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Sammanfattning 
 

Den här studien har undersökt hur elever i gymnasiesärskolan och i särskild undervisning för 
vuxna ser på kunskapsbedömning och betygssättning. Syftet har varit att undersöka vilka 
uppfattningar och erfarenheter elever har av olika bedömningsformer och betygssättning, 
samt i vilken grad betyg är en motiverande faktor för elevernas lärande och framtida liv. En 
frågeställning har även varit att få en uppfattning om vilken kännedom eleverna har om 
kunskapskraven, som ligger till grund för betygssättningen, för olika skolämnen och hur de 
upplever dem. Studien konstruerades i form av halvstrukturerade kvalitativa livsvärlds-
intervjuer med sex elever från gymnasiesärskolan och fem elever från särskild undervisning 
för vuxna. Resultatet har analyserats ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 
utveckling. Studien visar att betygssättning är betydelsefullt för den intervjuade gruppen, 
fastän betygen inte garanterar gruppen att kunna ha bruk av dem i framtiden i något speciellt 
syfte. Betygen visar sig vara en motiverande faktor för lärande, för cirka hälften av de 
intervjuade eleverna. Elevernas kännedom om kunskapskraven förefaller inte vara särskilt 
stor. Formativ bedömning är den bedömningsform som eleverna upplever som den metod 
som förbättrar lärandet mest samt som bidrar till att ge dem förmågor som de anses behöva 
i skolan och i framtiden. 

 
 

Nyckelord: betyg, bedömning, utvecklingsstörning, särskola 

 
 

Abstract 
 

This study has examined how pupils in upper secondary school and in adult education for 
intellectual disabled students consider assessment and grading. The aim with this study was 
to find out what experiences among the pupils accord to assessment and grading exist and on 
which degree grading has influence on their learning and future life. A question was also to 
find out what kind of knowledge this group has about criteria for grading in their school 
subjects. The study was conducted using half-structured qualitative life-word-interviews with 
six pupils in secondary upper school and five pupils in education for adults, with intellectual 
disabilities. The result has been analyzed on the base of a sociocultural perspective of learning 
and development. The study shows that school grades are important to the interviewed 
group, although their grades can´t ensure the pupils to use them in the future for any 
particularly purpose. The grades motivate half of the group to improve in learning. The 
knowledge of criteria for grading seems not particularly large for the group. Formative 
assessment appears to be the best way of assessment for the pupils to improve and learn skills 
useful for them in school and in life. 

 
 

Keyword: grades, assessment, intellectual disabilities, school 
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Inledning  
 

Att undervisa elever och ge dem förutsättningar för en lyckad studiegång som leder till ökad 

kunskap är ett komplext uppdrag. Därtill att bedöma och betygssätta eleverna på ett så 

objektivt sätt som möjligt komplicerar processen ytterligare. Det kan vara nog så 

problematiskt när elever följer en normal utvecklingskurva i sin kunskapsutveckling. Om 

eleverna dessutom har olika inlärningssvårigheter blir det en mer besvärlig uppgift. I särskolan 

samt i särskild undervisning för vuxna, eller lärvux som det även benämns, deltar elever med 

kognitiva svårigheter som gör att de har problem med inlärning. De kan behöva längre tid, och 

ibland även hjälpmedel för att kunna kommunicera, för att ta till sig kunskap samt för att visa 

kunskapen. Liksom i det övriga skolväsendet, finns betyg och bedömning i särskola och lärvux, 

fast med egna läro- och kursplaner. Många pedagoger upplever en stor svårighet i att bedöma 

eleverna. Trots allt finns en ambition att elever ska få ökad kunskap och utveckla sina 

färdigheter, fastän det kan gå i långsam takt och då vara svårt att se framgångarna.  

Betygens huvudsakliga uppgift i den ordinarie skolan är att vara ett urvalsinstrument för vidare 

utbildning eller ett dokument att använda sig av för att söka anställning, och blir därigenom 

viktiga för elevernas framtida liv. I vilken omfattning betygen påverkar elever i särskola och på 

lärvux, där betygen inte riktigt har funktionen av ett urvalsinstrument, kan vara intressant att 

belysa. Ytterst är det eleverna som får ta konsekvensen av regler och bestämmelser runt 

bedömning och betygssättning. Något som eventuellt påverkar deras framtida liv. Jag ämnar i 

den här studien undersöka vad eleverna själva anser om att bli bedömda samt betydelsen av 

att få betyg i dessa skolformer.  

Teoretisk utgångspunkt i studien är det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling, 

som utgår från att lärande sker i socialt samspel i ett kulturellt sammanhang (Säljö, 2000). 

Även bedömningen bör ske i form av ett samarbete mellan elev och lärare, om den så ges i 

form av formativ bedömning, så kallad återkoppling eller feedback, eller i form av betyg som 

är en summativ bedömning. 
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Bakgrund 
 

Gällande kriterier för bedömning och betygssättning beslutas övergripande på politisk nivå, så 

kallad makronivå, av regering och riksdag. Därefter är det upp till varje kommun och 

förvaltning som handhar utbildningsfrågor att tolka dessa styrdokument, på den så kallade 

mesonivån, och se till att de implementeras ute i de olika skolområdena bland rektorer och 

lärare. Till sist är det upp till varje enskild lärare att förverkliga dessa riktlinjer och kriterier för 

kunskapsbedömning i verksamheten och för eleverna, på mikronivå. Att tolka kunskapskrav 

och göra dem tydliga och begripliga för utvecklingsstörda elever är ett komplext uppdrag, 

likaså att ge dem återkoppling som för lärandet framåt och till slut sätta ett betyg på de 

förmågor som ska bedömas. 

