad från den summativa ger den flexibilitet, 

direkta återkoppling och stöttning som hjälper eleverna till lärande och, inte minst, hjälper 

dem vidare i sitt lärande. 

2.2. Formativ och summativ bedömning 

I dagens skola skiljer man på summativ och formativ bedömning. Vad skiljer då 

summativ från formativ bedömning? Jönsson (2017), som är professor i pedagogik, 

belyser skillnaden och menar att formativ bedömnings primära syfte är att stödja elever i 

deras lärande medan summativ bedömning handlar om att kontrollera vad eleven lärt. 

Jönsson (2017) påpekar att i arbetet med formativ bedömning vill man hjälpa elever att 

ta ansvar för sitt lärande och det har, enligt forskning som han hänvisar till, gett positiva 

effekter inte bara på lärandet utan även på elevers motivation. Det som utmärker formativ 

bedömning är att den är nyanserad och genom återkoppling identifieras styrkor och 

utvecklingsbehov. I sitt fortsatta arbete mot målen, som ska vara tydligt kommunicerade, 

använder eleven återkopplingen som redskap i sina kommande uppgifter eller för den 

delen för att arbeta vidare med det de har för handen. Formativ bedömning har visat sig 
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vara gynnsamt även för lärare. Lärare som använder sig av denna bedömningsform tycker 

att de själva lärt sig att fokusera på hur de bäst kan stödja elever i deras lärande snarare 

än att täcka in olika ämnesområden (Jönsson, 2017). Wiliam (2016), som är professor i 

pedagogisk bedömning, hävdar att formativ bedömning sannolikt är den allra viktigaste 

komponenten för att höja elevers prestationer. Själva arbetsmaterialet i formativ 

bedömning är elevernas kunskaper, vilket gör att dessa måste bli synliga. Ett arbete ligger 

alltså i att få syn på dessa och i detta arbete spelar lärmiljön stor roll. Här talar Jönsson 

(2017) om vikten av en trygg lärmiljö, där elever vågar visa upp sina svaga sidor och inte 

minst måste det finna utrymme för att de vågar misslyckas. Det betonas också att elever 

måste kunna vara avslappnade på det vis att de känner att inte allt värderas just då och 

där och betyget påverkas inte i stunden.  

     Är det då något fel på summativ bedömning? Summativa bedömningar handlar oftast 

om prov och även om dessa kan användas även formativt så skapas de med syftet att vara 

summativt och genom det så har man gjort uppgifter som inte ger utrymme för att hitta 

styrkor och svagheter. Traditionellt har denna typ av bedömning dominerat i skolan. 

Enligt Jönsson (2017) är det viktigt att man hittar en balans i bedömningstyper för att få 

viktig information om en elevs samlade kunskaper. Det är således viktigt att pedagoger 

ger möjlighet för många uttryckssätt, också i en strävan att motverka de negativa effekter, 

exempelvis dålig självbild, som summativa systemet kan bidra till. Likartad forskning 

som förs i Sverige kring summativ och formativ bedömning, bedrivs även internationellt. 

     I internationell forskning om bedömning talar man i termer av high stake och low stake 

där high stake är mer av den summativa karaktären då det blir ett kvitto på kunskap. Ordet 

high stake antyder, om man översätter ordet mer direkt, att insatsen är hög, vilket innebär 

att det är mycket som står på spel för eleven. Low stake däremot karaktäriseras av den 

formativa bedömningen, som ska ge vägledning framåt (Löfgren & Löfgren, 2016) - där 

insatsen, för eleven, å andra sidan är lägre; där inte lika mycket står på spel. Jönsson 

(2017) samt Lundahl (2006) påpekar att bedömning av alla slag kan få stora, till och med 

livsavgörande konsekvenser, för elever eftersom den bedömning pedagoger utför 

påverkar elevens möjligheter i livet och inte minst elevens självbild Av den anledningen 

måste diskussioner kring bedömningspraxis i skolorna vara ständigt pågående.  

     Ahsan och Smith (2017) menar, i sin jämförande diskussion mellan formativ och 

summativ bedömning, att lärande är en social process där kontexten inte går att bortse 

ifrån. En elev behöver stöd hela vägen i sitt lärande av exempelvis vad de kallar ”more 
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knowledgeable others”, vilket kan vara allt ifrån en fysisk person som har mer kunskap 

än eleven och som kan guida henne vidare, men det kan också vara olika tekniska stöd. 

Ahsan och Smith (2017) slår fast att ett formativt sätt att se på lärande och bedömning, 

där också professioner runt elever samarbetar och reflekterar, är en nödvändighet för att 

inte verkligt lärande ska vittra bort. 

2.3. Bedömningens olika syften och mottagare 

Bedömning är något som alltid varit förknippat med skolan och den har alltid varit 

omdiskuterad (Eklöf, 2017). Det slutliga målet med bedömningarna, som en pedagog 

gjort under en längre period, kallas betyg. Betygssystemet har skiftat över tid, har haft 

förtjänster och brister, men det betygssystemet som gäller nu har enligt Eklöf (2017) en 

mer pedagogisk funktion och betygen speglar individens kunskaper utan jämförelse med 

vad andra elever presterarar. Det nuvarande betygssystemet, som infördes 2011, är 

målrelaterat och betyg ges från höstterminen i årskurs 6, vilket är mycket tidigare än vad 

som gjorts i Sverige på väldigt länge (Eklöf, 2017). Det som har diskuterats på senare år 

är huruvida betygen skapar stress hos elever samt om betygen styr undervisningen. Med 

styr menar man när bedömningen hamnar i fokus istället för ett långsiktigt lärande. För 

att försäkra sig om att de egna eleverna eller den egna skolenhetens elever lyckas bra kan 

exempelvis pedagoger och rektorer styra innehållet i undervisningen mot det som 

exempelvis mäts och bedöms på nationella prov. 

     Ovan har bedömning beskrivits som något som står i direkt relation till eleven. 

Bedömning kan dock ha flera andra syften. Bedömning kan exempelvis användas för att, 

ordna elever i olika grupper, kunna ge information till vårdnadshavare, sortera och välja 

ut för högre studier och visa på standard, utveckling och kvalitet på utbildningssystemet. 

Inte minst, på senare tid, har resultat av bedömning använts i skolors marknadsföring och 

som jämförelsematerial på nationella och internationella plan. Trycket på att det ska 

finnas central kontroll, central styrning och centrala bedömningar, ex. nationella prov, 

ökar när den som är intresserad av resultat från olika typer av bedömning står långt ifrån 

eleven (Eklöf, 2017). Det tycks som att när det finns många aktörer som intresserar sig 

för skolan så ökar fokus på eleven. Dennes prestationer ska mätas och dokumenteras så 

att det blir synligt på lokal, regional och nationell nivå. Sett ur detta perspektiv kan man 

ställa sig frågan vem bedömningen egentligen är till för? Funktion, makt, etik och 

legitimitet är begrepp som blir intressanta att fundera över i bedömningssammanhang. 
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Utifrån denna fundering tycks Forsberg och Lundahls (2006) diskussion kring 

kunskapsbedömningens syfte intressant. Är syftet att främja eller kontrollera och är dessa 

två syften förenliga? Författarna menar att detta inte är självklart, och efterlyser analys 

och forskning med fokus på detta. 

     Vem styr över skolans kunskapsbedömningar och vem gagnar de? Samtidigt som det, 

enligt ovan, visar sig att det behövs mer forskning kring bedömningspraxis så tas det 

exempelvis kliv i svensk skola mot att ge resultaten på nationella prov större påverkan på 

en elevs betyg (2017/18:14), vilket kan anses förbryllande. Lundahl (2017) menar att man 

behöver undersöka i vilken utsträckning nationella prov faktiskt lever upp till att nå de 

syften som är avsedda. Kanske påverkar proven istället elevers självkänsla eller lärares 

undervisning och yrkesroll, vilket i så fall borde uppmärksammas (Lundahl, 2006; 

Lundahl, 2017). ”I förståelsen av nationella prov är det därför viktigt att fokusera på 

genomförandet och effekterna av dem” (Lundahl, 2017, s 9). Via de nationella proven 

utövas makt på svensk skola, menar Lundahl (2017) och han menar också att de nationella 

proven har blivit så synonymt med svensk skola att ingen ifrågasätter dem. Faran om 

ingen ifrågasätter är att alternativa former för bedömning inte kommer upp till ytan och 

viktiga samtal och diskussioner som ger nya kunskaper går förlorade (Lundahl, 2017).  

2.4. Reaktioner på betyg istället för skriftliga bedömningar 

I en nyligen genomförd rapport intresserar sig Löfgren och Löfgren (2016) för att ta reda 

på vad elever som får sina betyg i årskurs 6 har för berättelser och erfarenheter kring 

detta. Ytterligare ett syfte med rapporten är att få till stånd en diskussion kring 

konsekvenserna av betyg och bedömning för såväl individ som samhälle då författarna 

finner att det saknas. Deras rapport visar tydligt det som nämndes tidigare, d v s att det 

för det första är någon som granskar och det är läraren, vilken också är den aktive 

bedömaren. För det andra någon blir granskad och det är eleven. För det tredje är det är 

en subjektiv företeelse. Av elevernas berättelser framgår att de får ta ett stort ansvar för 

att visa upp sitt bästa vid varje bedömningstillfälle, att de inte alltid vet vad som förväntas 

av dem eftersom de inte förstår lärarens beskrivningar av vad som ligger till grund för 

bedömning och i en del berättelser framkommer att de känner att de inte duger. Av detta 

att döma låter betygens införande i årskurs sex som något enbart negativt, men författarna 

menar att man inte kan dra den slutsatsen på detta material. Den samlade kontexten, med 

lärare, föräldrar, klasskamrater, sociala och ekonomiska förhållanden spelar stor roll för 
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hur eleverna uppfattar bedömning och betyg. Att bedömning och betyg sätter spår, på gott 

och ont, påvisar Lundahl (2006). I Lundahls studie (2006) ger han röst åt elever som i 

text och bild får berätta om sina erfarenheter från skoltiden. När eleverna får berätta fritt 

framkommer ett tydligt mönster, vilket är att de berättar om sina känslor kring 

bedömningar av olika slag som de varit med om. De avtryck som dessa bedömningar gett 

i deras liv är inte ringa. Eleverna vittnar om lyckosamma stunder, men lika ofta om en 

förlorad självkänsla och jämförelser med andra. Vad bedömningarna stod för eller hur de 

gått till hade eleverna också funderingar kring (Lundahl, 2006). Således ger det en 

indikation om att lägga tonvikt på arbetet runt bedömning och effekterna av dem. 

     Det krävs en allsidig bedömning där elevens samlade kunskaper och förmågor blir 

synliga när det slutligen ska sättas betyg (Skolverket, 2012). Läraren ska värdera olika 

underlag som hon har dokumenterat skriftligt under den tid som undervisning har pågått. 

I sin slutliga värdering av olika allsidiga bedömningar och all tillgänglig information är 

det även av vikt att hon tar i beaktande hur bedömningen vid tillfället gick till och om den 

är tillförlitlig. Särskilt beaktande ska tas till elever i de fall de har någon form av behov 

av stöd. SPSM menar att en form av bedömning är att ta reda på vilken typ av anpassning 

en elev eventuellt behöver och att det inte går att skilja undervisning från bedömning.  

2.5. Relationell kompetens och bedömning 

Att ha en relationell kompetens, vilket innebär en förmåga att bygga varaktiga och trygga 

relationer är en viktig ingrediens i läraruppdraget (Aspelin, 2015). Aspelin (2015) menar 

att det inom en del professioner, är mer viktigt jämfört med andra att vara 

relationskompetent eftersom det i vissa relationer krävs att den ena parten tar ett större 

ansvar i möten mellan de bägge parterna. Yrken som kräver denna förmåga är de där 

relationen är central och där relationen kan vara avgörande för hur det går för den andre. 

