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I studien Bedömning av läsförståelse – och sen då? undersöks 

utifrån ett pedagogperspektiv hur ett lokalt bedömningsuppdrag 

i grundskolan, baserat på ett externt utformat och normrelaterat 

läs- och skrivprov kan upplevas och tolkas. Vidare bidrar studien 

med kunskap om vilka konsekvenser ett lokalt bedömningsuppdrag 

enligt ovan, kan leda till på organisations-, grupp- och individnivå 

– såväl generellt som mer specifikt i relation till elever som inte når 

uppsatta kriterier. Studien utgår från det sociokulturella perspektivets 

grundläggande syn på kunskap och lärande och genomförs med 

fallstudien som ansats. Fallet som studerats utgör exempel på vad 

följderna av bedömningskulturens transformering från internationell 

och nationell nivå till lokal nivå kan bli i praktiken. Även om fallet 

är specifikt är lokala bedömningsprogram vanligt förekommande 

i flertalet kommuner. Dock kan valet av bedömningsmaterial och 

innehållet i bedömningsuppdragen variera. 

Med hjälp av de grundläggande didaktiska begreppen varför, vem, 

vad och hur har pedagogernas tolkningar av bedömningsuppdraget 

analyserats. För analys av bedömningens konsekvenser är synsätt 

på och begrepp rörande kunskapsbedömning och specialpedagogik 

centrala utgångspunkter. Bedömningsuppdraget som i grunden ter sig 

vara enkelt visar på en komplexitet med ett antal dilemman som följd. 

I begreppen performativitet och löst kopplade system har förståelse 

för vad som sker i processen sökts.
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FÖRORD 

Under alla mina år som verksam pedagog, klasslärare och special-
pedagog, har frågan om relationen mellan teori och praktik varit 
ständigt aktuell. Mitt intresse för frågan har lett mig vidare till nya 
kurser och utbildningar. En dröm jag haft under ett antal år har 
varit att inom ramen för forskarutbildning få möjlighet till ytterli-
gare fördjupningar i frågan. Drömmen blev verklighet då den 
kommun där jag verkat i många år, inrättade en så kallad licentiat-
tjänst. Jag sökte tjänsten och fick den. För den möjlighet jag fått 
riktar jag ett stort tack. 

I forskarutbildningen blev jag dock varse om att jag inte befann 
mig i en dröm. Att söka svar på mina frågor och att skriva en licen-
tiatuppsats har inneburit ett hårt men samtidigt ett givande och 
spännande arbete. Detta hade jag aldrig klarat på egen hand.  

Ett stort och varmt tack vill jag börja med att rikta till mina 
handledare, Lena Lang och Anna-Lena Tvingstedt, som med sina 
kunskaper, sitt tålamod och sitt förhållningssätt på alla sätt stöttat 
mig genom arbetet. Tack för allt stöd som möjliggjort att jag fått 
ha min process. 

Vidare riktar jag ett varmt tack till de pedagoger som deltagit i 
studien och bidragit med sina upplevelser kring bedömningsproces-
sen. Utan er hade inte studien varit möjlig att genomföra.  

Ett stort tack riktar jag till de personerna i handledningsgruppen 
inom specialpedagogik som under åren bidragit med värdefulla 
synpunkter. Ett stort tack till forskarstuderande och forskningsle-
dare vid FoU Malmö. Jag saknar att kunna delta i våra givande 
fredagsmöten med diskussioner om skolutveckling. 
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I samband med mitt 90 % seminarium bidrog Claes Nilholm och 
Helena Korp med för studien betydelsefulla synpunkter. Ett stort 
tack till er! 

Till sist, tack Stefan för att du funnits vid min sida. Ditt stöd har 
varit ovärderligt! Hunden Sky får också vara med på ett hörn, tack 
vare dig har jag fått välbehövliga pauser och frisk luft. Ibland har 
pauserna blivit lite väl långa men det kan jag knappast skylla på 
dig. 
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1. INLEDNING 

Att bedömningar görs i skolan, och då främst bedömningar av ele-
vers kunskaper, är så självklart för alla berörda parter, att det finns 
en risk att avsikten med dem inte ifrågasätts (Korp, 2003). Vidare 
menar Korp (a.a.) att bedömningsfrågor sällan diskuteras utifrån 
en teoretisk och normativ infallsvinkel. Genom att bedöma elevers 
kunskaper förefaller det finnas en tanke om att få reda på vad ele-
ver kan och vet. Ytterligare anledningar skulle kunna vara att jäm-
föra elevers resultat eller att låta elevernas bedömningsresultat lig-
ga till grund för utvärdering av undervisning. Vad bedömningarna 
fyller för funktion och vilka pedagogiska konsekvenser bedöm-
ningsresultatet kan och bör få är frågor som synes dolda både för 
dem som initierar och genomför bedömningar och för dem som 
bedöms.  

Frågan om bedömningars funktion är högst aktuell då antalet 
kartläggningar och bedömningar av elevers utveckling, prestationer 
och färdigheter vuxit i omfattning under senare år på både interna-
tionell och nationell nivå (Skolverket, 2010). Sahlin-Andersson 
(2000) talar om att ett granskningssamhälle vuxit fram vilket inne-
bär en utvidgad granskning av den lokala praktiken. Tilltagande 
dokumentation och utvärdering kan ses som exempel på den ut-
vidgade granskningen. Inom skolan har det påverkat kommuner-
nas uppföljning av verksamheten. Särskilda bedömningsprogram, 
som många kommuner utvecklat, är ett exempel på strävan att 
göra verksamheten utvärderings- och granskningsbar. Vad dessa 
uppföljningar fyller för funktion och vilka pedagogiska konsekven-
ser det kan leda till är frågor som behöver synliggöras. Den ökade 
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omfattningen av bedömningar förefaller enligt Sjöberg (2010) leda 
till konsekvenser för såväl eleverna som pedagogerna och deras ar-
bete.  

Ett område inom skolan där det ofta ställs krav på mätbara re-
sultat gäller enligt Wedin (2010) färdigheter inom läsning och 
skrivning. I avsikt att mäta dessa färdigheter används ofta bedöm-
ningsmaterial i form av tester och diagnoser. Bedömningsmateria-
len kan uppfattas som objektiva sätt att genomföra bedömningar 
på. Sällan diskuteras eventuella följder av att använda denna form 
av bedömningsmaterial (a.a.). En konsekvens skulle enligt Wedin 
kunna vara att fokus läggs på elever som inte lyckas så bra. Fryk-
holm (2007) menar att det är viktigt att följa elevens utveckling, 
men att det kan göras på olika sätt. Genom att använda test och 
diagnoser erhålls oftast ett kvantitativt bedömningsresultat. Fryk-
holm riktar kritik mot bedömningar av detta slag då han menar att 
resultatet i sig inte ger något stöd för hur pedagogerna kan arbeta 
vidare med elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd. En 
annan konsekvens av kvantitativa bedömningar kan vara att det är 
vad som uppfattas som enkelt mätbart som mäts, framför vad som 
uppfattas som viktigt att mäta (Pressley, 2002; Pettersson, 2005).  

Problemställningen som undersöks i denna studie handlar om att 
studera konsekvenser av den utökade bedömningskulturen på lokal 
nivå, såväl för pedagogerna som för eleverna och undervisningsmil-
jön. Undersökningen fokuserar bedömning av läsförståelse i 
årskurs 4 vilken kan ses som ett exempel på ett bedömningspro-
gram på lokal nivå. Studien genomförs med fallstudien som forsk-
ningsansats. Fallet som studeras är en kommuns hantering av vad 
som här benämns kommunövergripande bedömning.  

Som verksam specialpedagog inom grundskolan har jag under 
ett flertal år deltagit i genomförandet av bedömningar i den aktuel-
la kommunens bedömningsprogram. Därur har mitt intresse för så 
kallade externa bedömningar, och dess konsekvenser för den peda-
gogiska praktiken, väckts. Möjlighet att fördjupa frågan i förelig-
gande studie gavs då jag, inom ramen för min tjänst som special-
pedagog i denna kommun, fick möjlighet att genomföra forskar-
studier i pedagogik, med inriktning mot licentiatexamen. Intentio-
nen kommunen hade med att inrätta en tjänst innefattande fors-
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karstudier var att utveckla den specialpedagogiska verksamheten. 
För mig innebar tjänsten en möjlighet att i föreliggande studie stu-
dera vilka konsekvenser ett lokalt bedömningsprogram kan få för 
elever som i samband med bedömningsprocessen uppfattas vara i 
behov av särskilt stöd.  

Som verksam i den praktik som faller inom ramen för fallstudien 
har jag således själv varit delaktig i den bedömningsprocess som 
studerats. Att jag personligen medverkat i processen innebär vidare 
att jag varit delaktig i upprättandet av några av de dokument som 
ingår i studien. Min förförståelse inför det studerade fenomenet 
påverkas naturligtvis av att jag har varit involverad i dessa proces-
ser. Det är något jag måst förhålla mig till och reflektera över un-
der studien, från insamling till slutlig analys av empiriskt material.  

 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Studiens övergripande syfte är att bidra med kunskap om hur ett 
lokalt bedömningsuppdrag i grundskolan, baserat på ett externt 
utformat och normrelaterat läs- och skrivprov, kan upplevas och 
tolkas av berörda pedagoger. Vidare syftar studien till att bidra 
med kunskap om vilka konsekvenser ett lokalt bedömningsupp-
drag enligt ovan kan leda till på organisations-, grupp- och indi-
vidnivå – såväl generellt som mer specifikt i relation till elever som 
inte når uppsatta kriterier.  

 
Uppsatsens syfte mynnar ut i tre preciserade frågeställningar: 

 
• Hur upplever och tolkar berörda pedagoger ett lokalt initi-

erat bedömningsuppdrag? 
• Vilka konsekvenser leder ett lokalt initierat bedömnings-

uppdrag till på organisations-, grupp- och individnivå? 
• Hur synes bedömningens komplexitet och dilemman på-

verka pedagogernas meningsskapande i en bedömnings-
process som följer av ett lokalt bedömningsuppdrag?  
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2. BAKGRUND 

Sedan 1980-talet har kontrollen i och av skolan vuxit, i Sverige så-
väl som i andra länder. Krav på kvalitetsredovisningar, ett ökat an-
tal skolinspektioner, obligatoriska nationella prov och stor vikt vid 
internationella kunskapsjämförelser som PISA1, PIRLS2 och 
TIMSS3, är några exempel på hur kontrollen utvidgats. En ökad 
extern kontroll av verksamheter sker inte enbart inom skolan. 
Även inom andra områden såväl inom offentlig förvaltning som 
inom den privata sektorn har kontrollen ökat (Liedman, 2011). 
För skolans del har den utökade kontrollen lett till ett ökat antal 
bedömningar av elevers resultat. Ball (2003) beskriver hur den ut-
vidgade kontrollen i och av skolan på såväl nationell som interna-
tionell nivå leder till en utvidgad kontroll av skolan även på lokal 
nivå.  

Fallet som studeras i föreliggande studie kan ses som ett exempel 
på vilka konsekvenser den utökade externa kontrollen kan medfö-
ra i skolan. I detta kapitel är avsikten att framställa hur föränd-
ringen av skolans styrning på nationell nivå, med en utökad kon-
trollfunktion nationellt och internationellt, transformerats till en 
utökad kontroll även på lokal nivå. Beskrivningar ges av hur styr-
ningen av skolan i Sverige har förändrats från 1990-talet fram till 
idag. Härutöver lyftes internationella kunskapsbedömningar, be-
                                                   
1 PISA - Programme for International Student Assessment, genomförs inom OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Development) 
2 PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study. Genomförs inom IEA-undersökningarna 
(The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) 
3 TIMSS - Trends in International Mathematics and Science study, genomförs inom IEA-
undersökningarna 
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dömningars funktion under 1900-talet, samt några av bedömning-
ens pedagogiska konsekvenser.  

 
2.1 Från centraliserad till decentraliserad styrning 
Genom flera århundraden i Sveriges historia har frågan om fördel-
ning av makt och ansvar mellan nationalstat och lokalsamhälle 
diskuterats (Qvarsell, 1993). Under de senaste decennierna har frå-
gan återigen aktualiserats då en decentralisering på olika nivåer i 
samhället vuxit fram, i Sverige såväl som i Västeuropa. I Sverige 
har decentralisering enligt Bergmark och Minas (2007) till stor del 
kommit att handla om fördelning av makt och ansvar mellan stat 
till kommun. Olika motiv till en decentraliserad styrning fram-
kommer, såväl ideologiska som ekonomiska och politiskt-
strategiska. Ett starkt argument har varit att kommunal självstyr-
ning ska leda till att föra beslutsfattandet närmare medborgarna 
vilket i sin tur kan ge ”en bättre överensstämmelse mellan medbor-
garnas önskemål och den offentliga verksamhetens innehåll” 
(Bergmark & Minas, 2007, s. 224).  

Skolan är ett område inom kommunal förvaltning där en decent-
raliserad styrning tydligt vuxit fram under 1990-talet. Enkelt ut-
tryckt innebär det att ansvaret för skolans styrning, som tidigare 
låg på statlig nivå, flyttades till kommunal nivå och därmed, även 
till den enskilda skolan. Ansvaret för att organisera och genomföra 
skolverksamhet skulle nu vara kommunernas. Staten skulle inte 
längre styra den lokala skolverksamheten. En avsikt med en de-
centraliserad styrning var enligt Sahlin-Andersson (2000) att skapa 
en mer flexibel förvaltning av skolan genom att minska antalet 
statliga verk.  

I en decentraliserad styrning är det viktigt att säkerställa en nivå 
som innebär att medborgarna har samma standard oavsett var i 
landet man bor (Tideman, 2000). För skolan handlar standarden 
om elevernas möjlighet att nå målen. Alla elever, oavsett geografisk 
hemvist, skall således ha samma möjligheter att nå målen. Detta 
regleras i skollagen (1 kap. 2 §) och normerna för likvärdigheten 
anges i läroplanens nationella mål (Lpo 94) (även Forsberg & 
Lundahl, 2006; Jacobsson & Sahlin-Andersson, 1995).  
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Förändringen av skolans styrning skedde enligt Blossing (2003) 
samtidigt som antalet barn ökade i skolan och den ekonomiska 
välfärden minskade. En lösning krävdes på de svårigheter som sko-
lan nu stod inför, en lösning som skulle vara mer långsiktig än som 
tidigare att tillföra mer resurser. Med tanke på de föreställningar 
som fanns om decentralisering som ett försök för staten att spara 
pengar (Sharpe, 1988; Pierre & Peters, 2000) var en relevant fråga 
i sammanhanget huruvida övergången mot en decentraliserad styr-
ning av skolan hade ekonomiska motiv. Enligt Lundahl (2006) 
kom förändringen i riktning mot en decentraliserad styrning till 
stånd med avsikt att förbättra skolans effektivitet. Föreställningen 
fanns om att kortare avstånd mellan beslut och verkställande skulle 
leda till ökad effektivitet (Pierre, 1987). Ökad effektivitet förvän-
tades i sin tur leda till utveckling av den pedagogiska kvaliteten 
(Lundahl, 2006). Ett sätt att förbättra effektiviteten skulle vara att 
genom kommunernas utvärdering av verksamheten kontrollera hu-
ruvida de nationellt satta målen uppnåddes. Med utgångspunkt i 
måluppfyllelsen skulle kommunerna och skolorna vidta åtgärder 
för att säkerställa alla elevers möjligheter att nå målen. Denna pro-
cess förväntades leda till att skolorna, och därmed enskilda peda-
goger, skulle bidra till utveckling av verksamheten (Forsberg & 
Lundahl, 2006). I läroplanen (Lpo 94) anges kommunens och sko-
lans ansvar angående utvärdering kopplat till utveckling: 

 

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot upp-

ställda mål. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. 

Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas pro-

fessionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas 

kvalitativt. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prö-

vas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder 

prövas och utvecklas. (s. 7) 

 

I den förändring som skedde betonades lärarnas professionalise-
ring. Lärarna var de som fick mandatet att driva skolutveckling 
genom att planera och värdera undervisningen med utgångspunkt i 
den kunskaps- och människosyn som läroplanens mål och värde-
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ringar grundats i. Målet var att alla elever skulle nå läroplanens 
mål (Blossing, 2003; Jacobsson & Sahlin-Andersson, 1995).  

Inte bara kommunerna hade ansvar att följa upp och värdera 
undervisningen i förhållande till undervisningsmålen. Utvärdering-
en skulle ske på alla nivåer, så även på statlig nivå. Statliga utvär-
deringar organiserades via Skolverket, som bildades vid övergång-
en till det decentraliserade systemet. Enligt Jacobsson och Sahlin-
Andersson (1995) gav uppföljningar och utvärderingar möjligheter 
för staten att styra på en rimlig nivå. Skolverkets roll var från bör-
jan tänkt som en myndighet som skulle finnas tillgänglig för kom-
muner som efterfrågade det stöd som Skolverket kunde erbjuda. 
Kommuner och skolor kunde ta hjälp av Skolverket i frågor om 
tolkning av uppdraget (Jacobsson & Sahlin-Andersson, 1995; 
Lundahl, 2006; Jarl, Kjellgren & Quennerstedt, 2007). Lundahl 
(2006) beskriver Skolverkets tänkta roll som ett nav, där utvärde-
ring var ett av huvuduppdragen. Uppdraget kring utvärdering och 
uppföljning skulle resultera i kunskap som kunde vara till nytta 
både lokalt och nationellt.  

Nationella prov, som infördes i samband med 1994 års läropla-
ner, kan ses som en form av utvärderingsinstrument där det förut-
sätts bli möjligt att säkerställa att skolorna lever upp till målet om 
en likvärdig utbildning. Lundahl (2009) menar att proven har två 
övergripande syften, dels att stimulera en ämnesdidaktisk utveck-
ling och dels att ge svar på frågor av nationellt intresse, exempelvis 
avseende kvalité och likvärdighet. Intentionen med utvärdering i 
form av nationella prov var att förstå variationer i skolors sätt att 
arbeta mot målen, inte främst att redovisa resultat.  
 
2.2 Från utvärdering till granskning  
Enligt Skolverkets rapport Bilden i skolan (Skolverket, 1996) gav 
inte utvärderingar och uppföljningar som genomfördes på olika ni-
våer förväntat resultat i form av utveckling och förbättrad målupp-
fyllelse. Det delade ansvaret mellan kommun och stat gällande 
uppföljning och utvärdering av undervisningen levde således inte 
upp till ställda förväntningar (Lundahl, 2006; Quennerstedt, 
2007). Arbetet med utvärderingar på kommunnivå utvecklades 
inte. Skolverket hade dessutom inte levt upp till de förväntningar 
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som fanns på dem att utvärdera måluppfyllelsen i relation till sam-
hällets krav. När utveckling och ökad måluppfyllelse uteblev för-
ändrades uppdraget från regeringen till Skolverket mot ett tydligare 
krav på kontroll.  

 
Det decentraliserade och målstyrda systemet har många fördelar. 

Det förutsätter dock en god kontroll av resultaten, särskilt de 

kvalitativa. Utan en sådan kontroll kan kvalitet och likvärdighet 

inte garanteras. (Regeringens skrivelse. 1996/97: 112, s. 5) 

 

Istället för att Skolverkets huvuduppdrag skulle fokusera utvärde-
ring som grund för utveckling kom det enligt Karlsson Vestman 
och Andersson (2007) att handla om att utvärdering skulle ske i 
förhållande till lagar och nationellt satta mål. Enligt Lundahl 
(2006) hade talet om en likvärdig skola mer kommit att handla om 
elevernas resultat än om en diskussion gällande skolans mål och 
förutsättningar. Skolverkets förändrade roll samt införandet av den 
statliga myndigheten Skolinspektionen innebar att vissa funktioner 
i styrningen av skolan försköts tillbaka mot en starkare centralise-
ring, såsom funktionen att reglera och kontrollera utfallet av sko-
lans resultat.  

Istället för en avreglering av antalet statliga verk som en följd av 
decentraliseringen har vi fått en omreglering. I denna omreglering 
har Skolverkets uppdrag förändrats mot en utökad granskning av 
skolans verksamhet. Ett utökat krav på dokumentation och utvär-
dering ställs därmed också i och av skolan. Sahlin-Andersson 
(2000) talar om att ett granskningssamhälle vuxit fram i Sverige. 
Alexandersson (2008) menar att det råder en dokumentationskul-
tur där stor vikt läggs vid att mäta kunskaper och administrera be-
dömningsresultat.  

 
2.3 Internationella kunskapsbedömningar  
- konsekvenser på nationell nivå 
Parallellt med att antalet nationella bedömningar ökar deltar Sveri-
ge såväl som många andra länder i internationella kunskapsjämfö-
relser, till exempel PIRLS, PISA och TIMSS. Redan under 1960-
talet började man genomföra internationella jämförelser av olika 
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länders skolsystem genom kunskapsmätningar av elevers resultat. 
Forskare inom pedagogisk psykologi började utveckla instrument 
för IEA-undersökningarna1 (Karlsson Vestman & Andersson, 
2007).  

PIRLS och TIMSS ingår som delar i IEA-undersökningarna och 
används för att få en bild av elevers förmåga avseende läsförståelse, 
matematik och naturkunskap. PISA genomförs inom OECD2 vilket 
omfattar cirka 40 länder. Även PISA mäter elevers förmåga att an-
vända sina kunskaper i läsförståelse, matematik, naturkunskap, 
och härutöver problemlösning. Undersökningarna inom IEA och 
OECD skiljer sig åt när det gäller vad som bedöms och kriterierna 
för detta. I IEA-undersökningarna värderas elevers kunskaper i 
förhållande till de deltagande ländernas läroplaner, sammanfattade 
i kriterier, medan PISA har en betoning på det livslånga lärandet, 
där stor vikt läggs vid elevernas förmågor att använda kunskaper i 
ett sammanhang (Karlsson Vestman & Andersson, 2007).  

Enligt Lunneblad och Asplund (2010) har internationella be-
dömningar stort inflytande över utbildningspolitiken i såväl Sverige 
som i många andra länder. När resultaten i internationella under-
sökningar medför konsekvenser på nationell nivå menar Pettersson 
(2008) att aktörer i skolan har låtit sig styras av dessa resultat. Pet-
tersson liknar detta vid ett ”katten på råttan”-förhållande: Interna-
tionella trender styr regering och riksdag, regering och riksdag styr 
kommuner och lärare och lärare styr elever (s. 13). Ofta är det 
massmedia och politiker som lyfter fram och diskuterar resultaten 
av de internationella utvärderingarna. För politiker och myndighe-
ter blir det ett sätt att erhålla information om det egna landets 
skolsystem i förhållande till andra länder. I många länder anses in-
ternationella undersökningar ge viktig information (a.a.). Att dessa 
undersökningar får sådan stor genomslagskraft samt vad det inne-
bär att skolan fått en internationell kunskapsstandard har diskute-
rats av olika forskare (exempelvis Björnsson, 2010). Positiva upp-
fattningar handlar om att internationella jämförelser sägs kunna 
ligga till grund för diskussioner om behovet av utveckling inom 
skola, undervisning och lärande. Samtidigt finns det uppfattningar 
                                                   
1 IEA – International Association for the Evaluation of Educational Achievement. 
2 OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development. 
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om att de internationella undersökningarna har fel fokus för att 
utveckla just den svenska skolan. Istället menar till exempel 
Björnsson (2010) att vi borde diskutera konsekvenserna av att ha 
fått en ”internationell standard gällande skolans resultat och vad 
som är viktig kunskap” (a.a.) 

Även Sjöberg (2005) talar om utbildningspolitiska beslut som 
motiveras utifrån resultat på PIRLS-, TIMSS- och PISA-
undersökningarna. Sjöberg (a.a.) ger ett exempel utifrån resultatet 
från år 2003 där det i Norge uttrycktes att landet i nästa under-
sökning skulle vara bland de bästa tjugofem procenten. Följden har 
blivit att det i Norge har införts ett omfattande nationellt test- och 
bedömningssystem. Diskussioner förs huruvida det ökade antalet 
bedömningar leder till att lärare omyndigförklaras eller om det 
handlar om objektiva mål som ska hjälpa Norge att hålla en inter-
nationell standard. En relevant fråga att diskutera i sammanhanget 
rör huruvida skolan inom ett land ska ersätta egna mål med vad 
som mäts i de internationella bedömningarna. Sjöberg (a.a.) menar 
att det är av vikt studera vad som mäts och hur resultaten används, 
men också att göra en jämförelse mellan nationella läroplaner och 
vad som mäts i internationella prov. Diskussionen kring interna-
tionella undersökningar handlar enligt Uljens (2005) om en oro 
över det egna landets resultat i jämförelse med andra länders even-
tuellt goda resultat. Uljens (a.a.) menar istället att det borde föras 
en diskussion kring avsikten med att genomföra internationella 
undersökningar. En rangordning mellan länder utifrån medeltal 
kan leda till konkurrens och en politisk dialog mellan länderna om 
skolsystemen i förhållande till respektive lands ekonomi.  

 
2.4 Konsekvenser av utökade bedömningar på lokal nivå  
Ball (2003) talar om hur förändringen av den politiska diskursen 
gällande utvärdering och kontroll i och av skolan på nationell och 
internationell nivå påverkar skeenden på lokal nivå. Enligt Ball 
(a.a.) transformeras diskursen genom systemet till lokal nivå det 
vill säga till kommuner, rektorsområden och enskilda skolor. Ett 
exempel på en sådan transformering är kommuners upprättande av 
lokala bedömningsprogram, där vad som sker i den pedagogiska 
praktiken ska värderas och kontrolleras. Dessa utvärderingar, ofta 
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i form av standardiserade bedömningsmaterial, används sedan som 
mått på skolans kvalitet. I Balls termer (2003) kan det uttryckas 
som att en anpassning gjorts till det granskningsbara systemets kul-
tur. Enligt Ball (a.a.) förekommer sådana anpassningar i organisa-
tioner som utsätts för kontinuerlig granskning. För skolans del in-
nebär det således att vad som sker i den pedagogiska verksamheten 
registreras, mäts och jämförs. Mätbara resultat dokumenteras och 
redovisas enligt särskilda anvisningar.  

Konsekvenserna av olika aktörers utvärdering och kontroll av 
skolan på olika nivåer leder vidare mot pedagogerna och deras ar-
bete (se Ball, 2003; Ranson, 2003). Enligt Ball (2003) kan såväl 
professionen som pedagogernas relation till elever och kolleger på-
verkas. Alexandersson (2008) menar att det ansvar som tilldelades 
pedagogerna vid införandet av Lpo 94 och den decentraliserade 
styrningen har tagits tillbaka. I en decentraliserad målstyrning av 
skolan har pedagogerna ett ansvar att forma arbetssätt som leder 
till att eleverna når målen. Som grund för detta ligger den kun-
skapssyn pedagogerna har, grundat i styrdokumenten. Kunskaps-
synen ligger även till grund för hur uppföljning av elevernas ut-
veckling ska gå till (Jönsson, 2010). I den bedömningsdiskurs (se 
Ball, 2003) som råder inom en så kallad recentraliserad styrning är 
det inte säkert att den enskilda pedagogen har möjlighet att påver-
ka val av bedömningsinstrument och inte heller syftet med en be-
dömning. Istället blir det viktigt för pedagogerna att bedriva en 
undervisning som visar på så goda resultat som möjligt i de be-
dömningar som görs på såväl internationell, nationell som kom-
munal nivå.  

Forsberg och Wallin (2005) lyfter fram ytterligare en konsekvens 
som blir synlig på lokal nivå. Samtidigt som skolans styrning för-
ändrats mot en tydligare bedömningskultur har svenska elever 
presterat allt sämre resultat i internationella undersökningar (a.a.). 
De ställer sig frågan om kontrollsystemet är kontraproduktivt. An-
ledningen till detta skulle vara att vi har gått från en målstyrd till 
en kriteriestyrd skola. Inom rådande bedömningskultur formuleras 
målen för skolan som kriterier. När resultat från bedömningar i 
form av prov och test blir viktiga och frekventa finns risken att kri-
terierna tar över den roll som målen har. Skillnaden är att det i mål 
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finns möjlighet till tolkningar. Om mål blir för entydiga blir de 
istället kriterier. När kriterierna styr kan det leda till att läroplanen 
används på ett begränsat sätt och inte ses som det erbjudande och 
den möjlighet som tanken var vid införandet av målstyrning. Kon-
sekvensen kan bli att undervisningen styrs på så sätt att den kan 
komma att anpassas efter de prov som används för kvalitetskon-
troll. Vad som anses vara viktigt kan enligt Forsberg och Wallin 
(2005) bli att eleverna får goda resultat på de prov som genomförs 
vid externa kontroller.  

 
2.5 Bedömningens funktion under 1900-talet 
Genom att studera bedömning historiskt kan vi få en förståelse för 
rådande syn på bedömning samt sättet att genomföra bedömning på.  

I början av 1900-talet fanns en övertygelse om att intelligens 
gick att mäta och det utvecklades instrument för att mäta indivi-
ders intelligens. Vid denna tid, som ofta benämns ”the testing age”, 
fanns ett behov av att sortera människor för olika sociala positio-
ner i samhället (Korp, 2003). Enligt Rosén (1998) handlade det om 
att kunna sortera och rangordna människor för exempelvis yrken 
och studier. Metoder för kunskapsbedömning, som under 1900-
talet dominerat i västerländska samhällen, menar Taylor (1994) 
bygger på samma tankar som de intelligenstest som utvecklades 
under ”the testing age”. Utgångspunkten är ”att människor skiljer 
sig från varandra i fråga om olika slags begåvning” (a.a.) samt att 
det på ett tillförlitligt sätt är möjligt att mäta dessa skillnader. Teo-
rier om begåvning och dess mätbarhet har kommit att byggas in i 
vårt utbildningssystem. Psykologiska tester har således kommit att 
påverka pedagogiska bedömningar (Jönsson, 2010). Konsekvensen 
av det har blivit att istället för att låta kunskapsbedömning handla 
om att synliggöra lärande samt lärandeprocesser, har bedöm-
ningsmetoder med underliggande antaganden om begåvning blivit 
en naturlig del i vårt utbildningssystem (Taylor, 1994). Via tester 
och diagnoser erhålls mätbara resultat som kan användas med ad-
ministrativa avsikter (Lundahl, 2006). Bedömningar som bygger på 
så kallade objektiva mätmetoder ses enligt Korp (2003) som något 
självklart i skolan för alla berörda; pedagoger, elever, föräldrar och 
politiker.  
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När metoder för intelligensbedömning började användas i skolan 
utgjorde de främst underlag för organisatorisk differentiering 
(Emanuelsson & Persson, 2002) med utökad hjälpklassundervis-
ning som följd (Brodin & Lindstrand, 2010). I samband med 1927 
års skolreform delades exempelvis elever i folkskolan upp i klasser 
efter begåvning. Motivet var att pedagogiken på ett bättre sätt 
skulle kunna anpassas efter varje elevs förutsättningar (Axelsson, 
2007).  

Bedömning av skolmognad är ytterligare exempel på bedöm-
ningar som gjorts under 1900-talet. När det år 1882 bestämdes att 
elever skulle börja skolan vid 7 års ålder och sluta vid 14 gavs möj-
lighet att skjuta upp skolstarten om barnet inte bedömdes skolmo-
get. Kriterier för att avgöra om barnet skulle bedömas skolmoget 
eller ej angavs dock inte vid den tiden (Forsberg & Lindberg, 
2010). Skolmognadsbegreppet knöts formellt till skolstarten i sam-
band med 1962 års skollag. Via skolmognadsprov skulle en be-
dömning göras huruvida ett barn skulle börja skolan ett år före el-
ler efter sju års ålder (a.a.). Även om intentionen med bedömning 
av skolmognad var att erhålla information för att kunna individ-
anpassa undervisningen var det samtidigt en möjlighet till tidig dif-
ferentiering. I sin tur möjliggjorde det homogena undervisnings-
grupper (Marklund, 1982).  

Längre fram, på 1970-talet, förändrades synen på utbildning i 
västvärlden (Korp, 2011). I Sverige uttrycktes detta bland annat i 
utredningen Skolans inre arbete, SIA, (SOU 1974:53) där det beto-
nades att skolan skulle vara tillgänglig för alla elever och att alla 
elever skulle ha lika möjligheter. Grundskolan skulle hållas sam-
man och elever med olika bakgrund skulle ha samma rätt till kun-
skap. Undervisningen under denna period skulle vara vardags- och 
samhällsanknuten och bygga på elevernas egna erfarenheter. I 
samband med SIA-utredningen diskuterades bland annat de be-
dömningar av skolmognad som genomförts tidigare. Avsikten med 
bedömning av skolmognad förändrades från att bedöma huruvida 
eleven var mogen för skolan eller ej till att finna ut vad eleven var 
mogen för (Engström, 2003) i avsikt att anpassa skolan efter ele-
vernas förutsättningar och behov. Under 1980-talet när Sverige 
hade en ekonomisk nedgång sågs de förändringar som genomför-



 

  25 

des i skolan i samband med SIA-reformen som en bidragande orsak 
till denna nedgång. Synen på skolan förändrades ännu en gång. Nu 
skulle tyngdpunkten läggas på hur effektiv skolan ansågs vara på 
att undervisa. Tankarna från SIA-reformen, om en sammanhållen 
skola för alla elever, där undervisningen skulle utgå från elevernas 
erfarenheter förändrades (Korp, 2003). Trots den förändrade synen 
på utbildning i samband med SIA-reformen ändrades inte synen på 
bedömning märkbart. Enligt Forsberg och Lindberg (2010) har sät-
tet att genomföra bedömning på till stora delar varit oförändrad 
under 1900-talet.  

I det postmoderna samhället finns dock ett ökat intresse för frå-
gor angående bedömningars giltighet, det vill säga vad det är som 
mäts och hur bedömningsmaterial förhåller sig till den undervis-
ning som bedrivs. Ett nytt sätt att tänka gällande bedömning är 
under framväxt, ett synsätt som stämmer bättre överens med un-
dervisningsmålen i läroplanen (Korp, 2003). Istället för att främst 
mäta kunskaper handlar det om bedömning av lärande och läran-
deprocesser. Parallellt med befintlig bedömningskultur i form av 
förment objektiva mätmetoder som beskrivits tidigare i kapitlet 
växer nya synsätt på bedömning fram.  