Det obligatoriska skolväsendet i Sverige är indelat i grundskola, specialskola (elever med 

hörselskada eller blindhet), sameskola och särskola. Efter genomgången obligatorisk skola 

finns frivilliga skolformer för elever att fortsätta sina studier i om de så önskar. Betyg ges vid 

behov även i grundsärskolan. Jag har emellertid valt att begränsa min studie till de frivilliga 

skolformerna gymnasiesärskola och särskild undervisning för vuxna, där empirin i min studie 

hämtas från.  

Idag är begreppet intellektuell funktionsnedsättning en vanligt förekommande beteckning för 

funktionsnedsättningen för den här gruppen individer, men jag har valt att använda mig av 

begreppet utvecklingsstörning eftersom det begreppet används i gällande styrdokument. 

Utvecklingsstörda personer har numera blivit mer delaktiga i samhällsgemenskapen. Från att 

ha gömts undan och varit inlåsta på institutioner är de medaktörer i samhällslivet på ett annat 

sätt än tidigare. De finns med i skolan, arbetslivet, föreningar med mera. Trots denna 

förändring är gruppen fortfarande inte delaktiga på riktigt samma villkor. I särskola och på 

lärvux deltar utvecklingsstörda i undervisning, med den skillnaden mot annan 

utbildningsverksamhet, att betygen inte är särskilt användbara för eleverna efter avslutad 

skolgång. Betygsskalan i gymnasiesärskolan och inom lärvux är densamma som i den ordinarie 

skolverksamheten med betygsstegen A-E för godkända betyg. Betyget A ges som högsta betyg 

och betyget F som ges vid icke godkänd i den ordinarie skolverksamheten ska inte ges i dessa 

skolformer. I stället ges i gymnasiesärskolan en kommentar i gymnasiesärskolebeviset om 

eleven inte nått godkänd-nivån (Programplaner, Skolverket, 2013, och Ämnesplaner och 

ämnesområdesplaner för gymnasiesärskolan, Skolverket, 2013). På lärvux ges ett intyg i det 

fallet med en beskrivning på det som kursen omfattat (Kursplaner på grundläggande nivå, 

2012 och Ämnesplaner på gymnasial nivå, 2013). Betygen från gymnasiesärskola och lärvux 

ger inte behörighet till att söka vidare utbildning eller till att söka anställning i någon större 

omfattning. Med detta som bakgrund förefaller betygssättande i särskola och lärvux ha 

funktionen av likvärdighet med elever i det ordinarie utbildningsväsendet, men där 
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jämbördigheten endast gäller betygssättandet och inte användandet av betygen. Eventuellt 

kan betygen vara en motiverande faktor för elevernas kunskapsinhämtning. 

 

Centrala begrepp 
 
Gymnasiesärskola 
 

Verksamheten i gymnasiesärskolan styrs av de riktlinjer som står att läsa i Läroplan för 

gymnasiesärskolan 2013 (Skolverket, 2012), kapitel 18 och 19 i Skollagen, (2010:800), 

Gymnasieförordningen (2010:2039), Programplaner (Skolverket, 2013), samt Ämnesplaner 

och ämnesområdesplaner för gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013). Gymnasiesärskolan är 

fyraårig samt frivillig. Innan en elev tillåts börja i gymnasiesärskola gäller vissa kriterier: 

Utbildningen i gymnasiesärskolan är till för ungdomar som har slutat grundskolan eller 

grundsärskolan och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på 

grund av en utvecklingsstörning eller hjärnskada. För att avgöra om en elev tillhör 

målgruppen gör hemkommunen en utredning med en pedagogisk, psykologisk, medicinsk 

och social bedömning (Skolverket, 2013, s.15). 

Programmen i gymnasiesärskolan är indelade i två inriktningar; program på nationell nivå, som 

består av nio yrkesinriktade program, samt program på individuell nivå. Det senare är till för 

elever som inte klarar en yrkesutbildning och som innehåller en anpassad utbildning efter de 

egna förutsättningarna (Skolverket, 2013). Förutom att förbereda eleven för yrkesverksamhet 

och fortsatta studier, har skolformen enligt skollagen även till syfte att ge eleverna en god 

grund för personlig utveckling och verktyg för ett aktivt deltagande i samhällslivet (2010:800). 

Efter avslutat nationellt eller individuellt program har eleven rätt, enligt 

gymnasieförordningen (2010:2039) att få ett gymnasiesärskolebevis. Beviset innehåller 

uppgifter om bland annat, vilken studieväg som beviset avser, vilka kurser eleven genomgått, 

hur många gymnasiesärskolepoäng varje kurs omfattat samt vilket betyg eleven har fått på 

varje kurs. Om betyg inte har kunnat sättas, redovisas i förekommande fall vilka kurser från 

gymnasieskolan eleven deltagit i. 

Ett anmärkningsvärt förhållande i dagens samhälle är att antalet elever som skrivits in i 

gymnasiesärskolan har fördubblats sedan år 2000 (Karlsudd, 2011). Vidare menar han att det 

är främst under den senare delen av grundskolan som övergång till särskola sker. Författaren 

ser att den segregerade utvecklingen tyvärr följer samma mönster inom arbetslivet sedan. 