Ordet relationskompetens står inte att finna i styrdokument över lärarutbildningen 

(Aspelin, 2015) men innebörden av det gör. Styrdokument slår fast att det är av vikt att 

man under lärarutbildningen blir medveten om relationens betydelse och att man arbetar 

för att utveckla och förfina denna kompetens. Vad det innebär i praktiken är att kunna 

samarbeta och kommunicera, i en positiv anda, med elever så att det främjar deras lärande 

och trivsel. Det innebär också att läraren kan bekräfta, motivera, stötta samt ser elevernas 

olikheter och tror på deras potential (Aspelin, 2015). Aspelin hänvisar till filosofen Buber 

när han talar om att ”omfatta” eleven, d v s att ha en närhet till eleven samt talar han om 
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det viktiga mellanmänskliga mötet med en person, till skillnad från det sociala mötet med 

en individ. Skillnaden kan förklaras i det arbete en lärare har, i och med, olika grupper av 

elever ex. gruppdynamik och konflikthantering där läraren har med flera individer att 

göra i en social kontext medan det mellanmänskliga arbetet är det där läraren arbetar i en 

relation med en elev där denna, i ett personligt och nära möte, utgör en person (Aspelin, 

2015).  

     Den relationella kompetensen kommer inte minst till uttryck vid bedömning av elever. 

Dock är det egentligen inte bedömning av elever utan elevers prestation som är 

pedagogers uppgift, vilket ofta sammanblandas. När det en elev utfört blir bedömt 

uppfattas det ofta av elever som något man ”är” och även något man ”blir” (Anner, 2010, 

s. 165). Anner (2010) menar att eftersom bedömning kan uppfattas och tolkas av elev i 

ett vidare perspektiv än avsikten så är det, som hon uttrycker det ”en grannlaga uppgift” 

(Anner, 2016, s. 165) och vidare att av den anledningen bör pedagoger diskutera 

bedömning exempelvis med specialpedagogen i verksamheten. Hon nämner Aristoteles 

princip fronesis, vilket betyder praktisk vishet och innebär i bedömningssammanhang att 

ha förmåga att ta beslut efter noga överväganden ifrån många perspektiv. I detta har 

specialpedagogen ett särskilt ansvar eftersom hon har en övergripande bild över elevens 

situation. Hon kan fungera som ett expertstöd (Byström, 2013).  

2.6. Specialpedagogen som expertstöd? 

Byström (2013) kallar specialpedagogen, i sin studie, för expertstöd. Hon menar att 

samarbete mellan pedagog, som huvudsakligt ansvarig för undervisning och 

specialpedagog, som har en utökad kunskap, så kallad expertkunskap samt formell 

utbildning i främjande lärmiljöer, är nyckelfaktorer för utveckling av skolans 

kärnverksamheter.  Byström (2013) delar in specialpedagogens arbetsuppgifter i tre delar 

– undervisning, utredning och utveckling – där ”utredningsuppdraget består av 

kartläggning och/eller utredning med påföljande handledning eller samtal med elev, 

föräldrar och lärare kring resultatet och åtgärder samt uppföljning” (Byström, 2013, s. 4).  

     Bilden av specialpedagogens profession och hennes arbetsuppgifter är dock inte helt 

enkel och låter sig inte sammanfattas på några rader. Det finns en blandad bild av 

professionen som grundar sig, enligt Byström (2013), på hur uppdraget såg ut i ett tidigt 

skede och hur den utvecklat sig. Det som initialt varit ett uppdrag som riktat in sig på 
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enskilda individer med stöd utanför klassrummet har utvecklats till ett arbete som är allt 

annat än perifert och där fokus ligger på centrala delar såsom lärmiljöer, handledning och 

skolutvecklingsarbete. I och med denna process finner man således skiftande åsikter kring 

vad en specialpedagog ska göra, men Byström (2013) menar att tendensen går åt det 

senare hållet, vilket också är i samstämmighet med målen för den nuvarande 

examensordningen (SFS 2007:638). Ett bekymmer som Byström (2013) diskuterar 

handlar om att rätten till en profession som ger mandat och legitimitet för särskilda 

arbetsuppgifter tillskrivs den som har kontrollen över ”att definiera ett problem och 

kunskapen att lösa det” (Byström, 2013, s. 6) och i detta avseende måste specialpedagoger 

vara tydliga och hävda sitt kunnande i förhållande till andra professioner inom skolans 

värld utan att mista den relationella kompetensen som Byström (2013) menar är motorn 

och en förutsättning för specialpedagogiskt arbete. 

     Göransson, Lindqvist, Klang, Magnússon, och Nilholm (2015) fördjupar i sin 

undersökning ovanstående resonemang kring specialpedagogers yrkesroll och den 

plattform hon har att arbeta på. Författarna kommer fram till att specialpedagoger i större 

utsträckning än övrig pedagogisk personal har en relationell syn på skolproblematik, 

vilket visar sig genom att de förlägger skolproblematik på skol- och lärarnivå snarare än 

på elevens tillkortakommanden. Gruppen specialpedagoger som helhet representerar en 

så kallad egalitär syn på utbildning och elever i behov av stöd, vilket innebär att de har 

utgångspunkten att ”elevers personliga utveckling spelar en framträdande roll /…/ och 

[s]kolproblem identifieras som problem i miljön snarare än som brister hos enskilda 

elever” (Magnusson & Nilholm, 2015, s. 21). I likhet med Byström (2013) beskriver 

Göransson m.fl. (2015) att även om specialpedagoger haft svårigheter att ta kontrollen 

över vissa arbetsuppgifter och hävda sitt kunnande inom vissa områden, som Byström 

(2013) påpekar, så har en förändring skett under 2000-talet. Man kan nu utifrån studien 

(Göransson m. fl., 2015) se en förskjutning från individuellt elevarbete mot handledning 

och rådgivning av pedagoger och specialpedagogerna själva ger uttryck för att ”de gör 

anspråk på kunskaper, värderingar och arbetsuppgifter relaterade till en relationell 

tolkning av skolproblem” (Göransson m. fl., 2015, s. 29). Vad som dock poängteras som 

viktigt för den framtida yrkesrollen anses vara hur gruppen skapar informell legitimitet 

och hur de kan bygga en plattform av arbetsuppgifter som står i relation till det som 

examensordningen (SFS 2007:638) förbereder dem för (Byström 2013; Göransson m. fl., 

2015).  
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3.  Teoretisk utgångspunkt 

Att använda sig av en teori för att ta sig an ett område, problem eller material innebär att 

man ser på det man har framför ögonen på ett visst vis. Nilholm (2016) förtydligar 

begreppet teori genom att jämföra det med ordet kunskap. Kunskap menar han är ett 

begrepp som får oss att tänka på något beständigt medan ordet teori bättre visar på den 

typ av kunskap som vuxit fram, det vill säga den som är föränderlig. Genom teoretiska 

modeller görs det möjligt att se på fenomen ur olika perspektiv, utan att söka en beständig 

sanning. En av flera teorier är ekologisk systemteori som är en del av det större begreppet 

systemteori (Nilholm, 2016). Det som är själva essensen i systemteori är att delarna i en 

helhet inte bara förblir just delar, utan de samspelar med varandra i helheten, menar 

Nilholm (2016). Det är genom att studera samspelet mellan olika delar i en helhet som vi 

kan försöka förstå hur systemet fungerar – ”att se mönster av förändring snarare än 

stillbilder” (Öquist, 2011). Ytterligare en grundbult i systemteori, som är av vikt vid 

exempelvis förändringsarbete, är att information är viktigare än kraft när man vill 

åstadkomma förändring.  Detta innebär att lösning kan komma till stånd på ett effektivt 

sätt genom att hinder undanröjs istället för att färdig lösning presenteras (Öquist, 2011). 

3.1. Ekologisk systemteori  

Ekologisk systemteori, är en teori om mänsklig utveckling som bygger på Urie 

Bronfenbrenners tolkning. Bronfenbrenner menade att utveckling sker i ett sammanhang 

där samspel och interaktion med andra och omgivningen är centrala delar. Den teoretiska 

modellen Bronfenbrenner presenterar gör gällande att en individ ingår i olika system, 

olika nivåer, varav den innersta nivån kallas mikronivån för att sedan växa utåt mot meso- 

exo – och makronivå. De olika nivåerna är beroende av varandra och påverkar växelvis 

varandra (Meeuvisse & Swärd, 2004) men det ska inte tolkas som att det finns en hierarki 

mellan dessa.  I undervisningssammanhang innebär den ekologiska modellen att man ser 

hur individen påverkas i och av de olika nivåerna. Mikronivån är där individen befinner 

sig rent fysiskt; skolan och familjen är till exempel mikronivåer. Mikronivå, ska betonas, 

existerar enligt modellen i plural och här finns och interagerar barnet i sina närmiljöer.  

Mesonivån är samspelet mellan de olika mikronivåerna – en nivå som enligt Meeuvisse 

och Swärd (2004) kan vara väl så viktig för barnet som det som sker inom varje 

mikronivå. Exosystemet ligger utanför mesosystemet och är miljöer som ligger utanför 
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individens kontroll men som ändå påverkar, såsom skolans organisation eller föräldrars 

arbetsplats. Makrosystemet, slutligen, är samhället runtomkring med dess olika kulturer, 

politik, lagar, normer och värderingar (Meeuvisse & Swärd, 2004; Nilholm, 2016). 

     I detta arbete är den ekologiska systemteorin vald som teoretiskt synsätt för att finna 

svar på mina frågor. Jag vill finna beskrivningar på hur eleven i sin mikronivå påverkas 

av det arbete i form av kommunikation och samarbete på mesonivå som specialpedagoger 

och pedagoger uträttar, samt i deras direkta arbete med eleven. I exosystemet finner man 

organisationens indirekta eller direkta påverkan på de inre nivåerna, som i detta arbete 

kan utgöras av specialpedagogers beskrivningar av rektors arbete och fördelning av makt 

och legitimitet. I kombination med den ekologiska teorin har jag valt att söka 

beskrivningar av hur det relationella perspektivet implementerats och realiseras.  

3.2. Relationellt perspektiv - kategoriskt perspektiv 

Det finns olika sätt att tänka kring elever som har svårigheter i samband med skolarbete, 

vilka i sin tur hänger samman med vad som anses vara skolans främsta uppgift. 

Traditionellt sett har ett kategoriskt perspektiv kring elevers skolproblematik varit det 

rådande. Utifrån detta synsätt ser man eleven som bärare av problemet och det är 

förändringar hos eleven som individ som ska till för att lösa problematiken.  Eleven såväl 

är, som bär, problemet (Ahlberg, 2013; Göransson m. fl. 2015). Särskiljande lösningar 

har varit det specialpedagogiska uppdraget i miljöer där kategoriskt perspektiv varit 

rådande. Kritik som riktats mot detta perspektiv är att det varit alltför individfokuserat 

och eventuella brister i miljön eller brister i skolan att möta olikheter har hamnat i 

skymundan.  Ett annat synsätt är, å andra sidan, det relationella perspektivet där man ser 

skolproblematik som något eleven är i, just nu (Aspelin, 2015). Kontexten spelar stor roll 

d v s allt det som är runt eleven. Lärmiljön, relationer till vuxna och kamrater och mycket 

annat påverkar eleven så att skolproblematik uppstår. För att lösa problemen behöver man 

titta på kontexten och analysera den. Vad kan förändras i omgivningen för att lösa 

problemen, frågar man sig. Lösning sker inte med att ta eleven ur sitt sammanhang och 

distansera denne från gruppen. Snarare behövs stöttning i gruppen, i kontexten.  