 
2.6 Alla elever bedöms inte nå målen  
När externa bedömningar genomförs på olika nivåer kan avsikter-
na variera. Avsikten kan exempelvis vara att sortera och kategori-
sera elever, att informera föräldrar om elevens förmågor eller att 
säga något om skolans eller utbildningssystemets standard och ut-
veckling (Forsberg & Lindberg, 2010). Oavsett med vilken avsikt 
externa bedömningar genomförs, erhålls ett bedömningsresultat 
som kan ge information om eleven och elevens aktuella förmåga 
att använda sina kunskaper. I samband med samhällets nya för-
väntningar och krav på skolan ses resultatet som mått på organisa-
tionens kvalitet (a.a.). Därmed har intresset för huruvida eleverna 
når målen eller ej ökat.  

När elever inte bedöms nå målen ställs skolan inför ett dilemma. 
I skolans uppdrag ingår att skolan ska ge liknande kunskaper till 
alla elever, samtidigt som skolan ska anpassas till alla elevers förut-
sättningar och behov (Bergh Nestlog & Tinglev, 2010; Nilholm, 
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2003). Hur skolan ska hantera detta dilemma kräver ställningsta-
ganden i olika frågor. Synen på exempelvis lärande och synen på 
elever i behov av särskilt stöd påverkar vilka ställningstaganden 
som görs på organisations-, grupp- och individnivå (Nilholm, a.a.).  

När kontrollen i och av skolan vuxit, har intresset ökat för hur 
skolan hanterar dilemmat att inte alla elever når målen (Assarson, 
2009). Vilka åtgärderna bör vara råder det delade meningar om. 
Samtalet om skolan tar utgångspunkt i olika synsätt och traditio-
ner (a.a.).  

 
2.7 Relationen bedömning - specialpedagogik  
Bedömning och specialpedagogik är två fält förknippade med var-
andra. Även om det kan finnas undantag kommer det vid i princip 
varje form av bedömning i skolan att utkristallisera sig enskilda el-
ler grupper av elever som inte når uppställda mål eller kriterier, el-
ler som på andra grunder inte når tillfredsställande resultat. I 
grundskoleförordningen (1994:1194, kap 5, § 4) regleras att stöd-
undervisning ska ges till elever som riskerar att inte uppnå angivna 
mål i läroplanen. Vid varje bedömning måste därför ställning tas 
till hur skolan skall förhålla sig till dessa elever och vilka åtgärder 
som bör vidtas för att eleverna skall kunna nå godtagbara resultat.  

Sätt varpå bedömningsresultat kommer att tolkas och användas 
beror på avsikten med bedömningen. Andreasson (2007) pekar på 
en möjlig konsekvens när bedömningar används som en form av 
examination. Enligt Andreasson (a.a.) kan det leda till att ”en elev 
som inte bedöms ha nått målen konstrueras som ett icke kompe-
tent barn” (s. 94) och därmed bedöms vara en elev i behov av sär-
skilt stöd. Pehrsson och Sahlström (1999) menar att valet av be-
dömningsmaterial kan avgöra vilken funktion en bedömning får.  

Rådande bedömningskultur, vilken kännetecknas av ökade be-
dömningar har vuxit fram parallellt med att begreppet en skola för 
alla har förtydligats och begreppet integrering ersatts av inklude-
ring (Haug, 2003, Tetler, 2009). Skolan ställs inför ett dilemma 
när rådande bedömningskultur står för en annan kunskapstradi-
tion än den som är förenlig med intentionen om inkludering och en 
skola för alla (Tetler, 2009).  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
OCH BEGREPP 

I föreliggande kapitel beskrivs de teoretiska utgångspunkter och 
begrepp som används vid analysen av den studerade processen. 
Dessa har vuxit fram i samband med att det empiriska materialet 
bearbetats. Studien utgår från det sociokulturella perspektivets 
grundläggande syn på kunskap och lärande. Därutöver blir ytterli-
gare begrepp och synsätt för såväl analys av vad som sker i proces-
sen som analys av bedömningens konsekvenser centrala. För analys 
av skeenden i processen hämtas begrepp från Balls teori om per-
formativitet (2003) och Weicks teori om löst kopplade system (Or-
ton & Weick, 1990; Weick 1976, 1982). För analys av bedöm-
ningens konsekvenser blir synsätt på och begrepp rörande kun-
skapsbedömning och specialpedagogik centrala utgångspunkter.  

 
3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Lärande uppfattas i ett sociokulturellt perspektiv ske i all mänsklig 
verksamhet (se Säljö, 2000). I olika sammanhang, exempelvis i 
samtal eller vid händelser, följer erfarenhet och kunskap med en 
person i kommande situationer. Begreppen kunskap och lärande 
ska med detta förstås i ett vidare perspektiv än vad som sker i rela-
tion till olika utbildningssammanhang. Såväl ett individuellt läran-
de som lärande för en organisation eller ett samhälle innefattas 
(a.a.).  

I ett sociokulturellt perspektiv betonas samspel mellan männi-
skor som utgångspunkt för utveckling av kunskap och lärande. 
Uppfattningen om världen förstås som ett resultat av människors 
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samspel i olika kontexter. Evaldsson, Lindblad, Sahlström och 
Bergqvist (2001) beskriver att kontexten inte ska uppfattas som en 
bakgrund mot vilken man ser eller förstår en interaktion utan istäl-
let ska kontexten ses som en del av interaktionen. Kontext och 
mänskligt handlande existerar enligt Säljö (2000) endast i relation 
till varandra. Kontexten både formas av aktörerna i samspel och 
formar det sätt varpå aktörerna samspelar.  

I de olika kontexter ett barn ingår i uppfattas redan från början 
ett lärande ske tillsammans med andra. En förutsättning för bar-
nets lärande och utveckling är det stöd som erhålls från andra per-
soner i omgivningen. Säljö (2000) menar att ”vi lär oss att upp-
märksamma, beskriva och agera i verkligheten på det sätt som om-
givningen tillåter och uppmuntrar oss” (s.66). Samtidigt betonas 
den enskilda individens aktiva roll. Varje individ uppfattas inta en 
aktiv roll i omformandet och återskapandet av kunskap som erfa-
rits från olika sammanhang till nya sociokulturella mönster (Säljö, 
2000). 

En viktig faktor i relationen mellan kontext och mänskligt hand-
lande är språket. Språket uppfattas fungera som en länk mellan 
kontext, samspel och individens tänkande. Genom att tillägna sig 
olika dimensioner av språket kan deltagande i olika sociala sam-
spel ske. Samtidigt formar deltagandet i sociala samspel vårt tän-
kande. Säljö (2000) uttrycker det som att ”utvecklandet av diskur-
ser är ett påtagligt sätt genom vilket människan samlar erfarenhe-
ter och omskapar sin verklighet” (s. 35). Kommunikation och tän-
kande kan förstås som ett växelverkande samspel. I kommunika-
tion med andra utvecklas sättet att tänka, resonera och handla 
(a.a.). Samtidigt ska kommunikation och tänkande inte förstås som 
en och samma sak. Tänkandet i sig är något som sker inom en 
människa, osynligt för andra. Vad som synliggörs i en kommunika-
tion är vad en person säger eller gör. Då det vi säger inte förstås 
som en direkt spegel av vad vi tänker låter sig själva tänkandet inte 
studeras. Detta får implikationer i olika pedagogiska sammanhang, 
exempelvis vid bedömning av elevers kunskap och vid intervju i ett 
forskningssammanhang. Vid bedömning av läsförståelse är det med 
utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv möjligt att bedöma 
elevens prestation utifrån vad eleven svarar. Möjligt att bedöma är 
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således elevens handling men inte hur eleven tänkt i bedömningssi-
tuationen. 

Sätt varpå kunskapsbedömningar genomförs är nära förknippat 
med synen på kunskap och lärande (se Jönsson, 2010; Lundahl, 
2007). Synen på bedömning i ett sociokulturellt perspektiv utmärks 
av bland annat samspel mellan människor som utgångspunkt för 
utveckling av kunskap och lärande samt vikten av stöd från andra 
personer i olika sammanhang (Gipps, 1999). Gipps (a.a.), menar 
att sättet att se på bedömningar i ett sociokulturellt perspektiv skil-
jer sig från mer traditionella bedömningsformer. Med utgångs-
punkt i ett sociokulturellt perspektiv riktas fokus vid en bedömning 
mot att synliggöra lärandeprocessen. Avsikten med den kunskap 
som erhålls om var varje elev befinner sig i sin utveckling är att er-
hålla underlag för kommande planering av undervisning. Utgångs-
punkten i ett sociokulturellt perspektiv är att en bedömning bör 
utvecklas med möjlighet till externt stöd. Eleven får möjlighet att 
visa sina kunskaper, först tillsammans med en annan person exem-
pelvis en pedagog och därefter på egen hand. I traditionella be-
dömningar är det istället vad eleven presterar vid en specifik be-
dömning vid ett tillfälle som synliggörs.  

 
3.2 Performativitet 
Performativitet beskrivs av Ball (2003) bland annat som en tekno-
logi, en kultur och ett sätt att styra och reglera. Genom att mäta, 
bedöma och göra jämförelser mellan individer och organisationer, 
sker en styrning och reglering av enskilda individer och organisa-
tioner. Styrningen sker då verksamheten låter sig anpassas efter de 
bedömningar som görs. Enligt Ball (2000) leder fenomenet till 
direkta konsekvenser för professionen.  
 

Performativity is a technology, a culture and a mode of regula-

tion that employs judgements, comparisons and displays as 

means of incentive, control, attrition and change – based on re-

wards and sanction (both material and symbolic). The perfor-

mance (of individual subjects or organizations) serves as 

measures of productivity or output, or displays of “quality”, or 

“moments” of promotion or inspection. (Ball, 2003, s. 216) 
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Grunden till en utökad bedömningskultur på nationell nivå är in-
ternationella undersökningar. Rådande bedömningskultur på in-
ternationell och nationell nivå leder vidare till konsekvenser på lo-
kal nivå. Bedömningar av olika slag, såväl internt som externt, har 
därmed blivit ett naturligt inslag i skolans vardag. Såväl pedagoger 
som elever, skolor och organisationer blir föremål för granskning 
och bedömning. Enligt Ball beror denna transformering genom sy-
stemen på den osäkerhet som skapas.  

 
We become ontologically insecure: unsure whether we are doing 

enough, doing the right thing, doing as much as others, or as 

well as others, constantly looking to improve, to be better, to be 

excellent. (Ball, 2003, s. 220) 

 

I rådande bedömningskultur läggs fokus på resultat med krav på 
ständigt förbättrade prestationer. Skolans kvalité bedöms utifrån 
olika bedömningsresultat. Bedömningar som genomförs på olika 
nivåer i skolan värderas således utifrån vad någon avgjort vara av 
värde att granska. Ball (2003) ställer sig frågande till vem som har 
eller ges rätten att avgöra vilka prestationer som räknas som bety-
delsefulla. 

Enligt Ball (a.a.) leder bedömningar sällan till en allmän debatt 
om skolans möjligheter och förutsättningar som en del i samhället. 
Istället läggs ansvar för eventuellt låga resultat på enskilda skolor, 
pedagoger och elever. Rådande bedömningskultur kan till viss del 
leda till utveckling och förändring i organisationer. Samtidigt är 
det enskilda pedagoger som till största del påverkas i bedömnings-
kulturen. Att vara en del av en performativitetskultur påverkar så-
väl innebörden av att vara pedagog som förhållandet mellan peda-
gog, kollegor och skolledning (a.a.).  

När skolsystemet kontrolleras med hjälp av utökade bedöm-
ningar på olika nivåer anses systemet bli transparent (se Liedman, 
2011). Vad som sker inom skolan uppfattas bli enklare att överva-
ka. Ball (2003) menar istället att utökade bedömningar leder till en 
strävan att uppvisa förbättrade resultat i de bedömningar som 
görs, vilket leder till att systemet blir ogenomskinligt.  
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3.3 Löst kopplade system  
Begreppet löst kopplade system utgör ett sätt att förstå organisa-
tioner, eller snarare skeenden inom organisationer (Orton & 
Weick, 1990; Weick, 1976, 1982). I grunden handlar det om för-
hållandet mellan delar och helhet inom en organisation samt vilka 
konsekvenser detta förhållande har för processer. Fokus riktas mot 
hur personerna skapar mening i den kontext organisationen utgör. 
Förhållandet mellan delar och helhet i ett löst kopplat system kän-
netecknas av en dialektisk hållning där delarna är beroende av, och 
påverkar varandra, samtidigt som den egna individualiteten och 
förmågan att fungera självständigt behålls. Graden av lyhördhet 
och särprägel är avgörande för om ett system fungerar som ett löst 
kopplat system eller ej. 
 

If there is neither responsiveness nor distinctiveness, the system 

is not really a system... If there is responsiveness without dis-

tinctiveness, the system is tightly coupled. If there is distinctive-

ness without responsiveness, the system is decoupled. If there is 

both distinctiveness and responsiveness, the system is loosely 

coupled. (Orton & Weick, 1990, s. 205)  

 

Löst kopplade system kan vidare identifieras när kopplingarna 
mellan delar och helhet sker mer sporadiskt än kontinuerligt. 
Weick (1990) menar att löst kopplade system föreligger när delar-
na påverkar varandra:  

 
suddenly (rather than continuously), occasionally (rather than 

constantly), negligibly (rather than significantly), indirectly (ra-

ther than directly), and eventually (rather than immediately). (s. 

203-204). 

  

Med utgångspunkt från Glassman presenterar Weick (1976) olika 
effekter av löst kopplade system. Dessa effekter ska förstås dialek-
tiskt. En organisations förändringsbenägenhet påverkas av lösa 
kopplingar i systemet. När möjlighet finns att inom en organisation 
agera självständigt kan personerna i systemets olika delar till viss 
del styra förändringsgraden. Möjlighet finns därmed att både hålla 
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fast vid tidigare lösningar och att finna sina egna lösningar. På gott 
och ont kan det leda till att förändringar kan ta lång tid att genom-
föra. I ett löst kopplat system finns utrymme för olika subkulturer 
att formas. Inom en subkultur kan osynliga regler utvecklas vilket 
kan leda till bildandet av normer gällande en subkultur inom en 
organisation. För deltagare kan det vara svårt att bryta de vanligt-
vis outtalade regler och normer som råder, vilket i sin tur kan på-
verka förändringsbenägenheten. Samtidigt finns det med olika sub-
kulturer inom en och samma organisation ett inbyggt motstånd 
mot tillfälliga ad hoc-lösningar.  

Med lösa kopplingar i ett system möjliggörs även att lokala an-
passningar kan göras utan alltför stora konsekvenser för hela or-
ganisationen. Motsatsen är genomförandet av standardisering vil-
ket får konsekvenser för en hel organisation. Att det i ett löst kopp-
lat system finns utrymme för personers självbestämmande möjlig-
gör att finna sina egna lösningar. Samtidigt kan det i sin tur ge svå-
righeter att sprida andras goda idéer. Att identifiera lösa koppling-
ar i en organisation ger möjlighet att söka förklaringar till skeen-
den i en process och i dess resultat. I löst kopplat system förekom-
mer enligt Czarniawska (2005) både rationalitet och obestämdhet.  

Weick (Orton & Weick, 1990; Weick, 1976, 1982) menar att 
lösa kopplingar förekommer i olika grad inom de flesta organisa-
tioner. Lösa kopplingar kan uppträda såväl på en och samma nivå 
som mellan olika nivåer inom en organisation. Skolan nämns av 
Weick (1976, 1982) som ett exempel på en organisation som till 
stor del kan liknas vid ett löst kopplat system. Det målrelaterade 
systemet, med möjlighet att tolka målen samt med möjlighet att 
välja olika vägar för att nå målen utgör förutsättningar för skolan 
att verka i löst kopplade system. Med möjligheten att göra egna 
tolkningar skiljer skolan sig från organisationer med tätare 
kopplingar. Under de förutsättningar som råder inom skolan blir 
enligt Weick (1982) gemensamma utvärderingar gällande en hel 
organisation svåra att genomföra.  

I det Weick (1982) benämner rationella organisationer ses orga-
nisation och struktur som skäl till varför saker och ting sker på det 
sätt de gör. Kännetecken för rationella organisationer är exempel-
vis tydliga mål med bestämda strategier för hur dessa mål ska nås. 
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Därutöver finns rationella system för bedömning av målen samt en 
förutsägbarhet gällande problem som kan uppstå och hur dessa 
problem ska lösas. Trots att förekomsten av fullt ut rationella or-
ganisationer är låg i verkligheten är det vanligt att organisationer 
styrs som om de vore rationella, vilket enligt Weick (1982) även 
gäller skolan. När så sker påverkar det såväl personerna som pro-
cesserna inom organisationen (Weick, 1976, 1982).  
 
3.4 Kunskapsbedömning – begrepp och teoretiska  
utgångspunkter 
 

Hur kan man veta vad någon annan kan och vet? Vilka kun-

skaper är värda att överföra till nästa generation? Hur lär sig 

elever? Vilken roll ska skolan ha i samhället? Vad har eleverna 

rätt att lära sig i skolan? Är det nödvändigt att jämföra elever? 

Kan sådana jämförelser någonsin bli meningsfulla och rättvisa? 

(Korp, 2003, s. 15) 

 

Frågor som dessa är både teoretiska och normativa till sin karaktär 
och är inte helt enkla att förstå eller besvara. Korp (2003) menar 
att det kan förväntas vara självklart att frågorna i citatet ovan dis-
kuteras när det handlar om bedömning av elevers kunskaper. Som 
beskrivits tidigare (kapitel 2.5) finns det, enligt Korp (2003), i det 
postmoderna samhället ett ökat intresse för bedömningars giltighet 
i förhållande till den undervisning som bedrivs. Parallellt med rå-
dande bedömningskultur, där det handlar om bedömning av läran-
de, pågår en förändring mot bedömning för lärande (a.a.). Oavsett 
bedömningskultur är det sätt varpå bedömningar av elevers kun-
skaper genomförs enligt Jönsson (2010) förenat med synen på kun-
skap, lärande och undervisning. Lundahl (2007) menar att det i 
samband med bedömning inte går att skilja på kunskapssyn och 
synen på hur kunskapen ska bedömas. I detta avsnitt beskrivs syn-
sätt på och begrepp rörande kunskapsbedömning.  

 
3.4.1 Begreppsdefinition 
Bedömning kan enligt Vallberg Roth (2009) exempelvis handla om 
att värdera eller granska något, att avge ett omdöme och/eller att 
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värdera eller betygssätta någon eller något. Vidare kan bedömning 
enligt Korp (2003) ske på olika nivåer; såväl system-, grupp- som 
individnivå. De svenska begreppen bedömning och utvärdering och 
de engelska begreppen assessment och evaluation står enligt Korp 
(2003) för såväl själva företeelsen att bedöma/värdera, för de olika 
instrument som används och för den process där information tol-
kas. Assessment står, särskilt i Storbritannien, för bedömning av 
elevers förmågor och prestationer. Begreppet evaluation används i 
högre grad för utvärdering av utbildning eller för vad en utbildning 
ger.  

Enligt Forsberg och Lundahl (2006) har olika slags bedömningar 
såsom diagnoser, prov, nationella prov, utvärderingar etcetera, be-
traktats som åtskilda fenomen inom svensk forskning. Inom inter-
nationell forskning är det vanligare att dessa fenomen betraktas 
som aspekter av en och samma sak. Samlingsbegreppet som an-
vänds i internationella forskningssammanhang är assessment in 
education vilket Forsberg och Lundahl (2006) översätter till kun-
skapsbedömning. I denna studie kommer begreppen kunskapsbe-
dömning och bedömning att användas synonymt. Därmed betonas 
att den bedömningsprocess som studeras kan fylla olika funktioner 
för olika aktörer i fallet som studeras. ”Bedömning i skolan” är yt-
terligare ett begrepp vilket används av Nyström (2004). Bedöm-
ning motsvarar här det engelska begreppet assessment. Nyström 
menar att ”bedömning i skolan” kan avse två olika företeelser. En 
handlar om att ringa in ett forskningsfält, en bedömningspraktik i 
ett utbildningssammanhang, vilket studeras utifrån ett brett sam-
hällsperspektiv. En annan avser de aktiviteter som genomförs i ut-
bildningssammanhang för att bedöma måluppfyllelsen. Nyström 
(a.a.) menar vidare att begreppet bedömning kan stå för olika före-
teelser. Antingen ett snävare perspektiv där bedömning görs i form 
av prov, där proven rättas utifrån en särskild mall utan att någon 
egentlig tolkning av resultatet görs. Eller kan bedömning stå för en 
process som innehåller olika steg med start i själva genomförandet 
och fram till beslut om vad resultatet ska leda till. När bedömning 
står för en process menar Nyström (a.a.) att bedömningen sätts in i 
ett bredare sammanhang. I denna studie kommer begreppet be-
dömningsprocess att användas. Utgångspunkt tas i den definition 
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Nyström (2004) använder, det vill säga bedömningen innehåller 
olika faser med start i förberedelser inför själva genomförandet av 
ett prov och fram till beslut om åtgärder i förhållande till det be-
dömningsresultat som erhålls. 
 
Begrepp för bedömningar av olika karaktär 
Hur ett bedömningsresultat ska värderas avgörs när resultatet sätts 
i relation till något. Referenspunkt är ett begrepp som används i 
avsikt att beskriva vad ett bedömningsresultat ska relateras till 
(Lindberg, 2009). Gällande kunskapsbedömning i skolan anger re-
ferenspunkten vad elevers förmåga att använda sina kunskaper ska 
bedömas i relation till (a.a.).  

Begreppen prov och test kan förekomma i samband med be-
dömning. Även om de har sin utgångspunkt i olika kunskapstradi-
tioner (Lundahl, 2009) kan de i dagligt tal användas synonymt. 
Vilket begrepp som används är enligt Lundahl nära förknippat 
med kunskapssyn.  

Prov kan sägas ha sin utgångspunkt i pedagogiken med avsikt att 
mäta kunskaper. Det finns ingen särskild metod som ligger till 
grund för hur prov konstrueras eller genomförs (Mejding, 2009). 
Genomförandet kan vara både skriftligt och muntligt (a.a.).  

Test kan sägas ha sin grund i psykologin och används med avsikt 
att mäta anlag, färdigheter, förmågor, egenskaper, etcetera (Krei-
ner, 2009). Exempel på test är begåvningstest, anlagstest och per-
sonlighetstest. Konstruktionen och genomförandet av test bygger 
på särskilda metoder och för testets reliabilitet är det angeläget att 
dessa metoder följs (a.a.). Teorin bakom psykologiska test har haft 
stort inflytande på den bedömning som genomförs i skolan (She-
pard, 2000; Selghed, 2004; Jönsson, 2010). En anledning till att 
prov har påverkats av psykometrin handlar enligt Jönsson (2010) 
om sättet att se på bedömningar som objektiva respektive subjekti-
va. Psykologiska bedömningar uppfattas som objektiva medan lä-
rares bedömningar ses som subjektiva.  

 Mål- respektive normrelaterad bedömning är ytterligare begrepp 
för bedömning med utgångspunkt i olika teorier. Gemensam näm-
nare för både mål- och normrelaterade bedömningar är enligt 
Pehrsson och Sahlström (1999) att resultatet går att mäta, kvantifi-
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era och bedöma utifrån kriterier och värderingar som har fastställts 
av den som har konstruerat bedömningsmaterialet. Skillnaden lig-
ger i vad poängsumman relateras till. Bedömningssystemet i den 
svenska skolan bygger på ett målrelaterat system vilket innebär att 
elevernas prestationer bedöms i förhållande till specificerade kun-
skapskvaliteter formulerade i mål. Målen är således den referens-
punkt elevernas prestationer ska relateras till. I den vid studien ak-
tuella läroplanen (Lpo 94) anges strävansmål för undervisningens 
inriktning och uppnåendemål för vad elevernas kunskaper vid en 
bedömning ska relateras till. Normrelaterade prov kan ses som ex-
empel där pedagogiska bedömningsmaterial påverkats av den 
psykometriska mättraditionen. Ett normrelaterat prov, uppbyggt 
som ett test, kan användas för att mäta färdigheter. Läsning och 
läsförståelse är exempel på en färdighet. Bedömningsresultatet 
ställs i relation till en given norm (Lindberg, 2009; Wedman, 1988) 
vilken fastställts utifrån en hel grupps resultat. Normen utgör där-
med referenspunkt för bedömningen. Resultatet fördelas därefter 
enligt normalfördelningsprincipen (Hambleton & Sireci, 1997). 
Avsikten med en normrelaterad bedömning är i grunden inte att 
fastställa elevens förmåga utan istället att sätta bedömningsresulta-
tet i relation till andra elevers resultat. Karaktären på en normrela-
terad bedömning är uppgifter med varierande svårighetsgrad med 
avsikt att skapa spridning (Taylor, 1994). Konsekvensen därav är 
att endast ett fåtal elever ska klara höga poäng. 

 
3.4.2 Teoretiska utgångspunkter för bedömning 
Kunskapsbedömningar fyller olika funktioner i olika perioder. En-
ligt Korp (2003) handlar det om vilket behov som finns i samhället 
vid tiden för bedömningen. Valet av bedömningsmaterial påverkas 
av rådande behov. Vidare kan valet av bedömningsmaterial kopp-
las samman med bedömningens avsikt, det vill säga varför bedöm-
ningen görs, vad det är som bedöms eller kontrolleras, vem som 
ska utföra en bedömning av vem och hur bedömningen ska gå till.  

Teorier med olika utgångspunkt är möjliga att använda i avsikt 
att studera bedömning. En teori, förknippad med bedömning, kan 
sammanfattas i begreppet bedömningens didaktik (Vallberg Roth, 
2010). Att med utgångspunkt i bedömningens didaktik studera en 
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bedömningsprocess möjliggör ett synliggörande av pedagogers 
kunskapssyn i förhållande till bedömning. Därutöver är det möjligt 
att belysa bedömningens hur, det vill säga hur ett bedömningsma-
terial kan påverka bedömningsprocessen.  

 
Bedömningens didaktik – vem, vad, varför och hur 
Bedömningens didaktik handlar enligt Vallberg Roth (2010) om 
vilken funktion och vilket syfte bedömningen får och ges. Genom 
att studera en bedömningsprocess utifrån didaktikens grundfrågor; 
vem, vad, varför och hur är det möjligt att synliggöra bedömning-
ens funktion, syfte och legitimering. Svaret på frågan vem kan in-
nefatta vem det är som bedöms och vem som gör bedömning av 
vem och för vem (Skolverket, 2010; Vallberg Roth, 2010). Bedöm-
ningens vad handlar om vad det är som bedöms eller huruvida det 
är produkt eller process, minneskunskaper eller fantasi som be-
döms. Varför en bedömning görs kan handla om att få tillgång till 
viss information, för att kontrollera vad eleverna kan eller inte kan 
eller med syfte att kunna sortera elever efter bedömningsresultat. 
Sorteringen i sin tur skulle kunna möjliggöra att elever som be-
döms vara i behov av särskilt stöd uppmärksammas. Frågan hur 
kan handla om vilka bedömningsmaterial och arbetsformer som 
anses vara lämpliga (a.a.).  
 
Summativ och formativ bedömning 
Summativ och formativ bedömning utgör olika sätt att se på be-
dömning. I valet mellan dem handlar det just om bedömningens 
funktion och avsikt; vilka slutsatser man är intresserad av och var-
för. Summativ bedömning är en summerande bedömning där av-
sikten är att erhålla en lägesbeskrivning som grund för olika slags 
beslut kopplade till individ och organisation (Black & William, 
2009). Avsikten med en summativ bedömning kan relateras till 
skolans ansvar att varje elev ska få den utbildning han/hon har rätt 
till. På systemnivå kan resultatet från summativa bedömningar an-
vändas som underlag för jämförelser av utbildningskvalitén vid 
olika skolor. Bedömningarna står då som garant för elevernas rätt 
till en god och likvärdig utbildning. Formativ bedömning används 
med avsikt att eleven ska utveckla förmågan att värdera sitt eget 
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lärande samt att utveckla strategier för lärande. Processen är i för-
grunden och resultatet är i bakgrunden (Jönsson & Svingby, 2008). 
Enligt Black och William (2009) handlar den bedömningen om att 
fastställa var eleven är i sin utveckling. På individnivå kan formativ 
bedömning exempelvis användas med avsikt att synliggöra pro-
blem och identifiera elevens behov av stöd i lärandet. Vidare kan 
det medföra en möjlighet för läraren att hjälpa eleven att reflektera 
över sitt eget lärande och utifrån det vägleda eleven i utvecklingen 
av lärande- och tankestrategier. 

Taras (2005), som tar utgångspunkt i Scrivens teori om bedöm-
ning, menar att relationen mellan summativ och formativ bedöm-
ning har diskuterats väldigt lite. Enligt Taras (a.a.) är första steget i 
en bedömning summativ och därefter följer en formativ bedöm-
ning. Formativ bedömning skulle enligt detta sätt att se det vara 
summativ bedömning samt härutöver en återkoppling till eleven. 
För båda formerna innebär bedömning en process innefattande fle-
ra steg. Som tidigare presenterats (avsnitt 3.4.1) menar även Ny-
ström (2004) att en bedömning avser en process. Enligt Newton 
(2007) är det inte bedömningsmaterialet i sig som är avgörande för 
huruvida en bedömning anses vara formativ eller summativ. Istället 
handlar det om huruvida bedömningen fyller ett formativt eller 
summativt syfte (a.a.).  

 
3.4.3 Bedömning av läsförståelse 
Vid bedömning av förmågan att förstå läst text bör innebörden av 
läsförståelse definieras. Vidare bör frågan vad som ska bedömas 
tydliggöras (Westlund, 2010). Läsning definieras av Westlund 
(a.a.) som en aktiv process vilken påverkas av läsningens syfte. En-
ligt Pressley och Afflerbach (1995) definieras läsförståelse av flerta-
let experter inom området som en kognitiv och metakognitiv pro-
cess, där läsaren kan relatera det lästa till tidigare erfarenheter. 
Därutöver kan läsaren tolka och värdera innehållet samt göra al-
ternativa tolkningar (a.a.). Enligt Snow (2002) bör bedömning av 
läsförståelse innefatta de tre delarna; läsaren, texten och processen. 
Delarna bör ses som en helhet som tillsammans utgör syftet med 
läsningen. Bedömning av läsförståelseprocessen låter sig inte enkelt 
göras. Vanligtvis är det enligt Westlund (2010) andra kvaliteter så-
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som att memorera texten och att reproducera rätt svar som be-
döms i olika bedömningsmaterial avseende läsförståelse. Oavsett 
bedömningsmaterial behöver vissa förutsättningar vara uppfyllda, 
exempelvis att texten innehålls- och avkodningsmässigt är på 
”rätt” nivå för eleven (Klingner, 2004). Vidare menar Klingner 
(a.a.) att det både finns för- och nackdelar med olika metoder. En-
ligt Wedin (2010) representerar valet av bedömningsmaterial ”ide-
ologiska konstruktioner” (s. 102) som innebär olika sätt att se på 
kunskap, lärande och samhälle. När kognitiva och metakognitiva 
processer är svåra att ringa in via bedömning blir det även svårt att 
synliggöra elevens utveckling. Att kombinera olika bedömningsma-
terial ger enligt Klingner (2004) ökade möjligheter att synliggöra 
den komplicerade process läsförståelse innebär.  

Utöver att avgöra vad som ska mätas bör även frågan vad be-
dömningsresultatet ska användas till diskuteras. Westlund (2010) 
talar om att synliggöra bedömningens summativa och/eller forma-
tiva avsikter. Summativ bedömning görs med avsikt att kontrollera 
uppnådda kunskaper. Med formativ bedömning är avsikten att er-
hålla stöd för fortsatt lärande (a.a.).  

 
3.5 Det specialpedagogiska fältet  
Stödundervisning och elever i behov av särskilt stöd förknippas en-
ligt Ahlberg (2007) vanligtvis med fältet specialpedagogik. I ett hi-
storiskt perspektiv har specialpedagogisk verksamhet uppkommit 
med avsikt att möta elever på ett sätt som den vanliga pedagogiken 
inte förmått (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; Nilholm, 
2003). I olika forskningsöversikter (exempelvis Rosenqvist, 1995; 
Stangvik, 1994) framkommer att specialpedagogik, både som be-
grepp och som kunskaps- och kompetensområde, använts syno-
nymt med specialundervisning (Emanuelsson, Persson & Rosen-
qvist, 2001). Med specialundervisning avses då en ”speciell under-
visning för speciella elever genomförd av speciella lärare i speciella 
miljöer, d v s skild från annan, oftast kallad vanlig eller normal 
undervisning” (a.a., s. 10). När elever inte bedöms nå målen ställs 
skolan inför dilemman om exempelvis elevers likhet och olikhet 
(Nilholm, 2005). I detta kapitel redogörs för perspektiv och be-
grepp inom det specialpedagogiska fältet som är av betydelse för 
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denna studie. Vidare kommer framväxten av specialpedagogiken 
som verksamhetsfält att lyftas fram.  
 
3.5.1 Perspektiv som belyser det specialpedagogiska fältet 
Forskning om specialpedagogik såväl som specialpedagogisk prak-
tik befinner sig i ett spänningsfält mellan olika sätt att förstå elever 
i svårigheter. Begrepp såsom till exempel; perspektiv (ex. Nilholm, 
2007; Rosenqvist, 2007; Tetler, 1998), paradigm (Skidmore, 1996) 
och regim (Haug, 2003) används med avsikt att beteckna dessa 
olika aspekter. I denna studie har valet gjorts att använda begrep-
pet perspektiv. De olika perspektiven har sin utgångspunkt i forsk-
ningstraditioner som uppkommit under olika tidsperioder. Varje 
forskningstradition antar olika sätt att se på exempelvis kunskap, 
vilken kunskap som har störst värde samt hur kunskap skapas. 
Specialpedagogik växte från början fram med utgångspunkt i psy-
kologi och medicin och har historiskt utvecklats från positivistiska 
utgångspunkter. I samband med att samhällsvetenskapen har in-
tresserat sig för specialpedagogiska frågor har perspektiven inom 
fältet utökats enligt Nilholm (2005). Spänningsfältet som förståel-
sen av specialpedagogik ryms inom ramas in av två grundläggande 
synsätt, vilka kan upplevas som motsatser och ytterligheter. Ut-
gångspunkterna för respektive perspektiv är övergripande desam-
ma men benämningarna skiftar mellan olika forskare. I figur 1 ges 
en översikt över spänningsfältet och hur perspektiven benämnts av 
olika forskare (efter Nilholm, 2005). 
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Figur 1. Spänningsfält mellan olika perspektiv inom specialpedagogik. 