Andelen elever ”som anställts efter avslutad gymnasiesärskolans nationella 

program/motsvarande har på ungefär trettio år minskat från 60 till 17 procent” (ibid., s.11).   
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Särskild undervisning för vuxna 
 

De styrdokument lärvux har att rätta sig efter är Skollagen (SFS 2010:800), styrdokument från 

skolverket som är: Läroplan för vuxenutbildningen 2012 (SKOLFS 2012), Förordning om 

vuxenutbildning (SKOLFS 2011:1108), Kursplaner på grundläggande nivå (2012) och 

Ämnesplaner på gymnasial nivå (2013). Särskild undervisning för vuxna är en skolform som 

vänder sig till vuxna personer med utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada på grund 

av olyckshändelse eller sjukdom. Utbildningen består av utbildning på grundläggande nivå, 

som motsvarar utbildning på tränings- och grundsärskolenivå, samt på gymnasial nivå, som 

motsvarar utbildning på gymnasiesärskolans nationella program. Målsättningen är att ge 

målgruppen stöd och stimuleras i sitt lärande, samt ge kunskaper och kompetens för att kunna 

delta i samhälls- och arbetslivet samt till att främja personlig utveckling. Den individ som fått 

minst utbildning ska prioriteras i dessa sammanhang. Utgångspunkt för utbildningen är den 

enskildes behov och förutsättningar (SKOLFS 2011:1108). 

För de elever som studerar på grundläggande nivå har de en rättighet enligt skollagen att delta 

i utbildningen inom skolformen. Eleven har dock inte rätt att studera enbart för att 

upprätthålla kunskaper, utan det förväntas ske en progression i lärandet för att en elev ska få 

delta i utbildning. Elever som vill studera på gymnasial nivå på lärvux har inte automatiskt rätt 

att bli antagen till en kurs (SFS 2010:800). Lärvux har inte några formella krav på att en 

utredning ska vara utförd, som fallet är inom gymnasiesärskolan, och som berättigar en elev 

till studier inom denna skolform. Skolverket menar att det ändå inte bör förekomma några 

tveksamheter ifall en elev ska tillhöra målgruppen eller inte (SKOLFS 2011:1108).  

 
Utvecklingsstörning 
 

Vilka som räknas till kategorin utvecklingsstörda varierar från tid till tid beroende på vilka krav 

samhället ställer på individerna. Utbildning har blivit allt viktigare i samhället och även för 

denna grupp. Den intellektuella funktionsnedsättning som utvecklingsstörning innebär 

medför svårigheter i olika grad vad det gäller att inhämta och befästa kunskap. Bedömning av 

kunskapen kan vara svår, med exempelvis ojämn begåvningsprofil hos eleverna, 

kommunikationssvårigheter och så vidare.  

Definitionen av utvecklingsstörning enligt LSS (=lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) är att med en utvecklingsstörning avses en intellektuell 

funktionsnedsättning som beroende på grad och miljö utgör ett handikapp (SFS 1993:387).  

Med utvecklingsstörning menas i Sverige att skadan som ger en nedsättning i 

begåvningsfunktionerna ska ha skett före 16 års ålder, enligt Granlund (2004). En allmängiltig 

definition av utvecklingsstörning som publicerades år 2002 av AAMR (American Association 

on Mental Retardation), är den att med utvecklingsstörning menas ”ett funktionshinder som 
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karaktäriseras av en samtidig nedsättning i intelligens och adaptiva färdigheter inom minst 

två av följande tre områden: akademiska färdigheter, sociala färdigheter och praktiska 

färdigheter” (Granlund, 2004). Med adaptivt beteende menas anpassning till vardagens krav. 

Han menar vidare att gemensamt för alla definitioner som finns är individernas förmåga att ta 

in och bearbeta information, bygga kunskap samt tillämpa kunskap. 

 
Inlärningssvårigheter på grund av funktionsnedsättningen 
   
Utvecklingsstörning innebär en betydande försening av den kognitiva utvecklingen. 

Nettelbladt & Salameh (2010) redovisar resultat från studier som genomförts av den 

pragmatiska förmågan, alltså hur språket används i samspel med andra i bestämda 

situationer, hos vuxna utvecklingsstörda, där vissa problemområden har framkommit. Dessa 

består bland annat av begränsningar i bearbetningskapacitet och störningar i exekutiva 

funktioner. Med exekutiva funktioner menas förmåga till planering, arbetsminne, förmåga att 

behålla och kunna skifta uppmärksamhet, impulskontroll, inhibitorisk (hämmande) kontroll, 

mental flexibilitet, initiering och upprätthållande av handling (ibid.). När det gäller svårigheter 

med matematiska uppgifter är taluppfattningen (number sence) något som är mindre 

utvecklat hos många utvecklingsstörda personer, och som är helt avgörande vid matematisk 

förståelse och färdighet, enligt Lunde (2011). 