     Dessa olika perspektiv ger av handen olika sätt att lösa skolproblematik och blir 

således en specialpedagogisk fråga. Göransson m.fl. (2015) uttrycker det som att 
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beroende av vilket perspektiv man har så ställer man olika krav på vilken kunskap 

exempelvis specialpedagoger förväntas besitta.  
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4. Metod 

4.1. Val av metod 

Den metod som är vald för studien är av kvalitativt slag, i detta fall semistrukturerade 

intervjuer. Den semistrukturerade intervjun passar den undersökning som har ett 

förhållandevis tydligt fokus och där möjlighet att jämföra respondenters olika 

beskrivningar görs möjlig (Bryman, 2011). Vid intervjuer är intresset att fånga personers 

uppfattning, utsagor och erfarenheter av ett fenomen. Enligt Nilholm (2016) innebär det 

när man analyserar dessa variationer av utsagor att man är intresserad av det subjektiva. 

I detta fall riktas intresset mot specialpedagogers beskrivningar av arbetet kring 

bedömning och den syn på bedömningspraxis som råder. Nilholm (2016) menar att olika 

subjektiva utsagor kan utgöra teorier. Om till exempel det vid intervjuer framkommer 

gemensamma beskrivningar av ett område så har man skapat en typologi. Den kvalitativa 

semistrukturerade intervjun ger respondenten möjlighet att låta intervjun röra sig i 

riktning mot det respondenten anser vara viktigt (Bryman, 2011) och fylliga svar är 

önskvärda. Kännetecknande för den semistrukturerade intervjun är att det oftast finns en 

intervjuguide, i vissa fall indelade efter teman. Avvikelser från intervjuguiden tillåts men 

till största del ställs frågor enligt den ursprungliga planen (Bryman, 2011).  

     Vid utformningen av en intervjuguide bör det avgörande vara att frågorna gör det 

möjligt att få fram information som täcker syftet men som samtidigt ger möjlighet för 

intervjupersonen att tala om det som hon tycker är viktigt ur sitt eget perspektiv (Bryman, 

2011). Intervjufrågorna delades in i tre teman – före, under och efter bedömning, samt 

slutligen tre avslutande frågor. 

4.2. Urval  

Urvalet av informanter har varit målstyrt och skett ur ett bekvämlighetsperspektiv. För 

att studiens syfte skulle kunna nås riktades mitt intresse mot yrkesverksamma 

specialpedagoger. De kan anses ge beskrivningar som kan ge viktig och relevant 

information i förhållande till frågeställningarna (Repstad, 2007). Då jag ingår i ett 

yrkesnätverk för specialpedagoger med träffar en gång i månaden valde jag att tillfråga 

dessa för intervju. Samtliga, sånär som de som har samma arbetsplats som jag, blev 

tillfrågade varpå jag lämnade ut en inbjudan med förfrågan om deltagande. De som ville, 
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meddelade sedan mig. Jag valde de som svarade först och i denna följd genomfördes 

sedan de fyra intervjuerna. 

4.2.1. Presentation av respondenter 

Enligt Repstad (2007) bör de som intervjuas vara olika trots att de faller inom samma ram 

på grund av likhet, i detta fall samma profession. Olikheten uppnåddes då de som 

medverkar i studien arbetar i olika pedagogiska verksamheter. Samtliga är kvinnor, 

mellan 33 och 53 år, med erlagd specialpedagogexamen. Den som arbetat kortast tid som 

specialpedagog har arbetat i tre år medan de övriga har en lång yrkeserfarenhet som 

specialpedagoger. De verksamheter som de fyra representerar är: en högstadieskola, två 

IM- verksamheter som båda riktar sig mot elever som än inte är behöriga till nationellt 

program men, där den ena verksamheten är mindre och i större utsträckning tar emot 

elever med NPF-problematik, samt en särskola. De fyra verksamheterna ligger 

geografiskt en bit ifrån varandra, dock i samma kommun, och de fyra respondenterna har 

inget samarbete sinsemellan. De olika respondenterna kommer hädanefter att kallas: 

Specialpedagog A, B, C och D.  

      Specialpedagog A arbetar som ensam specialpedagog, på en högstadieskola med cirka 

170 elever. Många av eleverna har invandrarbakgrund varpå många har svenska som sitt 

andraspråk. Lärartätheten är hög (8,5 elever/lärare enligt utbildningsinfo.se) och 

klasserna förhållandevis små.  

     Specialpedagog B arbetar som specialpedagog på en IM- verksamhet och på enheten 

arbetar även en speciallärare. Introduktionsprogrammet är för de elever som ännu inte är 

behöriga för nationellt program men där målet är att inom ett till tre år vara behörig. 

Lärartätheten är hög (8,1 elever/lärare enligt utbildningsinfo.se) och mycket av 

undervisningen sker i mindre grupper. Majoriteten av eleverna har kommit till Sverige 

under de senaste åren och elevantalet på skolan skiftar ständigt men är för närvarande 

cirka 150. 

     Specialpedagog C arbetar på en gymnasiesärskola där det finns cirka 100 elever totalt 

och hälften på den enhet hon arbetar.  Lärartätheten är hög och undervisningen sker i små 

grupper om ett fåtal elever. Samtliga elever har kognitiva svårigheter och vissa elever har 

dessutom andra NPF-svårigheter.  
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     Specialpedagog D arbetar på en IM-verksamhet med cirka 40 elever. 

Introduktionsprogrammet riktar sig till elever med NPF-problematik och/eller elever med 

generella studiesvårigheter. Lärartätheten (7 elever/lärare enligt specialpedagog B) är hög 

och det finns även tillgång till elevcoacher. Målet för eleverna på IM-programmet är att 

bli behöriga till nationellt program.  

     De fyra verksamheternas skilda områden möjliggör att finna beskrivningar som svarar 

mot mitt syfte att ta del specialpedagogers beskrivningar utifrån sina respektive 

verksamheter.   

4.3. Genomförande  

Efter att jag formulerat mitt syfte bestämde jag mig för att genomföra semistrukturerade 

intervjuer med yrkesverksamma specialpedagoger som jag tillfrågade skriftligen vid en 

yrkesteamträff. Jag intervjuade fyra stycken i den ordning som de tackat ja till att delta.  

Vid inbjudan hade jag meddelat att intervjuerna skulle genomföras på deras egen 

arbetsplats då jag ville att de skulle känna sig bekväma. Likaså fick de själva komma med 

förslag på dag och tid, vilket jag ansåg skulle vara gynnsamt ur den aspekten att de inte 

skulle känna sig stressade. Före intervjuerna bad jag om lov att spela in intervjuerna, jag 

upprepade åter syftet med arbetet samt meddelade de etiska principer jag skulle hålla mig 

till. Allt detta var dock nämnt i det missivbrev (bilaga 2) som de erhållit tidigare.  

     Jag använde två telefoner som inspelningsverktyg för att för att öka chanserna till att 

få en inspelning med god kvalitet. Vid samtliga tillfällen hade intervjupersonerna valt 

rum vi kunde sitta i ostört. Under intervjuerna hade jag min intervjuguide (bilaga 1) 

framför mig. Min tanke var att låta intervjupersonen tala så mycket som möjligt även om 

de stundtals kom att avvika från frågan. Vad jag såg som viktigt var att se till att de tre 

teman jag delat in mina frågor utefter täcktes in. Intervjuerna varade mellan 26 och 44 

minuter. Enligt Bryman (2011) är det vanligt vid kvalitativa intervjuer att de tar olika lång 

tid utan att det behöver säga något om kvaliteten eller intervjuns användbarhet för syftet. 

Intervjuerna genomfördes alla inom en tvåveckorsperiod. Jag hade i samtliga fall avsatt 

tid för att lyssna genom samtalen i direkt anslutning till att de var klara, med tanke på att 

om något gått fel med inspelningen skulle jag ha intervjun i färskt minne. Inget problem 

hade dock uppstått.  
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4.3.1. Bearbetning av empiriskt material 

Jag transkriberade den första intervjun samma dag som den gjorts medan de andra 

transkriberades någon dag efter att alla intervjuer var genomförda. Efter tips vid 

handledningstillfälle om att Chrome book har en röstinmatning lånade jag en sådan på 

mitt arbete. Eftersom ljudet från telefonen var för lågt fick jag upprepa vad personen sagt 

så att inmatningen fungerade. Jag kunde då också markera i texten samtidigt. Vid 

transkriberingen utgick jag från att det som sades nedtecknades, inte pauser eller hm-ljud.  

Efter transkribering läste jag noga genom arbetsmaterialet, först med en förutsättningslös 

läsning för att lära känna mina intervjuer. När jag sedan gjort detta la jag dem åt sidan för 

att några dagar senare läsa dem med en mer analytisk blick. Jag markerade i texten det 

jag tyckte var essensen utifrån mina syftesfrågor och gjorde en enkel sammanställning 

över vad jag kunde skönja för mönster för att sedan återgå till texten för att samla 

signifikanta citat och finna teman för presentation av mitt kommande resultat.  

     Sett utifrån ekologisk systemteori samt relationellt och kategoriskt perspektiv fann jag 

fyra framträdande teman i mina intervjuer – extra anpassningar, förhållningssätt, 

kommunikation och specialpedagogens plattform. När jag funnit dessa teman sökte jag 

efter citat eller resonemang i respektive intervju som kunde vara signifikanta och tydliga.  

4.4. Etiska frågor 

Vid allt vetenskapligt forskningsarbete bör forskaren förhålla sig till vad som anses vara 

god forskningssed. Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer för vad man bör beakta, 

överväga och förhålla sig till har varit riktmärke under detta arbetes gång. Redan vid 

tillfrågandet av respondenter la jag mig vinn om att såväl muntligen som skriftligen 

beskriva syftet med mitt arbete, hur jag skulle gå till väga, i vilket sammanhang resultatet 

skulle användas och att respondenterna skulle förbli anonyma. Detta återkom jag till vid 

intervjutillfällena, då jag även påtalade att de inte behövde svara på frågor de inte ville 

svara på eller för den delen avbryta sitt deltagande.  Vid slutet av intervjuerna frågade jag 

respondenterna om det fanns något ytterligare de ville lägga till eller komplettera med för 

att deras beskrivning av området för intervjun skulle vara komplett, utifrån deras 

perspektiv. Jag har också varit noga med att, vid privata beskrivningar av hur mitt arbete 

framskrider, inte röja mina respondenters identitet.  



 

26 

 

     Vetenskapsrådet nämner fyra huvudkrav för god forskningssed: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att den som tillfrågats att delta, i detta fall genom intervjuer, får information om 

studiens syfte, sammanhang och var resultatet kommer att offentliggöras samt att 

deltagandet är frivilligt. Denna information ska delges skriftligt eller muntligt före 

medverkan. Ytterligare en aspekt kring informationskravet är hur förvaring av 

exempelvis ljudfiler och transkriptioner sker. Det är av vikt att de inte kan nås av 

obehöriga samt att de inte behålls länge än vad studien kräver (Bryman, 2011). 

Samtyckeskravet innebär att den som deltar gör det på sina egna villkor och kan när som 

helst avbryta sitt deltagande eller undanlåta att svara på frågor de ej vill svara på. 

Konfidentialitetskravet kräver av forskaren att hon inte röjer deltagares identitet eller på 

annat sätt låter information komma fram som kan leda till deltagaren. Nyttjandekravet 

innebär att det material som forskaren får tillhanda inte används för annat syfte än det 

nämnda (Vetenskapsrådet, 2011). Nämnda etiska principer åligger den som genomför 

undersökningen att förhålla sig till (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). 
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5. Resultat med analys 

5.1. Extra anpassningar – bedömningens a och o 

Att besitta och förmedla praktisk vishet (Anner, 2010) kommer till uttryck i arbetet med 

extra anpassningar och blir tydligt i intervjuerna med specialpedagogerna. Utifrån det 

som specialpedagogerna beskriver är arbetet med extra anpassningar nära förknippat med 

bedömning och det omfattande utredningsarbete som åtgärdsprogrammen kräver gäller 

inte för extra anpassningar. De ändrade formerna för stöd som kom 2014 (SKOLFS 

2014:40) innebar såväl teoretiska som praktiska förändringar – en ny term extra 

anpassningar dyker upp i styrdokument och åtgärdsprogrammen minskar dramatiskt i 

antal. Tanken bakom införandet av de extra anpassningar var att täcka in stödet för de 

elever som inte längre fick något åtgärdsprogram och samtidigt minska 

dokumentationsbördan för pedagoger. Specialpedagog A, C och D beskriver att de ser 

förändringen som positiv för eleverna. Specialpedagog C säger att  

Det här med extra anpassningar har gynnat fler elever. Åtgärdsprogram 

var mer inriktat på en enskild individ. Extra anpassningar gynnar fler 

elever på gruppnivå. (Specialpedagog C) 

Å andra sidan tänker specialpedagog B att förändringen gått fort och att man inte med 

extra anpassningar hämtar upp det behov som fanns hos alla som hade åtgärdsprogram 

tidigare. För en del elever har stödet ”runnit ut i sanden” som hon uttrycker det och hon 

tror att det generellt sett är många elever som i dagsläget inte får det de ska. 