(Figuren bygger på Nilholm, 2005) 

 
Perspektiv med utgångspunkt i utvecklingspsykologiska  
och biologiska teorier 
Vad som förenar olika forskares syn på detta perspektiv är enligt 
Nilholm (2005) dess individorienterade inriktning. Med utgångs-
punkt i utvecklingspsykologiska och biologiska teorier sätts enligt 
Söder (1999) eleven i fokus både gällande definition av vad som 
anses vara problem och för ansvaret i fråga om åtgärderna för att 
korrigera desamma. Följden blir därmed att det är eleven som ska 
kompenseras för vad som identifierats som problem. Fokuseringen 
på enskilda elever möjliggörs genom att elevens brister, och vad 
som bedöms vara problem, identifieras. Planerade åtgärder be-
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skrivs av Haug (1998) främst handla om att stärka vad som identi-
fierats som brister hos eleven, med målet att eleven ska kunna följa 
ordinarie undervisning. Enligt Nilholm (2003) har åtgärder i form 
av specialpedagogiskt stöd i ett historiskt perspektiv riktats mot 
elever som identifierats vara elever med behov av särskilt stöd.  

Haug (1998) diskuterar detta som han benämner ett kompensa-
toriskt perspektiv utifrån begreppet social rättvisa. En kompensa-
torisk lösning kan uppfattas ge den enskilda eleven möjlighet att 
uppnå samma nivå som andra elever. Därmed anses eleven få möj-
lighet att utvecklas till en välfungerande samhällsmedborgare. En 
förutsättning är dock att en korrekt diagnos kan ställas samt att 
denna diagnos kan kopplas till åtgärder som garanterar utveckling, 
vilket inte låter sig göras. Haug (1998) ser istället diagnoser som 
sociala konstruktioner, vilket han grundar i det faktum att rådande 
kulturella synsätt präglar synen på diagnoser. 

I ett kategoriskt perspektiv relateras diagnostiserade svårigheter 
till den enskilda individen, exempelvis låg begåvning eller orsaker 
knutna till hemförhållanden (Emanuelsson, Persson & Rosenquist, 
2001).  

Normalitet och avvikelse är begrepp som blir betydelsefulla när 
diagnostisering genomförs med avsikt att identifiera elever med 
svårig-heter. En definition av en svårighet görs utifrån vad som av-
viker från det som uppfattas vara normalt. Vad som betraktas som 
normalt är dock inte konstant över tid. Bland annat Emanuelsson, 
Persson och Rosenqvist (2001) menar att normalitet kan förstås 
som en social konstruktion. Holmberg (2004) diskuterar begrep-
pen normalitet och avvikelse utifrån den uppfattning som råder i 
skolan och menar att begreppet avvikelse saknar betydelse om sko-
lan uppfattar det som normalt att vara olika (a.a.).  

   
Perspektiv med utgångspunkt i sociala faktorers betydelse  
för svårigheter 
I grunden handlar perspektiv som tar utgångspunkt i sociala fakto-
rers betydelse för svårigheter om kritik mot individinriktade per-
spektiv. Kritiken riktas bland annat mot att eleven sätts i fokus 
både gällande definition av vad som anses vara problem och för 
åtgärderna att korrigera desamma (Söder, 1999). Orsaken till pro-
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blem söks istället utanför eleven. Fokus riktas främst mot den pe-
dagogiska och specialpedagogiska praktiken, där elever anses bli 
marginaliserade. Synen på elevers olikheter innebär att de ses som 
en resurs i skolan, istället för att uppfattas som problem.  

Kritik riktas även mot de olika sätt elevers svårigheter identifie-
ras, exempelvis via diagnostisering och bedömning. Kritiken riktas 
både mot genomförandet av bedömningar, då bedömningars kor-
rekthet ifrågasätts, och mot att det inte alltid finns något samband 
mellan en diagnos och undervisningens utformning. Därmed inne-
bär ett bedömningsresultat inte per automatik ett stöd för pedago-
gen (Haug, 1998; Nilholm, 2007). Frykholm (2007), som ger ex-
empel utifrån bedömning av elevers språkliga utveckling, menar att 
det är viktigt att följa utvecklingen men att kvantitativa bedöm-
ningsmaterial inte ger någon anvisning för hur lärare kan arbeta 
vidare med elever som bedöms vara i behov av stöd. Skrtic (1995) 
menar att en diagnostisering snarare kan vara till nackdel för ele-
ven då det kan leda till att eleven korrigeras medan skolan inte be-
höver förändra något. Haug (1998) menar att kompensationens 
grundidé, där eleven särbehandlas leder till att eleven stigmatiseras.  

Även om utgångspunkterna övergripande synes vara desamma 
använder forskare olika benämningar för detta perspektiv. Haugs 
benämning (1998) är ett demokratiskt deltagarperspektiv medan 
Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) använder begreppet 
relationellt perspektiv (se figur 1). Med ett demokratiskt deltagar-
perspektiv menar Haug (1998) att alla elever har rätt att gå i sko-
lan på lika villkor och ha möjlighet att påverka sin egen situation 
”en demokratisk grund betyder att alla grupper av befolkningen 
går i samma skola och förhandlar om det som ska ske där” (s. 18). 
Elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd ska inte kompen-
seras med avsikt att uppnå samma nivå som andra elever. Att ska-
pa generella lagar som ska gälla alla, eller att behandla människor 
på samma sätt, enbart utifrån att de bedömts tillhöra samma kate-
gori av funktionsnedsättning anses inte vara möjligt. Istället menar 
Haug (2003) att målet borde vara att skapa en skola för alla, där 
varia-tion och olikhet tas tillvara.  

Med ett relationellt perspektiv sätts samspelet mellan olika aktö-
rer i fokus. Samspelet med omgivningen blir viktigt för att få en 
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helhetssyn på en elev som bedöms vara i svårigheter (Emanuelsson, 
Persson & Rosenqvist, 2001). 

En fråga som diskuteras inom ramen för perspektiv med ut-
gångspunkt i sociala faktorers betydelse för elever i svårigheter 
handlar om möjligheten att utveckla en icke-stigmatiserande speci-
alpedagogik. Fokus flyttas från ett individorienterat synsätt till ett 
kontextuellt synsätt där fokus läggs på samhällets och institutio-
nens system och struktur (Haug, 2003). Specialpedagogiska behov 
ses som sociala konstruktioner, det är samhället och skolan som 
system som skapar problem (Nilholm, 2005).  

   
Dilemmaperspektivet – ett tredje perspektiv 
Utöver ovan nämnda perspektiv framkommer ytterligare sätt att 
förstå elever i svårigheter. Bland annat Nilholm (2003, 2005) och 
Tetler (2005) lyfter, med hänvisning till Clark med flera (1998) och 
Dyson och Millward (2000), fram dilemmaperspektivet. Dilemman 
definieras som valsituationer utan några entydiga svar på vad som 
är de bästa lösningarna (Nilholm, 2003, 2005). Perspektivet har 
vuxit fram som ett ifrågasättande av de ovan nämnda perspektiven, 
där kritik riktas mot att alltför ensidigt lyfta fram den ena sidan av 
vad som anses vara ett grundläggande dilemma. Centralt för per-
spektivet är just framhållandet av olika dilemman som skolan ställs 
inför. Enligt Tetler (2005) finns olika uppfattningar huruvida di-
lemman kan leda till något, och i så fall till vad. En uppfattning är 
att dilemman inte leder någon vart då de består av motsägelser som 
inte kan mötas. En annan uppfattning är att diskussioner om mot-
sättningarna i ett dilemma kan leda till reflektion och handling.  

Baltzer och Tetler (2005) relaterar dilemman till utformningen 
av en inkluderande skola. Ett dilemma de lyfter handlar om upp-
draget att samtidigt både kunna möta varje enskild individs behov 
och ta hänsyn till en hel grupp. Ett annat dilemma skolan har att 
hantera handlar enligt Nilholm (2005) om att elever ska ges lik-
nande kunskaper samtidigt som anpassningar ska göras till varje 
elev. En likvärdig skola, som förordas i skollagen (1 kap, 2 §), in-
nebär inte att undervisningen ska utformas lika för alla elever. 
Istället handlar likvärdigheten enligt läroplanen om att alla elever 
ska ha samma möjligheter att nå målen. Vägen till målen måste 
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däremot anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Vilka 
lösningar som söks beror på om en elev i svårigheter uppfattas ha 
individrelaterade problem eller om svårigheterna uppfattas som 
olikheter som måste mötas i undervisningen.  

I skolan sker olika kategoriseringar av elever. Avsikten med ka-
tegoriseringar är avgörande för huruvida de uppfattas som negati-
va eller positiva. Om avsikten är att identifiera brister kommer ka-
tegorisering att uppfattas som nedvärderande. Är avsikten istället 
att lyfta fram olikhet uppfattas det som positivt. Bedömning av 
elevers läsutveckling utgör ett exempel där kategorisering kan gö-
ras, elever som har respektive inte har problem med sin läsutveck-
ling. Då kategoriseringar inte kan undvikas handlar det istället om 
hur skolan hanterar dilemmat att elever i förhållande till mål och 
kriterier bedöms vara i behov av särskilt stöd (Nilholm, 2009).  

Då avsikten med perspektivet inte handlar om att avgöra vad 
som är det sanna och riktiga är det enligt Nilholm (2009) att be-
trakta som icke-normativt. Dilemmaperspektivet ska betraktas som 
ett komplement till de andra perspektiven, där fokus läggs på pro-
cesser mellan perspektiven. Genom att i diskussioner kring dilem-
man belysa och diskutera lösningar med utgångspunkt i olika per-
spektiv ges enligt Tetler (2005) möjlighet till utveckling.  

 
3.5.2 Specialpedagogik – forskningsfält och verksamhet  
Olika sätt att se på specialpedagogik gör sig gällande såväl inom 
det specialpedagogiska forskningsfältet som inom specialpedago-
gisk verksamhet. Forskning om specialpedagogik ger möjlighet till 
en ytterligare och fördjupad förståelse av specialpedagogisk verk-
samhet och olika sätt att se på forskning om specialpedagogik 
framträder. Nilholm (2007) ger sin beskrivning av dessa olika syn-
sätt där specialpedagogiken kan ses som; ett eget kunskapsobjekt 
som kräver sin egen vetenskap; en mång/tvärvetenskap där mötet 
mellan olika discipliner frambringar kunskap; som en del av peda-
gogik, med ett beroendeförhållande mellan pedagogik och special-
pedagogik. Att se specialpedagogik som eget kunskapsobjekt kan 
innebära att studier av exempelvis lärande sätts i förhållande till 
elever i behov av särskilt stöd. Synen på specialpedagogik som en 
del av pedagogiken kan istället innebära att barns olikhet studeras 
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med utgångspunkt i pedagogiska frågor (a.a.). Utgångspunkten i 
denna studie är att specialpedagogik är en del av ämnet pedagogik.  
 
3.5.3 Specialpedagogisk – pedagogisk verksamhet  
Intentionen med folkskolans införande år 1842 var att alla barn 
skulle få möjlighet att gå i skolan med avsikt att erhålla vissa kun-
skaper och färdigheter (Ahlberg, 2013). Samtidigt har frågan om 
elever i behov av stöd och särskilda åtgärder funnits på agendan 
sedan folkskolans införande (Persson, 2007). Under 1900-talet har 
lösningarna för att möta elever i svårigheter varierat. Till stor del 
har dessa kännetecknats av segregerande lösningar i form av olika 
specialklasser.  

Från början diskuterades elever i behov av särskilt stöd främst 
utifrån medicinska och psykologiska teorier. Efter hand övergick 
diskussionerna till att röra pedagogiska och specialpedagogiska 
frågor (a.a.). För att möta svårigheterna växte så småningom spe-
cialpedagogisk verksamhet fram i form av specialundervisning. 
Elever med svårigheter delades in i olika kategorier, och fick till 
stor del sin undervisning i särskilda klasser eller undervisnings-
grupper utanför ordinära skolklasser. I samband med SIA-
utredningen (Skolans inre arbete, SOU 1974:53) och de utvärde-
ringar som gjordes då framkom att specialklasser inte gav förvän-
tat resultat. Tanken om en gemensam skola, där förståelse mellan 
olika samhällsklasser skulle skapas visade sig inte vara helt enkel 
att genomföra (Nilholm, 2009). 

Hur specialpedagogisk och pedagogisk verksamhet har förhållit 
sig till varandra har varierat genom åren. Vid folkskolans införan-
de år 1842 fanns tanken om en gemensam skola för alla elever 
(Ahlberg, 2013). Ganska snart diskuterades lösningar för elever 
som bedömdes vara i svårigheter. Resultatet blev att elever i svå-
righeter fortsatte i folkskolan, utan särskilt stöd men med sänkta 
kunskapskrav. Så småningom började olika segregerande lösningar 
inrättas (a.a.). Uppdelningen mellan specialpedagogisk och peda-
gogisk verksamhet blev tydlig. Specialpedagogiken riktades mot 
arbete med elever som uppfattades ha inlärningssvårigheter medan 
pedagogiken riktades mot elever utan sådana. Ansvaret för elever i 
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behov av särskilt stöd lämnades därmed över från den pedagogiska 
till den specialpedagogiska verksamheten.  

Rådande officiella syn på specialpedagogik i svensk skola kan 
beskrivas ha sin grund i internationella konventioner och överens-
kommelser (Ahlberg, 2007; 2013). Därutöver beskrivs specialpe-
dagogiken som politiskt-normativ, med uppdraget reglerat i styr-
dokument. Begreppet ”en skola för alla” ses som ett exempel på 
specialpedagogik som politiskt-normativ (Ahlberg, 2007, Persson, 
1998). Samtidigt menar Ahlberg (2013) att innebörden av begrep-
pet ”en skola” i relation till inkludering kan ifrågasättas. Som ex-
empel nämner Ahlberg (a.a.) att särskolan utgör en egen skolform 
vilken inte ingår i grundskolan.  

Enligt läroplanen (Lpo 94) riktas uppdraget att uppmärksamma 
och hjälpa elever i behov av särskilt stöd till alla som arbetar i sko-
lan. Därutöver anges att alla har ett ansvar för att skolan har en 
god miljö som främjar utveckling och lärande. Därmed menar 
Ahlberg (2007) att det finns förväntningar om att alla pedagoger 
ska kunna möta variationen av elever. Om specialpedagogik i sko-
lan avgränsas och definieras som något eget kan det innebära att 
en distinktion mellan specialpedagogik och pedagogik görs. Prefix-
et special kan enligt Karlsudd (2011) komma att stå för något spe-
ciellt som sker utöver det pedagogiska. Med denna syn på special-
pedagogik finns en risk att ansvaret för elever som bedöms vara i 
behov av särskilt stöd läggs på specialpedagogen istället för på pe-
dagogen, vilket kan leda till exkludering. Karlsudd (a.a.) talar istäl-
let om vikten av en generell pedagogik, där värdegrunden är appli-
cerbar på alla barn och ungdomar, oavsett hur de lyckas i skolan. 
Uppdraget för specialpedagogiken kan då istället vara att delta i 
utvecklingen av pedagogiken på ett sådant sätt att färre elever ska 
behöva specialpedagogiskt stöd (Persson, 2007). 

 
3.5.4 Inkludering 
Salamancadeklarationen (2001) har haft en betydande roll i intro-
duktionen av begreppet inkludering på ett internationellt plan 
(Nilholm, 2006). I den svenska skolan kan begreppet sättas i rela-
tion till intentionen om ”en skola för alla”. Inkludering uttrycks i 
styrdokument för den svenska skolan som en pedagogisk angelä-
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genhet. Trots det sätts begreppet vanligtvis i samband med special-
pedagogik. Konsekvensen synes bli att inkludering relateras till ele-
ver som bedöms vara i behov av särskilt stöd (Persson, 2009). När 
inkludering i det vanliga talet kopplas till ett individperspektiv, ex-
empelvis huruvida eleven är inkluderad i klassrumsundervisningen 
eller ej, kan begreppet uppfattas som ett tillstånd. Nilholm (2006) 
talar istället om inkludering som process.  

När inkludering kopplas till elever i behov av särskilt stöd hand-
lar begreppet mestadels om i vilken grad undervisningen är inklu-
derande. Därmed blir inkludering den enskilda pedagogens angelä-
genhet. Genom att istället tala om inkluderingens dimensioner 
(Nilholm, 2006) sätts begreppet in ett vidare sammanhang. Då 
denna studie har sin utgångspunkt i ett bedömningsuppdrag initie-
rat från central kommunnivå kan andra dimensioner än klass-
rumsnivån komma att diskuteras. Inkludering blir således inte en-
dast en fråga om vad som sker i klassrummet eller ett tillstånd utan 
en fråga för utbildningssystemets olika nivåer och en process. En-
ligt Haug (2012) behöver dessutom vissa värden uppfyllas för att 
eleven ska befinna sig i en inkluderande miljö; som gemenskap, 
delaktighet, deltagande och resultat. Gemenskap handlar om käns-
lan av att vara en del i den sociala gemenskapen i en klass. Delak-
tighet kännetecknas av möjligheten till ett givande och tagande i 
gemenskap med andra. Deltagande handlar om möjligheten att 
kunna påverka sitt eget lärande. Gällande resultat ska alla elever 
ges möjlighet till social och kunskapsmässig utveckling.  

Trots att talet om inkludering pågått i årtionden i de skandinavis-
ka länderna menar Tetler (2005) att många elever i behov av särskilt 
stöd fortfarande upplever sin skolgång som icke-inkluderande. En 
förklaring till detta är att en traditionell syn på pedagogik och speci-
alpedagogik har blivit en sanning om hur något ska vara, snarare än 
något som kan förändras (a.a.). I vilken grad inkludering sker beror 
till stor del på skolors uppfattning om uppdraget. Tetler (2005) 
nämner två olika synsättt; ”normalise the child”-approach eller 
”create flexible schools”-approach (a.a., s. 265). I de skandinaviska 
länderna finns målsättningen att skapa flexibla skolor, samtidigt 
som det i realiteten istället synes handla om en normalisering av ele-
ven. En tydlig fokusering mot individuella egenskaper kan enligt ett 
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flertal forskare (se Emanuelsson, 2000, Söder, 1999, Tetler, 2005) 
utgöra hinder för utveckling i riktning mot en inkluderande skola. 
Åtgärder för läs- och skrivsvårigheter framställs i Skolverkets (2011) 
sammanställning av senare års forskning och utvärdering gällande 
särskilt stöd i grundskolan som den vanligaste anledningen till sär-
skilt stöd. Åtgärder som planeras beskrivs främst ha karaktären av 
särskiljande lösningar där eleven får specialundervisning utanför så 
kallad ordinarie undervisning.  

 
3.5.5 Organisationsteoretiskt perspektiv på  
specialpedagogik 
En inkluderande skola är enligt Skrtic (1991) en förutsättning för 
att uppnå en jämlik skola i ett demokratiskt samhälle - “public 
education in a democracy must be both excellent and equitable” 
(s.153). Samtidigt menar Skrtic att det finns hinder för utvecklan-
det av en jämlik skola. Ett hinder är när det i en demokratisk skola 
skapas system för specialundervisning. Dessa system synes leda till 
att elever i behov av särskilt stöd främst blir en specialpedagogisk 
fråga och inte en pedagogisk. Skrtic (1991) anger byråkratisk or-
ganisation som orsak till att system för specialundervisning skapas 
och därmed blir ett hinder för inkludering.  

Skrtic (a.a.) antar ett organisationsteoretiskt perspektiv för att 
beskriva relationen mellan specialpedagogisk och pedagogisk verk-
samhet. Han urskiljer två slags byråkratier; “the machine and the 
professional bureaucracies” (s. 163). “The machine bureaucracies” 
beskrivs som en byråkrati där ärenden behandlas via formella och 
standardiserade processer. I en sådan byråkrati menar Skrtic (a.a.) 
att pedagogen blir utbytbar. I ”The professional bureaucracies” 
förtydligas istället det professionella ansvaret för eleverna. Enligt 
Skrtic (a.a.) har utbildningssystem drag av båda dessa byråkratier.  

I det system för specialundervisning som skapas uppstår kom-
plexi-teter inom den professionella byråkratin. Utbildningar och 
tjänstebeskrivningar kan begränsa vilken profession, pedagog eller 
specialpedagog, som anses ha störst kompetens att undervisa elever 
som bedöms vara i behov av särskilt stöd. När specialpedagogen 
tack vare sin utbildning anses vara bäst på att möta elever i behov 
av särskilt stöd i undervisningen är det en markering av att klasslä-
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rare saknar denna kompetens. Det leder till behov av ett specialpe-
dagogiskt system där elever placeras i specialundervisnings (a.a.). 
En tendens i byråkratiska skolorganisationer är att förändringar 
för elever i behov av särskilt stöd är svåra att genomföra. Fischbein 
(2007) menar därför att det är viktigt att skolans ledning har kun-
skap om specialpedagogik samt insikt i krafter som styr verksam-
heten.  

För att verka för en inkluderande skola talar Skrtic (1991) istäl-
let om behovet av ett annat mer ändamålsenligt organisatoriskt sy-
stem. Han benämner detta ett adhocratiskt system, vilket bygger på 
flexibla lösningar utifrån de behov som uppkommer. Skrtic (a.a.) 
ser det som att pedagoger med olika kompetenser tillsammans ar-
betar för en gemensam problemlösning.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  51 

4. METOD 

Det övergripande syftet med denna studie är att bidra med kun-
skap om hur ett lokalt bedömningsprogram, baserat på ett externt 
utformat och normrelaterat läs- och skrivprov kan upplevas och 
tolkas av berörda pedagoger i grundskolan. En bedömningsprocess 
som startar i samband med ett bedömningsuppdrag initierat från 
central nivå i en kommun studeras. Det aktuella bedömningsupp-
draget utgör en del ur det totala program av bedömningar som 
genomförs i kommunen. Vad som sker i den aktuella kommunen 
avseende bedömning kan förstås som exempel på hur bedömnings-
kulturen transformerats från internationell och nationell nivå till 
lokal nivå (Ball, 2003). Jag ser det som möjligt att låta detta exem-
pel utgöra ett fall, med möjlighet att studera vad som sker inom 
fallets ramar. I enlighet med Yin (1994) och Simons (2009) väljer 
jag att beteckna fallstudien som en forskningsansats vilken innefat-
tar såväl valet av fall som val för studiens genomförande. 

I föreliggande kapitel presenteras valet av fallstudien som forsk-
ningsansats, hur studien genomförts samt tillvägagångssättet då 
materialet analyserats. Vidare ges en beskrivning av den aktuella 
kommunens bedömningsprogram. Avslutningsvis presenteras 
strukturen för resultat, analys och diskussion. 

 
4.1 Valet av fallstudien som forskningsansats 
Valet att genomföra en studie med fallstudien som forskningsan-
sats görs då intresse finns att undersöka ett specifikt fall (Gillham, 
2000). Fallet i sig väljs med avsikt att belysa den problematik som 
svarar mot studiens syfte och frågeställningar. Ett fall definieras 
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som en specifik mänsklig aktivitet som pågår här och nu och kan 
utgöras av exempelvis en enskild individ, en grupp eller en organi-
sation (a.a.). Enligt Hartley (2004) ger fallstudien möjlighet till en 
detaljerad undersökning vilket gör den lämplig som ansats vid stu-
dier av processer. Fallet kan endast studeras och förstås i sitt natur-
liga sammanhang. Kontexten är betydelsefull för att förstå vad som 
sker i en process, både hur kontexten påverkar processen och hur 
processen påverkar kontexten (a.a.). I ett sociokulturellt perspektiv 
existerar kontext och mänskligt handlande endast i relation till 
varandra (Säljö, 2000).  

Fallet som studeras utgör exempel på en utökad bedömningskul-
tur på lokal nivå. Genom fallet ser jag det som möjligt att belysa 
den problematik som svarar mot studiens syfte och frågeställningar 
samt att på ett djupgående sätt studera vad som sker inom dess 
ramar. Med stöd i syftet väljer jag därför att genomföra studien 
med fallstudien som ansats för möjlighet att studera vilka konse-
kvenser den utökade bedömningskulturen kan få på lokal nivå.  

Den huvudsakliga tanken med att genomföra studien som en 
fallstudie är att undersöka varför och/eller hur något sker inom det 
studerade fallet. Merriam (1994) och Stake (1995) menar att fall-
studien kan vara lämplig när avsikten med en studie är att bidra 
med djupgående insikter om en viss situation samt hur involverade 
personer upplever denna situation. I fallstudien ges således möjlig-
het att rikta uppmärksamhet mot det sätt personerna i studien han-
terar den situation de befinner sig i och att studera detta utifrån 
olika infallsvinklar. Med grund i bedömningsuppdraget bildar del-
tagande skolor, tillsammans med central kommunnivå där bedöm-
ningsuppdraget förmedlas från, en gemensam undersökningsenhet 
som kännetecknas av en inre struktur i en given kontext.  
 
4.2 Studiens genomförande 
I den förförståelse jag går in med i föreliggande studie, finns kän-
nedom om hur bedömningsuppdraget är formulerat. Utifrån denna 
kännedom har källorna för att samla in empiri valts. Vid genomfö-
randet av den aktuella bedömningen har särskilda anvisningar in-
nehållande beskrivning av hur bedömningsprocessen förväntas ske 
förmedlats från central kommunnivå till de enskilda skolorna. An-
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visningarna kan ses som en uppdragsbeskrivning, vilket är det be-
grepp jag använder i fortsättningen.  

Genom en kombination av empiriskt material görs pedagogernas 
röster hörda på olika sätt, dels genom dokument som pedagogerna 
enligt uppdraget förväntas upprätta och dels genom intervjuer. En 
kombination av olika empiriska material är enligt Yin (1994) för-
enligt med fallstudien.  

Utöver intervjuer med klasslärare och specialpedagoger har vissa 
dokument av relevans för studiens syfte selekterats: 

 
• uppdragsbeskrivning från kommunövergripande nivå till en-

skilda skolor, 
• skolornas sammanställningar av bedömningsresultat med för-

slag på åtgärder på organisations-, grupp- och individnivå, 
• åtgärdsprogram för enskilda elever 

 
I uppdragsbeskrivningen finns anvisningar att den enskilda skolan 
förväntas upprätta ett dokument, här benämnt Skolornas samman-
ställning av resultatet. I dokumentet förväntas respektive skola pre-
sentera åtgärder som planeras på organisations-, grupp- och indi-
vidnivå. Dokumentet ser jag som en viktig källa för studien då det 
framkommer vilka yrkeskategorier som har deltagit i upprättandet 
samt vilken funktion och vilka konsekvenser bedömningen beskrivs 
få i praktiken.  

Då det i uppdragsbeskrivningen anges att åtgärdsprogram ska 
upprättas till följd av bedömningen är det ytterligare dokument 
som är av intresse för studien. Sådana ska enligt uppdraget upprät-
tas för elever som vid bedömningen får resultat på stanine1 1, 2 och 
3. Således ingår även åtgärdsprogram som empiriskt material. Vad 
som studeras är vilka åtgärder som planerats och vem som har an-
svar för olika åtgärder.  

I studien har 14 pedagoger deltagit. Alla arbetar inom den 
kommun som utgör ramen för fallstudien. Pedagoger som deltar i 
                                                   
1 Av engelska standard + nine, standardskala med nio steg, medelvärde 5 och standardavvikelse 1. 
Med ”standard” menas här att skalan är gjord på sådant sätt att poängen direkt kan översättas till 
standardpoäng (z-poäng), dvs poäng som direkt bygger på medelvärde och spridningsvärde i en 
normalfördelning (Egidius, 2005) 
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studien har varit delaktiga i genomförandet av bedömningen, upp-
rättat dokument som en konsekvens av bedömningen samt haft an-
svar för olika åtgärder. Genom studiens intervjuer ges möjligheter 
att följa pedagogernas meningsskapande i den bedömningsprocess 
de är en del av.  

 
4.2.1 Beskrivning av kommunen 
Studien har genomförts i en mindre kommun i södra Sverige. I 
kommunen finns åtta förvaltningar och åtta politiska nämnder, 
varav två riktar sig mot utbildning för barn, ungdomar och vuxna. 
I den för studien aktuella förvaltningen ingår förskola, grundskola 
och socialtjänst för barn och ungdomar upp till 18 år, fördelade på 
tre avdelningar; Förskole-, Grundskole- och Resursavdelning. 
Grundskole- och Resursavdelningen står i fokus för studien. 
Grundskoleavdelningen i sin tur är indelad i elva rektorsområden 
inom grundskolan med sammanlagt 15 skolor. Av dessa är det tolv 
skolor vid nio områden som genomfört den för studien aktuella 
bedömningen. De tolv skolorna som ingår i studien är jämnt förde-
lade mellan landsbygd, kommunens mindre orter samt den större 
tätorten. Det totala upptagningsområdet är socioekonomiskt blan-
dat.  

 
4.2.2 Tidsplan 
I studien har den process följts som startat efter genomförd be-
dömning av läsförståelse i årskurs 4, till och med vårterminen i 
årskurs 5 (se ruta 1). Jag kom vid studiens initiala fas in i en pågå-
ende process, där en del dokument redan var skrivna och åtgärder 
hade påbörjats. Åtgärdsprogrammen har följts från de första som 
upprättats till följd av bedömningen fram till och med de åtgärds-
program som upprättats vårterminen i årskurs 5. En del åtgärds-
program får antas ha avslutats under den period studien pågått. 
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Ruta 1: Tidsplan  
STUDIENS 
ÅR 

1 2 2 3 
 

Studiens 
process 

  Kontakt med  
förvaltning  
Tar del av upp-
dagsbeskrivning, 
skolornas sam-
manställning av 
bedömningsresul-
tatet 
Informerar rekto-
rer 
Tar del av och 
kartlägger åt-
gärds-
programmen 

Intervjuguide upp-
rättas 
Intervjuer påbör-
jas med specialpe-
dagoger 

Intervjuer med 
specialpedagoger 
Intervjuer med 
klasslärare 
Tar del av åt-
gärdsprogram för 
skolår 5 

ELEVENS 
ÅRSKURS  

HT ÅR 4 VT ÅR 4 HT ÅR 5 VT ÅR 5 

Process i 
praktiken 

Uppdragsbeskriv-
ning till skolorna 
Bedömning av 
läsförståelse 
genomförs 
Sammanställning-
ar skrivs och re-
dovisas 
Åtgärdsprogram 
upprättas 

Åtgärdsprogram 
revideras 

Åtgärdsprogram 
revideras 

Åtgärdsprogram 
revideras 
 

 
Som ett första steg i studien valde jag att ta del av förvaltningens 
uppdragsbeskrivning till skolorna samt skolornas sammanställ-
ningar av bedömningsresultatet av läsförståelse. Tillgång till dessa 
dokument fick jag via den centrala organisationsnivån. Det visade 
sig att sju skolor (av nio) inom sex rektorsområden (av nio) hade 
redovisat dokumenten. Åtgärdsprogram och intervjuer som ingår i 
studien är material som har hämtats in från dessa sju skolor. 
 
4.2.3 Dokument  
Enligt Simons (2009) kan dokument bidra till att förstå kulturen i 
det fall som studeras. Via de dokument, skrivna med olika syften, 
som utgör empiriskt material i studien ges i denna studie även möj-
lighet att utifrån olika aspekter följa den process som studeras. 
Merriam (1994) tar upp frågan om vilken kontext dokument är 
skrivna i samt deras närhet till verksamheten i det fall som stude-
ras. De empiriska dokument som används i denna studie har till-
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kommit på skolnivå efter anvisningar från central kommunal orga-
nisationsnivå, det vill säga inom den kontext där frågeställningen 
hör hemma. Dokumenten har upprättats i samband med den aktu-
ella bedömningsprocessen och inte med avsikt att ingå i studien. 
Således kan de uppfattas som autentiska material som tillkommit i 
en pågående process. De flesta dokumenten var redan upprättade 
innan undersökningen påbörjades, därmed har jag inte med min 
närvaro kunnat påverka innehållet. Undantag kan vara de eventu-
ella åtgärdsprogram som upprättades efter intervjuernas genomfö-
rande. Medveten om detta valde jag att i samband med intervjuer-
na informera om avsikten med att följa åtgärdsprogrammen över 
tid. Informationen berörde avsikten att via åtgärdsprogrammen er-
hålla deskriptiv information.  

Vad jag haft möjlighet att påverka gällande dokumenten är det 
sätt jag valt att analysera materialet på, samt hur jag använt do-
kumenten i förhållande till innehållet i intervjuerna.  

 
Åtgärdsprogram 
För att svara mot studiens syfte har åtgärdsprogram utgjort en del 
av det empiriska materialet. Enligt uppdragsbeskrivningen ska sko-
lorna upprätta åtgärdsprogram för elever som inte når tillfredsstäl-
lande resultat enligt den gräns som den centrala organisationsnivån 
formulerat. Totalt är det cirka 230 elever som har omfattats av be-
dömningen. Av dessa har åtgärdsprogram upprättats för cirka 50 
elever.  

Åtgärdsprogrammen har inhämtats i två omgångar. Första till-
fället var under studiens första del under år 2 och det andra tillfäl-
let cirka 1,5 år senare, det vill säga under studiens år 3 (se ruta 1). 
Vid första tillfället bad jag om att få ta del av samtliga åtgärdspro-
gram som upprättats i samband med bedömningen. Avsikten var 
att kartlägga den totala omfattningen av åtgärdsprogram. I slutet 
av vårterminen när eleverna gick i årskurs 5 togs ny kontakt för att 
få ta del av åtgärdsprogram från elevernas årskurs 5 (studiens år 
3). Före inhämtandet lämnades skriftlig information till berörda 
vårdnadshavare om studien samt en förfrågan om samtycke till att 
jag fick ta del av åtgärdsprogrammen. Denna information förmed-
lades genom pedagogerna. Av de 50 elever där åtgärdsprogram 
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hade upprättats ställdes, efter samråd med specialpedagogerna, för-
frågan om samtycke från föräldrarna till 42 elever. Att inte förfrå-
gan ställdes avseende alla 50 elever beror i några fall på att elever 
flyttat, i några fall på andra faktorer. Av 42 förfrågningar har 31 
svar erhållits, varav 26 har gett och fem har inte gett sitt samtycke. 
Således är det åtgärdsprogram som berör totalt 26 elever, med start 
höstterminen årskurs 4 och längst till och med vårterminen i 
årskurs 5, som kommer att ingå i studien det vill säga med ett bort-
fall på 16 elever. Åtgärdsprogrammen som berör de 26 eleverna är 
jämnt fördelade över de fem rektorsområden som omfattas av stu-
dien. Från en av skolorna vid ett rektorsområde har samtycke läm-
nats för endast en elev av fem.  