 
Historisk tillbakablick av utvecklingsstördas undervisning 
 

Mot slutet av 1800-talet etablerades folkskolan i vårt land. Den blev resultatet av en strävan 

mot social rättvisa där alla skulle få rätt till utbildning, även utvecklingsstörda. Ambitionen var 

att via uppfostran och träning lära denna grupp olika färdigheter så att de kunde få en plats i 

samhället (Ineland, Molin & Sauer, 2009). De första anstalterna för utvecklingsstörda barn och 

ungdomar var ”uppfostringsanstalter för bildbara sinnesslöa barn” (ibid.). Synen på vissa 

”bildbara” utvecklingsstörda var då att de genom fostran och utbildning kunde göras 

arbetsföra och bidra till försörjningen (Berthén, 2007). Författaren påpekar att den 

inställningen var ett av skälen till en ambition att förvandla de sinnesslöa från att vara tärande 

till att bli närande. Till en början gjordes inskrivning på anstalterna utan eget medgivande, 

enligt Grunewald (2010), och först 1944 infördes regler för in- och utskrivning på skolhemmen. 

Vid denna tid var en medicinsk syn på utvecklingsstörda dominerande och det pratades om 

vård och inte om utbildning i första hand. Sinneslöundervisningen blev en isolerad 

verksamhet, skild från folkskolan, ända fram till 1960-talet, då särskolan inrättades (ibid., 

2010).  
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Först 1985 kom särskolan att omfattas av skollagen och inte längre av omsorgslagen. Det är 

inte svårt att förstå att så länge utbildning för utvecklingsstörda bedrevs på anstalter, skilt från 

samhällsgemenskapen, blev deras utveckling inte så stor. Innan ett barn fick börja skolan 

utfördes tidigare ett skolmognadsprov; från 1940-talet till in på 1960-talet (Andersson, 1999). 

Om ett barn inte klarade av testet fick det antingen vänta ett år på att bli skolmoget, eller 

börja i hjälpklass. Fortsättningsvis skriver han att i och med särskolans tillkomst integrerades 

utvecklingsstörda elever in i den övriga samhällsgemenskapen När huvudmannaskapet 

förändrades och särskolan gick över från landstingen till kommunerna i början på 1990-talet 

ökade samarbetet mellan grundskolan och särskolan, och även inriktningen för 

särskolan(ibid.). I och med den nya läroplanen som kom 1990 betonades kunskapsuppdraget 

till skillnad från habiliteringsuppdraget som framträtt tidigare, enligt Berthén (2007). 

Oberoende av vilket betygssystem och skolformer som har använts genom tiderna verkar det 

hela tiden ha funnits behov av att särskilja elever, enligt Andersson (1999). Många gånger har 

särskiljandet av elever motiverats av att normala elever skulle garanteras en bra undervisning. 

Avskiljandet har inte genomförts för att stödja elever i behov av särskilt stöd utan för att 

”normala” elever skulle kunna arbeta i lugn och ro utan att störas (ibid.). 

 
Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att beskriva och analysera elevers syn på kunskapsbedömning i 

gymnasiesärskola och i särskild undervisning för vuxna. I studien synliggörs aspekter av olika 

bedömningspraktiker, kunskapskrav samt betygssättning. 

 

Frågeställningar som avser att besvara syftet är: 

 Vilken uppfattning finns om olika bedömningsformer? 

 Hur upplevs kunskapskraven? 

 I vilken utsträckning verkar betygen vara en motiverande faktor för elevens lärande 

och framtida liv? 
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Tidigare forskning 
 

Under denna rubrik redogör jag för den forskning som finns områdena bedömning, kunskap, 
lärande, betyg och motivation. Dessa delar bidrar till en förståelse för vilka förhållanden som 
måste tas i beaktande när det gäller bedömning. 

 
Bedömning av kunskap 
 
Det finns olika former av bedömning av kunskap. Det är svårt att objektivt kunna observera 

kunskap hos en individ, vad personen har lärt sig. Under senare år har begreppen summativ 

och formativ bedömning aktualiserats i skolans värld. Även nuvarande kurs- och läroplaner är 

formulerade på så sätt att båda perspektiven finns representerade i dem. Här nedan redovisas 

perspektiv på bedömning, vilken forskning som finns på området, samt vad olika former av 

bedömning innebär. 

 

Perspektiv på bedömning  
 

Korp (2003) menar att det har skett en stor förändring under de senaste decennierna i hur 

bedömning betraktas i västvärlden, och hon pratar om ”ett nytt provparadigm”, där en 

utgångspunkt är, att syftet med kunskapsbedömning har vidgats från betygssättning och 

sortering till att även stödja elevens lärande. En av anledningarna till denna syn, menar hon, 

är en ambition att behålla individer längre i utbildningssystemet, samt att få medborgare att 

engagera sig i ett livslångt lärande. Hon pekar på det moderna samhällets snabba 

förändringstakt, informationsteknologins spridning samt fokus på kunskaper där det alltså 

krävs att lära de studerande ”att lära”, så kallad metakognition. Korp (ibid.) menar vidare att 

lärprocesserna numera har blivit lika viktiga att fokusera på som resultatet av lärandet, och 

om bedömningen inte enbart ska mäta resultat måste den också stimulera det lärande som 

undervisningen syftar till. Pedagoger använder bedömningar för att inhämta kunskap om 

något som är svårt att få syn på, elevernas förståelse. Lundahl (2011) påpekar att lärare måste 

förstå att den pedagogiska bedömningens viktigaste uppgift är att tolka tecken på elevers 

kunskaper, förmågor och färdigheter. För att få ökad kompetens på området används 

begreppet bedömningsfärdighet (assessment literacy).  I en studie gjord av Wyszynska 