     Arbetet med extra anpassningar, visar det sig i intervjuerna, blir ett sätt att se till att 

möta elevers olika behov i syfte att klara av sin skolvardag men är också ett arbete för att 

möta elevers olika behov vid bedömningstillfällen, vilka för många elever kan vara 

påfrestande och i synnerhet de elever som är i behov av stöd.  

Extra anpassningar behövs i vardagen och de behövs ju även vid 

bedömningen och i bedömningen tar man med de här anpassningarna, 

inte för att sänka ett betyg utan snarare för att man ser, att det går med 

de här anpassningarna och de här anpassningarna krävs. 

(Specialpedagog D) 

De extra anpassningarna blir en del av bedömningsförfarandet. De intervjuade 

specialpedagogerna har alla anammat arbetet med extra anpassningar och det utgör för 

alla en ganska stor uppgift. Att anpassningar görs för eleverna ser samtliga 

specialpedagoger, i denna studie, som en förutsättning för att eleverna ska kunna visa sina 
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kunskaper. Det är mycket som ska stämma runt en elev för att hon eller han ska kunna 

prestera. De beskriver samtliga att det finns en medvetenhet i deras respektive 

verksamheter om extra anpassningar generellt men att termen som sådan inte är helt 

inarbetad. I verksamheterna specialpedagog C och D representerar arbetar de mest 

utpräglat med extra anpassningar men de talar minst om termen som sådan. Det är en så 

naturlig del menar de så det blev inget nytt när man skilde på de olika formerna för stöd.  

     För att stötta elever vid olika typer av bedömning finns en stor variation av 

anpassningar som visar sig vara ganska lika mellan de olika verksamheterna. Alla 

respondenter talar om behovet av struktur, trygghet och att möta varje elev utifrån där 

den är i sitt lärande.  

Jag kan se att man är beredd att gå ganska långt i att stötta och hjälpa elever 

och slå knut på sig själva så att säga för att göra det så bra som möjligt. Sen 

är det olika från pedagog till pedagog. 

Där måste ju göras anpassningar och de måste ju göras i hela gruppen. Det 

kan ju inte vara från elev till elev. Problemet kan inte vara i eleven utan det 

är ju hur vi gör med undervisningen. Ute i den vanliga undervisningen, i 

blandade klasser. (Specialpedagog A) 

Specialpedagog B beskriver att utifrån den verksamhet hon jobbar i, där majoriteten av 

eleverna varit i Sverige bara en kort tid, är extra anpassningar mycket större än enstaka 

insatser. Hon menar att:  

/…/ behovet av begriplighet, meningsfullhet och sammanhang, alltså 

KASAM är ju väldigt viktig här. Lärmiljön måste vara extremt 

förutsägbar för att avlasta dem. (Specialpedagog B) 

Detta måste genomsyra all undervisning i ordinarie gruppen menar hon och där finns ett 

stort arbete att göra. Många lärare menar hon ”skapar onödig stress” över att de ska 

individualisera anpassningar, men vad som är bra för en är bra för alla. Om en stor del av 

gruppen är i behov av en typ av anpassning då lägger man upp arbetet och arbetar in 

anpassningen som en naturlig del av undervisningen. 

     Specialpedagog A och B beskriver att det fungerar bättre och bättre, men man vet att 

en del pedagoger inte arbetar med anpassningar fullt ut. Anpassningar som är av mindre 

karaktär, såsom muntliga kompletteringar eller att få möjlighet till inläst material, 

beskriver specialpedagogerna som att det fungerar bättre och bättre med, medan det som 

handlar om att förändra saker i sin egen undervisning fortfarande möter på motstånd.  När 

det ibland framkommer vid slutet av en termin eller kurs att en elev inte når målen då 
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hade specialpedagogerna önskat att diskussionen om extra anpassningar kommit upp 

tidigare så att eleverna fått en reell chans. Det behövs bättre rutiner för hur arbetet med 

extra anpassningar ska se ut menar specialpedagog A och ser det som ett arbete hon måste 

ta tag i – ”Vi har ingen strukturerad gång /…/jag hade velat ha mer koll på det” medan 

specialpedagog B säger att ”Vi har en rutin som ska följas /…/. Vi har jobbat ganska 

intensivt med det under ett år men jag måste nog tyvärr säga att det inte satt sig som jag 

hade förväntat”. 

     Nationella provs status ger sig till känna i specialpedagog A, B och D:s verksamheter 

(i specialpedagog C:s verksamhet genomförs inte nationella prov) och specialpedagog D 

beskriver synen på de nationella proven när hon säger att: 

Vi tycker det är viktigt med de nationella proven och vi jobbar ju mot 

dem. Man vet vad innehållet är. Det har man lärt sig genom åren på 

vilken nivå man måste befinna sig för att klara detta. Vi är ganska 

överens här att de nationella proven är avgörande, ja inte helt avgörande 

men det är en stor del av kursen. /…/ Sen är det ju sättet fram till de 

nationella proven som, tänker jag, är det absolut viktigaste. /…/ 

Förberedelserna är viktiga. (Specialpedagog D) 

Inför nationella prov diskuteras alltid extra anpassningar i dessa verksamheter och de 

anpassningar eleverna haft tidigare i undervisningen följer med även här. Vid dessa 

tillfällen tar man också extra hänsyn till menar, specialpedagog A och D, i vilken 

pedagogs närvaro eleven ska genomföra sitt prov, så att säga anpassning under prov. 

Specialpedagog D säger med emfas att rätt person och rätt förberedelser kan vara det som 

utgör skillnaden för en elev som ska genomföra nationellt prov. 

5.1.1. Analys av Extra anpassningar - bedömningens A och O 

Många elever behöver mycket stöd i skolan, för att klara kunskapskraven som anges i 

läroplanerna, vilket är fallet även i de fyra verksamheterna dessa specialpedagoger 

representerar. Tanken bakom extra anpassningar är att elever ska få det stöd de behöver 

för att lyckas i skolan (SKOLFS 2014:40). Att lyckas i skolan är nära förknippat med hur 

det går för dem (Anner, 2010), det vill säga, hur de klarar kunskapskraven. En avsikt med 

bedömningar kan därför vara att mäta elevens kunskaper i förhållande till 

kunskapskraven. Det blir tydligt vid intervjuerna att undervisning och bedömning inte går 

att skilja åt. Det är inte heller så att man kan säga att när undervisning tar slut, tar 

bedömning vid. Samtliga specialpedagoger talar mycket om sitt arbete med extra 

anpassningar som, jag tolkar, de vill se som en naturlig del av undervisningsdidaktiken. 
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De ser det som en framkomlig väg mot större måluppfyllelse (= att elever lyckas). 

Eftersom arbetet med extra stöd till elever i svårigheter framför allt ligger inom 

specialpedagogens arbetsområde (SFS 2007:638) är det inte svårt att förstå att 

specialpedagogen är väl insatt i den nya ordningen för stöd, medan pedagogerna verkar 

förstå vad det innebär i stort, men inte till fullo, enligt specialpedagogerna i studien. Detta 

kan förklara varför pedagoger till synes har lättare för att genomföra vissa förändringar 

än andra. Det som är enkelt för en lärare att anpassa, som ligger utanför henne själv, tycks 

lättare att genomföra, medan förändringar av lärmiljö och den egna undervisningen möter 

större motstånd. Pedagogerna har inte haft den möjlighet som specialpedagogerna har, att 

sätta sig in i förändringen. Sett ur Bronfenbrenners ekologiska systemteori kan man 

analysera och förstå hur samarbetet mellan olika mikronivåer, det vill säga på mesonivå, 

får direkt påverkan på eleven (Meeuvisse & Swärd, 2004). I detta fall på elevens 

förutsättningar att lyckas i skolan. Specialpedagogernas arbete att handleda pedagoger 

kring extra anpassningar och särskilt stöd, samt skaffa rutiner för detta, har kanske inte 

kommit till stånd i den uträckning som behövs. Det finns således brister på mesonivå som 

drabbar eleven i sin mikronivå. Makronivån, den yttersta nivån, med politiska 

förändringar som i form av lagar och förordningar, spelar också stor roll i skolans värld. 

Att det särskilda stödet och åtgärdsprogrammen, vilka det finns dokumentationskrav på, 

i många fall ska ersättas av extra anpassningar, där det inte finns dokumentationskrav, 

ställer stora krav på verksamheterna. En förändring, initierad på makronivå, som den som 

är aktuell i denna studie påverkar eleven i allra högsta grad. Specialpedagog B befarar att 

inte alla elever, i dagsläget, får det de ska vilket syns relevant. Dock menar 

specialpedagog C att förändringen gynnar fler. Således kan man tolka resultatet som att 

tidsfaktorn för att implementera arbetet med extra anpassningar, initierad på makronivå, 

får stora konsekvenser på meso- och mikronivå.  

     Om man tittar på resultatet ur ett kategoriskt- och relationellt perspektiv (Göransson 

m. fl., 2015) kan ett utrymme för tolkning vara att pedagoger, i specialpedagog A - och 

B: s verksamheter, mer skyndsamt anammar tekniska lösningar eller lätt applicerbara 

extra anpassningar på grund av att pedagogerna har en mindre relationell syn på eleverna 

än specialpedagogerna (Magnusson & Nilholm, 2015). Förändringar av undervisningen 

och bedömning gör gällande att pedagogen får ta på sig ansvar för hur eleven lyckas i 

skolan. Specialpedagog C och D beskriver dock att det fungerar i stort sett bra med extra 

anpassningar i de verksamheter de arbetar, vilket kan förstås på det sätt att pedagogerna 
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är införstådda med elevernas stödbehov och att det relationella är centralt. Det 

genomsyrar verksamheten och utan denna syn tar man inte anställning i liknande 

verksamheter.  

     I de verksamheter där nationella prov genomförs ser man tydligt att det, inför dessa 

och under dessa, rustas med anpassningar för att eleverna ska lyckas vid detta 

bedömningstillfälle. Man kan således tolka det som att nationella prov blir styrande 

(Lundahl, 2017). 

5.2. Perspektiv och förhållningssätt  

Ett återkommande tema i intervjuerna när det gäller relation och förhållningssätt är att 

samtliga specialpedagoger är övertygande om att relation och förhållningssätt är a och o 

i allt elevarbete. Det är att se eleven i en kontext som gör det möjligt för lärande att komma 

till stånd och inte minst att få syn på det lärande som skett så att en rättvis bedömning 

överhuvudtaget kan ske. I de verksamheter där eleverna har störst stödbehov, verksamhet 

C och D, där tycks de också kommit längst i detta arbete.  

     Att stå för och implementera ett specialpedagogiskt förhållningssätt generellt och i 

arbetet med bedömning, där det relationella är centralt, framträder som en viktig del av 

specialpedagogernas arbete. Det framkommer att det är ett arbete som måste göras och 

man har kommit olika långt i de representerade verksamheterna men förhållningssättet är 

inte lika självklart överallt.   Specialpedagog C menar att  

/…/ det är grunden att det finns en relation för att det ska bli ett lärande 

för våra elever. (Specialpedagog C) 

 Uttryckt med andra ord säger Specialpedagog B att: 

/…/ i själva grunden handlar det om ditt förhållningssätt till elever i varje möte 

med eleven och där känner jag att vi inte riktigt är hemma /…/ men det krävs 

en väldigt stor medvetenhet och även när man sitter i personalrummet, att man 

liksom bevakar det relationella perspektivet hela tiden /…/ jag tolkar det som 

en frustration, att man inte har verktygen ännu att möta de här eleverna. 