 
4.2.4 Intervjuer 
Intervjuer har genomförts med klasslärare och specialpedagoger då 
det är dessa professioner som deltagit och samarbetat i bedöm-
ningsprocessen. Avsikten har varit att studera de olika pedagoger-
nas syn på bedömningsprocessen, hur de beskriver sina upplevelser 
och hur de utvecklar sitt eget perspektiv. Att genomföra intervjuer 
med personer med olika funktioner, ger en möjlighet att beskriva 
en organisation, eller som i det här fallet, beskriva processer inom 
en organisation (Thomsson, 2002).  

Då jag i studien vill bidra med intervjupersonernas beskrivningar 
av sina upplevelser relaterat till bedömningsprocessen har intervju-
erna haft formen av kvalitativa intervjuer. Avsikten har varit att 
erhålla vardagliga beskrivningar från personer som är delaktiga i 
processen. Med avsikt att erhålla information kring olika teman 
utfördes semistrukturerade intervjuer. Specialpedagoger och klass-
lärare har setts som nyckelpersoner i den process som studeras. 
Förfrågan om deltagande i studien har ställts till totalt sex special-
pedagoger och tolv klasslärare. Intervjuerna som ingår i studien är 
totalt 14 till antalet, fördelade på sex specialpedagoger respektive 
åtta klasslärare. Att inte alla tillfrågade deltar beror i något fall på 
att pedagogerna på eget initiativ valt ut en representant från arbets-
laget att delta i intervjun. Pedagoger från sex av sju skolor finns 
representerade i intervjuerna. För den sjunde skolan, där jag själv 
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varit verksam, har valet gjorts att inte genomföra några intervjuer, 
däremot ingår dokument från denna skola i studien.  

Inför intervjuerna har en guide med specifika teman upprättats. 
Uppdragsbeskrivningen och dokumentet ”Skolornas sammanställ-
ning av resultatet” har utgjort grund för denna intervjuguide. 
Samma guide har använts för intervjuer med både specialpedago-
ger och klasslärare. Varje intervjuperson har informerats skriftligt 
angående undersökningens syfte och upplägg. Därutöver har full 
konfidentialitet garanterats, därav redovisas ej någon privat infor-
mation som skulle kunna identifiera undersökningspersonerna. In-
tervjuerna har spelats in på diktafon vilket har möjliggjort att jag 
som intervjuare kunnat koncentrera mig på ämnet och själva mö-
tet, men också för att ha tillgång till hela berättelser i transkriberat 
format i påföljande analysarbete. I avsikt att kunna följa pedago-
gernas upplevelse av bedömningsprocessen har intervjuerna skett 
retrospektivt. Intervjuerna syftar tillbaka på bedömning av läsför-
ståelse som genomfördes när eleverna gick i år 4. Vid retrospektiva 
intervjuer är det viktigt att reflektera över hur tidigare erfarenheter 
och kunskaper påverkar människors berättelser. Ett flertal special-
pedagoger har till exempel erfarenhet av kommunövergripande be-
dömning även genom tidigare arbete som klasslärare. En del peda-
goger har några få års erfarenhet av kommunens bedömningspro-
gram, andras sträcker sig tillbaks till mitten av sjuttiotalet.  

Alla intervjuer har transkriberats av mig efterhand som de har 
genomförts och har skrivits ut i sin helhet. Transkriberingarna har 
gjorts så ordagrant som möjligt med försök att markera pauser, 
olika bekräftande ljud och hummanden etcetera. Utskrifterna ser 
jag som en översättning från talspråk till skriftspråk. De transkri-
berade intervjuerna ska förstås som mitt sätt att skriva ut på, med 
avsikt att erhålla en utskrift som passar för forskningssyftet. 

Alla intervjupersoner har fått erbjudanden om att läsa igenom 
den transkriberade intervjun. De har alla informerats om möjlighe-
ten att göra tillägg eller att ta bort sådant som de anser inte ska 
finnas med i utskriften. Två av intervjupersonerna har valt att göra 
ändringar. Till stor del har ändringarna varit av grammatisk karak-
tär. Samtliga pedagoger har via mail bekräftat att de tagit del av de 
utskrivna intervjuerna.  
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4.3 Bearbetning och analys 
Vid studiens inledningsfas fanns en övergripande frågeställning vil-
ken studien var inriktad mot. Däremot var det inte givet vad som 
kunde utgöra del i det empiriska materialet. I den process där ma-
terial samlats in och analys påbörjats har detta efterhand framträtt. 
Intervjuer med berörda pedagoger och dokument har kommit att 
utgöra studiens empiriska material. Således är det material från 
olika källor som vävts samman för att erhålla en förståelse för vad 
som sker inom det fall som studeras. Vid studiens inledande fas, då 
jag tog del av dokumenten ”Skolornas sammanställning av resulta-
tet” och åtgärdsprogrammen (se ruta 1), påbörjades en första ana-
lys. Analysen utgjorde grund för den intervjuguide, innehållande 
specifika teman som utformades inför intervjuerna. Via dokumen-
ten framkom också vilka personer som kunde tillfrågas om delta-
gande i studien. Valet gjordes att inleda intervjuer med specialpe-
dagoger. Allt eftersom dessa intervjuer genomfördes växte nya per-
spektiv fram som delvis påverkade kommande intervjuer med 
klasslärare. Som exempel kan nämnas temat åtgärder där tyngd-
punkten i samtalen kom att omfatta olika nivåer. För specialpeda-
goger kom det att handla en hel del om åtgärder på individnivå och 
för klasslärarnas del kom det till stor del att handla om de åtgärder 
som eventuellt har skett på gruppnivå. Ett annat tema som klasslä-
rare kom att lägga mer tyngdpunkt på handlade om upplevelsen av 
klasslärares och specialpedagogers uppdrag i arbetet med elever 
som bedöms vara i behov av särskilt stöd. Allt eftersom intervjuer-
na genomfördes lyssnade jag igenom ljudupptagningarna och de 
transkriberades i stort sett ordagrant. Varje transkriberad intervju 
analyserades från början enskilt i avsikt att finna teman. Olika te-
man som framträtt i de enskilda intervjuerna sammanfördes med 
det totala intervjumaterialet. Därefter analyserades gemensamma 
teman fram för hela intervjumaterialet. I förhållande till dessa te-
man har en variation i materialet framträtt i analyserna. Tillväga-
gångssättet vid analys under den process materialet samlats in kan 
närmast beskrivas vid ett induktivt angreppssätt, då utgångspunkt 
tagits i det empiriska materialet utan påverkan av hypotes eller teo-
ri (Genoe Mc Laren, 2009).  
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De teman som framträtt i intervjumaterialet har i den fortsatta 
analysprocessen kunnat hänföras till teoretiska begrepp. Dessa be-
grepp har härefter utgjort studiens analysbegrepp. Tillvägagångs-
sättet i det fortsatta analysarbetet kännetecknas av ett abduktivt 
tillvägagångssätt. Vid ett dylikt tillvägagångssätt är avsikten att i 
en växelverkande process, mellan det empiriska materialet och teo-
ri söka mönster och förståelse (Alvesson & Sköldberg, 1994). Fort-
sättningen av analysarbetet, där det sammanlagda materialet ana-
lyserats, kan beskrivas i tre steg.  

I det första steget har begreppet bedömningens didaktik varit 
centralt för tolkning och förståelse av bedömningsprocessen. De 
didaktiska frågorna vem, vad, varför och hur har använts som ana-
lysbegrepp. I det andra steget har bedömningens konsekvenser fo-
kuserats. Begrepp som använts som analysbegrepp är åtgärdsnivå-
er; organisation, grupp och individ samt därutöver begrepp inom 
det specialpedagogiska fältet. Steg ett och två utgör studiens resul-
tat och redovisas i kapitel 5, 6 och 7. Resultatredovisningen har de-
lats in i olika rubriker vilka utgör de övergripande teman som 
framkommit vid analysen. Steg tre kännetecknas av kontextens be-
tydelse för vad som sker i bedömningsprocessen. Förståelse för be-
dömningens komplexitet och dilemman har sökts i begreppen per-
formativitet och löst kopplade system.  

Citat som används i resultatredovisningen är valda med avsikt 
att synliggöra de olika teman som framträtt i materialet. I vissa fall 
utgör citaten den variation som framträtt i materialet. Då citat från 
intervjuer används i resultatet har valet gjorts att endast ange om 
det kommer från klasslärare (KL) eller specialpedagog (SP). När 
jag i uppsatsen väljer att skriva ”pedagogerna upplever” är det ett 
genomgående synsätt hos pedagogerna. Varken namn eller kön på 
intervjupersoner förekommer. Om citaten kommer från dokument 
markerar jag det med (Dok.). 

De analysbegrepp som slutligen använts är:  
 

• bedömningens didaktik; vem, vad, varför och hur 
• åtgärdsnivåer organisation, grupp och individ 
• begrepp inom det specialpedagogiska fältet 
• bedömningens komplexitet och dilemman  
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• performativitet 
• löst kopplade system 

 
4.4 Etiska frågor 
Uppdraget kring bedömningen är känt av mig och i praktiken har 
jag gjort min subjektiva tolkning av uppdraget. Jag gick in i studien 
med en kritisk hållning till bedömningsuppdraget och de konse-
kvenser jag kunnat se i praktiken. Dokument som jag själv varit 
delaktig i konstruktionen av ingår i studien. Några av intervjuper-
sonerna har jag mött tidigare, först i min funktion som klasslärare 
och sedan i min funktion som specialpedagog. Konsekvenserna av 
det kunde jag märka under några intervjuers inledande fas. Som 
exempel kan nämnas att någon pedagog ville förmedla kollegiets 
samlade bild av bedömningsmaterialet med en föreställning om att 
jag skulle förmedla denna bild vidare till central kommunnivå. Det 
som berättas i intervjuerna påverkas av intervjupersonernas före-
ställningar om det fenomen som studeras, förhållandet till mig som 
intervjuare och hur den egna situationen ser ut. Med detta som ut-
gångspunkt väljer jag, i enlighet med Thomsson (2002), att se på 
materialet som konstruerat inom vissa ramar. Då jag arbetar i 
kommunen och möter intervjupersonerna i olika sammanhang har 
jag valt att tydligt försöka skilja mellan de roller jag har. Som ex-
empel kan nämnas att det finns en tyst överenskommelse mellan 
intervjupersonerna och mig att inte nämna deras deltagande i stu-
dien då vi fysiskt möts i andra sammanhang. Från min sida handlar 
det om löftet om konfidentialitet. I studien har Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (Vetenskapsrådet, 2008) beaktats. Till alla deltagare har 
skriftlig information lämnats om:  

 
• studiens syfte 
• att materialet endast kommer att användas i forskningssyfte 
• att allt material kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga 
• att den som deltar gör det frivilligt och har rätt att dra sig ur 

när som helst under studiens gång 
• konfidentialitet; att namn på personer, klassen, skolan och 

kommunen ej kommer att användas i studien. 
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Åtgärdsprogram är en offentlig handling. Trots det gjorde jag av 
etiska skäl valet att be om föräldrarnas medgivande till att använda 
åtgärdsprogram i studien. Medgivandet från föräldrar har jag fått 
skriftligt. Efter samråd med pedagogerna på respektive skola kom 
vi fram till att det bästa var om information angående studien för-
medlades genom pedagogerna.  

Intervjupersonerna har fått ta del av den utskrivna intervjun och 
då skriftligt informerats om möjligheten att göra tillägg eller att 
ändra i texten. Eventuella namn som nämnts under intervjun har 
tagits bort eller ändrats i utskriften. Utöver ovanstående forsk-
ningsetiska principer tar jag ansvar för att de utskrifter som kom-
mer att finnas med i denna text inte ska framställa intervjuperso-
nerna på ett negativt sätt. För att undvika möjligheten att identifie-
ra intervjupersoner har jag valt att inte ange intervjupersonernas 
kön.  

 
4.5 Beskrivning av den aktuella kommunens  
bedömningsprogram  
Avsikten med denna fallstudie är att bidra med kunskaper om en 
bedömningsprocess som startar utifrån ett bedömningsuppdrag 
från central kommunnivå. Bedömningsuppdraget uppfattas som 
externt då det sker på särskilt uppdrag och genomförs utöver de 
bedömningar pedagogerna gör inom ramen för undervisningen.  
I kommunens bedömningsprogram anges vilka bedömningar som 
ska göras i olika årskurser, när i tid dessa ska utföras samt hur do-
kumentationen förväntas gå till. Ansvar för bedömningsprogram-
met har, som tidigare nämnts, kommunens Grundskole- och Re-
sursavdelning. Uppdragsbeskrivningen ser överlag enhetlig ut för 
samtliga bedömningar som genomförs inom kommunen. 
 
4.5.1 Bedömningsprocessen 
Bedömningsprocessen som studerats inbegriper det arbete som på-
går inför, under och efter bedömningen. Efter bedömningens ge-
nomförande anges i uppdragsbeskrivning att bedömningsresultatet 
för varje klass ska redovisas på en särskild resultatblankett. Den 
enskilda skolan uppmanas därefter att göra en analys av bedöm-
ningsresultatet. Analysarbetet ska enligt uppdraget resultera i do-
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kumentet ”skolornas sammanställning av resultatet” vilket till-
sammans med förslag på åtgärder på individ-, grupp- och organisa-
tionsnivå samt respektive grundskolas bedömningsresultat ska re-
dovisas skriftligt till de avdelningar som har det kommunövergri-
pande ansvaret för bedömningshanteringen inom kommunen. I 
uppdragsbeskrivningen står uttalat att bedömningsresultatet ska 
bidra med information till olika nivåer i organisationen. Således 
kommer innehållet i dessa dokument att utgöra grund för såväl de 
enskilda skolornas kvalitetsredovisning som för förvaltningens ge-
mensamma kvalitetsredovisning.  

 
Individbedömning av elever 
För elever, vars resultat ligger på eller under stanine 3, ska enligt 
bedömningsuppdraget en pedagogisk diagnostisering genomföras 
av specialpedagog eller speciallärare. Dessutom anges att åtgärds-
program skall upprättas för elever som har resultat på eller under 
stanine 3. Åtgärdsprogrammen ska upprättas tillsammans med ele-
ven och föräldrarna.  
 
Planering och uppföljning på olika nivåer 
I uppdragsbeskrivningen står uttalat att bedömningsresultatet bör 
få konsekvenser för planering på organisations- och gruppnivå 
samt i undervisningen för enskilda elever. Det förväntas att en ana-
lys av bedömningsresultatet görs och att analysen i sin tur ska ligga 
till grund för planering av åtgärder på de olika nivåerna. Skolorna 
uppmanas att redovisa de föreslagna åtgärderna till central kom-
munnivå. Eftersom ordet bör används kan det uppfattas som en 
rekommendation som skolorna har att förhålla sig till, samtidigt 
som de uppmanas att upprätta och redovisa ett skriftligt doku-
ment.  

 
Intern kontroll 
I uppdragsbeskrivningen anges att en sammanställning av bedöm-
ningsresultatet kommer att göras för alla deltagande skolor. Detta 
sammanlagda bedömningsresultat kommer att ligga till grund för 
en kommunövergripande analys på central nivå. Rektorer tillsam-
mans med sin chef är de som upprättar denna analys. Sammanlagt 
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bedömningsresultat tillsammans med kommunövergripande analys 
beskrivs utgöra underlag för intern kontroll och rapporteras till be-
rörd nämnd. Det kan tolkas som en form av kvalitetskontroll. Men 
vem respektive vad det är som kontrolleras i den interna kontrollen 
framgår inte, ej heller vad som är avsikten med kontrollen.  

 
4.5.2 Bedömningsmaterialet 
Det bedömningsmaterial som används är Diagnostiskt läs- och 
skrivprov (DLS) för årskurs 4-6, delprov läsförståelse. DLS läsför-
ståelse i årskurs 4 har funnits med i kommunens bedömningspro-
gram sedan 2005 och kan i sammanhanget ses som relativt nytt. 
Bedömningsmaterialet som används har mätteoretisk inriktning 
och är standardiserat och normerat i tre riksrepresentativa norm-
grupper elever i årskurs 4, 5 och 6, år 1997.  
 
Diagnostiskt läs- och skrivprov 
Diagnostiskt läs- och skrivprov (DLS) gavs ut i en första version på 
1950-talet. Den version som används i den aktuella kommunen 
omarbetades under åren 1997-1999. För klasserna 4-6 består DLS, 
förutom läsförståelse, av delproven läshastighet, ordförståelse och 
rättstavning. Enligt bedömningsmaterialets anvisningar (Järpsten 
& Taube, 1997) kan DLS ligga till grund för utvärdering och ut-
veckling av den undervisning som bedrivs. DLS beskrivs vidare 
vara diagnostiskt vilket innebär att det används med avsikt att vär-
dera elevers kunskaper. Via bedömningsmaterialet kan en scree-
ning av elevgruppen göras med avsikt att erhålla en allmän bild av 
klassens och enskilda elevers färdigheter. Därutöver anges det även 
kunna ligga till grund för utvärdering och utveckling av den under-
visning som bedrivs. Provet är normerat, vilket innebär att resulta-
tet går att mäta, kvantifiera och bedöma utifrån kriterier och vär-
deringar som har fastställts av den som har konstruerat DLS 
(Pehrsson & Sahlström, 1999). Ett normrelaterat bedömningsin-
strument är utprovat på ett stort antal elever med avsikt att få en 
normgrupps resultat att utgå från (Wedman, 1988). Varje enskilt 
bedömningsresultat relateras därefter till denna normgrupps resul-
tat. Huruvida en elevs bedömningsresultat bedöms vara bra eller 
mindre bra beror således på normgruppens prestationer. I normre-
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laterade mätningar erhålls en variation i resultaten. Bedömningsre-
sultaten fördelas enligt normalfördelningskurvan och varje elevs 
resultat ställs i förhållande till denna (a.a.).  

Avsikten med delprovet gällande läsförståelse anges vara att få 
en uppfattning om elevens förmåga att läsa och förstå olika slags 
texter; skönlitterära texter, text med karaktär av sakprosa och att 
tolka tabeller. För att ringa in olika delar av läsförståelse handlar 
frågorna om att; hitta detaljer i texten; förstå olika uttryck; uppfat-
ta ordningsföljd i en händelse och att dra slutsatser av en text. 
Även elevens förmåga att använda alfabetisk ordning och att tolka 
fakta ur en tabell bedöms. 

 
4.6 Presentation av empiriskt material, analys  
och diskussion 
I detta avsnitt presenteras den struktur som resultat samt analys 
och diskussion presenteras på i kapitel 5, 6, 7 och 8.  

 
• I kapitel 5, Bedömningens vem, vad och varför, redovisas hur 

pedagogerna, med utgångspunkt från bedömningsuppdraget, 
upplever avsikten med den aktuella bedömningen. I slutet av 
kapitlet görs en sammanfattande analys utifrån de didaktiska 
frågorna vem, vad och varför.  

• I kapitel 6, Bedömningens hur, beskrivs pedagogernas upple-
velser av bedömningens hur, dels upplevelserna av hur bedöm-
ningen genomfördes och dels synen på arbetet med analysen av 
bedömningsresultatet. Kapitlet avslutas med en sammanfat-
tande analys av bedömningens hur.  

• I kapitel 7, Bedömningens konsekvenser för elever och under-
visningsmiljö, beskrivs pedagogernas upplevelser av bedöm-
ningens konsekvenser för eleverna och undervisningsmiljön. 
Även här sker en sammanfattande analys i slutet av kapitlet.  

• I kapitel 8 analyseras och diskuteras bedömningens komplexi-
tet samt några av de dilemman som blir följden.  
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5. BEDÖMNINGENS VEM,  
VAD OCH VARFÖR  

I föreliggande kapitel redovisas hur pedagogerna upplever avsikten 
med bedömningen och bedömningsuppdraget. Kapitlet avslutas 
med en analys av pedagogernas upplevelser utifrån de didaktiska 
frågorna vem, vad och varför.  

Inledningsvis beskrivs den kontext pedagogerna upplever att de 
befinner sig i gällande bedömning. Utifrån denna kontext ska pe-
dagogernas syn på bedömningsprocessen förstås. Upplevelserna 
bygger på pedagogernas syn på bedömningar i allmänhet och på 
den för studien aktuella bedömningsprocessen i synnerhet.  

Pedagogerna kommer i kontakt med bedömningsuppdraget ge-
nom sina olika roller som klasslärare eller specialpedagoger. Upp-
draget avseende kommunens bedömningsprogram upplevs på olika 
sätt ha förändrats från sjuttiotalet och fram till i dag. Enligt peda-
gogerna har det exempelvis handlat om förändringar gällande i vil-
ka årskurser bedömningar genomförs och inom vilka områden. Pe-
dagoger som arbetat i kommunen sedan flera år tillbaka upplever 
att de flesta bedömningsmaterialen har bytts ut genom åren. Andra 
exempel på förändringar kan vara hur resultatet förväntas redovi-
sas till central kommunnivå. Pojkars och flickors resultat redovisas 
numera var för sig och även resultatet för elever med annat mo-
dersmål än svenska redovisas separat. Dokumentationen kring be-
dömningarna är ytterligare exempel på förändring. Relativt nytt är 
att en analys av bedömningsresultatet tillsammans med förslag på 
åtgärder på organisations- grupp- och individnivå ska redovisas. 
Därutöver har kravet på att upprätta åtgärdsprogram utökats till 



 

  68 

att omfatta elever som har resultat på eller under stanine 3. Tidiga-
re var gränsen för åtgärdsprogram stanine 2.  

I uppdragsbeskrivningen anges rektor ha det övergripande an-
svaret för administrationen av bedömningen inom rektorsområdet. 
Samtidigt synes detta ansvar, uttalat eller outtalat, vara delegerat 
till specialpedagogerna på respektive område. Att specialpedago-
gerna har ansvaret verkar vara specifikt för de kommunalt initiera-
de bedömningarna. De nationella proven nämns som bedömnings-
tillfällen då klasslärare har, och tar, ett större ansvar.  

Utöver kommunens bedömningsprogram upplever pedagogerna 
genomgående att bedömningar, och då framför allt antalet skriftli-
ga bedömningar inom skolans område, har ökat totalt sett. Ett ut-
ökat antal bedömningar ses som en allmän tendens, såväl kom-
munalt, nationellt som internationellt. En del pedagoger upplever 
att det ökade antalet bedömningar i sin tur har påverkat den ordi-
narie undervisningen. Ett exempel på förändring är att pedagoger-
na numera gör fler skriftliga än muntliga bedömningar. 

 
Det kan vara det som man innan gjorde muntligt om man har 

ett arbetsområde. Så innan var det kanske mer att man testade 

muntligt, men nu är det mer att man testar det skriftligt för att 

verkligen ha på papper att det här, att eleven når de här målen 

som vi satte upp. (KL) 

 

Skriftliga belägg ses som en möjlighet att styrka pedagogernas egna 
bedömningar. 

 
…att man som lärare behöver testa för att ha liksom, veta rik-

tigt att ja, nu kan jag vara säker på att eleven kan det här. (KL) 

 
När bedömningar ökar i omfång upplever pedagogerna att det 
ställs högre krav på dem. Kraven kommer från olika håll och  
upplevs bland annat handla om förväntningar på att fler elever når 
målen. 
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Testerna är ju lite grann att det blir ett bevis, att det är så här. 

Och så vet man att nu har man kommit så långt. Där är mer 

krav på det. (SP) 

Från kommunens sida? (I) 

Ja, och även annars är det ett stort krav på oss. Att få upp bar-

nen lite mer. De ska bli duktigare. (SP) 

 

Att se utfallet av bedömningar som bevis för hur något är tyder på 
att bedömningsresultatet uppfattas stå för en sanning. Bedömnings-
resultatet upplevs vara sanningen om vad eleven kan vid bedöm-
ningstillfället samt bevis för hur pedagogerna klarar sitt uppdrag.  
 
5.1 Pedagogernas syn på bedömningens avsikt 
Pedagogernas upplevelser av bedömningens avsikt har sin utgångs-
punkt i vilka användningsområden pedagogerna ser som möjliga 
för det aktuella bedömningsuppdraget.  

 
5.1.1 Följa elevens utveckling eller finna missade elever 
När pedagogerna med bedömningens avsikt riktar fokus mot ele-
verna går upplevelserna i olika riktningar; att följa elevens utveck-
ling eller att finna icke uppmärksammade elever. 

 
Följa elevens utveckling 
Pedagoger som ser det som viktigt att på något sätt följa och följa 
upp elevens utveckling menar att det ingår i deras uppdrag att 
känna till var eleven befinner sig i sin utveckling. Enligt pedago-
gerna används den kunskap som erhålls om varje elev som under-
lag för planering av undervisning för elevens fortsatta utveckling 
och måluppfyllelse. I bedömningen får pedagogerna en möjlighet, 
bland många andra, att följa en elevs utveckling. Några pedagoger 
ställer sig dock frågande till huruvida det aktuella bedömningsma-
terialet är relevant när det handlar om att följa elevens utveckling. 
Redan på förhand vet de att en del elever inte kommer bedömas ha 
klarat provet. För pedagogerna upplevs det som motsägelsefullt att, 
å ena sidan följa utvecklingen, och att, å andra sidan via bedöm-
ningsresultatet bedöma huruvida eleven är i behov av särskilt stöd 
eller ej. 
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Mm, jag tycker det är viktigt att man följer upp elevernas ut-

veckling på något sätt, men därmed inte sagt att det måste vara 

genom tester. Det kanske ska vara det vid vissa tillfällen. Jag 

tycker inte DLS i fyran är en bra screeningtest på en sådan stor 

grupp. Dels därför att materialet används både från fjärde klass 

och upp till sexan och det är en ganska massiv text man sätter i 

händerna på barnen i fyran. Och man utsätter väldigt många 

för att känna ett misslyckande. Att det var för svårt, att de inte 

kunde så bra. Eftersom det ska ge utslag även för duktiga elever 

även i sexan så är ju testet utformat så. Så det tycker jag inte är 

ett bra valt test. (SP) 

 

För pedagoger som ser bedömning som ett tillfälle att följa elevens 
utveckling är det av vikt att samtliga elever omfattas.  
 

Så det är ju uppföljningar även för de elever som är starka, där 

måste man ju ändå hitta nya mål, andra sorters böcker, man 

kanske … ja, olika grejer som man lägger upp för. (KL) 

 
Finna icke uppmärksammade elever 
Pedagogerna upplever att de redan innan bedömningen hade god 
kännedom om elevernas status gällande läsförståelse. Trots det 
oroar pedagogerna sig för att missa elever som inte förstår innehål-
let i de texter som läses. Pedagogerna upplever att brister i läsför-
ståelse är svåra att upptäcka, särskilt hos elever som läser med god 
avkodning. Att läsa med god avkodning innebär enligt pedagoger-
na inte per automatik att ha en god läsförståelse.  

 
Det finns väldigt många barn som läser väldigt bra mekaniskt, 

och tekniskt klarar avkoda helt perfekt, men de förstår inte vad 

de läser. (SP)  

 

Man kan ju faktiskt upptäcka barn som har en god läsförmåga 

men som har jättedålig läsförståelse. (KL)  

 

Att bedömningen genomförs med avsikt att finna elever som peda-
gogerna tidigare borde uppmärksammat förefaller grunda sig i att 
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det är elevernas kunskap som bedöms. Bedömningsresultat över 
eller under stanine 3 upplevs fastställa vad eleven kan eller inte 
kan. I sin tur anger det huruvida en elev bedöms vara i behov av 
särskilt stöd eller inte.  

Vikten av att via bedömningen uppmärksamma elever i behov av 
särskilt stöd grundar sig i pedagogernas tolkning av sitt uppdrag 
vari det ingår att eleverna ska få det stöd som de behöver och har 
rätt till för möjlighet att nå målen i läroplanen. När särskilt stöd 
kan ges ser pedagogerna att uppdraget gällande måluppfyllelse 
följs. Om någon elev inte uppmärksammas kan det innebära att 
pedagogen inte fullföljer sitt uppdrag. Att bedömningen genomförs 
i årskurs 4 ger möjlighet att i tid planera och sätta in åtgärder för 
elever i behov av särskilt stöd, som tidigare inte uppmärksammats. 
Enligt pedagogerna möjliggör det för fler elever att klara nationella 
prov i årskurs 5 och därmed når fler elever målen. 

 
5.1.2 Förstärka bilden av elevens prestationsnivå 
I samband med bedömningen omvandlas elevens prestation till ett 
kvantitativt underlag, ett underlag som kan fylla olika funktioner. 
En funktion kan vara att låta bedömningsresultatet komplettera 
och stärka pedagogens egen bedömning av elevens prestationsnivå, 
vilket i sin tur kan användas på olika sätt.  

Skolans uppdrag enligt pedagogerna är att eleverna ska utvecklas 
och nå de mål som anges i läroplanen. I samband med att skriftliga 
omdömen har inrättats som ett led i att öka måluppfyllelsen upple-
ver pedagogerna att någon form av stöd behövs för pedagogernas 
egna bedömningar. En funktion pedagogerna upplever att den ak-
tuella bedömningen fyller är att fungera som stöd för pedagogernas 
bedömningar vid upprättandet av skriftliga omdömen.  

 

Och så är det skolans uppdrag att se till att eleverna utvecklas. 

Vi har ju nationella prov och vi har mål som vi ska mäta. Och 

nu ska vi även göra skriftliga omdömen då måste vi ju ha något 

att bedöma utifrån. (SP)  

 

Det kvantitativa underlaget kan även nyttjas som stöd i samtal med 
elev och föräldrar. Ett exempel är att underlaget i form av siffror 
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kan användas för att förstärka pedagogens bild av att en elev be-
döms vara i behov av särskilt stöd.  

 
Här kan eleven verkligen titta: Hur ser det ut för mig när jag 

skriver, vad är det jag behöver träna på. När man väl kommer 

dithän att man gör ett test och visar så kan man ju prata med 

eleven och säga: - Kommer du ihåg vad vi pratade om, hur duk-

tig du är på att läsa men att det är lite svårt att förstå. /…/ Så 

testen är ju bara precis det här för att man ska få ner det på ett 

papper på ett annat sätt. (KL) 

 

Lite mer kött på benen och att man får det lite bekräftat i ett 

test. Även om man kanske vet det innan så har man lite koll där 

och föräldrarna får också… Oftast när man lägger fram det för 

föräldrarna så får man ofta en bra kontakt med dem. Säger att 

det här behöver vi jobba med. - Ja, jag ser här att det inte har 

gått så bra. (KL) 

 
5.1.3 Bekräftelse på vad vi redan vet 
Pedagogerna upplever att de redan innan bedömningen har god 
kännedom om de flesta elevers prestationsnivå gällande läsförståelse.  

 
/…/ men på något vis säger man ju varenda…ja men vad var det 

vi sa, vad var det vi visste, vad var det vi kunde. (KL)  

 
När bedömningsresultatet upplevs som bekräftelse på något peda-
gogerna redan känner till, ifrågasätts anledningen till att bedöm-
ningen görs.  

Kunskap om elevernas utvecklingsnivå erhålls enligt pedagoger-
na via deras egna bedömningar. Således är det är inte bara via 
kommunalt eller nationellt initierade bedömningar som de får kän-
nedom om var eleverna befinner sig i sin utveckling.  
 

Allt finns inte i testen, en del upptäcker vi ju själva. (KL) 

 

Samtidigt upplevs det positivt att via bedömningsresultaten få be-
kräftelse på att tidigare bedömningar stämmer. Vidare blir det en 
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bekräftelse för pedagogerna att de redan tidigare uppmärksammat 
elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd. Tidigare upp-
märksammade elever omfattas då redan av åtgärdsprogram och 
har i de flesta fall även kontakt med specialpedagog. 

 
Vi är ju redan inne i processen med åtgärdsprogram och speci-

alpedagog. (KL) 

 

Jag jobbar förmodligen, förhoppningsvis, med de här eleverna 

som ligger lågt i alla fall. (SP) 

 

När elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd kan få stöd 
genom exempelvis specialundervisning ser pedagogerna att de lever 
upp till uppdraget om alla elevers möjlighet att nå målen. Samtidigt 
ser pedagogerna att det egentligen inte är det aktuella resultatet 
som ska avgöra om en elev ska anses vara i behov av särskilt stöd. 
Bedömningsresultatet bör enligt pedagogerna endast utgöra en del 
av den totala bedömning som utförs.  

 
Visst kan det vara bra men det får… Det är ju som när man gör 

de nationella proven, så är det ju inte bara proven som ska av-

göra om en elev har klarat målen eller inte, det måste vara en 

helhetsbild. (KL) 

 
5.1.4 Indikationer på undervisningens förändring 
Genom bedömningsresultatet erhåller pedagogerna information om 
elevernas prestationsnivå gällande läsförståelse, vilket i sin tur kan 
ge signaler huruvida åtgärder på individ- och gruppnivå behövs. 
Således menar pedagogerna att bedömningsresultatet kan ligga till 
grund för planering och utveckling av verksamheten. Samtidigt 
upplever pedagogerna att den information som framkommer i 
samband med bedömningen redan erhållits via egna bedömningar 
eller exempelvis nationella prov, som även ges i åk 3. Därför menar 
pedagogerna att de redan tidigare har kännedom om huruvida un-
dervisningen behöver förändras.  
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Det är ju bra att ha ett resultat som visar svart på vitt, att så här 

ligger vi till. Och det är inte tillräckligt bra, vi måste jobba vida-

re. På det sättet har testerna en poäng. Men vi får dem från na-

tionella prov också. (SP) 

 

När pedagogerna låter bedömningen ligga till grund för eventuell 
förändring av undervisningen utgår de från bedömningsresultat på 
eller under stanine 3. Om flera elever har resultat under denna 
gräns ses det som en indikation på att något saknas i undervisning-
en och att undervisningen på något sätt kan behöva förändras och 
möjligen utvecklas.  
 