Johansson och Henning Loeb (2015) undersökte de gymnasielevers syn på bedömning inom 

barn- och fritidsprogrammet. Resultatet av studien visar att eleverna anser att de mestadels 

får bedömningar på skriftliga uppgifter och redovisningar, samt att bedömningen är för 

allmänt hållen och inte beskrivande, informationsrik och med fokus på kunskapsprocessen 

(ibid.). De menar vidare beträffande gymnasiereformen att en reform med så omfattande 

fokus på kunskapskrav och bedömning kräver att lärare får gedigen fortbildning 
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Även flera andra länder försöker anpassa sig till nya former för bedömning, med olika resultat 

som följd. Strakova & Simonová (2013) har studerat bedömningssystem i Tjeckien. Efter 

kommunismens fall har Tjeckien, i ett försök att bryta med det gamla och bli nytänkande, villigt 

anammat metoder för inlärning och bedömning från andra länder. Landet har under senare 

år visat på försämrade resultat i den internationella rankingen. Den tidigare dominerande 

summativa bedömningsmetoden är på väg att överges. Landet har emellertid problem med 

sina bedömningsmetoder eftersom metoder som applicerats inte är genomtänkta. Forskarna 

menar att bedömning och utvärdering framstår utbildningspolitiskt som en svag punkt och 

bedömning för lärande är ett försummat område i landet. Lundahl (2011) påpekar att en risk 

med nymodigheter är att det som fungerar i en kontext, till exempel bedömning i ett land, 

inte fungerar på samma sätt i en annan kontext, ett annat land. Det finns olika 

bedömningskulturer i olika länder, så vi förstår att det är inte så enkelt att bara applicera en 

metod som verkar fungera i en kontext till sin egen kontext. Det är alltså av vikt att 

bedömningar är anpassade till den miljö de ska användas i och till de individer de ska fungera 

för. 

Andersson (1999) skriver att om bedömningar i skolan betyder mycket för oss, i samband med 

till exempel yrkesval, val av skola med mera, blir vi lyhörda för bedömningar. Om dessa 

bedömningar är övervägande negativa blir vi stämplade som personer som inte duger. 

Fortsättningsvis att identitetsuppbyggnaden störs av dessa negativa omdömen. Identiteten 

skapas via interaktion med andra, till exempel föräldrar, lärare, kamrater och så vidare. I en 

forskningsstudie där en jämförelse av elevers självkänsla gjordes mellan elever i specialklass, 

lågpresterande elever och så kallade normala elever, skattade eleverna i specialklass sin egen 

förmåga lägst (ibid.). Lågpresterande elever visade dock att de kan uppväga negativa effekter 

av misslyckanden i de teoretiska ämnena med framgång på andra områden. Det ligger en makt 

i bedömningsproceduren enligt Korp (2003), en makt över individers identitet, självkänsla och 

framtidsutsikter, men även över vilka perspektiv och erfarenheter som ska värderas i 

samhället. Även inom gymnasiesärskolan och på lärvux har det skett ett större fokus mot 

ökade krav på kunskapsinhämtning och bedömning i och med  nya kurs- och läroplaner från 

2013. Ett problem när det gäller bedömningen i särskola och på lärvux är att eleverna kan ha 

svårigheter att visa vad de kan. På grund av den intellektuella funktionsnedsättningen kan det 

vara svårt att förmedla sina kunskaper. I vissa fall kan utvecklingsstörningen i kombination 

med andra funktionsnedsättningar medföra stora svårigheter att kommunicera, och därmed 

kunna visa sina färdigheter. Jung & Guskey (2007) beskriver en bedömningsform som kan 

appliceras i undervisning av elever med olika funktionsnedsättningar som benämnes 

standard-based grading, vilket innebär bedömningar där det är möjligt att plocka ut vissa delar 

ur ett ämne för bedömning. Detta förfarande medför en mer detaljerad information om hur 

elever ligger till kunskapsmässigt inom olika områden i stället för att få ett betyg på ett helt 

ämne som eventuellt kan innebära ett lågt betyg eller omdöme. De anser vidare att 
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högkvalitativa bedömningar bör representeras av produkt-,  process- och progresskriterier. 

Viktigt är även att individanpassa bedömningarna till hur eleverna klarar av att visa sin 

kunskap.  Har en elev exempelvis problem med att läsa och skriva kan den eleven visa sin 

kunskap muntligt.  

 
Summativ bedömning  
 

Lundahl (2011) förklarar summativ bedömning i skolan som en sammanfattning (summering) 

av elevens kunskapsnivå i förhållande till en betygsskala. Det är alltså en bedömning som görs 

i efterhand, efter ett avslutat moment. Jönsson (2013) pekar på att de uppgifter eller prov 

som används för summativa bedömningar ofta är slutna, det vill säga uppgifter som kan 

bedömas som rätt eller fel, för att tillförlitligheten ska vara hög. I och med det 

tillvägagångssättet blir elevernas lärande lidande och fel information om elevernas förmåga 

fås. Författaren menar även att de flesta prov i svenska skolor fortfarande idag, i likhet med 

tidigare prov, liknar varandra rätt väl. De representeras bland annat av att: 

1. vara skriftliga 

2. ha skrivits av enskilda elever och inte i grupp 

3. ha skrivits utan hjälpmedel 

4. ha besvarats under tidsbegränsning 

5. börja med en enkel fråga, vartefter frågorna succesivt blir svårare 

6. ha begränsat svarsutrymme 

7. bedömas med poäng, som sammanvägs till en totalpoäng eller ett  

provbetyg (ibid., s.22). 