(Specialpedagog B) 

Även om Specialpedagog A beskriver att i det stora hela har pedagogerna i hennes 

verksamhet ett relationellt förhållningssätt mot eleverna så finns det tillfällen när det 

kategoriska perspektivet blir synligt. Hon berättar att  



 

32 

 

ibland får man vara någon slags advokat för eleven. Att ens arbete många 

gånger handlar om att försöka att få folk att se positivt på vissa elever. 

(Specialpedagog A) 

I intervjun beskriver specialpedagog A detta vidare och menar att förhållningssättet 

ibland skiftar bland pedagogerna beroende på hur eleven i fråga uppträder mot dem. En 

elev som har läst av en så kallad skolkod – att man vet hur man uppför sig – är det lättare 

att hjälpa medan en elev som utmanar stöter på motstånd från pedagoger. 

Specialpedagogen menar att det i dessa sammanhang blir hennes uppdrag att lyfta blicken 

på pedagoger – se eleven, inte beteendet.  

     Specialpedagog D som arbetar med elever som ofta har diagnostiserad problematik 

menar att: 

/…/ det är lite tudelat var man vill lägga problematiken. Jag tänker att i 

vissa fall är det rent diagnostiserat att eleven har den problematik den 

har och sen kan man ju som pedagog titta på olika koncept som fungerar 

bäst för de här eleverna. Sen är det ingen tvekan om att det är ett 

relationellt förhållningssätt som du måste hålla. Det tänker jag är det 

vinnande konceptet för att lärande sker, för de här eleverna i synnerhet, 

ja i allmänhet, men de här eleverna i synnerhet skulle jag vilja säga. Det 

sker liksom i mötet /…/. Jag tänker att lärandet sker i mötet någonstans. 

Det är en förutsättning för att de ska lyckas och jag tänker såhär, att 

eleverna ibland har så svår problematik att du måste liksom göra 

insättningar på det där relationskontot och när du gjort tillräckligt 

många insättningar då kanske du kan ta ut. Men sen måste du fylla på 

igen. (Specialpedagog D) 

I denna verksamhet arbetar specialpedagogen med ett förhållningssätt där man utgår från 

att pedagogerna lägger grunden för relationen som i sin tur gör det möjligt för lärande. 

Hon berättar också att det är en förutsättning för att arbeta i denna verksamhet, annars 

fungerar det inte. De lägger stor vikt vid att få eleven att känna sig viktig, något som hon 

menar kan vara grunden till att de hamnat i skolproblematik från början. De har hamnat 

mellan stolarna i stora klasser på högstadiet kanske och det har skapat mindre gynnsamma 

lärar- och kamratrelationer. För att få eleven att känna sig viktig hör de till exempel av 

sig till elever som inte kommer på morgonen. Detta gör de utan att skuldbelägga eleven. 

Vi ringer och säger  

- Du fattas oss. Vi vill att du ska komma hit! 

- Ja, men jag har sovit över mig. 

- Ja, men det gör inget. Skit i det. Kom när du kan. Ta närmsta buss och 

tåg och kom in. Det gör ingenting. Bara du kommer en timme så är det 

bättre än noll. (Specialpedagog D) 
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Nästan samma scenario beskrivs av specialpedagog B men förhållningssättet är ett annat. 

-Nu har han inte kommit igen och han gör inte det han ska. 

- Nej, okej, men har du frågat honom? Har du pratat med honom? 

(Specialpedagog B) 

Specialpedagog B menar att de jobbar mycket med synsättet att de måste hjälpa eleverna 

att ta ansvar. Hon och rektor driver ett medvetet arbete att implementera ett tänk om att 

eleven gör rätt om den kan och tyngdpunkt ligger i att stötta elever att ta ansvar. Om en 

elev misslyckas är det vårt problem och inte elevens menar hon och rektor delar hennes 

uppfattning påpekar hon.       

5.2.1. Analys av perspektiv och förhållningssätt 

I samtliga intervjuer framkommer att specialpedagogerna har ett relationellt perspektiv i 

sin syn på elever i skolproblematik och hur denna problematik kan bemötas för att 

undanröja hinder för eleven vid bedömning. Specialpedagogerna försöker på olika sätt att 

arbeta med att få övrig personal att dela deras perspektiv. Det blir tydligt i deras 

beskrivningar att det är förhållningssättet som skapar möjligheter för bedömning. Elever 

med låg tilltro till skolsystemet behöver omfattas (Aspelin, 2015) och bli sedda för att 

våga lita på att någon tror på deras potential. Min analys säger också att 

specialpedagogerna de facto har olika svårt att åstadkomma detta. De skilda 

beskrivningarna vi får ta del av genom specialpedagog B och D när en elev inte dyker 

upp till skolan blir väldigt talande. I det ena fallet (specialpedagog D) lägger man ansvaret 

på personalen och försöker således med alla medel att påverka eleven att komma till 

skolan medan man i det andra fallet (specialpedagog B) bara ser till elevens 

tillkortakommanden och lägger hela ansvaret på eleven. I detta ögonblick visar sig 

skillnaden mellan ett relationellt och kategoriskt perspektiv.  

     Som nämnts tidigare arbetar, å ena sidan, specialpedagog C och D i verksamheter där 

eleverna har ett uttalat stödbehov och den personal som söker sig till dessa verksamheter 

gör det med ”öppna ögon”, vilket i detta fall innebär att de vet vad som väntar dem och 

ett relationellt förhållningssätt, skulle man kunna tänka, ligger i deras personlighet 

(Aspelin, 2015). I de verksamheter, å andra sidan, som specialpedagog A och B arbetar 

finns det inslag av såväl relationellt - som kategoriskt perspektiv, vilket gör att 

specialpedagogerna måste lägga mer kraft på att implementera och upprätthålla ett 

relationellt förhållningssätt.  
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     Utifrån Bronfenbrenners ekologiska systemteori (Meeuvisse & Swärd, 2004) kan man 

förstå att det påverkar en elev hur synen på elever i verksamheten är och hur 

specialpedagoger arbetar med detta på en mesonivå. I verksamhet C och D kan man se 

att det redan på exonivå, vid anställning, tas i beaktande vilket synsätt en pedagog har. 

Det ligger på något sätt i kravspecifikationen. Detta gör att specialpedagogerna i 

respektive verksamhet, C och D, går före med gott exempel men att diskussioner på 

mesonivå kring förhållningssätt och perspektiv inte nödvändigtvis behöver vara laddade. 

Förhållande för eleven i sin mikronivå är gynnsamma i detta sammanhang. Som 

specialpedagog i verksamheterna A och B måste de ha mer fingertoppskänsla kring 

diskussioner på mesonivå. Specialpedagog A uttrycker att hon försöker lyfta blicken på 

pedagoger, vilket signalerar att hon på ett ödmjukt sätt försöker påverka pedagoger att se 

bortom elevens uppförande och problematik. Att hon gör detta gör stor skillnad för eleven 

i sin mikronivå. Specialpedagog B talar mer om att hon bevakar det relationella 

förhållningssättet och att de bedriver ett aktivt arbete kring denna fråga, således finns ett 

arbete även på exonivå då man prioriterat området från rektorshåll. Ordet bevaka antyder 

att det under diskussioner på mesonivå kan framkomma olika sätt att tänka, vilket också 

specialpedagog B under intervjun antyder.  

5.3. Kommunikation – både vägen och målet 

Hur kommunikation sker beskrivs av de fyra specialpedagogerna som viktigt, inte minst 

kommunikation kring bedömning. Att få till stånd (mål) att kommunikationen mellan 

pedagoger, mellan pedagog och elev och mellan pedagog och specialpedagog fungerar 

väl arbetar de på genom att själva vara föredömen i kommunikationssammanhang (vägen 

dit).  

     Specialpedagog A berättar att hon är medveten om att hon måste lägga grunden för att 

få till kommunikation och kommunikationstillfällen. Hon underlättar och främjar 

kommunikation på ett naturligt sätt -    

/…/ det är viktigt att göra sig själv tillgänglig. Dörren är öppen. Man är 

ute i klasserna och man träffas ofta och visar vem man är både mot 

elever och gentemot kollegor. Och man kan då få kollegor att komma 

till en om de undrar någonting. (Specialpedagog A) 

Hon beskriver vidare att det är viktigt att representanter från elevhälsoteamet är ute i 

verksamheten och befinner sig där pedagogerna är, exempelvis på arbetslagsträffar. Detta 
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för att kunna fånga upp diskussioner och hon som specialpedagog eller elevhälsoteamet 

i stort ska inte ”göra sig osynliga bakom en massa blanketter som ska fyllas i”. 

     Samma specialpedagog berättar om ett samtal hon hade med en lärare. Hon berättar 

att en elev i ett estetiskt ämne inte klarade skriftliga bedömningar så väl, men för övrigt 

var kompetent i ämnet. Det ställs numera krav på att beskriva, ge omdömen och resonera 

även i dessa ämnen som försvårar för en del elever menar hon. I dialogen med läraren 

hade de bollat hur eleven på annat än skriftligt vis kunde förmedla en typ av 

dokumentation och hon såg att det var som en ögonöppnare för pedagogen, men som hon 

själv menade var, att ”det var ju ingen raketforskning precis” men pedagogen blev nöjd. 

Ibland kan det vara den där lilla spontana dialogen som gör skillnad menar hon. 

       Funderingar kring vikten av kommunikation berättar Specialpedagog B också om 

och hennes tankebanor kläs i ord när hon beskriver att 

vi har pratat mycket om hur vi ska kommunicera med varandra och det 

är ju bra men det är väldigt krävande och mycket långsiktigt, mycket 

långsiktigt får man nog säga. /---/ Det är väl det som är det svåra med 

att vara specialpedagog. Alltså, jag vill slå näven i bordet men det kan 

jag inte för då är jag körd. Utan det handlar hela tiden om att jobba sig 

in systematiskt, att ta det på sikt och då måste man förhålla sig till att 

vissa elever kommer att offras på vägen och det är det som är det svåra 

liksom. (Specialpedagog B) 

     I Specialpedagog C:s verksamhet är kommunikation en förutsättning för att främja 

eleven i hennes lärande och de delger varandra information så att de får en heltäckande 

bild av hur elevens lärande framskrider, i syfte att kunna göra gemensamma bedömningar. 

Hon säger att de 

/…/ för en dialog i arbetslaget. Vi är många som arbetar kring eleven och vi 

jobbar mycket ämnesövergripande och det krävs att man för en dialog. Hur 

fungerar eleven i det här momentet när den är hos dig? Såhär gör den när jag 

har den. Eleverna är ju väldigt olika beroende på vem de arbetar med. 

(Speciallärare C) 

     Specialpedagog D beskriver att det är mycket viktigt att det finns forum för dialog 

även med eleverna. De har vad de kallar utökad mentorstid där de varje vecka pratar om 

hur det går, resultat och om sitt mående eller ”vad de nu har på sitt hjärta”. Hon poängterar 

att det formativa sättet att bedöma till skillnad från det summativa ger dessa kontinuerliga 

tillfällen till kommunikation. Det händer, berättar hon, att elever misslyckas totalt och då 

blir kommunikationen verktyget att ta sig framåt 
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Jag säger då till eleven -jag vet ju att du kan det här. Hur kan vi 

få tillgång till det? Hur kan du visa det? Det är helt klart något 

som fallerar och vad kan det vara som gör att du inte får ut det? 

(Specialpedagog C) 

På det här viset, genom kommunikation kan vi ta oss vidare berättar specialpedagog D.  