Jag tycker nog att det kan vara en vägvisare också. Det kan ju 

vara att man har missat något./…/Alltså att eleven inte kan, det 

kan ju bero på att man helt enkelt inte har undervisat eller inte 

gått igenom saker och ting, som man borde ha gjort. (KL) 

 

Från några pedagoger finns outtalade förväntningar på att det är 
den undervisning som klasslärarna bedriver på gruppnivå som ska 
förändras.  

 
Det förstärker att oj, vi måste jobba mer med läsförståelse sen 

kommer vi till nästa fråga, vad innebär läsförståelse för lärarna 

som undervisar ute i klasserna. (SP) 

 
Samtidigt ger bedömningsmaterialet i sig inte några anvisningar om 
hur denna förändring kan se ut. Enligt pedagogerna blir konse-
kvenserna på gruppnivå därför ofta ett allmänt uppmärksammande 
av arbetet med läsförståelse. Åtgärder riktade mot enskilda indivi-
der planeras inte på gruppnivå. Det får konsekvenser för elever 
som bedöms vara i behov av särskilt stöd, men som endast kan er-
bjudas undervisning på gruppnivå.  

 
Men det är ju ändå så att när det gäller åtgärderna så blir det 

ändå så att, det här att de elever som har riktigt stora behov, de 

får ju extra stöd av specialpedagogen ett visst antal timmar eller 

vad det är. Men de som ligger så där lite mittemellan där blir 
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det inga andra åtgärder. Det blir liksom inga speciella åtgärder. 

Så har vi i alla fall inte gjort på vår skola, mer än att man gör 

själv i klassen, att man känner att nu måste vi ta tag i det igen. 

(KL)  

 

5.1.5 Underlag för resursfördelning 
En förväntan en del pedagoger har är att bedömningen ska ligga 
till grund för resursfördelning i kommunen. Då skulle skolor, som 
det uttrycks i intervjuerna, med ”lågt resultat” få extra resurser. I 
sin tur skulle det möjliggöra för dessa skolor att ge det stöd som 
eleverna behöver och har rätt till.  

 
Sen hade man ju hoppats att det liksom ledde någonstans, att 

ja, den här skolan ligger jättelågt där, då kanske vi ska göra en 

insats där. (SP)  

 

Utökade resurser förväntas ge möjlighet till mer personal, exem-
pelvis specialpedagoger. De befintliga resurserna upplevs endast 
räcka till särskilt stöd för elever med resultat inom stanine 1 och 2. 
Om det hade funnits tillräckligt med resurser ser pedagogerna att 
fler elever hade kunnat få möjlighet till stöd av speciallära-
re/specialpedagog. Som det är nu upplevs eleverna hänvisade till 
ordinarie undervisning som bedrivs inom klassens ram. 

 
Man känner att resurserna är så begränsade att de som ligger på 

stanine 1 och 2 är ju de som har störst svårigheter, då måste ju 

speciallärarhjälpen och specialpedagoghjälpen främst riktas till 

dem. Så att de som ligger inom stanine 3 blir ju inom klassens 

ram, att man får kanske hitta andra former till dem där. (SP) 

 
Pedagoger som verkat längre i kommunen har tidigare varit med 
om att bedömningar legat till grund för resursfördelning. Någon 
pedagog tror alltjämt att lägre bedömningsresultat genererar mer 
resurser medan andra upplever att en förändring skett. När be-
dömningen inte längre synes fylla denna funktion har avsikten med 
bedömningen blivit otydlig för pedagogerna. 
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Vi har inte fått mer resurser till klassen trots att man säger att 

svårigheterna är så stora. Det har inte medfört något, och det 

borde det. Nu när vi rapporterar det till kommunen så borde 

det ju ha genererat lite. Så var det förr, men det är det inte läng-

re. (SP) 

Nej. (I) 

Så är det inte. Tyvärr så finns ingenting att få. (SP) 

 

I stället för centralt fördelade resurser, såsom en del pedagoger 
upplever att det varit tidigare, ser pedagogerna att det blir varje en-
skild skolas ansvar att hantera den information som bedömningen 
kan ge. Användningen av bedömningsresultatet på central kom-
munnivå upplevs vara reducerad till en kvalitetsmässig jämförelse 
mellan skolor.  

 

Från början var det ju resurstilldelningen. Såg man att det fanns 

flera elever med läs- och skrivsvårigheter så fick ju den skolan 

större resurser så att säga, resurstilldelningen blev större. Men 

så är det inte idag, varje skola sköter ju sitt så det syftet finns ju 

inte längre. Skolpsykologerna hade ju en liten extrapott öron-

märkta timmar för barn med stora, särskilda behov, men det 

finns ju inte idag heller. Allting är inkludering och är rektors 

ansvar nu så kommunens /…/ ja, det enda är väl att man får 

överblick över hur kommunens skolor förhåller sig till var-

andra. (SP)  

 

Att pedagogerna ställer inkludering i relation till resursfördelning 
hänger samman med en plan för grundskolan som utarbetats på 
central kommunnivå. Det uttrycks en intention om att inkludering 
i fysisk och psykisk miljö ska råda. I samband med denna intention 
upplever pedagogerna att resurstilldelningen har förändrats. Extra-
resurser fördelas inte längre till skolorna. Istället ser pedagogerna 
att det blir den enskilda skolans ansvar att inom ramen för ordina-
rie budget leva upp till att eleverna får det stöd de anses behöva 
och ha rätt till. För pedagogerna blir planen om inkludering ett 
motiv från central kommunnivå att inte tillskjuta fler resurser. 
Samtidigt upplever en del pedagoger att det på den enskilda skolan 
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är åtgärder för annan problematik som prioriteras framför åtgär-
der vid läs- och skrivsvårigheter. Åtgärder i form av extra resurser 
upplevs främst planeras när det handlar om elever som upplevs 
vara utagerande.  
 

Ska jag vara ärlig så om det händer någonting på organisa-

tionsnivå på skolan så är det oftast mer som … nu då när denna 

klass fick en extra resurs så valde vi att dela klassen för att där 

är rätt så stökigt och bökigt. Så det behöver delas på av den or-

saken. Även om en hel del elever behöver hjälp med till exempel 

läs- och skriv, så är det inte därför som resursen finns här. Utan 

oftast så är det någonting sådant då. Eller att någon får assi-

stent eller att någon liten grupp bildas, så är det för att det är … 

ja, utagerande elever eller så som gör att det är… (KL) 

 

5.1.6 Göra jämförelser mellan skolor 
Pedagoger upplever det som att det finns intresse på central kom-
munnivå att få kännedom om elevgruppens prestationsnivå. 
 

För det är väl ändå så att kommunen ville ha någon form av 

bekräftelse på hur eleverna i kommunen låg. (KL)  

 

Resultatunderlaget upplevs ge möjlighet för tjänstemän på central 
kommunnivå och för politiker inom den aktuella nämnden att få 
kännedom om resultat på elevgruppsnivå, samtidigt som de får till-
fälle till insyn i bedömningsresultat på lokal skolnivå. Därmed kan 
jämförelser av bedömningsresultatet mellan skolor göras. 

 
Ja, men det är väl för att man ska ha ett instrument, man jäm-

för ju skolorna. Det kan man ju göra. (SP) 

 

När analys av bedömningsresultatet i dokumentet ”Skolornas 
sammanställning av resultatet” redovisas till central kommunnivå 
upplevs det ge möjlighet för tjänstemän och politiker till insyn i, 
och granskning av, pedagogernas arbete. Därmed upplevs den ex-
terna bedömningen utgöra kontroll av huruvida pedagogerna lever 
upp till uppdraget att eleverna utvecklas och når målen. Om peda-
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gogerna inte lever upp till uppdraget ses granskningen ligga till 
grund för planering av utvecklingsinsatser på central kommunnivå.  
 

Man kan också se, kan vi göra förbättringar ute på områdena, 

vad behöver vi, vilka områden behöver vi förstärka kring. Och 

då är ju språket ett sådant område som man satsar på. Så på det 

viset blir det ju synligt. När man har det svart på vitt med siff-

ror så blir det synligt och det är ju bra att kunna göra jämförel-

ser mellan områdena. (SP)  

 

5.2. Pedagogernas tilltro till bedömningen 
Pedagogernas sätt att se på bedömningens avsikt synes vara för-
knippad med tilltron till vad bedömningen kan leda till. Å ena si-
dan finns en stark tilltro till bedömningen och å andra sidan menar 
pedagoger att bedömningen inte fyller så stor funktion.  

För en del pedagoger finns en stark tilltro till att bedömningsre-
sultaten visar elevernas verkliga prestationsnivå. En tillit finns till 
kvantitativa värden som ett objektivt sätt att visa hur något är. De 
kvantitativa värdena uppfattas därmed stå för en sanning (Dahl-
berg, Moss & Pence, 2001), i detta fall en sanning om elevernas 
förmåga gällande läsförståelse. Bedömningsresultatet uppfattas 
därmed som bevis på om eleven har en god läsförståelse eller ej. 
Tilltron till bedömningen handlar i sådana fall om att pedagogerna 
får information som fastställer vilka elever som ska bedömas vara i 
behov av särskilt stöd. När elever i behov av särskilt stöd är identi-
fierade finns förväntningar om att bedömningsresultatet ska ligga 
till grund för resursfördelning i kommunen. Förväntningar finns 
även om att via kvantitativa värden förstärka pedagogernas egna 
bedömningar. Det är bilden av elevernas prestationsnivå som för-
stärks vilket kan användas för att påvisa elevens kunskaper i sam-
tal med elev och föräldrar. Ett annat exempel som tyder på en 
stark tilltro till bedömningen är när bedömningsresultatet uppfat-
tas som indikation på om pedagogen har undervisat på det sätt 
som det ska undervisas. Pedagoger menar att andelen elever med 
resultat över eller under stanine 3 visar om undervisningen har va-
rit tillfredsställande eller om undervisningen behöver förändras. 
Även i detta exempel ses bedömningsresultatet stå för en sanning. 
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Tilltron till bedömningen är inte odelat stark vilket visar sig ge-
nom att pedagoger riktar kritik mot densamma. Kritiken riktas 
bland annat mot att resultatet av bedömningen oftast upplevs som 
bekräftelse på vad som redan är känt. Pedagogerna menar att be-
dömningen inte fyller någon egentlig funktion. Att se bedömnings-
resultatet som en bekräftelse på att pedagogen har haft rätt i sin 
bedömning tyder dock fortfarande på att bedömningsresultatets 
kvantitativa värde uppfattas stå för en sanning om elevernas pre-
stationsnivå.  

Pedagoger som ser att bedömningar överlag görs med avsikt att 
följa elevens utveckling ställer sig kritiska till det aktuella bedöm-
ningsuppdraget. Kritiken riktas mot det bedömningsmaterial som 
används då det enligt pedagogerna inte är förenligt med avsikten 
att följa elevens utveckling. Deras tilltro till det aktuella bedöm-
ningsuppdraget är låg.  

 
5.3 Analys av pedagogernas tolkning av  
bedömningens avsikt  
I pedagogernas tolkning av bedömningens avsikt omfattas nivåerna 
individ, grupp och organisation, vilket är förenligt med det be-
dömningsuppdrag pedagogerna haft att förhålla sig till. I bedöm-
ningsuppdraget uttrycks således förväntningar om att låta bedöm-
ningsresultatet ligga till grund för planering på individ-, grupp- och 
organisationsnivå. I takt med att pedagogerna i sin tolkning av be-
dömningens avsikt rör sig mellan de tre nivåerna förändras sättet 
att se på vem som bedömer och vem som blir bedömd, vad det är 
som bedöms samt varför bedömningen görs. Pedagogernas tolk-
ning av bedömningens avsikt kommer här att analyseras utifrån de 
didaktiska frågorna vem, vad och varför.  

 
5.3.1 Bedömningens vem, vad och varför 
Bedömningens didaktiska frågor vem, vad och varför (Vallberg 
Roth, 2010) blir i pedagogernas tolkning av bedömningens avsikt 
nära förknippade med varandra. Om avsikten med bedömningen 
exempelvis är att se vad eleverna kan, blir svaret på frågan vem 
som blir bedömd eleven. Intressant blir även ”vem som ska göra 
bedömningen av vem, och för vem” (Skolverket, 2010, s. 30). Så-
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ledes kan frågan vem handla både om vem som blir bedömd och 
vem som gör bedömningen (Vallberg Roth, 2010; Skolverket, 
2010). Bedömningens vad handlar i detta förenklade exempel om 
att det är elevens kunskap som kontrolleras och bedömningens var-
för om att kontrollera elevernas kunskap i avsikt att få kännedom 
om vad eleven kan.   

 
Utgångspunkt i eleverna, elevernas utveckling och kunskaper 
När pedagogernas tolkning av bedömningens avsikt tar sin ut-
gångspunkt i eleverna, elevernas utveckling och kunskaper fram-
träder delvis gemensamma nämnare gällande bedömningens vem; 
det är pedagogerna som genomför bedömningen och det är elever-
na som bedöms. Däremot skiljer synsätten sig åt gällande vilka ele-
ver som hamnar i fokus, vad det är som bedöms och varför be-
dömningen genomförs. Enligt Lundahl (2007) är kunskapssyn och 
syn på bedömning nära förknippat med vartannat. Att se bedöm-
ningen som ett tillfälle att följa elevens utveckling eller som ett till-
fälle att finna icke uppmärksammade elever kan förstås som ytter-
ligheter i pedagogernas synsätt avseende bedömning, ytterligheter 
som har sin grund i olika kunskapssyn och syn på bedömning. I 
ruta 2 nedan illustreras hur bedömningens vem, vad och varför på-
verkas av pedagogernas tolkning av bedömningens avsikt.  

 
Ruta 2. Pedagogernas bild av bedömningens vem, vad och varför 
med utgångspunkt i eleverna. 

Avsikt Vem Vad Varför 

Följa elevers 
utveckling 

Pedagogerna 
bedömer alla 
elever 

Var elever be-
finner sig i sin 
läsutveckling 
gällande läs-
förståelse 

För att erhålla 
stöd för kom-
mande plane-
ring av under-
visning 

Finna icke 
uppmärk-
sammade ele-
ver 

Pedagogerna 
bedömer alla 
elever  

Elevernas sta-
nineresultat på 
DLS gällande 
läsförståelse 

För att finna 
elever i behov 
av särskilt stöd 
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När avsikten med bedömningen anses vara att följa elevens ut-
veckling (se ruta 2) innefattas pedagogerna och eleverna i den di-
daktiska frågan vem. Pedagogerna genomför bedömningen och 
eleverna blir bedömda. Med tanke på vad det är som bedöms och 
varför bedömningen görs är det för pedagogerna av vikt att samt-
liga elever omfattas. Vad pedagogerna avser att bedöma är var 
varje elev befinner sig i sin läsutveckling gällande läsförståelse. 
Med denna kännedom om elevernas läsutveckling kan nya mål 
upprättas för varje elev. Bedömningens varför handlar då om att 
låta den kunskap som erhålls om varje elevs läsutveckling ligga till 
grund för kommande planering gällande fortsatt arbete för att ut-
veckla elevernas läsförståelse. Under förutsättning att pedagogen 
utgår från målen i läroplanen kan bedömningen således utgöra 
stöd för att utforma en undervisning som bygger vidare på målen i 
läroplanen (Korp, 2011). Centralt i det sociokulturella perspekti-
vet är dels synliggörandet av lärandeprocessen och dels att låta 
kunskapen om elevernas utvecklingsnivå utgöra underlag för 
kommande planering av undervisning (Gipps, 1999), vilket peda-
gogernas kunskapssyn kan relateras till. Bedömningens fokus rik-
tas därmed mot individnivå men med avsikt att medföra konse-
kvenser på verksamhetsnivå. 

Med intentionen att bedömningen görs för att finna icke upp-
märksammade elever (se ruta 2) innefattas även här såväl pedago-
ger och elever i den didaktiska frågan vem. Det är pedagogerna 
som gör bedömningen och det är eleverna som bedöms. Enligt be-
dömningsuppdraget ska samtliga elever genomföra provet men be-
dömningen som följer därefter handlar om huruvida eleverna når 
uppställt kriterium eller ej. Elever som ej bedöms nå uppställt kri-
terium stanine 3 är de elever som enligt pedagogerna bör uppmärk-
sammas. Vad som bedöms är således elevernas stanineresultat på 
DLS gällande läsförståelse. Med denna avsikt handlar bedömning-
ens varför följaktligen om att finna fler elever i behov av särskilt 
stöd. Det görs genom att elevernas stanineresultat sätts i relation 
till uppställt kriterium. När kontrollen är gjord finns ett bedöm-
ningsresultat som enligt pedagogerna visar om en elev är i behov av 
särskilt stöd eller inte. Avsikten med bedömningen blir därmed att 
sortera och kategorisera elever.  
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När bedömningens varför handlar om att finna fler elever i be-
hov av särskilt stöd ser pedagogerna att de med det aktuella be-
dömningsmaterialet får kännedom om elevens läsförståelseförmå-
ga. Läsförståelseförmågan uppfattas således som en produkt som 
går att mäta.  

Enligt Wedin (2010) skulle valet av bedömningsmaterial kunna 
ange riktningen mot bedömningens vem, vad och varför. I detta 
fall skulle användandet av ett normrelaterat bedömningsmaterial 
ange riktning mot att det är eleven som är målgruppen för bedöm-
ningen (Pehrsson & Sahlström, 1999). När normrelaterade be-
dömningsmaterial används (i det här fallet DLS) menar Pehrsson 
och Sahlström (a.a.) att det är den enskilda elevens resultat i för-
hållande till normgruppens resultat som bedöms. Med denna kän-
nedom om eleverna ses det som möjligt att synliggöra vilka elever 
som är i behov av särskilt stöd. Varför bedömningen görs riktas 
således mot att finna elever i behov av särskilt stöd.  

Att uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd innebär enligt 
pedagogerna i studien en möjlighet för dem att fullfölja sitt upp-
drag. När elever i behov av särskilt stöd är uppmärksammade är 
det möjligt för pedagogerna att planera och sätta in åtgärder, med 
intentionen att fler elever ska ha möjlighet att nå målen.  

 
Utgångspunkt i pedagogerna och pedagogernas arbete 
När avsikten med bedömningen utgår från eleverna kan det i peda-
gogernas upplevelser av bedömningens avsikt leda vidare mot pe-
dagogerna och den undervisning som bedrivits. När utgångspunkt 
för avsikten tas i pedagogerna framträder en skillnad gällande vem 
som blir bedömd och vem det är som bedömer, vad som bedöms 
samt varför bedömningen genomförs.  

I pedagog- och undervisningscentrerade sätt att förstå varför be-
dömningen görs, ligger underförstått att resultaten kan ses som ett 
resultat av pedagogernas arbete, dels utifrån den undervisning som 
bedrivits och dels utifrån huruvida pedagogerna i egna bedömning-
ar uppmärksammat elever i behov av särskilt stöd. I förlängningen 
innebär det att pedagogerna är föremål för bedömning. 
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I ruta 3a och 3b nedan illustreras hur bedömningens avsikt, med 
utgångspunkt i pedagogernas bild av eleverna leder vidare mot be-
dömning av pedagogerna och pedagogernas arbete.  

 
Ruta 3a. Pedagogernas bild av bedömningens vem, vad och varför 
med utgångspunkt i pedagogerna. 

Avsikt Vem Vad Varför 

Följa elevens 
utveckling  

Klasslärarna 
blir bedömda  

 
Specialpeda-
goger och 
klasslärare 
bedömer 

Undervis-
ningen på 
gruppnivå 

 
 

För att värdera 
undervisningen  

 
 
När bedömningens avsikt upplevs som motiv för att följa elevens 
utveckling för att erhålla stöd för kommande planering, leder det i 
pedagogernas upplevelser vidare mot att bedömningen görs för att 
värdera den undervisning som bedrivits (se ruta 3a). När undervis-
ningen värderas handlar det dels om att identifiera framgångsfak-
torer och dels om att värdera huruvida något i undervisningen be-
höver förändras och utvecklas. Främst är det undervisning som 
sker inom klassens ram som avses. Då det är klasslärare som 
genomför ordinarie undervisning är det främst de som blir bedöm-
da. Specialpedagogens arbete kan närmast beskrivas som special-
undervisning. Utvärderingen av specialpedagogiskt arbete handlar 
enligt pedagogerna främst om resurser, eller snarare bristen på re-
surser. Innehållet i den undervisning som erbjuds inom specialun-
dervisningen på individnivå diskuteras inte. Istället är det under-
visningen på gruppnivå som lyfts. Då den genomförs av klasslärare 
handlar bedömningens vem som blir bedömd om klasslärare. Un-
dervisningen på gruppnivå bedöms av specialpedagoger och klass-
lärare. Bedömningen sker i samband med analysarbetets genomfö-
rande då bedömningsresultatet analyseras och implementering av 
konsekvenser i skolpraktiken sker. På samtliga skolor upplevs spe-
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cialpedagogerna ha och ta ansvar för analysens genomförande även 
om klasslärare involveras i olika omfattning. 

 
Ruta 3b. Pedagogernas bild av bedömningens vem, vad och varför 
med utgångspunkt i pedagogerna.  

Avsikt Vem Vad Varför 

Finna icke 
upp-
märksamma-
de elever 

Pedagoger-
na blir be-
dömda  

 
Centralt 
placerade 
tjänstemän, 
politiker 
bedömer 

 

Huruvida peda-
gogerna har 
uppmärksam-
mat elever i be-
hov av särskilt 
stöd 

Finna elever i 
behov av sär-
skilt stöd som 
pedagogerna 
inte tidigare 
uppmärksam-
mat 

 
 
När bedömningens avsikt upplevs vara att finna icke uppmärk-
sammade elever menar pedagogerna att bedömningen görs för att 
finna fler elever i behov av särskilt stöd. Samtidigt menar de att 
bedömningens varför handlar om att finna de elever som är i behov 
av särskilt stöd som pedagogerna inte tidigare uppmärksammat (se 
ruta 3b). Vad som bedöms handlar således om huruvida pedago-
gerna tidigare uppmärksammat elever i behov av särskilt stöd. 
Därmed ser pedagogerna att bedömningens vem handlar om peda-
gogerna, det är pedagogerna som bedöms. När pedagogerna ut-
trycker sig om vem de upplever utövar denna bedömning uttrycks 
det i ord som kommunen, de och man, vilket kan förstås som 
tjänstemän på central kommunnivå och politiker inom den aktuella 
nämnden. Pedagogernas upplevelse av bedömningen handlar såle-
des om bedömningen som en bedömning och kontroll av dem själ-
va. Därmed ges bedömningen en kontrollfunktion (Lundahl & 
Öquist, 2002).   
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Utgångspunkt i jämförelse mellan skolor 
Enligt pedagogerna finns det från central kommunnivå intresse av 
att i bedömningsresultatet erhålla ett jämförbart material. Dels för 
att kunna jämföra resultatet mellan olika skolor och dels för att 
kunna göra jämförelser mellan olika år för respektive skola. Vad 
jämförelserna fyller för funktion är dock oklart. En osäkerhet råder 
huruvida det är elever eller pedagoger på olika skolor som jämförs 
och därmed blir bedömda. I ruta 4, nedan, illustreras bedömning-
ens vem, vad och varför med utgångspunkt i avsikten att erhålla ett 
jämförbart material. 
 
Ruta 4. Pedagogernas bild av bedömningens vem, vad och varför 
med utgångspunkt i jämförelse mellan skolor  

Avsikt Vem  Vad Varför 

Erhålla ett jäm-
förbart bedöm-
ningsmaterial 

Skolan, peda-
gogerna 
och/eller ele-
verna bedöms 
av politiker 
inom aktuell 
nämnd och 
tjänstemän 
från central 
kommunnivå  

Hur många 
elever som 
får bedöm-
ningsresultat 
över/under 
stanine 3 

 

Få kännedom 
om elevgrup-
pens resultat 
för möjlighet 
till insyn i en-
skilda skolors 
bedömningsre-
sultat och/eller 
få underlag för 
resursfördel-
ning 

 

 
 
När avsikten med bedömningen upplevs vara att erhålla ett jäm-
förbart material menar pedagogerna att det är oklart vem det 
egentligen är som bedöms. Enligt pedagogerna kan det vara skolan, 
pedagogerna och/eller eleverna som är i fokus. Direkt eller indirekt 
upplever pedagogerna sig dock bli bedömda. Vem det är som be-
dömer ter sig klarare. Enligt pedagogerna är det politiker inom den 
aktuella nämnden och tjänstemän från centrala kommunnivån som 
bedömer. Vad som bedöms är enligt pedagogerna hur många elever 
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som får bedömningsresultat över/under stanine 3. Pedagogerna ser 
stanine 3 som utgångspunkt för jämförelser mellan deltagande sko-
lor. Varför bedömningen genomförs handlar enligt pedagogerna 
om att politiker och tjänstemän önskar få kännedom om elevgrup-
pens resultat i avsikt att få insyn i enskilda skolors bedömningsre-
sultat. Funktionen med detta underlag är dock inte tydlig. Pedago-
gerna menar att bedömningen tidigare handlade om att erhålla un-
derlag för resursfördelning mellan skolorna. Det skulle kunna vara 
en anledning till att lyfta fram elever med låga bedömningsresultat, 
då det i sin tur skulle kunna leda till ökade resurser. Med detta sätt 
att se på varför bedömningen görs är det elevens kunskaper som 
bedöms med avsikt att finna elever som kan vara i behov av sär-
skilt stöd och därmed motivera utökade resurser. Samtidigt, när 
pedagogerna ser att bedömningsresultatet inte längre leder till re-
sursfördelning reduceras avsikten med bedömningen till att bli ett 
jämförelsematerial. Det vill säga ett underlag för möjlighet att jäm-
föra olika skolors resultat. När det inte upplevs som tydligt ställer 
sig pedagogerna frågande till vem det är som bedöms och med vil-
ken avsikt; är det skolan, den enskilda pedagogen eller eleven, och 
dels vem det är som gör denna bedömning. Är det skolan som blir 
bedömd finns möjlighet till jämförelser mellan olika år och därmed 
mellan olika pedagoger på skolan. Är det pedagogerna som be-
döms blir det för pedagogerna angeläget att påvisa såväl elevernas 
svårigheter som att eleverna får stöd och utformningen av stödet. 
Oavsett vem som blir bedömd har pedagogerna intresse av att lyfta 
fram elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd, då deras in-
dividuella resultat visar på ett lägre resultat för skolan.  

När utgångspunkten tas i skolan ser pedagogerna att det är pe-
dagogerna som direkt eller indirekt kontrolleras, antalet elever med 
bedömningsresultat på eller under stanine 3 kan ses som en indika-
tion på undervisningens kvalité. På olika sätt kan det påverka be-
dömningsprocessens fortsättning, det vill säga vilka konsekvenser 
bedömningsprocessen leder fram till på nivåerna organisation, 
grupp och individ.  
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6. BEDÖMNINGENS HUR 

I nära förbindelse med de didaktiska frågorna vem, vad och varför 
finns den didaktiska frågan hur. Med bedömningens hur avses i 
allmänhet med vilka redskap, arbetsformer och uttrycksformer en 
bedömning ska genomföras (Vallberg Roth, 2010). I föreliggande 
kapitel vidgas bedömningens hur till att omfatta hela bedömnings-
processens genomförande och upplevelser kring genomförandet. 
Den beskrivning som ges utgår från pedagogernas upplevelser och 
beskrivningen tar sin början i synen på bedömningsmaterialet 
(DLS), vidare mot genomförandet av provet och avslutas med pe-
dagogernas syn på analysarbetet av bedömningsresultatet. Hur be-
dömningen ska genomföras, avseende vilket bedömningsmaterial 
som ska användas, att bedömningsresultatet ska redovisas samt 
hur denna redovisning ska gå till, finns reglerat i det aktuella be-
dömningsuppdraget. För det analysarbete pedagogerna förväntas 
göra av bedömningsresultatet finns anvisningar om att så ska ske, 
men inte på vilket sätt. Utformningen av de dokument som upprät-
tas till följd av analysarbetet har därför till största del formats av 
pedagogerna på respektive skola.  
 
6.1 Pedagogernas upplevelse av bedömningsmaterialet 
I detta avsnitt beskrivs pedagogernas upplevelse av bedömnings-
materialets innehåll och svårighetsgrad samt i relation till andra 
bedömningsmaterial. Pedagogerna ser det som viktigt och själv-
klart att på något sätt följa och följa upp elevernas läsutveckling. 
Hur detta låter sig göras ser pedagogerna på olika sätt.  
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6.1.1 Texternas innehåll och svårighetsgrad 
Synen på texterna i det aktuella bedömningsmaterialet varierar. 
Allt från en positiv hållning till texterna i sin helhet till en mera kri-
tisk hållning till dem framförs. Svårighetsgraden på texterna är nå-
got som pedagogerna lyfter fram. En del ser att svårighetsgraden 
fyller en funktion då texternas omfång och svårighetsgrad synes 
vara det som leder till en spridning av resultatet. Därmed blir det 
tydligt vilka elever som får bedömningsresultat på stanine 3 eller 
lägre och som räknas vara i behov av särskilt stöd.  
 

Men annars så kan jag ju tycka att tester måste ha ett visst om-

fång, så att man verkligen kan se de som inte klarar sig i det. (KL)  

 

Överlag beskrivs texterna trots allt som omfattande och svåra.  
 

Den är ganska mastig, det är ju rätt så mycket text. (KL) 

 

En annan synpunkt berör graden av elevnära texter. En del peda-
goger upplever inte texterna som tillräckligt elevnära.  

 

Dels så tycker jag inte att texterna alls är bra upplagda, innehål-

let är inte relevant för barnen. Och det har rätt stor betydelse 

om det ska vara intressant från början. (KL)  

 

Samtidigt som texterna innehållsmässigt upplevs ligga långt ifrån 
den aktuella elevgruppen kan vissa texters innehåll ibland ligga för 
nära eleverna. Vid känsliga teman kan det i sin tur påverka elever-
nas uppfattning om texterna negativt. 

 

Då är det en text som handlar om två flickor, varav den ena 

flickan dör i en olycka. Jag tycker först och främst så kan det 

vara väldigt jobbigt för elever som kanske är inne i ett sorgearbe-

te själv, så jag menar, just den biten med sorg och död och såda-

na bitar, jag förstår inte varför man använder sig av det. (KL)  

 

När pedagogerna ger uttryck för olika sätt att se på texternas inne-
håll och svårighetsgrad bygger det i sin tur på olika sätt att se på 
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vad läsning är, hur man lär sig läsa samt hur elevernas läsförmåga 
ska bedömas. Å ena sidan upplevs det som positivt, att eleverna får 
möjlighet att visa om de kan läsa och förstå innehållet i en för dem 
okänd text som ligger utanför deras intresse. 
 

Sen är det olika slags texter de läser där. Det är ju både skönlit-

terär och faktatext. Om blommor är det ju. Det var ju också en 

speciell text tyckte vi. Alltså, det handlade ju mycket om ohyra 

på blommor. Det var ju inte riktigt någon text som låg nära ele-

verna. Det är ju få som har det intresset att de.... Men det är ju 

bra att testa det också, och se hur tar de in en sån text. Så ser 

det ju också ut, att det är inte alltid texter som ligger nära deras 

intressen utan att det är… Man får även läsa andra texter. (SP)  

 

Å andra sidan framförs en negativ syn på bedömningsmaterialet då 
pedagogerna ser det som att svårighetsgrad och innehåll har en ne-
gativ påverkan på elevens möjlighet att klara uppgiften.  

 
/…/ Blir det ointressant direkt blir det också svårt att svara på 

frågorna, man tappar ofta en tråd, man struntar i att läsa hela 

texterna, man går direkt på frågorna för att söka svar istället för 

att man blir fast och läser en hel text och sen tar frågorna. (KL)  

 

Enligt pedagogerna finns det elever som upplever provet som för 
svårt. Det kan vara elever som pedagogerna redan har uppmärk-
sammat och gjort bedömningen att eleverna riskerar att inte nå 
målen gällande läsförståelse. Vid provsituationen ställs pedagoger-
na inför dilemmat att låta redan uppmärksammade elever utföra 
provet. Avsikten med detta ifrågasätts av pedagogerna.  

 

För de barn som redan är svaga, ibland kan jag tänka liksom, 

men vi vet att de är jättesvaga, vi vet att de tycker det är jätte-

jobbigt. Är det rätt att göra det då? För de vet vi ju redan egent-

ligen. Det är viktigast att hitta dem som vi inte vet. (SP) 
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6.1.2 Jämförelse med andra bedömningsmaterial 
Utöver kommunalt och nationellt initierade bedömningar, följer 
pedagogerna elevernas utveckling genom egna bedömningar. Där-
för upplever pedagogerna att de i regel har goda kunskaper om var 
eleven befinner sig i sin utveckling. I pedagogernas egna val av be-
dömningsmaterial för att följa elevernas utveckling framträder oli-
ka riktningar. Ett sätt är att använda material med samma mätteo-
retiska utgångspunkt som det aktuella bedömningsmaterialet.  
 

Men i femman och sexan, ja fyran och uppåt så är det Ängel-

holms läsförståelse och Ekeners 60 ord. Och så gör vi H4 för 

att kolla upp. (SP) 

 
Pedagogernas val av bedömningsmaterial omfattar även andra de-
lar av språket än läsförståelse. Det kan exempelvis handla om att 
bedöma elevernas avkodningsförmåga, elevernas ordförståelse 
samt elevernas stavningsförmåga. 

Ett annat sätt att bedöma elevernas läsutveckling är att använda 
sig av ett läsutvecklingsschema, exempelvis God läsutveckling 
(Lundberg, 2007). Att använda denna form av bedömningsinstru-
ment motiveras med att fler delar av läsutvecklingen ingår och det 
är möjligt att låta bedömningen ske i ett naturligt sammanhang. 

 
Vi har God läsutveckling från Ingvar Lundberg som vi börjar 

med i förskoleklass och följer eleverna läsutveckling. Den är bra 

tycker vi för den går in på både fonologiska förmågan och läs-

förståelse och sen läsning i ett sammanhang och ja, att vara kri-

tisk till sitt eget läsande, att förstå när man läser fel och sätta in 

det i andra sammanhang. (SP) 

 
Även om pedagogerna genom att använda läsutvecklingsschema 
ser det som att de har god kännedom om elevens utveckling,  
beskriver de att resultatet av DLS kan ge ett annat utslag. DLS  
beskrivs som svårare för eleverna än de bedömningsmaterial som 
pedagogerna på egen hand väljer att använda för att följa elevernas 
läsutveckling. Enligt pedagogerna kan det visa sig då elever som via 
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pedagogernas egna bedömningar bedömts nå målen för läs-
förståelse, i samband med DLS bedöms vara elever i behov av sär-
skilt stöd. 