Den viktigaste anledningen till populariteten hos denna provkonstruktion är inflytandet från 

den psykometriska traditionen, där data som går att bearbeta med statistiska metoder är 

vanligt förekommande, enligt Jönsson (2013). Den vetenskapen har gjort sig mest känd för att 

ha ägnat sig åt olika slags intelligensmätningar. Vi kan förstå att denna metod inte kräver så 

mycket avvägningar och tankearbete vad gäller bedömning av en enskild elevs förmågor. 

Därför kan det vara förståeligt att metoden fått så stor genomslagskraft gällande bedömning 

i skolan. Genom åren har olika sätt att bedöma elevers kunskaper på ansetts betydelsefullt, 

dels som ett urvalskriterium till högre utbildning och dels för att vara en måttstock på hur 

skolor lyckas i sitt uppdrag. Det har också blivit allt viktigare att mäta samhällsutvecklingen i 

ett land i form av skolresultat. Lundahl (2011) menar angående detta att ”utvecklingen är en 

konsekvens av en förändrad politisk styrning: från regelstyrning till det som brukar benämnas 

mål- och resultatstyrning” (ibid., s. 17). Utbildningens kvalitet i ett land ses som en grund för 

ekonomisk tillväxt för landet, och blir därmed av betydelse för konkurrensen med andra 

länder. Alla dessa olika summativa bedömningar som har till syfte att styra och kontrollera 

skolan kan, enligt Lundahl (2011) försvåra för elever och lärare att arbeta mot målen i 

skolplanerna. I en studie genomförd av Tanner (2016) åskådliggörs hur elever i skolår sex på 
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en skola i Sverige protesterar mot de nationella proven i NO och SO. Eftersom dessa två prov 

är valfria anser eleverna sig inte ha tid med dem, därför att de tar för mycket tid från deras 

lärande. Som vi sett i olika mätningar av elevprestationer har resultaten för Sveriges del 

försämrats på senare år. Lundahl och Tveit (2014) påstår att det nuvarande intresset för 

formativ bedömning hos myndigheterna, delvis bottnar i ett behov att få legitimitet också för 

statens mer summativa bedömningsinstrument. 

 
Formativ bedömning 
 

Formativ bedömning kan beskrivas som en fortlöpande återkoppling både till elever samt till 

läraren om (kunskapsinhämtandets progression). Formativ bedömning har fått stor 

genomslagskraft i skolan idag och har många förespråkare, bland andra Lundahl (2011), 

Wiliam (2013), Klapp (2015) med flera. Metoden har visat sig framgångsrik vad gäller elevers 

lärande. Den har som syfte att utveckla elevens kunskaper men även lärarens undervisning 

under själva lärprocessen, och används således för att påverka och forma lärprocesser 

(Lundahl, 2011). För att den ska fungera krävs att återkopplingen riktar sig mot uppgiften och 

inte mot personen (ibid.). Feedback till eleven med förslag på hur den kan göra för att 

utvecklas vidare ger eleven en chans att förbättra sina färdigheter och få ett bättre resultat. 

Eleven får redskap för att kunna ta sig vidare i sin kunskapsutveckling. Wiliam (2013) betonar 

att den grundläggande principen för effektiv feedback är att den ska ge mer arbete för 

mottagaren av bedömningen än för givaren. Formativ bedömning får elever att tänka i stället 

för att reagera känslomässigt på den återkoppling de får, enligt Wiliam(ibid.). Han menar 

vidare att när elever jämför sig med andra elever fokuseras deras mentala energi hellre på att 

skydda sin känsla av välbefinnande än på att lära sig något nytt. 

I den formativa bedömningen ingår att läraren regelbundet kontrollerar effekten av sin 

undervisning och korrigerar den vid behov. För elever med särskilda behov där anpassning av 

undervisningen skett, har detta medfört en ökning av elevernas lärande, enligt Wiliam (2013). 

Det finns olika metoder för att synliggöra vad eleverna lärt sig under lektionerna. Flera 

metoder är enkla där läraren på ett snabbt sätt kan kontrollera elevernas förståelse av det 

som ska läras in. Eleverna kan visa tummen upp eller ned, visa färgade lappar med mera efter 

en lektion, som visar på hur de förstått undervisningen. Portfolio är även en modell att 

använda sig av i bedömningssammanhang (Korp, 2003). Den består av en samling elevarbeten 

som visar på elevens ansträngningar och progression, vilken kan innehålla textstycken, 

arbetsblad, konstnärliga produkter och så vidare (ibid.). 