Kommunikation mellan elever betonas också där kamratbedömning blir ett naturligt 

inslag där de tränar sig i kommunikation och kan lära av varandra.  

     Specialpedagog A, C och D använder sig av ordet bollplank när de beskriver vad 

pedagoger använder dem som vid frågor som rör bedömning. Dessa tre tycker att de, 

genom att göra sig tillgängliga, lagt en grund för kommunikation och vinnlagt sig om 

naturliga möten, har nått fram till pedagogerna så att de mer och mer söker sig till dem, 

och ofta i syftet att få bekräftelse på att de tänker i rätt banor.    

5.3.1. Analys av kommunikation både vägen och målet 

Kommunikation och förmågan att kommunicera på ”rätt” sätt framstår som mycket 

viktigt för hur specialpedagogerna i verksamheterna ska kunna bedriva sitt arbete i frågor 

som rör bedömning. Examensordningen (SFS 2007:638) uttrycker det med ”visa 

fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska 

frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda”. Fördjupad förmåga kan således innebära 

flera saker, och utifrån beskrivningar från de fyra specialpedagogerna i denna studie, 

handlar det inte bara om att vara påläst i pedagogiska frågor utan mycket handlar om att 

lägga grunden för att nå fram till pedagogiska diskussioner – således att bygga varaktiga 

och trygga relationer (Aspelin, 2015). Jag tolkar det som att specialpedagogerna vet om 

att de måste jobba sig långsamt fram så att diskussioner kan ske så naturligt som möjligt 

då det visar sig att frågor som rör bedömning tycks vara laddade, vilket specialpedagog 

B beskriver. Specialpedagog B uttrycker detta mycket tydligt när hon säger att hon ”vill 

slå näven i bordet men det kan jag inte för då är jag körd”. Långsamheten leder som hon 

beskriver det till att några elever ”offras på vägen”, det vill säga inte får den stöttning vid 

bedömning som specialpedagogen hade önskat. Detta kan tolkas likt Göransson m.fl. 

(2015) resonerar, det vill säga, specialpedagogens mer relationella syn på 

skolproblematik och bedömning. I min studie tycks det som att mina respondenter vill få 

till stånd diskussioner som härstammar i olika syn att se på elevers skolproblematik och 

genom dessa diskussioner göra det möjligt att få tillgång till alla elevers kunskaper. 

Specialpedagogerna tycks vilja uppnå en varaktig förändring i pedagogernas tänkande 
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snarare än att få sin vilja genom. De vill kommunicera fram en egalitär kunskapssyn 

(Göransson m.fl., 2015). När specialpedagog A, C och D nämner att pedagoger använder 

dem som bollplank beskriver de detta som att det sätt de arbetat på gett gott resultat, och 

att ordet bollplank syns som positivt. Bollplank syns som ett förstadie som kan komma 

att utvecklas till mer fördjupade diskussioner. 

     I strävan att få till stånd goda kommunikationsvägar betonar specialpedagog C även 

kommunikation mellan pedagoger. En uppgift specialpedagog C ser är att skapa utrymme 

för att pedagoger sinsemellan kan delge varandra information, allt i strävan att genom 

kommunikation få hela bilder av en elevs kunskaper i stället för delar så att bedömning 

av elever blir varierad och allsidig (Skolverket, 2012). 

     Kommunikation är också vägen för att nå elever, beskriver specialpedagog D. Det är 

genom att ställa frågor och ge rikliga tillfällen till kommunikation som elever kan känna 

trygghet så att de vågar, såväl lyckas som misslyckas, med skolarbetet, där bedömningar 

ingår (Annér, 2010). Den enda framkomliga vägen i hennes verksamhet nämner hon är 

formativ bedömning som också bygger på kommunikativa strategier (Jönsson, 2017).  

     Sett utifrån Bronfenbrenners ekologiska systemteori (Meeuvisse & Swärd, 2004) står 

kommunikation som pågår, eller för den delen uteblir, på mesonivå i direkt relation till 

elevens progression i sin mikronivå. Även om arbetet med kommunikation har kommit 

olika långt i respondenternas verksamheter arbetar de med eftertänksamhet för att få till 

stånd goda kommunikationer. De visar på så sätt en ”insikt om betydelsen av lagarbete 

och samverkan med andra yrkesgrupper” (SFS 2007:638). Det är, som jag tolkar det, 

denna insikt som gör att specialpedagogerna går varsamt fram. Specialpedagogerna är 

medvetna om att det är lagarbetet runt eleven som visar sig vara gynnsam för synen på 

elever och bedömning av dem. På exonivå handlar det bland annat om hur skoldagen är 

organiserad. Specialpedagog B beskriver hur viktigt det är att representanter från 

elevhälsoteamet är med där det kan uppstå diskussioner och hon nämner arbetslagsträffar. 

I detta har rektor ett ansvar att möjliggöra för dessa träffar, möjliggöra och utöka tillfällen 

för specialpedagoger att vara bollplank. Detsamma gäller kommunikation med elever där 

specialpedagog D beskriver att det under veckan finns rikliga tillfällen till samtal, något 

som låter sig göras om det vid schemaläggning, på exonivå, tagits hänsyn till sådana 

behov. På makronivå spelar specialpedagogutbildningen (SFS 2007:638) i det här fallet 
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roll. Utbildningen bör förbereda de kommande specialpedagogerna på 

kommunikationsuppdraget och ge dem verktyg för samtal och handledning. 

     Vid analys av resultatet ur kategoriskt och relationellt perspektiv syns det tydligt att 

det relationella perspektivet utgör basen för specialpedagogernas arbete. 

Specialpedagogerna i denna studie fungerar som föredömen i kommunikation, såväl mot 

andra pedagoger som mot elever. De tycks tro att det finns förändringspotential från ett 

kategoriskt tänk kring undervisning och bedömning mot ett relationellt synsätt, om man 

låter det ta tid. Att hur kommunikation tas emot är beroende av kontexten, det vill säga 

att man ger förutsättningar i kontexten för att kommunikationen ska tas emot väl, syns 

viktigt. De arbetar för att man inom arbetslaget ska kommunicera kring eleverna och 

delge varandra information som kan göra att pedagogerna identifierar problem i 

kontexten snarare än brister hos eleverna (Magnusson & Nilholm, 2015). 

     Formativ bedömning, som specialpedagog D vittnar om som framgångsfaktor, har sin 

bas i relationellt perspektiv. Tillgången till elevens kunskaper fås i en trygg relation 

(Jönsson, 2017) där lärmiljön spelar stor roll. 

5.4. Specialpedagogens plattform  

Specialpedagogens plattform kan ses som den grund och det område specialpedagogen 

har att stå på för att utöva sitt arbete, det vill säga de arbetsuppgifter specialpedagogen 

har och det utrymme specialpedagogen har att utföra dessa. De fyra specialpedagogers 

röster som blir hörda i detta arbete vittnar om en plattform som hon ofta själv fått forma. 

För alla specialpedagogerna är det mycket viktigt att ha rektors mandat att utföra sina 

arbetsuppgifter och det uttrycker de alla att de har, även i bedömningssammanhang. 

Det krävs ett bra samarbete med rektor och att han har förtroende 

för mig och min kunskap om de här eleverna och det tycker jag 

att han har. (Specialpedagog C) 

Så uttrycker Specialpedagog C sitt mandat från sin rektor. Hon har ett nära och bra 

samarbete med honom och i sitt uppdrag handleder hon även personal och då vet hon att 

hon har hans fulla förtroende. Det varierar dock i personalgruppen hur saker hon framför 

i handledning mottas. 

Specialpedagog B säger att: 
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/…/ jag tycker att jag har mandat, det tycker jag – att mitt ord 

väger ganska tungt. (Specialpedagog B) 

I arbetet med bedömning är läraren den betygssättande berättar hon, men att de i allt större 

utsträckning kommer till henne och vill bolla en bedömning eller ett betyg. Ofta handlar 

det om menar hon, att de vill ha bekräftelse på att de har tänkt rätt och att hon ska styrka 

det som de redan själva tänkt.  

     Specialpedagog D har också rektors mandat men tänker annorlunda kring hur hon fått 

det. 

Jag har aldrig frågat rektor – jag har tagit det mandatet för jag 

tänker att det är det naturliga att specialpedagogen är med ända in 

i kaklet. (Specialpedagog D) 

Specialpedagog D menar med sitt uttryck ”ända in i kaklet” att det är mycket viktigt att 

hon som specialpedagog är med i hela processen – anpassningar, bedömningar och 

slutligen betyg, Hon ger som exempel att hon och hela kollegiet gått en av Skolverkets 

utbildningar i betyg och bedömning och i detta arbete var hon samtals- och 

diskussionsledare. 

     Att ha rektors mandat innebär dock inte att hon har en given legitimitet bland 

pedagoger visar det sig. Specialpedagog B berättar att hon och rektor har ett mycket nära 

samarbete och att de har en samsyn kring centrala delar för verksamheten och han står 

bakom henne till fullo. Vad gäller förhållningssätt och perspektiv uttrycker hon sig enligt 

följande: 

Jag och rektor tänker väldigt lika så det finns inget utrymme att spela ut 

oss mot varandra för vi står helhjärtat bakom detta perspektiv även som 

människor. /…/ Men det händer att jag blir ifrågasatt. (Specialpedagog 

B) 

     Specialpedagogerna i undersökningen vill inte pressa fram legitimitet utan snarare vill 

de genom sitt förhållningssätt visa på kunnande och finnas där. De har kommit olika långt 

i detta avseende och de som har arbetat längst på sina respektive arbetsplatser, 

Specialpedagog C och D, vittnar om att sättet att skapa legitimitet bland personalen är att 

låta det mogna fram.   

     Vilken legitimitet pedagoger ger sina specialpedagoger tycks också bero på var i sitt 

arbete med en elev en pedagog befinner sig.  Ett framträdande drag tycks vara att när 

exempelvis en pedagog själv anser att hon inte ”klarar av” eleven längre då vänder man 
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sig till specialpedagogen i större utsträckning. Detta visar sig inte minst när 

undantagsbestämmelsen blir aktuell, vilket alltid är i slutet av kurs. Alla fyra respondenter 

menar att de alltid blir inkopplade vid diskussioner om bestämmelsen. Då vill man ha 

specialpedagogens åsikt kring bedömningen. Specialpedagog D belyser detta i följande 

ord. 

Ibland känner jag att diskussionerna kanske borde startat tidigare, det 

tänker jag. Ibland blir det liksom i elfte timmen och då tänker jag att 

ibland kan utrymmet liksom stanna där. Det finns inte så mycket tid att 

göra något annat. (Specialpedagog D) 

Således vänder sig pedagoger till specialpedagogerna när de själva kört fast. Då önskar 

de stöttning eller att specialpedagogen tar över. 

5.4.1. Analys av specialpedagogens plattform 

Specialpedagogerna i denna studie bekräftar delvis den blandade bilden av professionen 

som Byström (2013) beskriver. Respondenterna tycks själva vara väl medvetna om vilka 

arbetsuppgifter de vill och anser att de ska ha i arbetet kring bedömning men eftersom de 

måste gå varsamt fram inser jag att den bilden inte till fullo har anammats av andra i 

verksamheten. Specialpedagogerna måste, som jag tolkar det, bevisa sitt kunnande ute i 

verksamheterna för att få legitimitet även om de beskriver att de har rektors mandat. Men, 

i likhet med det Byström (2013) och Göransson m.fl. (2015) påvisar, analyserar jag att 

tendensen går mot att se specialpedagogen som expertstöd. Detta tänker jag att blir synligt 

när specialpedagog B berättar att hon upplever att pedagoger genom att bolla med henne 

vill ha bekräftat att de tänkt rätt - de lutar sig mot henne som expertstöd. Specialpedagog 

D uttrycker själv att hon har mandat och hon signalerar, mer än de andra, att hon tar det 

för givet att det är hennes roll. Hon tar en ledande roll, i diskussioner kring bedömning 

och bedömningsförfarande. Specialpedagog D ger inga beskrivningar av att hon blir 

ifrågasatt, vilket specialpedagog B gör. Detta till trots att det är specialpedagog B som 

beskriver ett mycket nära samarbete med rektor. 