 
Texten är så svår i DLS så det blir svårt att följa upp, eller att 

koppla den till läsutvecklingsschemat. Där är ett sånt glapp i 

texterna som man gör bedömningar utifrån. Även om vi har fått 

fram att nu har vi så många som ligger så högt på läsutveck-

lingsschemat så kommer det här då som en liten pisksnärt. (SP) 

 
Även i jämförelse med nationella prov för årskurs 3 är det skillnad 
i bedömningsresultatet. Enligt pedagogerna fanns elever som be-
dömdes klara nationella prov i årskurs 3 men som sedan i årskurs 
4 inte nådde den gräns som från central kommunnivå angetts som 
”godkändgräns” för DLS.  

 
Jag tycker det är rätt så stor skillnad nu på nationella prov i 

årskurs 3 och detta [DLS min anm.] För vi hade ju de som upp-

nådde målen i årskurs 3 så gott som, men inte gjorde det nu i 

årskurs 4. (SP)  

 

Pedagoger upplever det nationella provet mer positivt än det aktu-
ella bedömningsmaterialet. DLS upplevs som svårare, både vad 
gäller texterna och upplägget då bedömningen genomförs. Inför de 
texter eleverna ska läsa vid nationella prov får eleverna exempelvis 
möjlighet till förförståelse genom att pedagogerna presenterar tex-
ten, allt enligt materialets anvisningar. Dessutom finns bilder i tex-
ten som kan vara ett stöd för läsaren att tolka budskapet. Det finns 
även anvisningar för vilka anpassningar som kan göras och på vil-
ket sätt. Vid genomförandet av DLS ges eleverna inte möjlighet till 
förförståelse inför de texter som läses. Inte heller finns det uppgif-
ter om anpassningar, snarare tvärtom. Från central kommunnivå 
finns riktlinjer om att bedömningen ska genomföras så lika som 
möjligt. Pedagogerna ser det som att anpassningar inte ska göras. 
Trots det beskriver pedagogerna att vissa former av anpassningar 
görs vid genomförandet av provet. 
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6.1.3 Olika sätt att se på bedömning  
Frågan om pedagogernas upplevelse av en bedömnings genomfö-
rande visar sig vara komplex. En och samma pedagog kan framhä-
va bedömningsmaterial med olika teoretiska utgångspunkter som 
lämpliga för bedömning av läsförståelse. Några pedagoger menar 
att en kombination av bedömningsmaterial med olika teoretiska 
utgångspunkter ger större möjlighet till en så sann bild av elevens 
läsförståelseförmåga som möjligt. Därför blir det för en del peda-
goger naturligt att komplettera de bedömningar som görs kontinu-
erligt i undervisningen med bedömningsmaterial med mätteoretisk 
inriktning.  

 
Jag tycker att man kan göra både och. Det här med deras läsut-

veckling det är ju mer en sån här kontinuerlig uppföljning som 

man gör hela tiden. Men ett test, det mäter ju. Det mäter ju på 

något vis mer faktiskt vad de klarar av. Alltså, förstår du hur 

jag menar. Deras läsutveckling har man ju och ser att de går 

framåt och att de kan läsa längre och längre texter. Och det går 

snabbare för dem att läsa. Och det är ju en annan typ av test, 

eller vad man nu ska kalla det för. (SP)  

 

Några pedagoger ser användandet av DLS som en möjlighet att er-
hålla ett värde som talar om vad eleven kan, eller kanske hellre vad 
eleven inte kan.  
 

Alltså sådana tester om de är normerade. Det blir ju rätt så tyd-

ligt där, hur stora svårigheterna faktiskt är eller inte är ju. (KL) 

 

Prov i likhet med det aktuella bedömningsmaterialet ses här som en 
garant för ett objektivt och sant resultat. Därmed impliceras att 
den bedömning pedagogen själv genomför upplevs vara subjektiv 
och skulle då inte ha samma värde som ett bedömningsmaterial 
som uppfattas vara objektivt.  
 

Även om du som lärare tycker att du har koll på vad barnen 

kan och inte kan, och vad de har för behov och så, så blir det ju  
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ändå…så är man ju ändå rätt så subjektiv i att Pelle har så stora 

svårigheter. (KL) 

 

Andra pedagoger riktar kritik mot provet då de menar att det en-
dast kan ge en begränsad kunskap om elevens läsförståelseförmå-
ga. Bedömningsresultat i form av siffror upplevs inte säga något 
om var eleverna befinner sig i sin utveckling. När siffrorna är vikti-
ga finns risken att elevens verkliga förmåga kan komma bort i den 
kvantifieringsprocess som bedömningen medför. Användandet av 
ett normerat prov upplevs som en misstroendeförklaring mot pe-
dagogerna. Istället för att lita på pedagogernas egna bedömningar 
blir siffrorna viktigare. Det finns pedagoger som upplever att siff-
ror utifrån sett uppfattas som någon form av belägg för hur det 
faktiskt ser ut.  

 

Det blir siffror som skrivs ner på ett papper och, ja, om det är 

siffror eller något annat som jag redan kan se innan. Men visst, 

nu har man ju siffror som då lämnas till kommunen. /…/ Om de 

hade frågat mig så hade jag kunnat säga med ord istället. Både 

vad de har för svårigheter men även alltså vad som är på gång. 

För det syns ju inte på siffrorna. (KL) 

 
Med detta sätt att se på den aktuella bedömningen förespråkas 
istället en kvalitativ bedömning av elevernas läsförståelse. Därmed 
skulle det kunna vara möjligt att erhålla en bredare kunskap om 
elevens läsförståelseförmåga, även inkluderat var eleven befinner 
sig i sin utveckling. Om pedagogerna hade mandat att avgöra valet 
av texter skulle pedagogerna kunna anpassa texter utifrån elevers 
läsutveckling.  
 

Jag skulle hellre vilja att jag hittade en text och att vi hade arbe-

tat med den istället. Alltså en text som de har intresse av och 

som de känner att, åh, den här vill jag ta mig igenom. Då hade 

jag kunnat se andra kunskaper som de inte visar i DLS. (KL)  
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En bedömning av detta slag skulle dessutom, enligt pedagogerna, 
utgöra ett mer naturligt inslag i den ordinarie undervisningen.  

I pedagogernas sätt att se på det aktuella bedömningsmaterialet 
framträder således variationer som sträcker sig från en ytterlighet 
till en annan. 

 
6.2 Pedagogernas upplevelse av provets genomförande 
Till största delen genomfördes provet i samarbete mellan klasslära-
re och specialpedagog. Inför provet diskuterades genomförandet 
mellan dessa professioner. Diskussionerna handlade om eventuella 
anpassningar som pedagogerna bedömde behövde göras för enskil-
da elever samt vem av pedagogerna som skulle ta ansvar för vad. 
Mestadels tog klasslärare ansvar för genomförandet av provet i 
helklass medan specialpedagogen, eller annan personal, fanns till-
gänglig för elever som ansågs behöva någon form av anpassning 
vid provtillfället. Vid någon skola tog specialpedagogen ansvar för 
genomförandet av provet för samtliga elever. 
 
6.2.1 Anpassningar vid provtillfället 
Från central kommunnivå finns enligt pedagogerna oskrivna rikt-
linjer som reglerar anpassningar vid provtillfället. Dessa riktlinjer, 
som bland annat baseras på rekommendationer från logopeder, sä-
ger att anpassningar egentligen inte ska göras. I bedömningsmate-
rialets natur ligger att provet genomförs på likadant sätt för alla 
elever. Pedagogerna ställs därför inför dilemmat att eleverna riske-
rar att utsättas för en svår situation. Om eleverna skulle få använ-
da alternativa verktyg skulle de ha större möjlighet att nå uppsatta 
kriterier.  

 
Logopederna säger att man inte ska låta eleverna använda tal-

syntesen, inte skanna texten och få den uppläst. Medan, använ-

der du det i ditt andra arbete dagligdags, så känns det konstigt 

att inte få använda det vid ett testtillfälle. (SP) 

 

Trots dessa riktlinjer gjordes vissa anpassningar vid provets ge-
nomförande på pedagogernas initiativ. Anpassningarna har hand-
lat om att ge elever möjlighet till lugn och ro genom att genomföra 
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provet enskilt, eller att elever har getts möjlighet att läsa texterna 
högt för sig själv.  

 
Dessutom har 4 elever fått läsa 2 av texterna högt för special-

pedagogen men besvarat frågorna efter egen förmåga. (Dok.) 

 
Det är anpassningar som pedagogerna upplever vara inom ramen 
för bedömningsuppdraget. Pedagogerna ser att det, trots dessa an-
passningar, är läsförståelse som bedömts. För andra elever gjordes 
anpassningar som enligt pedagogerna bedömdes vara av den grad 
att det istället för läsförståelse kom att handla om hörförståelse. 
Att eleven fick texterna upplästa ges som ett exempel. När anpass-
ningar gjordes, där pedagogerna ansåg att det inte längre kom att 
handla om bedömning av elevernas läsförståelseförmåga, räknades 
enskilda elevers bedömningsresultat bort i den gemensamma sam-
manställningen. 
 

Eftersom han inte kan läsa har assistenten läst texterna och frå-

gorna för honom. Hans resultat finns ej med i redovisningen ef-

tersom det räknas som en hörförståelse. (Dok.)  

 
Pedagogerna upplever även andra oskrivna regler från central 
kommunnivå, bland annat förväntningar om att alla elever ska del-
ta i bedömningen. När pedagogerna gjort en bedömning att provet 
skulle vara för svårt för en del elever har de tagit beslut om att un-
danta dessa elever från att genomföra provet. Undantagen har 
gjorts för elever som pedagogerna bedömer har så pass stora bris-
ter i svenska språket, eller andra svårigheter, att de inte ville utsätta 
eleverna för provet.  

 
Vi har redovisat att fyra elever inte har deltagit: En flicka från 

annat land har inte deltagit alls på grund av för dåliga kunska-

per i svenska. Tre pojkar har fått läshjälp pga. att de inte klarat 

att läsa texterna själv. (Dok.)  

 

Hon har svårigheter att läsa och förstå så omfattande textmas-

sor, därför lät vi henne avstå. (Dok.) 
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Pedagogerna upplever att de är restriktiva med att undanta elever 
från att ingå i bedömningen. När så skett har det för pedagogerna 
varit angeläget att till central kommunnivå redogöra såväl för de 
undantag att delta i provet som för de anpassningar som gjorts.  

Pedagogernas olika sätt att se på anpassningar vid bedömnings-
tillfället synliggör olika sätt att se på bedömning, läsförståelse samt 
elever i behov av särskilt stöd. En gemensam hållning hos pedago-
gerna är att de vill ge eleverna en ärlig chans att genomföra provet 
på ett så bra sätt som möjligt, därav görs de anpassningar som be-
skrivits ovan. Samtidigt ser pedagogerna olika på vilka anpass-
ningar som är rimliga att göra inom ramen för uppdraget. Å ena 
sidan upplevs det vara elevens rättighet att få använda samma al-
ternativa verktyg vid provtillfället som eleven använder i undervis-
ningen. 

 
För vissa är det faktiskt så att öronen fungerar som ögonen. 

Och vi har haft mycket diskussioner om man gör ett hörförstå-

else eller ett läsförståelse, men vi har ju försökt inse och förstå, 

att de som har en dyslexi eller en läs- och skrivsvårighet, har 

rätt att få det uppläst. (KL) 

 

Å andra sidan upplever pedagoger att eleven måste läsa texten på 
egen hand för att det ska räknas som läsförståelse. 

 
En läsförståelse ska man oavsett om man har en dyslexidiagnos 

eller inte så ska man kunna läsa den för egen maskin och kunna 

förstå och kunna svara på frågorna. (KL) 

 
Omfattningen av anpassningar pedagogerna ser som möjliga att 
göra inom ramen för uppdraget är nära förknippade med pedago-
gernas syn på bedömningens varför. När avsikten med bedömning-
en upplevs vara att få en överblick över hur kommunens skolor 
förhåller sig till varandra, eller att bedömningsunderlaget ska ligga 
till grund för resursfördelning inom kommunen ses det som viktigt 
att provet genomförs på samma sätt över alla skolor. Då behövs ett 
jämförbart material som ger en rättvisande bild. Om det är av vikt 
att alla gör lika ser pedagoger det som att det borde föras en dis-
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kussion mellan berörda personer i kommunen angående vilka an-
passningar som kan vara godtagbara.  

När avsikten istället upplevs vara att följa elevens utveckling el-
ler att få ett underlag för planering av åtgärder på den enskilda 
skolan ses det som självklart att elever som dagligdags använder 
alternativa verktyg har rätt att göra det även vid detta prov. Dess-
utom menar pedagogerna att det är pedagogerna som ska avgöra 
huruvida redan uppmärksammade elever ska genomföra provet el-
ler ej.  
 

6.3 Pedagogernas upplevelse av analysarbetet  
Efter det att provet har genomförts uttrycks i uppdraget att be-
dömningsresultatet ska analyseras, att åtgärder för olika nivåer ska 
planeras samt att dokument av olika slag ska upprättas. Pedago-
gerna ser överlag positivt på att en analys av bedömningsresultatet 
ska göras då det blir en möjlighet till reflektion.  

 
Jag tycker det är positivt när man reflekterar över…Det kanske 

inte blir så mycket på pappret men att man ändå funderar, man 

jämför. Det är ju viktigt att man har någon återkoppling. (SP) 

 

En del i specialpedagogens tänkta ansvar har varit att se till att be-
dömningsresultatet analyseras samt att de dokument som enligt 
bedömningsuppdraget ska göras, upprättats. Hur analysarbetet 
genomförs upplevs på olika sätt av pedagoger från olika skolor. En 
beskrivning som ges är att specialpedagogen utför analysen på egen 
hand för att sedan delge klasslärarna resultatet. Enligt en annan 
beskrivning utför specialpedagogen och klasslärarna analysen till-
sammans. En tredje beskrivning säger att specialpedagogen och 
klasslärarna utför analysen tillsammans efter det att det kvantitati-
va bedömningsresultatet har redovisats för, och diskuterats med, 
hela kollegiet på skolan.  

Avsikten med analysarbetet synes vara att finna och synliggöra 
bakomliggande orsaker till bedömningsresultatet. Utgångspunkten 
vid analys av bedömningsresultatet tas enligt pedagogerna både i 
eleverna och i den undervisning som bedrivits. Pedagogerna ser 
emellertid att diskussionerna till största del tar sin utgångspunkt i 
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eleverna. Det kan handla direkt om eleverna och elevernas resultat 
eller att diskussioner om vad som hittills gjorts indirekt leder fram 
till resonemang om elevernas resultat.  
 
6.3.1 Analysarbete med utgångspunkt i eleven 
När avsikten med uppdraget upplevs vara att bedöma elevernas 
läsförståelseförmåga hamnar elevernas resultat i fokus i analysar-
betet. Antalet elever över eller under den gräns som angetts från 
central kommunnivå blir avgörande för hur bedömningsresultatet 
uppfattas.  
 

Av 50 elever hade 41 elever ett resultat motsvarande stanine 4-

9. (Dok.) 

Av flickorna är det 85 % som ligger över stanine 3. Motsvaran-

de siffra för pojkarna är 70 %. (Dok.) 

4 flickor och 7 pojkar ligger på eller under stanine 3. (Dok.) 

 
Det fortsatta analysarbetet riktas mot de elever som i bedömningen 
får låga resultat. I analysen görs enligt pedagogerna en viss uppdel-
ning mellan flickors och pojkars resultat.  

 
Fyra flickor och sju pojkar ligger på eller under stanine 3. Av 

dessa har en flicka och en pojke annat modersmål. (Dok.) 

 

Att denna uppdelning mellan flickors och pojkars resultat före-
kommer kan bero på att poängresultaten separeras genusmässigt 
när de rapporteras till central kommunnivå. På liknande sätt kan 
resultatet för elever med annat modersmål än svenska skiljas ut 
från elever med svenska som modersmål.  
 

…och nu har det gått igenom att du ska bokföra så att de elever 

som har ett annat modersmål ska man rapportera för sig. (SP)  

 
I analysarbetet blir det viktigt för pedagogerna att både finna bak-
omliggande orsaker till ett lågt resultat och att redovisa de bakom-
liggande orsakerna i dokumentet ”skolornas sammanställning av 
resultatet”. En orsak till ett lågt resultat kan för pedagogerna vara 
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knutet till språkutveckling såsom att bedömas komma igång sent 
med läsningen eller att bedömas vara sen i sin läsutveckling. Att 
elever har annat modersmål än svenska anges som en annan bak-
omliggande faktor. Diagnoser är ytterligare ett sätt för pedagoger 
att förstå orsaker till olikheter i bedömningsresultat. En diagnos 
kan således tolkas som en orsak till ett resultat på eller under sta-
nine 3. 

 
Två av pojkarna med lågt resultat har specifika läs- och skriv-

svårigheter. (Dok.) 

En av dessa har dyslexi. (Dok.) 

 

När det inte varit möjligt att knyta ett lågt resultat till språkutveck-
ling eller en diagnos som direkt handlar om språket, har andra 
bakomliggande faktorer till bedömningsresultatet angetts. Ett lågt 
resultat kan även förstås som en brist hos eleven, exempelvis ele-
vens möjlighet, eller icke möjlighet, till koncentration vid bedöm-
ningstillfället, elevens negativa inställning till läsning, etcetera.  
 

Flickan har underpresterat pga. koncentration, dålig uthållighet 

och ovilja till läsning. (Dok.) 

Några utav pojkarna har inte den uthållighet som krävs för att 

kunna ta till sig innehållet i texterna eller läsa igenom dem. 

(Dok.) 

 

Det framkommer inga bakomliggande orsaker till resultatet som 
kan kopplas till de elever som bedöms ha fått ett bra resultat utan 
fokus är odelat riktat mot elever som bedöms vara i behov av sär-
skilt stöd. 

 
6.3.2 Analysarbete med utgångspunkt i undervisning 
Analysarbetet har gett förutsättningar för pedagoger inom den en-
skilda skolan att diskutera undervisningen. Diskussioner har förts 
kring hur undervisningen har bedrivits, vad som har fungerat bra 
och vad som behöver utvecklas. Att undervisningen värderas ser 
pedagogerna som positivt, dels då det upplevs som viktigt att syn-
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liggöra det arbete som gett positiva resultat och dels för att föra 
diskussioner om planering för fortsatt undervisning.  

 
Vad är det för ett arbetssätt jag har haft? Har det varit fram-

gångsrikt eller? Nu blev det så här, jag har gjort så och resulta-

tet blev så här. Vad måste jag då göra för att de ska höja sig. 

(KL) 

 

När diskussioner om bedömningsresultatet tar sin utgångspunkt i 
undervisningen upplever klasslärare att utvärderingen stor del 
handlar om den undervisning som skett på gruppnivå samt vad 
som kan förändras i denna undervisning.  
 

Man ser det vardagsjobbet som klassläraren gör, för specialpe-

dagogen det är bara enstaka tillfällen. I vårt fall här var det, ja, 

vad är bra att tänka på för att nu är det så många som har det 

på det här viset, och vilka möjligheter man har och vad man 

kan tänka på. (KL) 

 

Den utvärdering som gjorts av specialpedagogiska insatser har en-
ligt pedagogerna mer fokuserat på huruvida särskilda insatser varit 
möjliga att genomföra eller ej, samt i vilken omfattning eleven fått 
ta del av dessa särskilda insatser. Innehållet i det som kan uppfat-
tas som specialundervisning har inte diskuterats. 
 
6.3.3 Upplevelser av analysarbetet 
Bedömningsresultat och analys av detsamma ska enligt uppdraget 
ligga till grund för kommande åtgärder på olika nivåer. De flesta 
pedagogerna upplever att nivåerna som diskuteras i samband med 
analysen omfattar grupp- och individnivå. Samtidigt upplever pe-
dagogerna att allt som diskuteras inte blir synligt i de dokument 
som upprättas. Någon pedagog ser det som att diskussionerna till 
största delen handlar om gruppnivå medan det är individnivå som 
syns i dokumenten. Andra pedagoger upplever det motsatta förhål-
landet. Även genomförandet av analysen upplevs på olika sätt. 
Några pedagoger skulle föredra att analysen fördjupats i fråga om 
pedagogernas arbete. Istället upplever dessa pedagoger att analys-
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arbetet blir ett konstaterande av bedömningsresultatet samt att re-
sultatet förstås utifrån yttre omständigheter som ofta samman-
kopplas med eleverna. Analysarbetet leder då inte till den reflek-
tion kring pedagogens arbete, med utveckling som följd, som öns-
kas. 

 
Sen blir kanske inte diskussionerna på det djupet att var och en 

tänker efter – hur kan jag förändra mig som lärare. Det blir de 

förutsättningar eleverna har, ja, från hemmiljön, att de inte gör 

läxan. Många lärare lägger den analysen utanför sig själv. (SP) 

 

6.4 Analys av pedagogernas syn på bedömningens  
genomförande 
Bedömningens hur, det vill säga genomförande, kan förstås utifrån 
pedagogernas olika sätt att se på bedömningens avsikt. I sin tur 
kan det antas ha sin grund i olika sätt att se på bedömning av för-
mågor i förhållande till synen på kunskap. Bilden som framträder 
kan te sig komplex. Samtidigt som ytterligheter i sättet att se på 
bedömning synliggörs, kan en och samma pedagog ge uttryck för 
ytterligheter avseende synen på bedömning och förespråka både ett 
utvecklingsorienterat och ett mätteoretiskt orienterat bedömnings-
sätt.  
 
6.4.1. Bedömningens hur i relation till bedömningens avsikt 
Ytterligheter i pedagogernas sätt att se på bedömningens hur kan 
hänföras till olika teoretiska utgångspunkter gällande bedömning.  

En av ytterligheterna förespråkar en kvalitativ bedömning där 
pedagogen har möjlighet att anpassa texter utifrån elevens läsut-
veckling. Sättet att se på bedömning kan sammankopplas med sy-
nen på bedömningens avsikt som en möjlighet att följa elevens ut-
veckling (se ruta 5). Bedömningens vem, vad och varför, här mar-
kerad med kursiv stil, har redovisats i ruta 2 (se avsnitt 5.3.1). Fo-
kus i ruta 5 är frågan hur, det vill säga hur pedagogerna menar att 
bedömningen ska genomföras när avsikten är att följa elevens ut-
veckling.  
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Ruta 5. Pedagogernas syn på bedömningens vem, vad, varför och 
hur i avsikt att följa elevernas utveckling 

Avsikt Vem Vad Varför Hur 

Följa elevens 
utveckling 

Pedagogerna 

gör en be-

dömning av 

alla elever 

Var eleven 

befinner sig 

i sin utveck-

ling gällan-

de läsför-

ståelse 

För att er-

hålla stöd 

för kom-

mande pla-

nering av 

undervisning 

Kvalitativ be-
dömning kon-
tinuerligt i un-
dervisningen 

 
 
Om bedömningens avsikt skulle vara att följa elevens utveckling 
ställer sig en del pedagoger kritiska till det bedömningsmaterial 
som används. De menar att det är en annan form av bedömnings-
material som bör användas för möjlighet att erhålla stöd för kom-
mande planering av undervisning. Bedömningens hur, menar de, 
borde istället ha formen av kvalitativa bedömningar vilka i sin tur 
skulle ske kontinuerligt i undervisningen. Utifrån synen att bedöm-
ningar görs för att få stöd för fortsatt utveckling av undervisning 
menar pedagogerna att bedömningar har en pedagogisk avsikt. Av-
sikten att följa elevens utveckling stämmer väl överens med den 
framställning Black och William (2009) ger av formativ bedöm-
ning; det handlar om att fastställa var eleven är i sitt lärande, vad 
eleven kan nå och vad som behövs för att komma dit. Newton 
(2007) menar att det inte är bedömningsmaterialet i sig som är av-
görande om bedömningen blir formativ eller summativ. Pedago-
gerna i denna studie ser dock inte möjlighet att använda DLS i ett 
formativt syfte. När pedagogerna beskriver sin syn på kvalitativ 
bedömning talar de också om möjligheten att anpassa exempelvis 
texter efter elevens utveckling. Vid kvalitativa bedömningar är det 
möjligt. De anpassningar pedagogerna menar kan göras överens-
stämmer med förutsättningar Klingner (2004) menar behöver upp-
fyllas vid bedömning av läsförståelse.   

Den andra ytterligheten tar avstamp i en mätteoretisk tradition. 
Pedagogerna menar att det med normerade mätmaterial är möjligt 
att göra en objektiv bedömning av elevernas kunskap (se Jönsson, 
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2010). I det här fallet skulle bedömningsresultatet således innebära 
ett bevis på elevens faktiska läsförståelseförmåga. Detta sätt att se 
på bedömning kan förknippas med avsikten att finna elever i behov 
av särskilt stöd (se ruta 6). Bedömningens vem, vad och varför, 
markerad med kursiv stil i ruta 6, se ruta 2 (avsnitt 5.3.1). I ruta 6 
fokuseras frågan hur, det vill säga hur pedagogerna menar att be-
dömningen ska genomföras när avsikten ses vara att finna elever i 
behov av särskilt stöd.  

 
Ruta 6. Pedagogernas syn på bedömningens vem, vad, varför och 
hur i avsikt att finna icke uppmärksammade elever 

Avsikt Vem Vad Varför Hur 

Finna icke 
uppmärksammade 
elever 

Pedagoger-

na gör en 

bedömning 

av alla ele-

ver 

Stanine-

resultat på 

DLS gäl-

lande läs-

förståelse 

För att fin-

na elever i 

behov av 

särskilt 

stöd 

Bedömning 
med mätte-
oretisk in-
riktning 

 
 
När avsikten med bedömningen ses vara att finna elever i behov av 
särskilt stöd upplevs det aktuella bedömningsmaterialet vara rele-
vant. Genom att använda ett bedömningsmaterial med en mätteo-
retisk inriktning (hur) menar pedagogerna att det är möjligt att 
göra en bedömning av alla elever (vem). Vad som bedöms är ele-
vernas stanineresultat på DLS gällande läsförståelse. Via stanine-
resultatet menar pedagogerna att det är möjligt att identifiera ele-
ver i behov av särskilt stöd (se avsnitt 5.3.1). Pedagogerna ser olika 
anledningar till vikten att finna elever i behov av särskilt stöd. En 
anledning är att eleverna ska erhålla det stöd de behöver och har 
rätt till. En annan anledning handlar om att erhålla ett jämförbart 
material för kommunen, vilket i förlängningen förväntas ligga till 
grund för resursfördelningen. Bedömningen ges då ett administra-
tivt syfte. Bedömning i summativ mening handlar enligt Black och 
William (2009) enkelt uttryck om att summera vad eleven lärt sig, 
vilket stämmer överens med avsikten att finna icke uppmärksam-
made elever. Även denna form av bedömning kan användas för att 
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främja elevens lärande. En del pedagoger upplever det som negativt 
att anpassningar enligt oskrivna regler från central kommunnivå 
inte ska göras. Bedömningsmaterial med mätteoretisk inriktning, i 
det här fallet ett normerat bedömningsmaterial, ska genomföras 
enligt särskild metod för att erhålla ett jämförbart material.  

Pedagoger som ger uttryck för både ett utvecklingsorienterat och 
mätteoretisktorienterat sätt att se bedömning på menar att olika 
former av bedömning kan användas som komplement till var-
andra. Ytterligheterna kan enligt pedagogerna ge en omfattande 
kännedom om elevens kunskaper. På så sätt ges möjlighet att både 
använda bedömningar med avsikt att följa elevens utveckling men 
också som en kontroll av att de bedömningar pedagogerna själva 
gör stämmer. Klingner (2004) menar att en kombination av olika 
bedömningsmaterial för bedömning av läsförståelse är att föredra 
då det ger möjlighet att synliggöra den komplicerade process läs-
förståelse innebär och därmed ökad möjlighet att synliggöra ele-
vens utveckling (a.a.). 
 
6.4.2 Analysarbetet i förhållande till bedömningens avsikt 
Överlag genomförs analysarbetet som ska redovisas i dokumentet 
Skolornas sammanställning av resultatet i samarbete mellan klass-
lärare och specialpedagog. Specialpedagogen synes dock ta ett stör-
re ansvar för att analysarbetet genomförs och att dokument upp-
rättas och redovisas i enlighet med uppdraget. En skillnad som 
framträder mellan olika skolors sätt att genomföra analysarbetet är 
huruvida bedömningen ses vara enskilda pedagogers eller hela sko-
lans angelägenhet, rektor inberäknad.  

Till största del tar pedagogerna i analysarbetet utgångspunkt i 
eleverna vilket kan hänföras till deras olika sätt att se på bedöm-
ningens avsikt. I samband med analysarbetet är det främst bakom-
liggande faktorer knutna till eleverna som blir synliga. En tolkning 
av detta är att då bedömningens avsikt tar sin utgångspunkt i ele-
verna, elevernas utveckling och förmåga ser pedagogerna det som 
viktigt att synliggöra bakomliggande faktorer knutna till eleverna, 
att synliggöra elevernas behov av stöd samt att redogöra för hur 
arbetet för elevernas fortsatta utveckling planeras. En annan tolk-
ning är att pedagogerna genom bedömningen upplever sig vara de 
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som blir bedömda. Bedömningen av pedagogerna skulle handla om 
huruvida de tidigare uppmärksammat elever i behov av särskilt 
stöd. När avsikten ses vara denna blir det viktigt för pedagogerna i 
analysarbetet att synliggöra vilka elever som redan tidigare upp-
märksammats samt att redogöra för vilket stöd eleverna redan er-
hållit.  

När pedagogerna förlägger fokus på eleverna leder samtalen inte 
vidare till fördjupade resonemang om undervisningen. Därmed 
finns det i analysarbetet en outnyttjad potential.  
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7. BEDÖMNINGENS  
KONSEKVENSER FÖR ELEVER  
OCH UNDERVISNINGSMILJÖ  

I samband med bedömningen erhålls ett bedömningsresultat som 
enligt uppdraget ska utgöra underlag för planering på organisa-
tions-, grupp- och individnivå. Följaktligen finns förväntningar 
från central kommunnivå om en fortsatt process i det pedagogiska 
arbetet. Processens fortsättning får konsekvenser för undervis-
ningsmiljön och således även för eleverna. Föreliggande kapitel up-
pehåller sig kring pedagogernas upplevelse av vad bedömningspro-
cessen leder fram till.  
 
7.1 Bedömningsresultat över eller under stanine 3  
I många fall behandlar pedagogerna stanine 3 närmast som ett mål 
att uppnå. Därmed upplevs bedömningen ge svar på frågan vilka 
elever som har en god läsförståelse och vilka elever som är i behov 
av särskilt stöd gällande läsförståelse. Samtidigt menar en del pe-
dagoger att bedömningsresultatet endast borde utgöra en del i be-
dömningen av elevens läsförståelseförmåga. Istället ser de att peda-
gogens samlade bedömning av elevens förmåga borde vara det som 
avgör om en elev bedöms vara i behov av särskilt stöd eller ej.  

Bedömningsresultatet upplevs dock i stort sett stämma överens 
med pedagogernas egna, tidigare bedömningar. Vad som däremot 
inte alltid är känt är de elever som ligger på gränsen mot ett icke 
godkänt resultat. Pedagogerna ser det som viktigt att i bedömning-
en uppmärksamma elever i gränslandet då bedömningsresultatet 
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ses som en indikation huruvida elever ligger i riskzonen för att kla-
ra nationella prov i årskurs 5, eller ej. 

 
Men så är det ju dom som ligger lite på gränsen, som skulle be-

höva, och som kanske hade behövt att man hade jobbat inten-

sivt med dom en period eller något sånt där, man blir ju påmind 

om det. (KL) 

 

Hur arbetet för fortsatt utveckling ser ut för eleverna synes bero på 
den enskilde elevens bedömningsresultat i förhållande till stanine 3. 
Pedagogerna ger bilden av att ett resultat över eller under denna 
gräns påverkar bedömningens konsekvenser för eleven. 

Bedömningsresultat över stanine 3 visar enligt pedagogerna på 
en god läsförståelse och för dessa elever ser pedagogerna det som 
självklart att arbetet för fortsatt utveckling sker i den undervisning 
som klassläraren ansvarar för. Pedagogerna upplever det som vik-
tigt att få bekräftat vilka elever som visar på en god läsförståelse. 
Även för dessa elever kan bedömningsresultatet ligga till grund för 
planering av undervisning.  

För elever som i samband med bedömningen anses vara i behov 
av särskilt stöd upplever pedagogerna att åtgärder planeras i rela-
tion till bedömningsresultatet. Elever som tidigare omfattats av sär-
skilda åtgärder, specificerade i åtgärdsprogram, fortsätter i regel att 
omfattas av detta stöd. Stödet riktas främst mot individnivå med 
specialpedagogen som ansvarig. För övriga elever som i samband 
med bedömningen erhåller ett resultat under stanine 3 planeras 
även här åtgärder på individnivå tillsammans med specialpedagog. 
Om bedömningsresultatet däremot ligger på gränsen mot ett god-
känt resultat, det vill säga på stanine 3, upplevs överlag resurserna 
inte tillräckliga för att kunna ge individuellt eller enskilt stöd.  

 
7.2 Åtgärdsprogram upprättas och revideras 
Planeringen som görs med utgångspunkt i bedömningsresultatet 
ska, som tidigare redogjorts för, dokumenteras. Dels i dokument 
som redovisas till central kommunnivå och dels i åtgärdsprogram 
för enskilda elever. Överlag menar pedagogerna att uppdraget att 
upprätta åtgärdsprogram följs.  
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Ja, det får de, det ser vi till att alla får. (SP) 

 
Samtidigt som uppdraget följs, riktas en del kritik mot det. Viss 
tveksamhet råder över när åtgärdsprogram ska upprättas. När kri-
terierna för ett ej godkänt resultat i den aktuella bedömningen för-
ändrats från stanine 2 eller lägre, till att även omfatta bedömnings-
resultat på stanine 3 är det enligt pedagogerna fler elever som ska 
omfattas av särskilt stöd. Då pedagogerna ser att åtgärdsprogram 
huvudsakligen upprättas för åtgärder riktade mot individnivå, 
ställs de inför ett dilemma. Åtgärder på individnivå kan inte erbju-
das alla elever. En del elever upplevs därför vara hänvisade till un-
dervisning på gruppnivå. Osäkerhet råder kring vad denna under-
visning kan erbjuda för särskilt stöd.  
 