Wiliam (2013) redovisar en studie som gjorts på formativ bedömning, där forskarna kommit 

fram till att där lärare använde sig av formativ bedömning, gjorde eleverna nästan dubbelt så 

stora framsteg som elever som inte fick denna form av bedömning. Enligt honom finns två 

definitioner på begreppet formativ bedömning. En definition är att bedömningen ses som en 
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process under lärprocessen med syftet att förbättra undervisning eller lärande. Det andra är 

att bedömningen ses som ett verktyg för att mäta om eleverna förstår det som lärs ut. Även 

Lundahl (2011) bekräftar att det i forskning finns starka belägg för att formativa bedömningar 

leder till förbättrat lärande, samt att det gäller alla; från femåringar till universitetsstuderande 

och i alla ämnen i skolan. Ett resultat som noterats i sammanhanget är att bedömningsformen 

särskilt gynnar svaga elever och att lusten för skolarbetet därmed ökar för dem (ibid.).  Vidare 

att formativ bedömning ibland även kallas för bedömning för lärande, BFL (eng. Assessment 

For Learning, AFL) och fortbildningar har anordnats i bedömningsformen runt om i vårt lands 

skolor. Det har diskuterats om de två begreppen verkligen ska blandas ihop, eftersom vissa 

anser att bedömning för lärande bör rikta sig till eleven och formativ bedömning till läraren 

(Wiliam, 2013). Lundahl (2011) anser att bedömning för lärande ska främja synlighet, 

delaktighet och ansvar, samt att bedömning kan och bör nyttjas för att gynna elevers lärande 

och kunskapsutveckling.  

 

Kunskap 
 

Vad som ska läras in och vara ett tecken på kunskap har varierat med tiden. Tidigare låg fokus 

på utantillkunskaper, så kallad reproduktiv förmåga, då rabblandet av verser, skrivuppgifter 

utifrån formler, regler och dylikt utan att nödvändigtvis kunna förstå och tillämpa dem, ansågs 

vara tecken på en bildad individ. Korp (2003) benämner det encyklopedisk kunskap. Numera 

har fokus ändrats till att bestå av olika kognitiva färdigheter, andra slags förmågor, reflektion, 

metakognition och social kompetens som ett mått på kunskap (ibid.). Många 

utvecklingsstörda hade tidigare fördel av att den mest frekventa inlärningen av kunskap var 

den encyklopediska kunskapen, eller utantillkunskap, eftersom de kunde lära sig saker utantill 

utan att behöva ha förståelse för sammanhang eller behöva kunna använda kunskaperna på 

rätt sätt. De kunde därmed lyckas bättre i skolan. Med tiden har kunskap fått en annan 

innebörd med andra efterfrågade kompetenser, såsom förståelse, tillämpning och 

analysförmåga (Andersson, 1999). I nuvarande kursplaner betonas förmågan att kunna söka 

och granska information som ett av kraven inom de flesta ämnen. När det gäller faktasökande 

i digitala forum kan många faktorer vara begränsande för elevgruppen. De kan bland annat ha 

motoriska problem, problem med läsning, svårigheter att kunna värdera informationen, det 

vill säga ha insikt i vad som kan anses sant och relevant, och så vidare. 

Det stoff eleverna ska lära sig utgår från kunskapskraven i kursplanerna och läroplanen inom 

lärvux samt i ämnesplaner, ämnesområdesplaner och programplaner för gymnasiesärskolan. 

Kunskapskraven liknar i stort de för grund- och gymnasieskolan, men med lite mindre mängd 

kunskapsstoff och med lite lägre krav på elevens prestationsförmågor än de för målen i grund- 

och gymnasieskolans kursplaner. Att förstå kunskapskravens innehåll kan vara ett problem. 
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Johansson och Henning Loeb (2015) visar i sin forskning på att elever inom barn- och 

fritidsprogrammet har en ytlig förståelse av kunskapskravens termer. Lundahl (2011) lyfter 

fram elevexempel som en metod att arbeta med för att synliggöra kunskapskrav i utbildning. 

Dessa kan vara i form av äldre elevers produktioner som kan studeras i resonemang om 

bedömning. Utbildning har numera blivit ett krav för att kunna få ett arbete, till skillnad från 

förr i tiden när det fanns mer av manuella yrken som exempelvis fabriksarbetare och så vidare, 

som inte krävde någon omfattande utbildning och där arbetstagare även kunde läras upp på 

arbetsplatsen. Dessa yrken har mer och mer ersatts av tekniska lösningar. Lundahl (ibid.) 

skriver angående nutidens arbeten att de kännetecknas av kunskapsarbete med ökade krav 

på att kunna läsa och förstå komplexa instruktioner, och som kräver kontinuerlig fortbildning 

för att hänga med i den snabba förändringstakten i arbetslivet. Widmark (1994) konstaterar 

att trots att kurs- och läroplaner i särskola ska förbereda elever för ett arbetsliv, återfinns inte 

många av dessa elever på arbetsmarknaden. Detta menar hon till stor del beror på att eleverna 

när de går ut gymnasiesärskolan, är garanterade ett arbete i så kallad daglig sysselsättning. 

 
Lärande 
 
Vilka metoder och lärmiljöer som är de optimala för inlärning i skolan är ofta diskuterade och 

varierar i popularitet från tid till tid. Metoderna har gått från att läraren tidigare var den som 

föreläste om det stoff som skulle läras in, så kallad katederundervisning, till att lärarens roll 

tonades ner och eleven skulle ta eget ansvar för kunskapsinhämtningen. Numera har vi landat 

någonstans mitt i mellan dessa två metoder. Elever har olika inlärningsstilar och det är av vikt 

att de får möjlighet att använda sig av den inlärningsstil som passar dem för att kunna ta till 

sig kunskap. Elever behöver få lära sig hur de lär sig på bästa sätt och inte behöva känna sig 

begränsade av en speciell lärmetod, vilket kan göra att de får en negativ syn på sin egen 

förmåga. Att bli bedömd och betygsatt utan att ha fått möjlighet att visa sin fulla potential, på 

grund av att ”fel” lärmetod använts, är frustrerande för den elev det handlar om. I särskola 

och även bland inkluderade särskoleelever i grundskolan förekommer ibland att eleverna har 

en elevassistent, som dels ibland ska vara behjälplig med elevens fysiska 

funktionsnedsättning, men även vara ett stöd i lärandet. Dessvärre har forskning i England 