     Vid nationella prov och när undantagsbestämmelsen ska diskuteras har 

specialpedagogerna högre legitimitet än vid andra tillfällen framkommer i intervjuerna. 

Bägge dessa företeelser kan man kalla är slutstationer för bedömning och det väcker 

frågor varför pedagoger vid dessa tillfällen söker specialpedagogens (expert)stöd 

(Byström, 2013).  
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     Utifrån Bronfenbrenners ekologiska systemteori (Meeuvisse & Swärd, 2004) kan man 

se att specialpedagogernas legitimitet, i bedömningsfrågor, framförallt beror på det som 

händer på mesoninvå och exonivå. På mesonivå jobbar specialpedagogerna, till synes, 

metodiskt med att genom kommunikation och förhållningssätt vinna pedagogers 

förtroende i frågor som rör bedömning. Hur detta uppfattas och tas emot av pedagoger i 

verksamheten kommer att ge avtryck hos eleven i hans eller hennes mikronivå, för 

stunden men även i framtiden (Lundahl, 2006). Hur rektor på exonivå formulerar 

uppdraget, ger mandat, för specialpedagogen tycks spela roll för hur hon tas emot i 

verksamheten, på mesonivå.  När specialpedagogen naturligt får agera expertstöd, det vill 

säga när specialpedagogen tror på sin egen kompetens, (Byström, 2013) tenderar 

specialpedagogens arbete bli mer framgångsrikt. Ett mycket nära arbete med rektor är, 

utifrån beskrivningar i denna studie, inte mer framgångsrikt än att specialpedagogerna i 

kraft av tålamod och praktisk vishet (Annér, 2010) erhåller legitimitet. På makronivå där 

lagar och bestämmelser stadfästs finner vi nationella prov och undantagsbestämmelsen. 

Dessa påverkar till synes specialpedagogers legitimitet i positiv riktning. En tänkbar 

tolkning av detta kan vara att pedagoger i allmänhet har större respekt för prov som styrs 

centralt och som också blir offentliga på annat sätt än andra bedömningar, samt vad gäller 

undantagsbestämmelsen kan tänkas är det pedagogers osäkerhet som blir synlig. En 

osäkerhet att frångå det gängse eller osäkerhet i att bedöma en elevs eventuella 

funktionedsättnings konsekvenser.  

     Analyserat ur relationellt och kategoriskt perspektiv skulle man kunna förstå resultatet 

på följande vis. Om man tänker att pedagoger i verksamheten inte har samma uppfattning 

som specialpedagogen kring relation och förhållningssätt, i frågor som rör bedömning då 

söker man kanske inte upp henne för diskussioner eller rådgivning. I intervjuerna tycks 

beskrivningarna visa att i de verksamheter där eleverna har ett stort stödbehov och, som 

nämnts, tidigare det relationella är centralt, där har specialpedagogerna också en större 

legitimitet. Den egalitära kunskapssynen (Göransson m.fl, 2015) är, kan man tänka, inte 

bara specialpedagogens syn utan den delas med större delar av kollegiet. 

5.5. Slutsatser 

Syftet med studien har varit att ta del av specialpedagogers beskrivningar av hur de 

arbetar, samarbetar med andra pedagoger och vilket mandat de tillskrivs i frågor som rör 

bedömning. Utifrån studiens frågeställningar drar jag följande slutsatser. 
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 Hur stöttas elever till att få en allsidig bedömning utifrån ett relationellt 

perspektiv? 

Specialpedagogerna i studien står bakom ett relationellt perspektiv som de försöker 

implementera i sina verksamheter. Beskrivningarna pekar på att i de verksamheter där 

stödbehovet hos eleverna är som störst där är det relationella perspektivet mer utbrett och 

rådande. I dessa verksamheter är också bedömning mer varierad och formativ bedömning 

tillämpas i större utsträckning. Specialpedagogerna arbetar aktivt med att implementera 

extra anpassningar och ser det som en möjlighet att stötta eleverna så att deras kunskaper 

blir synliga, utifrån elevernas olika förutsättningar och behov. Kommunikation är en 

central del i specialpedagogernas arbete och är i sig ett verktyg för ökad samsyn kring 

förhållningssätt och ökat samarbete i syfte att stötta elever vid bedömning. 

 Vilken funktion har specialpedagogen ute i verksamheterna kring bedömning och 

bedömningens alla faser – före, under och efter dessa? 

Av specialpedagogernas beskrivningar framkommer att en stor del av deras funktion 

kopplad till bedömning handlar om att undersöka elevers behov av extra anpassningar i 

syfte att genomföra dessa anpassningar i skolvardagen och vid bedömningar. Dessutom 

beskriver specialpedagogerna att pedagoger använder dem som bollplank i olika stor 

utsträckning. I de verksamheter där stödbehovet är som störst framkommer att 

specialpedagogerna oftare används som bollplank och de har en naturlig funktion där 

bedömning är en del av lärandeprocessen. I andra verksamheter är arbetet pågående och 

mer långsamt och specialpedagogens kunnande efterfrågas framförallt vid bedömningar 

som ska redovisas offentligt. Specialpedagogernas beskrivningar gör också gällande att 

de genom kommunikation och förhållningssätt till andra verkar för det relationella 

perspektivet som de menar är ett led i att ta fasta på och få tillgång till elevers förmågor 

istället för tillkortakommanden vid bedömning.  

 Vilka möjligheter har specialpedagogen att påverka i de olika faserna? 

 

Specialpedagogernas beskrivningar i denna studie pekar på att den legitimitet 

specialpedagogen framför allt kan verka för på egen hand, samt den legitimitet hon kan 

erhålla genom rektors mandat ligger till grund för hennes möjligheter att påverka i olika 

bedömningsfaser. Specialpedagogernas beskrivningar visar också att hennes ambition att 
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påverka framförallt ligger före och under bedömningar i form av extra anpassningar och 

formativ bedömning, medan pedagoger i större utsträckning säker hennes stöd i slutet 

eller efter bedömningar, vid nationella prov och vid undantagsbestämmelsens 

användande.  
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6. Diskussion 

6.1. Metoddiskussion 

Den kvalitativa forskning, som semistrukturerade intervjuer är, är ett vanligt sätt att samla 

in data på (Bryman, 2011). Respondenternas beskrivningar, uppfattningar och synsätt ska 

ge svar på de frågeställningar som forskaren har och en intervju kan röra sig i olika 

riktningar utan att det uppfattas som felaktigt. I detta arbete användes en intervjuguide 

och den var huvudspåret under intervjuerna men i alla intervjuerna dök respondenternas 

egna teman och intresseområden upp, vilket är viktigt enligt Bryman (2011). Intervjuer 

ger oss en stor mängd data och eftersom olika personer inte uttrycker sig på samma vis 

även om de talar om samma fenomen så är det upp till forskaren att delvis tolka 

respondenternas ord – något är ”taget eller fångat, det vill säga det som forskaren griper 

tag i och lyfter fram”(Repstad, 2007, s. 127). Så är fallet även i detta arbete. Teman och 

citat valdes ut efter noggrann genomgång av transkriberingarna. För en ovan forskare, 

som jag i detta arbete, där en begränsad tid finns till förfogande upplever jag att materialet 

hela tiden ger nya insikter, men även frågetecken. Det är med ödmjukhet inför det 

komplexa arbete kvalitativ forskning innebär, som jag tänker att färre respondenter, i 

denna studie, hade gett färre röster att ta del av men förmodligen ett större djup. Få 

respondenter gör det svårt att göra några större generaliseringar eller dra några större 

slutsatser som skulle gälla alla specialpedagoger, vilket inte heller varit studiens syfte 

men indikationer som i sin tur går att kontrollera anser jag studien bidragit med.  

6.2. Resultatdiskussion  

Syftet med studien är som sagt att ta del av specialpedagogers olika beskrivningar i en 

önskan om att bidra med kunskap om specialpedagogers arbete med bedömning som en 

del av undervisningspraktiken. Jag har kommit fram till att specialpedagogerna i min 

studie ser ett behov av specialpedagogiskt aktivt inflytande på bedömning och 

bedömningspraxis. Möjligheterna att påverka visar sig vara mindre än behovet skulle man 

grovt kunna säga, åtminstone utifrån mina respondenters utsagor. De teman jag funnit i 

mitt resultat har rört sig kring extra anpassningar, förhållningsätt, kommunikation och 

specialpedagogens plattform, vilka alla, har jag funnit, är direkt kopplade till bedömning, 

det vill säga praxis kring barn och elevers utveckling mot målen (SFS 2010:800). Inte 
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minst blir detta tydligt i ljuset av Bronfenbrenners ekologiska systemteori (Meeuvisse & 

Swärd, 2004) som analysmodell. Vad gäller elever och bedömningen av dem i sin 

mikronivå påverkas de i mycket stor utsträckning av den interaktion som sker, eller uteblir 

på mesonivå och exonivå. I denna studie blir det också synligt att förändringar på 

makronivå såsom förändringen av stöd (SKOLFS 2014:40) spelar stor roll. En förändring 

sker på pappret mycket snabbt medan det i verkligheten tar tid. I samma takt som 

åtgärdsprogrammen har sjunkit, till följd av nämnda förändring, har inte stödbehovet 

sjunkit – stödbehovet finns kvar och bör således fångas upp av extra anpassningar. En av 

respondenterna uttryckte oro över att förändringen gått så snabbt att elever inte får det de 

ska medan en annan ansåg att den nya ordningen kommer att gynna fler. Jag tänker att 

det kan stämma vad de båda säger. När arbetet med extra anpassningar fungerar och blir 

ett med verksamheten kommer elever att kunna växa, visa sina kunskaper utifrån sina 

förutsättningar och med det få en allsidig bedömning. Dock är det, som denna studie visar, 

en process som tar tid och kanske är det så att en del elever hamnar mellan stolarna tills 

förändringen satt sig. 

     Under arbetet med denna studie har en insikt väckts att arbete med extra anpassningar 

utgör en stor del av specialpedagogernas arbete. Specialpedagogerna i min studie har alla 

anammat de nya direktiven kring extra anpassningar och särskilt stöd även om arbetet 

delvis fortfarande är i uppbyggnadsfasen. Genom att utgå från extra anpassningar där 

extra anpassningar utgör en del av undervisnings- och bedömningspraktiken faller det 

som står att finna i examensordningen för specialpedagoger (SFS 2007:638), på plats. 

Kunskap om att ”stödja barn och elever” visar specialpedagogen genom att utröna vilka 

anpassningar eleverna behöver för att nå så långt som möjligt. ”Visa fördjupad förmåga 

att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, 

föräldrar och andra berörda” realiseras när specialpedagogen implementerar arbetet med 

extra anpassningar. ”Led[er] utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna 

möta behoven hos alla barn och elever” gör specialpedagogen när hon möter förändringar 

av riktlinjer för stöd, på ett professionellt sätt och kan handleda pedagoger i 

förändringsarbetet. ”Visa[r] insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra 

yrkesgrupper” blir en verklighet när specialpedagogen är tillgänglig och kan medverka 

till ökad kommunikation och pedagogiska diskussioner i verksamheten. Dessutom skulle 

förändringen kunna leda till att specialpedagogen i större utsträckning, bildligt talat, 

flyttar ut från skrivbordet till en mer central plats i verksamheten där hennes kompetens 
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kan tas tillvara, som ett expertstöd (Byström, 2013). Extra anpassningar kan, som jag ser 

det, vara det som specialpedagogen tar kontroll över. Det kan utgöra utgångspunkten i 

hennes arbete, vilket i sin tur hade kunnat leda till rätten till en profession - att hon får 

kontrollen över att ”definiera ett problem och kunskapen att lösa det” (Byström, 2013, s. 