Så med de riktlinjer som ges och anvisningar om hur vi ska göra 

så får vi alltså en uppsjö med åtgärdsprogram. För vi har väl-

digt många som ligger där på stanine 3. Man känner det att re-

surserna är ju så begränsade och de som ligger där på stanine 1 

och 2 är ju de som har störst svårigheter. Då måste ju hjälpen 

främst riktas till dem ju. Så att de som ligger inom stanine 3 blir 

ju inom klassens ram, att man måste hitta andra former för dem 

där. För det hinns liksom inte med den lilla, lilla resurs vi har, 

att de får gå ifrån. (SP) 

 

När pedagogerna upplever att inte alla elever kan erbjudas särskilt 
stöd i form av åtgärder på individnivå anger en del sin egen gräns 
för vilka elever som ges åtgärdsprogram, det vill säga att antalet 
åtgärdsprogram anpassas efter ekonomiska ramar.  
 

Ja, men vi tog ju från, som här i detta fall tog vi dem som var 

under tretton, fjorton och under [= undre gränsen inom stanine 

3. Min anm.]. Och då kunde vi nog få…jag är rädd att vi hade 

fått lite väl många åtgärdsprogram här då. (SP) 

 
En aspekt som gör pedagogerna tveksamma till att upprätta åt-
gärdsprogram handlar om synen på när dessa ska upprättas. En del 
pedagoger menar att åtgärdsprogram ska upprättas när särskilda 
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åtgärder planeras för individnivå. Med särskilda åtgärder avses då 
vad som sker på individnivå, utanför ordinarie undervisning. Då 
särskilda åtgärder inte kan erbjudas alla de elever som pedagoger-
na anser skulle behöva det, ställer sig pedagogerna tveksamma så-
väl till att upprätta åtgärdsprogram för dessa elever som till hur de 
i så fall skulle utformas.  
 

Och dom som skriver åtgärdsprogram i dag i vissa av klasserna 

gör ju det … har ingen, inget extra stöd så. Så jag vet inte riktigt 

hur man skriver där. Jag vet inte. (KL) 

 

En del pedagoger har svårt att se hur undervisningen i klassrummet 
skulle kunna utformas för att ge individuellt stöd inom ramen för 
ordinarie undervisning. Att endast kunna erbjuda stöd på klassnivå 
upplevs således inte som tillräckligt. Det kan vara en anledning till 
att pedagoger upplever att bedömningen inte leder någon vart för 
de elever som inte kan erbjudas individuellt eller enskilt stöd av 
specialpedagog. 
 

Ja, alltså det blir ju väldigt konstigt om man inte kan få det spe-

cialstödet som finns. Jag menar en speciallärare har ju då läst så 

mycket att den kan se andra varianter på hur man ska kunna 

lösa det barnets problem. En klasslärare som inte alls har gått in 

i så i specialkunskapen som specialläraren har. Och så kanske 

det går många år innan den får det stödet den hade behövt och 

så … det är synd, alltså det är bortkastad tid för den eleven som 

inte får hjälpen. (KL) 

 
Genom bedömningsprocessen utvärderas och revideras åtgärdspro-
grammen vid olika tillfällen. Under den tid processen studeras är 
det vanligt förekommande att samma mål och åtgärder, via åt-
gärdsprogrammen, följer eleven över tid. För flertalet av de elever 
som bedömts vara i behov av särskilt stöd görs samma bedömning 
vid studiens avslut.  
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7.3 Bedömningens konsekvenser på organisations-,  
grupp- och individnivå  
En del pedagoger upplever läsutveckling som ett prioriterat utveck-
lingsområde inom kommunen. Kompetensutveckling i ämnet har 
enligt pedagogerna initierats från central kommunnivå och har un-
der de senaste åren genomförts för kommunens pedagoger. Denna 
fokusering på läsning, där läsförståelse varit en viktig del, ser pe-
dagogerna bero på låga resultat vid tidigare bedömningar på na-
tionell och lokal nivå i ämnet svenska.  

 
7.3.1 Konsekvenser på organisationsnivå 
Vilka konsekvenser som ses vara möjliga att planera på organisa-
tionsnivå på den egna skolan framstår inte så tydliga för pedago-
gerna. Olika anledningar därtill är möjliga. 

Till stor del upplever pedagogerna sig ensamma i besluten om 
vilka konsekvenser som kan bli följden av bedömningen. Diskus-
sioner som förs i anslutning till bedömningen upplevs som en ange-
lägenhet mellan specialpedagog och klasslärare. De upplever sig 
överlag som ensamt ansvariga att hantera konsekvenserna av be-
dömningsresultatet Avsaknaden av rektorns roll i bedömningspro-
cessen gör att pedagogerna inte upplever sig ha mandat att påverka 
vad som sker på organisationsnivå. När rektor är med i diskussio-
ner kring elever i behov av särskilt stöd upplevs det, som beskrivits 
i avsnitt 5.1.5, handla om annan problematik än eventuellt låga re-
sultat till följd av bedömning av läsförståelse. Således upplever pe-
dagogerna inte att bedömning av läsförståelse leder till några kon-
sekvenser på organisationsnivå på den egna skolan. 

Vad som sker, eller inte sker på organisationsnivå, har enligt pe-
dagogerna till stor del samband med resursfördelningen i kommu-
nen. När bedömningsresultatet inte längre ses ligga till grund för 
resursfördelning är pedagogernas upplevelse att åtgärder inte riktas 
mot organisationsnivå.  

Pågående utvecklingsarbete i ämnet svenska, som initierats från 
central kommunnivå, är enligt pedagogerna en följd av tidigare be-
dömningsresultat. Exempelvis upplever pedagoger att möjlighet 
getts att diskutera hur arbetet med läsutveckling kan bedrivas på 
låg-, mellan- och högstadiet. På enskilda skolor har fördjupningar 
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för utveckling av svenskämnet skett. Därutöver ser pedagogerna att 
statliga bidrag möjliggjort ytterligare fortbildning samt inköp av 
material till enskilda skolor. 

 
7.3.2 Konsekvenser på gruppnivå 
I åtgärder som planerats för gruppnivå, det vill säga undervisning 
på klassnivå, till följd av bedömningsprocessen fokuseras enligt pe-
dagogerna främst på olika läsaktiviter. Även andra delar ser peda-
gogerna som betydelsefulla i arbetet med att utveckla elevernas läs-
förståelse och beskriver i intervjuerna insatser i form av exempel-
vis; utökad läsaktivitet, att utveckla begrepps- och ordförråd, val 
av läromedel, hur undervisningen organiseras samt ytterligare upp-
följning av läsutveckling.  

Undervisning i samband med läsning går enligt pedagogerna i 
första hand ut på att främja elevernas lust att läsa. Att läsa mycket 
anses vara viktigt för att eleverna ska utveckla sin läsförståelse och 
pedagogerna upplever att eleverna får tillfälle att läsa mycket under 
en skoldag. Huruvida enskild läsning påverkar utvecklingen av läs-
förståelse har pedagogerna delade meningar om. Läsaktivitet på 
gruppnivå ses, utöver vad som benämns som tyst läsning, även om-
fatta läsning följd av diskussioner om texternas innehåll. Vid ex-
empelvis läsgrupper sker läsning i smågrupper med efterföljande 
textdiskussion. Texterna varieras med avsikt att eleverna ska ges 
tillfälle att bekanta sig med olika textgenrer, såsom skönlitteratur 
och faktatexter. Läsgrupperna beskrivs till delar vara nivågruppe-
rade.  
 

Och så har vi då olika klassuppsättningar, så den ena gruppen 

jobbar med den boken och den andra jobbar med den boken 

och den tredje jobbar med den. Och sen även, inte klassupp-

sättningar utan mer i något individanpassat, alltså svårare 

böcker, lite lättare böcker och ännu lättare böcker. Så att man, 

ja, att det blir någon typ av nivågruppering i själva bokläsning-

en, i själva texterna. Som då blir läsgrupper av det hela. (KL) 

 

Högläsning av pedagoger ses som ett annat exempel där läsningen 
följs av diskussion kring läst text.  
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Utöver den läsning som sker i skolan får eleverna även i uppgift 
att läsa i hemmet, exempelvis en kvart om dagen. I denna aktivitet 
förväntas även föräldrarna vara involverade. För pedagogerna ses 
det som viktigt att uppmärksamma föräldrar på betydelsen av läs-
aktiviteter i hemmet.  

Då ett lågt bedömningsresultat enligt pedagogerna kan bero på 
att eleven har dåligt ordförråd blir en konsekvens av bedömningen 
att eleverna i undervisningen ges möjlighet att utveckla begrepps- 
och ordförrådet.  
 

Eleverna har också arbetat med ordförståelse på olika sätt, ex-

empelvis letat främmande ord i dagstidningar, arbetat med ord-

listan och med sammansatta ord. Eleverna samlar svåra ord i en 

ordburk. (Dok.) 

 

Även andra former än det skriva ordet ses som viktiga i arbetet 
med att utveckla elevernas ord- och begreppsförståelse. Genom att 
i undervisningen använda bilder och filmer upplever pedagogerna 
att elevernas ord- och begreppsförståelse kan utvecklas.  

 
Vi är anslutna till AV-media här och det har vi rätt stor glädje 

av. För då har man det som vi läser om, om det är so, no eller 

något. Det kan vara en film som man resonerar om och då för-

stärker man ju begreppen med orden och så. (KL) 

 

Sedan läsning och läsförståelse uppmärksammats som utvecklings-
område har pedagogerna köpt in särskilda läromedel med avsikt 
att utveckla elevernas läsförståelse. En del pedagoger riktar kritik 
mot hur läromedel för utveckling av läsförståelse används.  

 
Jag vet i någon klass har man en bok som heter Läsförståelse, 

med en text och sen kan man då välja frågor som de ska besva-

ra utifrån texten, så är där olika nivåer på frågorna. Med då sit-

ter eleverna ofta en och en och jobbar med det och det tycker 

inte jag är så bra. (SP)  
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En del pedagoger ser således en motsättning mellan enskilt arbete 
och utveckling av läsförståelse. 

Eftersom inte alla elever som bedöms vara i behov av särskilt 
stöd kan erbjudas detta på individnivå blir de hänvisade till stöd 
som kan erbjudas i undervisningen på gruppnivå. Krav ställs därför 
på sättet att organisera undervisningen. Det upplevs som viktigt för 
möjligheten att alla elever ska få det stöd de har rätt till på grupp-
nivå.  

 
Eftersom i regel är jag själv med alla skolbarn och då får man 

försöka organisera det på så vis. (KL) 

 

Hur undervisningen skulle kunna organiseras talar pedagogerna 
emellertid mindre om. 

En åtgärd som planeras för samtliga elever på en skola handlar 
om ytterligare bedömning i form av uppföljning av elevernas läs-
ning. Avsikten är enligt pedagogerna att komplettera tidigare be-
dömning.  

 
Testet kommer att kompletteras med kontroll av elevernas läs-

förmåga, för att följa upp avkodning, läsflyt och lässtrategi. 

(Dok.) 

 

En del pedagoger upplever att de med ytterligare uppföljning av 
elevernas utveckling gällande avkodning, läsflyt och lässtrategi får 
en möjlighet att utreda huruvida bedömningsresultaten kan vara en 
följd av elevernas läsförståelseförmåga eller en följd av deras all-
männa läsutveckling. 

 
7.3.3 Konsekvenser på individnivå 
På individnivå planeras åtgärder för flertalet elever som i samband 
med bedömningen erhåller ett resultat på eller under stanine 3. Be-
dömningsresultatet indikerar således för pedagogerna vilka elever 
som inte når målen.  

Specialundervisning för läs- och skrivutveckling ses som en van-
ligt förekommande och önskvärd åtgärd. Stöd ges enligt pedago-
gerna utanför klassrummet, enskilt eller i mindre grupp. När speci-
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alundervisning ges i mindre grupp upplever pedagogerna att det 
möjliggör för fler elever att erhålla stöd. Samtidigt blir följden att 
enskild undervisning inte kan erbjudas till alla elever som pedago-
gerna upplever skulle behöva det.  
 

Dessa elever är i grupp. Fast ibland kan jag tycka att jag skulle 

behöva det andra också. För de är på väldigt olika nivåer. Det 

är någon som inte har kommit igång med läsningen än. Då hade 

det varit bra att kunna fokusera på hans arbete. För nu har de 

andra kommit igång rätt så bra tycker jag med läsningen. (SP) 

 
Med specialundervisning avser pedagogerna alltså den undervis-
ning som bedrivs enskilt eller i mindre grupper utanför klassens 
ram. När det handlar om specialundervisning för läs- och skrivut-
veckling anses främst specialpedagogen vara ansvarig för att un-
dervisa eleverna. Beroende på hur skolorna är organiserade kan 
andra pedagoger än specialpedagoger genomföra det som benämns 
specialundervisning.  

En del pedagoger anser att texter som används i ordinarie un-
dervisning kan vara för svåra för en del elever. En åtgärd kan där-
för vara att eleverna får extra genomgång av de texter som an-
vänds i andra ämnen.  

 
Som till exempel när de har so och no och så, att den läraren 

kan sitta då med de här eleverna som har de här svårigheterna. 

Samla dem i en mindre grupp och gå igenom läxor och annat, 

andra texter som de jobbar med i skolan. (SP) 

 

Att eleven får tillgång till alternativa verktyg ser pedagogerna som 
en åtgärd på individnivå.  

 

En av eleverna har daisyspelare som hjälpmedel. Eleven får låna 

hem läromedel inlästa på daisyskivor. För de andra eleverna 

finns möjlighet att låna vissa läroböcker inlästa på CD-skivor. 

(Dok.) 
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Specialpedagogen är den som främst har ansvar för att eleven lär 
sig använda olika alternativa verktyg. När eleven har lärt sig an-
vända ett alternativt verktyg är tanken att dessa ska användas i 
klassrumsundervisningen.  

Hur och när ett alternativt verktyg används i undervisningen kan 
samtidigt sammankopplas med pedagogens förhållningssätt till att 
eleven använder verktygen i undervisningen. Det kan handla om 
synen på om läsning med stöd av daisyspelare innefattar att läsa 
eller enbart att lyssna.  
 

Vi har ju de som läser genom att lyssna på daisy när vi har tyst 

läsning. Där man också har kravet att idag läser du genom dai-

sy och i morgon läser du med dina ögon i dina böcker. Och sen 

så får man väl ha ett litet sånt där, så att man har lite koll på att 

de också tränar sin läsning genom ögonen, inte bara genom att 

höra. Och det behövs ju ändå. (KL) 

 
Pedagogerna anser att det är specialpedagogen som har kunskap 
om hur olika verktyg fungerar. I materialet framträder bilden av 
att eleven lär sig använda verktyget tillsammans med specialpeda-
gogen. Då klasslärare inte känner sig säkra på hur alternativa verk-
tyg fungerar upplever de det som viktigt att specialpedagogen fort-
sätter att finnas som stöd för eleven med anledning av detta. 
 

Klassläraren kan kanske inte alla de här olika hjälpmedlen som 

då egentligen specialläraren är hemma på och har lärt sig och 

satt sig in i och då behövs ju det stödet även vidare. [Min anm: 

Stöd till eleven av specialpedagog] (KL) 

 

Klasslärare ser ett värde i att själva lära sig hur de alternativa verk-
tygen fungerar för att sedan kunna använda dem i undervisningen.  
 

Som pedagog måste man ju själv vara trygg i det och kunna det 

ordentligt. (KL) 

 
En del elever använder även verktygen för hemuppgifter och skolan 
bistår med inlästa läromedel.  



 

  117 

Pedagogerna ser också föräldrar som viktiga samarbetspartners i 
de åtgärder som planeras för elevernas läs- och skrivutveckling. 
Därmed kan en del åtgärder förläggas i hemmet, med föräldrarna 
som ansvariga. Att ansvaret ibland lämnas över till föräldrarna be-
ror enligt pedagogerna på att elevens svårigheter inte bedöms vara 
särskilt omfattande samt att pedagogerna upplever att det saknas 
möjlighet till extra stöd av specialpedagog i skolan.  
 

Där satte man in stötar och de fick jobba med böcker. De här 

Stjärnsvenska läste de och det är ju såna frågor man besvarar. 

Det fick de ta hem några i veckan och jobba med. (SP) 

Så de jobbade mycket med det hemma? (I) 

Mm. (SP) 

Fick de någon åtgärd att de fick träffa dig eller jobba med dig 

eller så? (I) 

Nej, inte, nej, men det är väl för att det är så många andra i den 

klassen som behöver hjälpen bättre. (SP) 

 

Enligt uppdragsbeskrivningens anvisningar ska en vidare pedago-
gisk diagnostisering ske för elever som får ett lågt bedömningsre-
sultat. Det är specialpedagogen som ska utföra den pedagogiska 
utredningen för möjligheten att planera individanpassade insatser. 
Enligt pedagogerna görs en fördjupad pedagogisk diagnostisering 
av några elever, dock inte av alla med bedömningsresultat under 
den angivna gränsen. Pedagogerna avgör själva för vilka elever 
diagnostisering ska göras.  

 
Eleverna med lägst resultat har fått genomgå en djupdiagnos 

hos specialpedagog med individanpassade insatser. (Dok.) 

 

En annan konsekvens av den utökade utredningen kan enligt peda-
gogerna bli att underlag för logopedbedömning skickas in för nå-
gon elev. 
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7.4 Analys av pedagogernas syn på bedömningens  
konsekvenser för eleverna och undervisningsmiljön 
Via det bedömningsmaterial som beslutats på central kommunnivå 
leder bedömningen till att det främst är elevernas förmåga som be-
döms och åtgärder riktas nästan uteslutande mot den enskilde ele-
ven. Även den undervisning som sker på gruppnivå är föremål för 
bedömning men få åtgärder riktas mot denna.  
 
7.4.1 Konsekvenser för eleverna 
Konsekvenser till följd av bedömningen blir mest omfattande för 
elever som i samband med bedömningen, eller som sedan tidigare, 
bedömts vara i behov av särskilt stöd. Av de olika avsikter pedago-
gerna ser som möjliga i uppdraget är det således avsikten att finna 
fler elever i behov av särskilt stöd som blir den huvudsakliga följ-
den av bedömningen. Grund för detta kan vara skrivningen i upp-
draget avseende åtgärdsprogram och diagnostisering. Att pedago-
gerna upplever att de via bedömningen kontrolleras huruvida de 
tidigare lyckats uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd eller 
ej, synes leda till att det blir viktigt för dem att påvisa hur dessa 
elever uppmärksammas. Pedagogerna följer således uppdraget en-
ligt det sätt de upplever det. Ett exempel är upprättandet av åt-
gärdsprogram för elever som erhåller ett bedömningsresultat under 
den gräns som angetts från central kommunnivå. Uppdraget följs 
trots att pedagogerna menar att de redan innan bedömningen har 
kännedom om elevernas utveckling gällande läsförståelse, och att 
det egentligen borde vara pedagogens helhetsbedömning som avgör 
om en elev ska bedömas vara i behov av särskilt stöd.  

 
Åtgärdsprogram 
I grundskoleförordningen (SFS 2000:1108, kapitel 5, 1 §) regleras 
bestämmelsen om åtgärdsprogram. När uppgifter om en elevs 
eventuella behov av särskilt stöd framkommer ska det leda till att 
en utredning görs. Om denna utredning visar på ett behov av sär-
skilt stöd är det rektor som ska se till att åtgärdsprogram upprättas 
(a.a.). Som en konsekvens av det aktuella bedömningsuppdraget 
upprättas åtgärdsprogram för elever som i samband med bedöm-
ningen når resultat på stanine 3 eller lägre. Via bedömningen er-
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hålls därmed uppgifter om en elevs eventuella behov av särskilt 
stöd. Diagnostisering, som förordats från central kommunnivå, 
skulle då ersätta den utredning som eventuellt föranleder att åt-
gärdsprogram upprättas. Även om pedagogerna upplever att rektor 
tar del av information om bedömningsresultatet ser pedagogerna 
inte rektorn som delaktig i bedömningsprocessen. Bedömnings-
uppdraget synes därmed överta rektors uppdrag i relation till åt-
gärdsprogram. 

Upprättade åtgärdsprogram till följd av bedömningen relateras 
primärt till den enskilda eleven. Eleven står därmed som ensam bä-
rare av de problem som identifierats i bedömningsprocessen. Må-
len som upprättas i åtgärdsprogrammen skrivs som elevens indivi-
duella mål. Åtgärderna avser främst individuell undervisning, en-
skilt eller i mindre grupp. För pedagogerna är det en strävan att åt-
gärder kan ges på detta sätt. Således är de åtgärder som planeras 
förlagda vid sidan av den undervisning som bedrivs på klassnivå. I 
tidigare forskning om åtgärdsprogram (se Andreasson, 2007; Pers-
son, 2009) blir bilden av individinriktade åtgärdsprogram bekräf-
tad. Satt i relation till specialpedagogiska perspektiv kan ett kate-
goriskt perspektiv sammanfatta detta sätt att förstå bedömningen 
(Haug, 1998; Nilholm, 2009) (se figur 1). Enligt ett kompensato-
riskt perspektiv sätts eleven i fokus både gällande definitionen av 
vad som anses vara problem och för åtgärderna att korrigera de-
samma (Söder, 1999). När pedagogerna i den aktuella studien talar 
om elevens rättighet till stöd kan avsikten med eleven i fokus, när-
mast relateras till begreppet social rättvisa (Haug, 1998). Enskilt 
stöd upplevs av pedagogerna vara elevens rättighet.  

Åtgärder som planeras; specialundervisning, möjlighet till läsför-
ståelse inom andra ämnen, alternativa verktyg, åtgärder i hemmet 
och fördjupad utredning stämmer väl med vad Andreasson (2007) 
benämner traditionella åtgärder. Andreasson (a.a.) menar med 
hänvisning till Foucaults teorier, att traditionella åtgärder närmast 
kan ses som sanningsskapande rutiner i skolans praktik. 

 
Det handlar alltså om en ordning som skapats i skolans praktik 

och som blivit till norm. Men detta tänkande skapar också san-

ningsanspråk vilket kan innebära att vi ser företeelser på ett 
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visst sätt utifrån de begrepp och rutiner som vi utvecklar utifrån 

dessa sanningar och därmed utesluter andra möjliga synsätt. 

(Andreasson, 2007, s. 151 ) 

 

Utveckling osynliggörs 
I studien synliggörs pedagogernas olika sätt att se på bedömnings-
uppdraget - att följa elevens utveckling eller att finna fler elever i 
behov av särskilt stöd. När konsekvenser för elever och undervis-
ningsmiljö lyfts fram fokuseras främst elever som bedöms vara i 
behov av särskilt stöd. Avsikten att följa elevens utveckling blir 
därmed inte på samma sätt synliggjord. Fokuseringen på att finna 
fler elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd medför att 
konsekvenser för elever som bedöms ha en god läsförståelse ute-
blir. Därmed utgör den aktuella bedömningen inte grund för att 
följa alla elevers utveckling på det sätt som anges i bedömnings-
uppdraget.  

 
7.4.2 Konsekvenser för undervisningsmiljön 
Att skolorna i bedömningsuppdraget rekommenderas att planera 
åtgärder på olika nivåer visar på möjligheten att låta bedömnings-
resultatet ligga till grund för kommande planering av verksamhe-
ten. Det i sin tur anger riktningen att låta resultatet utgöra under-
lag för utveckling av undervisning i läsning och läsförståelse.  

En tydlig uttalad tanke enligt pedagogerna är att elever som i 
samband med den aktuella bedömningen anses vara i behov av sär-
skilt stöd ska få möjlighet till stöd utöver vad klassläraren kan er-
bjuda i den ordinarie undervisningen. Därmed ska eleven ges möj-
lighet att uppnå de mål och kriterier som skolan ställer. Bedöm-
ningens pedagogiska avsikter ges därmed formen av specialpeda-
gogiska avsikter, där prefixet special står för något utöver den 
”vanliga” pedagogiken (Karlsudd, 2011; Nilholm, 2007).  

När avsikten med en bedömning upplevs vara att finna elever i 
behov av särskilt stöd ses ett lågt bedömningsresultat ofta som en 
konsekvens av elevens brister. Därmed blir det eleven som ska kor-
rigeras medan undervisningen på gruppnivå kan fortsätta som tidi-
gare (Skrtic, 1995; Nilholm, 2007).  
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Pedagogerna upplever att specialpedagogiken skall ta över där 
den vanliga pedagogiken inte räcker till. En intressant fråga blir då 
vem det är som avgör att den vanliga pedagogiken inte räcker till. 
Enligt läroplanen (Lpo 94) är det allas ansvar att uppmärksamma 
och hjälpa elever i behov av särskilt stöd. För att skolan ska kunna 
erbjuda en god miljö för utveckling och lärande förväntas ett sam-
arbete ske mellan pedagogerna på en skola. Vidare uttrycks att alla 
lärare skall utgå från varje enskild individs behov och förutsätt-
ningar (a.a.). Detta blir inte synligt i den aktuella bedömningspro-
cessen. 
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8. BEDÖMNINGENS KOMPLEXITET 
OCH DILEMMAN  

Från central kommunnivå anges intentionen att med bedömnings-
resultatet som grund planera och implementera åtgärder på organi-
sations-, grupp- och individnivå. I takt med att bedömningsproces-
sen framskrider leder bedömningen dock främst till planering av 
åtgärder på individnivå. Med utgångspunkt i pedagogernas upple-
velser är den riktning bedömningsprocessen tar inte given. Bedöm-
ningsuppdraget som i grunden synes vara enkelt visar på en kom-
plexitet som leder till ett antal dilemman, exempelvis i förhållande 
till skolans styrsystem och styrdokument. Avsikten i föreliggande 
kapitel är att med utgångspunkt i resultaten som redovisats i kapi-
tel 5, 6 och 7, analysera och diskutera bedömningens komplexitet 
samt att belysa några av de dilemman som blir följden.  

En komplexitet föreligger när det i en situation framkommer oli-
ka aspekter som är svåra att överblicka. Ett dilemma definieras 
som en komplicerad situation där val tvingas göras mellan olika 
alternativ. Vart och ett av dessa alternativ leder till följder av olika 
angenäm karaktär. Då det i ett dilemma inte finns någon lösning, 
är gjorda val att beteckna just som val. Således är ett dilemma en 
motsättning utan entydiga svar på vad som är den bästa lösningen. 
I kapitel 3 används begreppet dilemma i relation till det specialpe-
dagogiska fältet. Där anges att ställningstaganden behövs för att 
hantera dilemman (Bergh Nestlog & Tinglev, 2010). Ställningsta-
ganden ska dock inte uppfattas som lösningar utan istället ses som 
konsekvenser av de val som görs.  
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8.1 Uppdragets komplexitet och dilemman 
I detta avsnitt diskuteras några av de komplexiteter och dilemman 
som ligger i själva bedömningsuppdraget. Vad som belyses är; för-
hållandet mellan uppdraget och skolans styrsystem och styrdoku-
ment, hur målrelaterad kunskap bedöms via normrelaterad be-
dömning samt komplexiteten att som pedagog i ett och samma 
uppdrag både uppleva sig vara den som bedömer och uppleva sig 
själv bli bedömd. 

 
8.1.1 Bedömningsuppdraget - relation till styrsystem  
och styrdokument 
Med 1990-talets decentralisering av skolans styrning förändrades 
systemet för styrningen då ett målrelaterat system infördes. Ansva-
ret att utforma en skola för elevernas möjlighet att nå målen dele-
gerades från stat till kommun, skola och enskild pedagog (Alexan-
dersson, 2008). Ramarna för uppdraget har, förutom det målrela-
terade systemet, utgjorts av läroplanens (Lpo 94) grundläggande 
principer och mål. När en kommun, så som i det studerade fallet, 
väljer att upprätta ett lokalt bedömningsprogram förändras ramar-
na för uppdraget och därmed den kontext skolor och pedagoger 
ska verka i.  

Det målrelaterade systemet möjliggör för kommun, skola och 
enskild pedagog att under frihet och ansvar tolka målen, samt att 
finna olika vägar för att nå dessa. Införandet av ett lokalt bedöm-
ningsprogram kan förstås som den aktuella kommunens sätt att 
arbeta för en ökad måluppfyllelse. I Weicks termer (Orton & 
Weick, 1990; Weick, 1976, 1982) kan möjligheten att upprätta ett 
lokalt bedömningsprogram uppstå som följd av att skolan som or-
ganisation är att betrakta som ett löst kopplat system. I ett löst 
kopplat system finns utrymme till självbestämmande vilket gör det 
möjligt att finna sina egna lösningar (a.a.). 

Med valet att upprätta ett lokalt bedömningsprogram anammar 
kommunen en starkare styrning av skolan på lokal nivå. Det ligger 
i linje med den starkare styrning av skolan som sker från interna-
tionell och nationell nivå, med utökad bedömnings- och dokumen-
tationskultur som följd. Kommunens val att upprätta ett lokalt be-
dömningsprogram kan således förstås som en konsekvens av den 
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bedömningskultur som råder på såväl internationell som nationell 
nivå. Fallet som studeras kan därmed ses som exempel på vad Ball 
(2003) beskriver som bedömningskulturens transformering genom 
systemet.  

Bedömningsuppdraget leder till konsekvenser för pedagogerna 
då de i förhållande till styrsystem och styrdokument får en föränd-
rad kontext att förhålla sig till. Intentionen som fanns vid införan-
det av Lpo 94, om en ökad möjlighet för pedagogerna att under 
frihet och ansvar tolka målen, har ändrats. Att en förändring av 
bedömningskulturen skett är enligt pedagogerna märkbar. De upp-
lever ett ökat krav på dem om högre måluppfyllelse. Därutöver har 
rådande bedömningskultur lett till omställningar i praktiken. Anta-
let skriftliga bedömningar i undervisningen har ökat. Pedagogerna 
upplever att skriftliga belägg behövs för att visa vad eleverna kan. 
Fenomenet kan ses som exempel på Balls (2003) beskrivning av 
performativitet som en kultur och ett sätt att styra och reglera. 
Styrningen sker då pedagogerna anpassar sig och sin verksamhet 
till rådande bedömningskultur. Såväl professionen som relationen 
till elever och kolleger påverkas.  

 
8.1.2 Målrelaterad kunskap - normrelaterat  
bedömningsmaterial  
Bedömningen i det aktuella fallet görs utifrån det normrelaterade 
bedömningsmaterialet DLS. Avsikten med DLS (Pehrsson & Sahl-
ström, 1999) är bland annat att på ett likvärdigt sätt bedöma alla 
elevers färdigheter i relation till en normgrupps resultat. Med valet 
att använda DLS kan det i det studerade fallet antas finnas en upp-
fattning att detta material möjliggör en bedömning av elevernas 
läsförståelseförmåga. Kritik riktas mot normrelaterade bedöm-
ningsmaterials sätt att förstå läsning (se Pehrsson & Sahlström, 
1999; Westlund, 2010). Vid en normrelaterad bedömning fram-
ställs läsning som system och inte som process och kommunika-
tion. Läsförmågan ses därutöver som möjlig att särskiljas i delför-
mågor och att dessa delförmågor kan mätas var för sig (Pehrsson 
& Sahlström, 1999). Att förstå läsförståelse som en isolerad del av 
hela läsförmågan kan enligt Forsberg och Lundahl (2006) leda till 
att en otillräcklig resultatbild i förhållande till läroplanens mål er-
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hålls. Pehrsson och Sahlström (1999) menar att användandet av ett 
normrelaterat bedömningsmaterial kan ge en felaktig bild av vad 
som är betydelsefullt i utvecklingen av en läsförmåga. Enligt West-
lund (2010) är det av vikt att inför en bedömning av läsförståelse 
definiera begreppet läsförståelse för att tydliggöra vad det är som 
bedöms. I det aktuella bedömningsuppdraget framkommer inte nå-
gon definition av läsförståelse, inte heller något om synen på be-
dömning av densamma.  

Utöver den spridning och rangordning av resultatet som är kon-
sekvensen vid en normrelaterad bedömning har det i det aktuella 
bedömningsuppdraget från lokal nivå angetts en gräns för vad som 
kan betecknas vara ett godkänt resultat. För elever med bedöm-
ningsresultat på eller under staninevärde 3 ska åtgärdsprogram 
upprättas. Gränsen avgör huruvida en elev bedöms vara i behov av 
särskilt stöd gällande läsförståelse, eller ej. Referenspunkter till vil-
ka elevernas förmåga ska relateras vid bedömning förändras där-
med. 

Dilemmat som uppstår i den aktuella bedömningen, då ett norm-
relaterat bedömningsmaterial används för bedömning av en målre-
laterad kunskap, är att andra kriterier ersätter den svenska skolans 
målrelaterade system. Främst leder det i detta fall till konsekvenser 
för elever med bedömningsresultat på staninevärde 3 eller lägre då 
detta värde avgör huruvida en elev bedöms vara i behov av särskilt 
stöd eller ej.  

Enligt grundskoleförordningen (SFS 2000:1108, kapitel 5, 1 §) 
ska, när uppgifter framkommer att en elev riskerar att inte nå må-
len, elevens eventuella behov av stöd utredas. I ett målrelaterat sy-
stem ska utredningen av elevens förmåga relateras till de mål som 
anges i läroplanen. I den aktuella bedömningen ersätter kriterierna 
för DLS och staninevärde 3 således de i läroplanen angivna målen 
för läsförståelse. För elever vars bedömningsresultat når stanine-
värde 3 eller lägre innebär det att eleverna bedöms vara i behov av 
särskilt stöd på andra grunder än vad som uttrycks i styrdokumen-
ten. För pedagogerna innebär det att deras tidigare bedömningar 
av elevernas förmåga inte upplevs som tillförlitliga. Bedömningen 
via DLS ersätter således både det målrelaterade systemet och peda-
gogernas egna bedömningar, vilka kan antas vara grundade i styr-
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dokumenten. Konsekvensen kan bli att en elev som tidigare be-
dömts nå målen vid exempelvis nationella prov, vid detta prov kan 
bedömas vara i behov av särskilt stöd. Den aktuella bedömningen 
ges därmed funktionen att diagnostisera elever på oklara eller rent 
av oriktiga grunder.  