6). 

     Det räcker dock inte att specialpedagogerna arbetar aktivt med att implementera extra 

anpassningar utan hela förändringen bygger på att alla i verksamheten omfamnar den och 

gör den till en naturlig del av bedömning för lärande, vilket inte är fallet visar 

respondenternas beskrivningar. Det som visar sig vara intressant är dock att inför och 

under nationella prov tycks det vara viktigt med extra anpassningar och 

specialpedagogens stöd i detta efterfrågas i alla verksamheterna där nationella prov 

genomförs. Frågan är vad som ligger bakom detta? Vad är det som driver på att man 

lägger extra energi på att se till att eleverna har rätt anpassningar vid nationella prov? Är 

det den centrala kontroll (Eklöf, 2017; Lundahl, 2017) som sker på skolors resultat som 

styr eller är det en vilja att eleverna lyckas på ett personligt kunskapsplan? Lundahl (2017) 

skriver att nationella prov har blivit så synonymt med svensk skola så att ingen 

ifrågasätter dem. Det som visar sig i denna studie, att det läggs mer resurser på eleverna 

vid dessa tillfällen än annars signalerar, också det, att dessa prov är viktigare än andra 

och vad har specialpedagogen för roll i detta? Jag upplever inte att specialpedagogerna i 

min studie ifrågasatte tankarna kring nationella prov. Kanske borde de det med tanke på 

att det, enligt beskrivningar i studien framkommer, att det framförallt är elever i behov av 

stöd som riskerar att misslyckas på summativa, high stake prov med försämrad självbild 

som resultat (Lundahl, 2006). 

     Att samtal och handledning, det vill säga kommunikation kom upp som ett gemensamt 

tema i specialpedagogernas beskrivningar var inte förvånande, då det är så centralt i 

utbildningen (SFS 2007:638). Det som förvånar är hur försiktig specialpedagogen måste 

vara i sin kommunikation. Det kan tolkas som att specialpedagogerna måste bevisa något 

innan pedagogerna får förtroende för dem och deras kunskap. En tänkbar tolkning kan 

vara att specialpedagoger inte alltid har samma grundutbildning som pedagogerna i 

verksamheten, vilket kan spela roll vid frågor kring bedömning. Pedagoger kan möjligtvis 

ifrågasätta specialpedagogens kompetens i bedömningssammanhang om 

specialpedagogen har en lägre grundutbildning. Här menar jag att det är viktigt att se allas 
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kompetens och samverka kring bedömning (Anner, 2016; Aspelin, 2015). Pedagogen 

besitter kunskap om kunskapskraven och specialpedagogen kunskap om stöd, 

anpassningar och förhållningssätt. Pedagogens och specialpedagogens kunskaper 

kompletterar varandra i bedömningssammanhang. En framkomlig väg skulle kunna vara 

fördjupade diskussioner kring formativ bedömning då formativ bedömning och extra 

anpassningar har många gemensamma nämnare eftersom lärmiljön och kontexten är 

central (Ahsan & Smith, 2017; Jönsson, 2017) samt är ett relationellt förhållningssätt 

centralt. Jag upplever att detta blir synligt i respondenternas beskrivningar.  

     Vad gäller specialpedagogens plattform funderar jag kring utbildningens ansvar. Min 

upplevelse är att den ambivalens som finns kring specialpedagogens profession (Byström, 

2013; Göransson m.fl. 2015) snarare upprätthålls under utbildningen än minskar. 

Självklart måste det finnas utrymme för tolkningar av uppdraget och möjligheter att 

påverka sitt arbete på ett sätt som passar den verksamhet man arbetar i, men det kräver 

starka personligheter att förändra invanda mönster och i det avseendet anser jag att 

utbildningen borde kunna ge de kommande specialpedagogerna mer kraft än att fortsatt 

hänvisa till den oklara bilden. Man borde i större utsträckning diskutera de VFU-

erfarenheter som de studerande erhåller och framförallt diskutera detta i förhållande till 

examensordningen (SFS 2007:638). Utbildningen måste, som jag ser det, bryta med 

bilden av den ambivalenta bilden på professionen. Det kan inte enbart vara upp till varje 

nyutexaminerad att förändra. Utifrån denna studies syfte och resultat kan en stärkt 

profession aktivt bidra till att det läggs specialpedagogiska perspektiv på bedömning och 

bedömningsfrågor för att kunna ta ”hänsyn till elevers olika behov” och ”sträva efter att 

kompensera för de skillnader i förutsättningar som barn har” (SFS 2010:800). 

     I min inledning beskriver jag bilden av de barn och unga som fått sin självbild stukad 

av många misslyckanden. Misslyckanden som inte sällan berott på omständigheter kring 

bedömning av olika slag. Specialpedagoger har ett stort ansvar i detta avseende, är min 

bestämda uppfattning då kärnverksamheten är att verka för barn och elever i behov av 

stöd (SFS 2007:638) - stöd ända in i kaklet. 

6.3. Teoridiskussion 

Nilholm (2016) talar om möjligheter att finna ny kunskap, inte beständig sanning, genom 

att använda sig av någon teori. Teorin är tänkt att hjälpa till att skåda fenomen ur olika 
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perspektiv. Bronfenbrenners ekologiska teori (Meeuvisse & Swärd, 2004), som valts för 

denna studie, har gjort det möjligt för mig att på ett teoretiskt plan analysera mina utvalda 

teman som bygger på respondenternas beskrivningar av det specialpedagogiska arbetet 

kopplat till bedömning. Jag har separerat dessa teman i de olika nivåerna -  mikro, meso, 

exo och makro och på så sätt har en kunskap vuxit fram hos mig (Nilholm 2016). Jag har 

kunnat se hur de olika nivåerna samspelar och påverkar varandra, vilket i sin tur gett mig 

en insikt om hur känslig en elevs mikronivå är för vad som sker i de övriga nivåerna.  

     Ytterligare en teoretisk tolkningsmodell som valts i denna studie är att se på det 

empiriska materialet ur ett relationellt eller kategoriskt perspektiv. Som Göransson 

m.fl.(2015) påpekar så är det av vikt att specialpedagoger vet i vilken riktning de arbetar 

i syftet att ”stödja barn och elever” (SFS 2007:638) även i arbetet kring bedömning. Detta 

tolkningsperspektiv har fyllt en funktion som komplement till den ekologiska 

systemteorin då systemteorin gett insikter om var i systemet man kan söka 

utvecklingsmöjligheter, medan perspektivanalys utifrån kategoriskt och relationellt gett 

upphov till analys av innehåll i de olika ekologiska nivåerna.  

6.4. Fortsatt forskning och specialpedagogiska implikationer 

Nu när detta arbete avslutas så kan jag konstatera att det finns områden som bör sättas 

under lupp. Bedömning är en central del av skolans arbete och faktiskt en del som spelar 

stor roll för eleven i hans/hennes fortsatta liv (Lundahl, 2006). Specialpedagoger behöver 

av den anledningen vara väl insatta i och delaktiga i bedömningsarbetet. Då det sker 

satsningar av statliga medel för ökad specialpedagogisk kompetens i skolorna i Sverige 

samtidigt som bedömning är ett mycket aktuellt ämne tänker jag att det hade varit 

intressant att undersöka om det borde göras någon koppling mellan dessa. Att lägga 

specialpedagogiska perspektiv på forskning kring bedömning vore intressant.  

     Denna studie kan ses som ett bidrag till den forskning som saknas kring bedömning, 

närmare bestämt konsekvenser av bedömning och vilken funktion specialpedagoger har 

i arbetet med att stötta elever i detta. Studien kan, i ett annat sammanhang, med fördel 

kompletteras med beskrivningar från pedagoger och elever för att få en mer heltäckande 

bild av fenomenet.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Min avsikt är att dela in frågorna i tre teman som stämmer överens med mitt syfte.  

Jag ska informera om: 

• Anonymitet (inget skall kopplas till intervjupersonen – arbetsplats eller ort).  

 Att intervjun spelas in och raderas efter att arbetet blivit godkänt. 

• Medverkandet är frivilligt och informanten får hoppa över frågor eller avsluta 

intervjun när denne så önskar. 

Syftet med mitt arbete är att undersöka specialpedagogers beskrivningar av sitt arbete 

kopplat till bedömning – före, under och efter dessa samt specialpedagogens roll i arbetet 

med bedömningspraxis.  

Före 

Hur vill du beskriva elevernas behov av stöd av olika slag generellt på din arbetsplats?  

Har behovet förändrats under de senaste åren – i omfattning/typ? 

Hur vill du beskriva den generella synen på elever som är i skolproblematik? 

Relationellt/kategoriskt perspektiv? Vilka diskussioner förs och vem är då med? 

Ledningens arbete? 

Vill du berätta hur ni arbetar med extra anpassningar? Vem ska ha EA? Vilka diskussioner 

förs och vem är då med? Vem följer upp/ansvarar? Hur går man vidare om EA inte är 

tillräckligt? 

Vill du berätta hur ni arbetar med särskilt stöd? Vem ska ha särskilt stöd? Vilka 

diskussioner förs och vem är då med? Vem följer upp/ansvarar? Hur går man vidare om 

särskilt stöd inte är tillräckligt? 

Hur arbetar ni med bedömningsfrågor på arbetsplatsen ex. formativ/summativ 

bedömning?  Vilka diskussioner förs och vem är då med? Vem följer upp/ansvarar? 

Hur går det förberedande arbetet till inför större prov ex NP? Vilka diskussioner förs och 

vem är då med? Vem följer upp/ansvarar? 

Under 

Finns det och i så fall på vilket sätt tar man hänsyn till elevers behov av trygghet och 

relation vid bedömningstillfällen? Vem ansvarar? 
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Vilka typer av anpassningar får eleverna tillgång till? Av vem och hur utförs dessa? Vem 

följer upp/ansvarar? 

Efter 

Hur ser arbetet ut efter bedömningstillfällen? Vilka diskussioner förs och mellan vilka? 

Vem följer upp/ansvarar? Hänsyn till omständigheterna för eleven? 

Hur ser elevernas möjlighet ut att komma till tals efter bedömning?  

Hur ser arbetet ut kring hur bedömningar blir betyg? Vilka diskussioner förs och mellan 

vilka?  

Hur används undantagsbestämmelsen? Vilka diskussioner förs och mellan vilka? 

Slutliga frågor 

Hur ser du, som specialpedagog, på ditt arbete kring bedömning? Mandat, makt, 

legitimitet?  

Hur skulle du vilja att det såg ut?  

Vad behöver hända för att det ska bli så som du vill? 

Önskar du lägga till någonting som du känner behöver vara med för att göra din bild av 

ämnet för intervjun komplett? 
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Bilaga 2 

Missivbrev 

Jag läser min sista termin på specialpedagogprogrammet på högskolan i Kristianstad och 

just nu skriver jag mitt examensarbete som handlar om specialpedagogens roll före, under 

och efter bedömning (av olika slag). 

 

I min undersökning vill jag ta del av specialpedagogers beskrivningar genom intervjuer. 

Jag vill intervjua yrkesverksamma specialpedagoger och undrar om du kan tänka dig bli 

intervjuad? 

 

Min tanke är att en intervju tar ca 45 minuter och jag kommer gärna till din arbetsplats 

när det passar dig. Intervjuerna kommer att spelas in, dock enbart i syfte att användas i 

mitt arbete och du kommer att kunna vara helt anonym. Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer kommer att följas och största möjliga konfidentialitet 

eftersträvas.  Materialet kommer att förvaras så att det bara är åtkomligt för mig och i det 

slutliga arbetet kommer respondenterna att avidentifieras. Efter att mitt arbete är klart 

kommer ljudfilerna att raderas. 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan också avbryta ditt eventuella deltagande utan 

motivering till varför. 

 

Vänligen/Ulrika Gagzis  

ulrika.gagzis@XX.se 

 

 

 

 