Konsekvenserna av det aktuella bedömningsuppdraget kan här-
ledas till skola, pedagog och elev. Korp (2011) menar istället att 
användningsområdet för ett bedömningsmaterial som DLS främst 
bör ligga på systemnivå, exempelvis som urvalsinstrument för re-
sursfördelning.  

 
8.1.3 Att bedöma och bli bedömd 
I uppdragsbeskrivningen anges att bedömningsresultat, pedagoger-
nas analys och planerade åtgärder ska rapporteras in till central 
kommunnivå med avsikt att utgöra grund för en central kvalitetsre-
dovisning. Genom att materialet redovisas till central kommunnivå 
upplever pedagogerna att bedömningen även diskuteras där. Vad 
som diskuteras samt vad skolornas bedömningsresultat används till 
på denna nivå upplever pedagogerna som oklart. Då bedömningsre-
sultatet enligt pedagogerna kan ses som en spegling av den undervis-
ning som bedrivits upplever pedagogerna det klart att de som peda-
goger, via bedömningsresultatet och de dokument som redovisas, 
själva blir föremål för bedömning på central kommunnivå.  

För pedagogerna innebär det att de i uppdraget innehar dubbla 
roller, dels att de bedömer eleverna och dels att de genom elevernas 
bedömningsresultat själva blir föremål för bedömning. Genom den 
jämförelse som är möjlig att göra mellan pedagoger och skolor ska-
par den centrala administrationen en osäkerhet hos pedagogerna.  

 
We become ontologically insecure: unsure whether we are doing 

enough, doing the right thing, doing as much as others, or as 

well as others, constantly looking to improve, to be better, to be 

excellent. (Ball, 2003, s. 220) 

 
Enligt Ball (2003) är det vanligt i en performativitetskultur att an-
svaret för ett eventuellt lågt resultat läggs på enskilda skolor och 
pedagoger. Att pedagogerna upplever sig vara föremål för bedöm-
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ning, som ansvariga för elevernas resultat, kan vara en anledning 
till att orsakerna till ett lågt resultat oftast läggs utanför pedago-
gerna eller verksamheten och istället relateras till brister hos ele-
verna.  
 

8.2 Processens komplexitet och dilemman 
I bedömningsprocessen ställs pedagogerna inför dilemman som 
kräver ställningstaganden. Dessa dilemman uppstår i planering in-
för bedömningen, vid provets genomförande samt i pedagogernas 
efterföljande diskussioner. Situationen blir komplex då pedagoger-
nas tolkning av uppdraget inte alltid är överensstämmande och 
därmed att deras syn på bedömningens vem, vad, varför och hur 
skiljer sig åt. Således skiljer sig även pedagogernas syn på de ställ-
ningstaganden som görs. I studien har avsikten inte varit att under-
söka eventuella skillnader mellan klasslärare och specialpedagoger 
men det kan nämnas att sådana skillnader inte heller framkommit. 
Därmed utgår jag i analysen från att den grundsyn varje pedagog 
uttrycker i intervjuerna är kopplad till situation och person.  
 
8.2.1 Bedömningens genomförande 
Då ett normrelaterat bedömningsmaterial används, grundat i 
psykometrisk teori om bedömning, ställs pedagogerna vid genom-
förandet inför dilemman i relation till elever som redan tidigare 
bedömts vara i behov av särskilt stöd. 

Ett första dilemma handlar om huruvida alla elever ska genom-
föra provet eller ej. Pedagogerna upplever ett krav i uppdraget att 
samtliga elever ska delta. Samtidigt menar en del av pedagogerna 
att de med den kännedom de har om elevernas lässtatus, kopplat 
till provets svårighetsgrad, vill att undantag görs. Pedagogerna är 
dock inte samstämmiga i frågan. En del pedagoger menar istället 
att provet har en inbyggd svårighetsgrad med avsikt att inte alla 
elever ska klara provet. Därav menar dessa pedagoger att alla ele-
ver borde delta då det ger möjlighet att identifiera och synliggöra 
elever i behov av särskilt stöd. Ställningstagandet som görs är att 
ett fåtal elever undantas från att genomföra provet.  

Ett andra dilemma handlar om huruvida anpassningar ska göras 
vid bedömningstillfället. Även här upplever pedagogerna outtalade 
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riktlinjer om att anpassningar inte ska göras. För en del pedagoger 
går dessa outtalade riktlinjer stick i stäv med deras syn på elever i 
behov av särskilt stöd, grundat i styrdokumenten. Pedagogerna 
menar att elever som redan identifierats vara i behov av särskilt 
stöd, med åtgärder innefattande anpassningar av miljön, även mås-
te ha tillgång till dessa anpassningar vid bedömningstillfället. Även 
i detta dilemma framkommer pedagogernas olika meningar. Peda-
goger som ser avsikten med provet vara att finna fler elever i behov 
av särskilt stöd menar att alla elever ska genomföra provet på lika-
dant sätt. Stöd för detta resonemang har pedagogerna i provets ka-
raktär. Trots pedagogernas divergerande syn, upplevda riktlinjer i 
uppdraget och provets bakomliggande teori görs valet att anpassa 
provet för några av eleverna.  

Vid en normrelaterad bedömning är det för provets reliabilitet av 
vikt att konstruktionen och genomförandet följer de metoder pro-
vet grundas i (Kreiner, 2009). En normrelaterad bedömning inne-
bär att provet är konstruerat med avsikt att skapa en spridning 
mellan elevernas bedömningsresultat (Taylor, 1994). Spridningen 
fördelas enligt normalfördelningsprincipen, där normen enligt 
Lindberg (2009) och Wedman (1988) utgör referenspunkt för be-
dömning av hur väl eleverna klarar provet. För möjlighet till lik-
värdiga jämförelser krävs att alla elever deltar, eller att alla gör ex-
akt samma undantag och anpassningar. Kontentan av pedagoger-
nas val gällande såväl undantag som anpassningar är att de avviker 
från normrelaterade bedömningars teoretiska grund.  

Genom att i en normrelaterad bedömning ange en särskild gräns 
för ett godkänt resultat ligger underförstått i uppdraget att katego-
risering av elever ska göras. En konsekvens av pedagogernas ställ-
ningstagande vid bedömningens genomförande är att de bryter mot 
uppdragets underliggande avsikt, att kategorisera elever. När pe-
dagogerna genom sina ställningstaganden bryter mot detta upp-
drag kan det förstås som deras sätt att skapa mening i den föränd-
rade kontext, i relation till styrsystem och styrdokument, bedöm-
ningsuppdraget medför.  

Möjligheten för pedagogerna att finna egna lösningar vid be-
dömningens genomförande kan förklaras av att skolan är att be-
teckna som ett löst kopplat system (Weick, 1976, 1982). Ett löst 
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kopplat system kännetecknas av ett ömsesidigt beroende mellan del 
och helhet samtidigt som den egna individualiteten och förmågan 
att fungera självständigt behålls (a.a.). Pedagogernas val ryms inom 
den möjlighet till självbestämmande som Weick (a.a.) beskriver. 
Samtidigt synliggörs beroendet mellan del och helhet då pedago-
gerna nogsamt i dokument redogör för att de, genom de val som 
gjorts, bryter mot det uttalade eller outtalade uppdraget att katego-
risera elever. Anledningen pedagogerna ger till gjorda förändringar 
vid bedömningens genomförande utgår från ett individperspektiv 
då det är elevens brister som beskrivs. Därmed visar pedagogerna 
att de redan har kännedom om var eleverna befinner sig i sin ut-
veckling och att åtgärder finns. Samtidigt synliggörs det förhåll-
ningssätt pedagogerna har gentemot elever i behov av särskilt stöd.  
 
8.2.2 Pedagogernas analysarbete 
I bedömningsuppdraget anges att varje skola ska analysera bedöm-
ningsresultatet med avsikt att erhålla underlag för planering av åt-
gärder på organisations-, grupp- och individnivå. Bedömningen 
förväntas därmed utgöra grund för diskussioner på den enskilda 
skolan. Enligt pedagogerna finns förväntningar i uppdraget om att 
diskussionerna ska leda till utveckling av undervisningen. I för-
längningen förväntas denna utveckling leda till högre måluppfyllel-
se. Då utgångspunkten för det förväntade utvecklingsarbetet är en 
normrelaterad bedömning ter sig uppdraget om utveckling vara 
komplext. När elevernas prestationer relateras till en norm blir det 
också möjligt att identifiera elever som avviker från genomsnittet 
eller det som genom att vara vanligast blir normalt i en normalför-
delning. I skolan finns överlag inget intresse för positiv avvikelse 
utan fokus ligger vid negativ. Genom införandet av godtyckliga 
gränser, stanine 2 eller 3, kategoriseras de elever vars bedömnings-
resultat avviker från vad som anses vara acceptabelt. Då en norm-
relaterad bedömning ger möjlighet till identifiering av en individs 
brister faller den väl in i linje med specialpedagogiska perspektiv 
som utgår från individinriktade, utvecklingspsykologiska och bio-
logiska teorier, exempelvis ett kompensatoriskt perspektiv (Haug, 
1998) och ett kategoriskt perspektiv (Emanuelsson m.fl., 2001). 
Gemensamt för dessa perspektiv är att svårigheter och brister rela-
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teras till den enskilda individen. Samtidigt är uppdraget om verk-
samhetsutveckling, med förväntade åtgärder på individ-, grupp- 
och organisationsnivå, inriktat mot att det är undervisningen som 
ska utvecklas. Därmed går den delen av uppdraget i linje med per-
spektiv som tar sin utgångspunkt i exempelvis ett relationellt per-
spektiv (Emanuelsson m fl, 2001) och ett kritiskt perspektiv (Nil-
holm, 2003). En gemensam hållning i dylika perspektiv är att kritik 
riktas mot bedömningar av den karaktär som i det studerade fallet. 
Kritiken riktas bland annat mot den ensidiga fokuseringen av indi-
viden som problembärare (Söder, 1999). Orsaken till svårigheter 
bör enligt detta synsätt sökas utanför den enskilda eleven, exem-
pelvis i den pedagogiska och specialpedagogiska praktiken.  

En ytterligare komplexitet i pedagogernas analysarbete uppstår 
när olika upplevelser av bedömningens avsikt framträder. Kom-
plexiteten leder till dilemmat huruvida inriktningen i det fortsatta 
arbetet i bedömningsprocessen ska fokusera enskilda individer eller 
undervisningsmiljöns betydelse för svårigheter. Ställningstagandet 
som görs, vilket synliggörs i de upprättade dokumenten är ett tyd-
ligt fokus på enskilda individer, och då främst elever med bedöm-
ningsresultat på eller under den gräns som från central kommunni-
vå angivits som ett godkänt eller icke godkänt resultat. Dessa ele-
ver är i fokus såväl avseende synen på eleven som problembärare 
som vem åtgärderna riktas mot. Samtidigt menar en del pedagoger 
att dokumenten inte alltid är representativa för de diskussioner 
som förts. Diskussionerna upplevs även ha innefattat gruppnivå 
även om det inte är fullt lika märkbart i de upprättade dokumen-
ten. Ställningstagandet mot ett individperspektiv som blir följden 
av pedagogernas analysarbete upplevs inte vara ett medvetet val 
utan istället något bedömningsprocessen outtalat leder fram till. 
Att inte rapportera till central kommunnivå om eventuella brister i, 
eller ifrågasättande av den egna praktiken kan ur ett performativi-
tetsperspektiv (Ball, 2003) dock te sig ganska rationellt. Några pe-
dagoger ställer sig dock frågande till den riktning mot ett individ-
perspektiv som blir följden av pedagogernas analysarbete. Dessa 
pedagoger skulle istället vilja att diskussionerna leder till en för-
djupad reflektion kring den undervisning som bedrivs. Samtidigt 
ser de sig inte kunna styra och förändra processen i en annan rikt-
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ning. Genom potentialen att i ett löst kopplat system agera själv-
ständigt beskriver Weick (1976) det som möjligt att både hålla fast 
vid tidigare lösningar och att finna sina egna lösningar. Den tidiga-
re lösningen som funnits med dylika bedömningar i kommunen har 
varit att erhålla underlag för resursfördelning i kommunen. Där-
med har det tidigare varit angeläget att i bedömningen synliggöra 
elever i behov av särskilt stöd för att erhålla extra resurser. Med 
möjligheten att i ett löst kopplat system agera självständigt beskri-
ver Weick (1976) att det även finns möjlighet för subkulturer att 
uppstå och att däri skapa normer för vad som gäller. Den icke ut-
talade riktning bedömningen tar mot ett individperspektiv skulle 
kunna förstås som att en subkultur gällande bedömning skapats 
och att det däri ingår normer för vad en bedömning av denna art 
ska leda till. Som enskild pedagog är det inte görligt att på egen 
hand förändra de outtalade normer som finns inom denna sub-
kultur.  
 
8.3 Konsekvensernas komplexitet och dilemman 
Som studiens resultat visar leder bedömningen primärt fram till att 
finna elever i behov av särskilt stöd. Avgörande för vem som är i 
behov av särskilt stöd är i detta uppdrag elever med bedömningsre-
sultat på eller under stanine 3 vilket beslutats på central kommun-
nivå. Genom bedömningsuppdraget och den tydliga preciseringen 
av gräns för huruvida åtgärdsprogram ska upprättas eller ej, ställs 
den aktuella bedömningen över målen i läroplanen. Ett bedöm-
ningsresultat på eller under stanine 3 anger därmed huruvida må-
len nåtts eller ej. Då några elever i samband med bedömningen 
identifieras vara i behov av särskilt stöd uppstår dilemmat hur sko-
lan hanterar denna fråga.  
 
8.3.1 På individnivå 
Av ställningstaganden pedagogerna gör framträder bilden av att 
bedömningen främst leder fram till en kategorisering av elever. 
Identifierade svårigheter anges bero på elevens brister. För pedago-
gerna är det angeläget att i dokumenten visa vilka kompensatoris-
ka lösningar som planeras på främst individnivå. Synliggörandet av 
åtgärder synes bli viktigare än varför åtgärderna sätts in. Den en-
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tydiga fokuseringen på individnivå kännetecknas av en görandekul-
tur. En åtgärd i form av specialpedagogiskt stöd upplevs som viktig 
att kunna erbjuda eleverna, men innehållet i stödet formuleras inte 
med samma tydlighet. Ej heller vid utvärderingar framkommer att 
innehållet i det specialpedagogiska stödet diskuteras. För flertalet 
av eleverna upprepar sig samma åtgärder över flera åtgärdspro-
gram. Med kompensatoriska lösningar menar pedagogerna att ele-
verna ges möjlighet att uppnå samma färdigheter som andra elever. 
Förväntningar finns om att berörda elever efterhand ska kunna föl-
ja undervisningen på gruppnivå. Haug (1998) diskuterar detta fe-
nomen utifrån begreppet social rättvisa. Genom kompensatoriska 
lösningar uppfattas eleven få möjligheter att uppnå samma nivå 
som andra elever. Haug menar att det inte är möjligt då det utöver 
en korrekt diagnos förutsätter att beprövade åtgärder med garanti 
för utveckling sätts in. Till viss del ställer sig pedagogerna frågande 
till huruvida eleverna genom det använda bedömningsmaterialet 
bedöms på rätt grunder. Det stannar dock vid en fråga då åtgär-
derna som planeras främst handlar om specialundervisning som i 
detta fall innebär en ”speciell undervisning för speciella elever 
genomförd av speciella lärare i speciella miljöer, d v s skild från 
annan, oftast kallad vanlig eller normal undervisning” (Emanuels-
son, Persson & Rosenqvist, 2001, s. 10).  

 
8.3.2 På organisations- och gruppnivå 
I uppdraget om verksamhetsutveckling finns en förväntan om im-
plementering av åtgärder på individ-, grupp- och organisationsni-
vå. Trots det menar pedagogerna att fokus främst riktas mot åt-
gärder på individnivå. Indirekt leder den ensidiga fokuseringen mot 
individnivå till följder på organisationsnivå, då det påverkar orga-
niseringen av den specialpedagogiska verksamheten.  

 
Utebliven utveckling av verksamheten 
När ställning såsom i det studerade fallet tas för kompensatoriska 
lösningar, riktade mot den enskilda individen, finns en risk att ut-
veckling av verksamheten uteblir. Den förväntan om verksamhets-
utveckling som uttrycks i det aktuella bedömningsuppdraget riske-
rar därmed att inte bli av. Enligt Skrtic (1995) handlar det om var 
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fokus läggs. Om det är eleven som blir problembärare leder det till 
att verksamheten inte behöver utvärderas. När även åtgärder riktas 
mot enskilda elever är det underförstått att eleverna ska åtgärdas 
genom det skolan kan erbjuda inom den ram som redan existerar. 
Återigen innebär det att verksamheten inte behöver diskuteras, 
trots att det i uppdraget uttrycks en intention om implementering 
av åtgärder på organisations-, grupp- och individnivå. Med ut-
gångspunkt i Skrtics teorier (1991) kan bedömningen och tolk-
ningen av resultaten förstås som ett byråkratiskt hinder som synes 
motverka att utveckling av verksamheten sker. Detta hinder synes 
även motverka utveckling mot en inkluderande skola. I så kallade 
byråkratiska organisationer är det svårt att förändra rådande or-
ganisation kring elever i behov av särskilt stöd. En förklaring kan 
vara att en traditionell syn på pedagogik och specialpedagogik har 
blivit en sanning om hur något ska vara, snarare än något som kan 
förändras (Tetler, 2005). Weick (1976) menar att möjligheten till 
självständigt agerande i ett löst kopplat system är stor vilket påver-
kar den enskilda pedagogens inflytande över förändringstakten. Så-
ledes befästs det specialpedagogiska system som råder i det aktuella 
fallet. I det specialpedagogiska system som råder upplevs elever i 
behov av särskilt stöd som en specialpedagogisk angelägenhet. Så-
ledes är det en annan kategori av pedagog än klasslärare, i detta 
fall specialpedagog, som anses ha störst kompetens att möta elever 
i svårigheter. Klasslärare upplever sig inte, och upplevs inte ha till-
räcklig kompetens för att möta elevers behov av stöd i ordinarie 
undervisning. När specialpedagogen anses vara bäst på att möta 
elever i behov av särskilt stöd är det enligt Skrtic (1991) en marke-
ring av att klasslärare saknar denna kompetens. För att en föränd-
ring ska komma till stånd krävs enligt Fischbein (2007) att skolans 
ledning har kunskap om såväl specialpedagogik som vilka krafter 
som styr verksamheten. 

 
Skolans vem eller vad 
Med det målrelaterade systemet som infördes i samband med de-
centraliseringen av skolans styrning fick kommun, skola och en-
skild pedagog stort ansvar att utforma en skola för elevernas möj-
lighet att nå målen (Alexandersson, 2008). Däri ingick att tolka 
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målen i läroplanen och omvandla det till undervisning. Undervis-
ning och bedömning är också nära förbundna med varandra då de 
vilar på samma kunskapssyn (se Jönsson, 2010; Lundahl, 2007). 
Genom att i det aktuella bedömningsuppdraget bli hänvisade ett 
specifikt bedömningsmaterial har pedagogerna dock inte möjlighet 
att bedöma eleverna utifrån den kunskapssyn pedagogerna har, 
grundat i styrdokumenten. Bedömningsuppdraget kan tolkas som 
att det ansvar som tilldelades pedagogerna i samband med infö-
randet av läroplanen (Lpo 94) har tagits tillbaka. Däremot görs 
pedagogerna ensamt ansvariga för tolkning av bedömningsuppdra-
get och med denna tolkning som grund bli ansvariga för att plane-
ra och implementera åtgärder på såväl organisations- som grupp- 
och individnivå. Aspelin och Persson (2011) talar om begreppet 
skolan som det anges i läroplanen (Lpo 94). Begreppet beskrivs i 
det sammanhanget omfatta såväl styrdokument, med övergripande 
uppdrag och mål, som den pedagogiska praktiken. Med denna be-
skrivning uppfattas pedagogen som en faktor i ett större utbild-
ningssammanhang. I bedömningsprocessens olika steg får begrep-
pet skolan olika innebörder. Första steget handlar om val av be-
dömningsmaterial. Här utestängs pedagogerna från det större ut-
bildningssammanhanget. Tvärtom blir det i andra steget, den för-
väntade planeringen av elevernas fortsatta utveckling. Här är det 
endast pedagogerna som innefattas i utbildningssammanhanget då 
de upplever sig ensamt ansvariga för planering av undervisning ut-
ifrån bedömningsresultatet. Gällande planering och implemente-
ring av åtgärder är det således endast pedagoger som inbegrips i 
begreppet skolan. Enligt Ball (2003) är det inte säkert att den en-
skilda pedagogen i rådande bedömningsdiskurs har möjlighet att 
påverka val av bedömningsmaterial och eller syftet med en bedöm-
ning. Istället blir det viktigt för pedagogerna att bedriva en under-
visning som visar på så goda resultat som möjligt i de bedömningar 
som görs på såväl internationell, nationell som kommunal nivå.  
 
Likvärdighet och standard 
Vid en decentraliserad styrning talas om vikten att säkerställa en 
nivå där medborgarna har samma standard oavsett var i landet de 
bor (Tideman, 2000). För eleverna handlar det om möjligheten att 
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nå målen, vilket regleras i skollagen (1 kap. 2 §). Normerna för 
likvärdigheten anges genom läroplanens nationella mål (Lpo 94). 
Då de nationellt satta målen i den aktuella bedömningen ersätts av 
kriterierna för DLS samt den lokalt satta gränsen staninevärde 3, 
förändras såväl den standard som regleras i skollagen som normer-
na för den likvärdighet som anges i de nationella målen.  

Med styrdokumentens krav om standard och likvärdighet följer 
vissa åtaganden för skolan. I läroplanen (Lpo 94) uttrycks att hän-
syn ska tas till varje elevs olika förutsättningar och behov. Därmed 
kan undervisningen i en likvärdig skola inte se likadan ut överallt. 
Vidare uttrycks att skolan har ett särskilt ansvar för elever som ris-
kerar att inte nå målen. Då den aktuella bedömningen leder till att 
diagnostisera och kategorisera elever skulle en möjlig avsikt med 
det aktuella bedömningsuppdraget från central kommunnivå kun-
na vara att säkerställa elevernas möjlighet att nå målen. Därmed 
ställs särskilda krav på undervisningen. För pedagogerna i studien 
upplevs detta ansvar tas när undervisning för elever som bedöms 
vara i behov av särskilt stöd kan erbjudas stöd i form av specialun-
dervisning utanför ordinarie undervisning. Samtidigt innebär det 
för pedagogerna att då de inte kan ge specialundervisning till alla 
elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd lever de som peda-
goger inte upp till uppdraget om särskilt ansvar.  

Uttrycket skolan i läroplanen innebär för pedagogerna i studien 
vad som åligger dem som pedagoger. Enligt min uppfattning inne-
fattar skolan som det uttrycks i styrdokumenten även den organi-
sation som ryms i den aktuella förvaltningen.  
 
8.4 Kunskapsbidrag och metoddiskussion 
Studiens övergripande syfte har varit att bidra med kunskap om 
hur ett lokalt bedömningsuppdrag i grundskolan, baserat på ett 
storskaligt, externt utformat och normrelaterat läs- och skrivprov 
kan upplevas och tolkas av berörda pedagoger. Vidare har studien 
syftat till att bidra med kunskap om vilka konsekvenser ett lokalt 
bedömningsuppdrag enligt ovan, kan leda till på organisations-, 
grupp- och individnivå – såväl generellt som mer specifikt i relation 
till elever som inte når uppsatta kriterier. Fallet som studerats ut-
gör exempel på vad följderna av bedömningskulturens transfor-
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mering från internationell och nationell nivå till lokal nivå (Ball, 
2003) kan bli i praktiken. Även om fallet är specifikt är lokala be-
dömningsprogram vanligt förekommande i flertalet kommuner. 
Dock kan valet av bedömningsmaterial och innehållet i bedöm-
ningsuppdragen variera. Trots intentionen i det aktuella fallet, att 
med ett lokalt bedömningsuppdrag åstadkomma verksamhetsut-
veckling, visar studien att bedömningen primärt resulterar i kate-
gorisering av elever. Elever sätts i fokus gällande såväl vem som 
blir bärare av identifierade problem som för åtgärder att kompen-
sera identifierade brister. Istället för att låta resultatet utgöra grund 
för planering och implementering av åtgärder på organisations-, 
grupp- och individnivå leder bedömningsuppdraget till att befästa 
ett specialpedagogiskt system där elever i behov av särskilt stöd blir 
en angelägenhet för specialpedagogiken. Förståelse för vad som 
sker i processen har sökts i begreppen performativitet (Ball, 2003) 
och löst kopplade system (Orton & Weick, 1990; Weick, 1976, 
1982). 

En forskares förförståelse inför en studie påverkar enligt Har-
ding (1997) både valet av fall och valet av metoder vid genomfö-
randet av en studie. Becker (1992) menar likaså att den föreställ-
ning en forskare har om fenomenet som studeras påverkar val av 
undersökningsenhet och problemställning. Problemställningen som 
studerats har valts utifrån det intresse för externa bedömningar 
som väckts hos mig i den praktik jag verkat som specialpedagog. 
Med fallstudien som ansats har den kommunen där jag själv varit 
verksam utgjort ramen för studiens fall. Med min subjektiva tolk-
ning av bedömningsuppdraget gick jag in i studien med en kritisk 
hållning till kommunens bedömningsprogram. Min förförståelse 
inför det studerade fenomenet kan naturligtvis ha påverkats såväl 
av att jag varit involverad i bedömningsprocessen som min kritiska 
hållning till det studerade fenomenet. Avsikten med detta avsnitt är 
att diskutera den betydelse min närhet till fallet kan ha haft för 
studiens resultat.  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har jag valt ett peda-
gogperspektiv. Med fallstudien som ansats har det varit möjligt att 
kombinera metoder där pedagogerna kommit till uttryck via såväl 
intervjuer som dokument. Enligt Thomsson (2002) är det viktigt 
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att som forskare reflektera över vilken betydelse intervjupersoner-
nas och intervjuarens sociala positioner har för det som förmedlas. 
Att jag själv deltagit i bedömningsprocessen som studerats innebär 
bland annat att jag som verksam pedagog i kommunen kan betrak-
tas som kollega till de personer som ingått i studien. I intervjuerna 
kan jag se både fördelar och nackdelar med min närhet till fallet. 
Att enkelt få deltagare till studien kan ses som en fördel. Samtidigt 
kan våra sociala positioner ha påverkats. När jag analyserar inter-
vjusituationerna kan jag se att intervjupersonerna upplevt mig och 
min roll på olika sätt; som kollega, som personal från central 
kommunnivå och som forskare. Vilken roll jag tilldelats kan ha 
haft betydelse för vad som uttryckts under intervjuerna. Vid inled-
ningen till några av intervjuerna var intervjupersonerna angelägna 
om att visa på vilka åtgärder som vidtagits. Min tolkning är att in-
tervjun för några pedagoger upplevdes som ytterligare en bedöm-
ning av hur väl pedagogerna utfört bedömningsuppdraget. Vidare 
tolkar jag att det främst är rollen som personal från central kom-
munnivå som påverkat intervjupersonerna. Detta var främst märk-
bart i några intervjuers inledande fas. En bit in i intervjuerna är 
min bedömning dock att de sociala positionerna släppts och peda-
gogerna har överlag med stort intresse och engagemang velat dis-
kutera sin syn på såväl bedömningsuppdraget som bedömnings-
processen, utifrån de frågeställningar som lyftes vid intervjun.  

Dokumenten som ingår i studiens empiriska material hade till 
största del upprättats redan när studien påbörjades. Dessa doku-
ment kan ses som en naturlig del i pedagogernas uppdrag och har 
således inte upprättats med avsikt att ingå i studien. Även om någ-
ra dokument i form av åtgärdsprogram har upprättats under tiden 
studien pågått är min bedömning att innehållet i dem inte har på-
verkats. Samma bedömning gör jag gällande de dokument jag själv 
varit delaktig i vid upprättandet. Min bedömning gör jag med ut-
gångspunkt från att samtliga dokument har uppkommit i de olika 
subkulturer som både intervjupersonerna och jag själv har deltagit 
i (se Weick, 1976). Normer i en subkultur låter sig enligt Weick 
(a.a.) inte enkelt förändras och kan således antas vara de-samma 
under studiens genomförande.  
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Åtgärdsprogram till följd av bedömningen upprättades för ca 50 
elever. Bortfallet av åtgärdsprogram kan te sig stort då åtgärdspro-
gram för 26 elever av totalt 50 ingår i studien. Då åtgärdspro-
grammen till innehåll är väldigt lika är min bedömning att materia-
let med 26 elever av 50 mättats. Jag bedömer det som troligt att 
ytterligare åtgärdsprogram inte skulle tillföra något som förändrar 
studiens resultat.  

Det är vid analysen av empiriska materialet som jag ser det som 
mest troligt att min närhet till fallet skulle kunna haft störst påver-
kan på studiens resultat. Trots det har inga överväganden om att 
använda medbedömare gjorts. Istället ser jag vissa steg i analysar-
betet som betydelsefulla för att säkerställa resultatet. Det första 
steget är att de olika dokument jag tog del av vid studiens inledan-
de fas fick ligga till grund för såväl den intervjuguide, innehållande 
specifika teman som utformades inför intervjuerna, som för vilka 
personer som kunde ingå i studien. Dokumenten har enligt mig 
fungerat väl för att få en bild av det specialpedagogiska system som 
råder. Det har bekräftats i det andra steget då dokumenten har 
satts i relation till intervjumaterialet. Bilden som framträtt har varit 
likartad. I det tredje steget har ett abduktivt tillvägagångssätt an-
vänts (se Alvesson & Sköldberg, 1994). I en växelverkandeprocess, 
mellan det empiriska materialet och teori, har mönster och förstå-
else sökts. Vad som sker i bedömningsprocessen finner jag stöd för 
i tidigare forskning, både gällande konsekvenserna av bedömning-
en som innehåll i de dokument som upprättats till följd av bedöm-
ningen. I dokumenten är jag medveten om att det finns en större 
potential än vad jag använt i denna studie. Utvärdering av planera-
de åtgärder är ett exempel på fördjupade studier jag ser som möjlig 
att göra.  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har jag valt ett peda-
gogperspektiv och att låta pedagogerna komma till uttryck via in-
tervjuer och dokument. Att inta ett pedagogperspektiv har samti-
digt avgränsat studien till att omfatta just pedagogernas upplevel-
ser. Bilden av fallet hade kunnat fördjupas om jag valt att låta fler 
professioner och nivåer komma till uttryck, exempelvis rektorer el-
ler personal från central kommunnivå. Samtidigt har jag inte sett 
det som möjligt att genomföra inom ramen för denna studie. Valet 
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att låta intervjuer och dokument utgöra grund för studiens empi-
riska material innebär samtidigt att jag valt bort andra metoder, 
exempelvis observationer. Med observationer hade det även varit 
möjligt att inta ett elevperspektiv, vilket är nog så viktigt i sam-
manhanget. Om annat empiriskt material än intervju och doku-
ment valts hade dock studien varit en annan. De val som gjorts ser 
jag dock som betydelsefulla för studiens syfte och frågeställningar. 

  
8.4.1 Framåtblickande 
Under den tid studien pågått har förändringar skett på såväl natio-
nell som lokal nivå. Om studien skulle påbörjas nu hade således 
förutsättningarna varit annorlunda. Förändringarna som skett på 
nationell nivå är att en ny läroplan (Lgr 11) och en ny skollag 
(2010:800) införts. I läroplanen finns inga förändringar avseende 
stöd till elever i behov av särskilt stöd (Lgr 11). Däremot har för-
ändringar skett vad gäller mål. Det som tidigare benämndes upp-
nåendemål har formulerats om och benämns numera som kun-
skapskrav. I den nya skollagen (2010:800) betonas att en utredning 
skyndsamt ska göras när det framkommer att en elev riskerar att 
inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Även andra svå-
righeter i skolsituationen kan föranleda utredning. Vidare betonas 
rektors ansvar att skyndsamt få till stånd en utredning när infor-
mation framkommer att en elev riskerar att inte nå kunskapskra-
ven. Om en utredning påvisar ett behov av särskilt stöd är det rek-
tor som ska ta beslut om att sådant ska upprättas. Enligt skrivel-
serna i läroplan och skollag kan ett bedömningsuppdrag, såsom det 
formulerats i den aktuella studien, inte ersätta rektors uppdrag och 
ansvar. Då det på nationell nivå även förs diskussioner om peda-
gogers arbetsuppgifter har upprättandet av åtgärdsprogram disku-
terats. Förslag om ändringar finns. 

På lokal nivå, i det fall som studerats, har förändringar i kom-
munens lokala bedömningsprogram gjorts. Förändringarna gäller 
såväl bedömningsmaterial som i vilka årskurser bedömningarna 
genomförs. Bedömningsmaterialet DLS har numera utgått.  
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I studien Bedömning av läsförståelse – och sen då? undersöks 

utifrån ett pedagogperspektiv hur ett lokalt bedömningsuppdrag 

i grundskolan, baserat på ett externt utformat och normrelaterat 

läs- och skrivprov kan upplevas och tolkas. Vidare bidrar studien 

med kunskap om vilka konsekvenser ett lokalt bedömningsuppdrag 

enligt ovan, kan leda till på organisations-, grupp- och individnivå 

– såväl generellt som mer specifikt i relation till elever som inte når 

uppsatta kriterier. Studien utgår från det sociokulturella perspektivets 

grundläggande syn på kunskap och lärande och genomförs med 

fallstudien som ansats. Fallet som studerats utgör exempel på vad 

följderna av bedömningskulturens transformering från internationell 

och nationell nivå till lokal nivå kan bli i praktiken. Även om fallet 

är specifikt är lokala bedömningsprogram vanligt förekommande 

i flertalet kommuner. Dock kan valet av bedömningsmaterial och 

innehållet i bedömningsuppdragen variera. 

Med hjälp av de grundläggande didaktiska begreppen varför, vem, 

vad och hur har pedagogernas tolkningar av bedömningsuppdraget 

analyserats. För analys av bedömningens konsekvenser är synsätt 

på och begrepp rörande kunskapsbedömning och specialpedagogik 

centrala utgångspunkter. Bedömningsuppdraget som i grunden ter sig 

vara enkelt visar på en komplexitet med ett antal dilemman som följd. 

I begreppen performativitet och löst kopplade system har förståelse 

för vad som sker i processen sökts.
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