Wiliam, 2013) samt i Australien (Rutherford, 2012) visat att lärarassistenters inflytande på 

elevprestationer minskade prestationerna hos de elever de skulle hjälpa. Elevassistenter är 

ofta outbildade och därmed inte fullt kapabla att ge eleverna den kunskap, stimulans och 

utveckling de behöver. På lärvux är elevassistenter inte närvarande under själva lektionerna. 

Det är endast läraren och elever som är verksamma i undervisningssituationen, vilket kan ses 

som positivt ur inlärningssynpunkt med hänvisning till ovanstående studie. Inom 

gymnasiesärskolan däremot deltar elevassistenterna under lektionerna. Ann Ahlberg (2013) 

lyfter upp hur olika aspekter som har att göra med elevers lärande och delaktighet måste 



17 

 

beaktas samtidigt. Det handlar bland annat om att försöka finna en balans mellan skolans krav 

och elevernas förmåga. För utvecklingsstörda elever kan exempelvis den perceptuella 

förmågan variera mycket, vilket menar hon medför att undervisningen bör appellera till flera 

sinnen.  

 
Betygssättning 
 

Innan 1994 hade vi i Sverige en normrelaterad betygsskala som innebar att elevernas betyg 

fördelades efter en normalfördelningskurva, där de flesta elever skulle ligga i mitten 

prestationsmässigt och färre elever på varsin kant av skalan (Emanuelsson, 2002). Vidare att 

den normrelaterade betygsskalan numera har ersatts av en målrelaterad betygsskala från och 

med 1994 års läroplan. Enligt Emanuelsson (ibid.) ansågs det nya betygssystemet 

oproblematiskt och alternativet skulle ”bygga på så kallade absoluta kunskapsvärderingar 

grundade på kriterier för godkända resultat” (ibid. s.27). Det ansågs fullt möjligt för alla elever 

att nå upp till godkänd-nivån, bara de arbetade tillräckligt hårt för att åstadkomma det. 

Betygsskalan graderades från icke godkänd, godkänd, väl godkänd till mycket väl godkänd. 

Författaren kritiserar att begreppet godkänd användes som en bedömning av eleven och inte 

på resultatet som eleven uppvisade. Eleven ansågs vara en ”godkänd” person om den lyckades 

nå upp till målen. Fortsättningsvis skriver han att det är viktigt att relatera bedömningsfrågan 

till vad som anses normalt eller avvikande från normalt. För om det är normalt att bli godkänd 

blir det alltså av vikt att definiera på vilka grunder betyget icke godkänd ges. Vi har i och med 

2011 års läroplan för grundskolan en ny betygsskala (A-F) med fler betygssteg, men 

bedömningen sker efter samma principer, där betyget F betyder icke godkänd (Skolverket, 

2011). 

Förutsättningar för att alla elever ska lära sig lika mycket under samma tidsspann finns inte, 

menar Emanuelsson (2002), samt att en konsekvens av detta blir, att inom skolverksamheten 

fordras avvikelsedefinitioner på individnivå, det vill säga ”diagnoser”, för att förklara antalet 

elever som inte blir godkända. Andersson (1999) hävdar att icke godkänd i det nya 

målrelaterade betygssystemet kan ses som mer stigmatiserande än en etta eller tvåa i det 

tidigare relativa betygssystemet. Både en etta och en tvåa i det relativa betygssystemet 

bedöms som icke godkänd i det målrelaterade systemet, eftersom en trea anses som det 

normala och alltså lika med godkänd-nivån. Redan under Wigfors tid på 1940-talet när en skola 

för alla först realiserades, diskuterades betygsskalan i förhållande till normalitet. Wigfors 

ansåg att: 

Kursfordringarna i en för alla barn avsedd skola måste vara så avpassade efter den 

genomsnittliga prestationsförmågan, att gränsen för underkännande ej bör gå tätt 

intill normalprestationen, och att sålunda en betygsgrad under normalprestationen 

fortfarande betraktas som godkänd (Andersson, 1999, s. 107). 
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Författaren menar vidare att ändringarna av betygsskala genom tiderna inte har medfört en 

mindre risk för segregering, utan att det snarare är tvärtom. Han påpekar att ju mer som läggs 

in i bedömningarna, exempelvis kunskaper, färdigheter, personlighetsegenskaper, förmåga 

att förstå på högre kognitiva nivåer och så vidare, desto mer kan betygen orsaka utslagning. 

Emanuelsson (2002) menar att godkänd-nivån bör utformas så att alla elever har möjlighet att 

nå det målet. I den obligatoriska skolan i Sverige bör det vara en garanti från skolans sida för 

alla elever att nå godkänd-nivån. Därefter kan kraven ökas alltefter i de olika betygskriterierna. 

Många elever kommer i otakt väldigt tidigt i skolsystemet när de har olika svårigheter att följa 

den förväntade och normala inlärningstakten. Det är i hög grad elevernas förutsättningar som 

bedöms och inte deras faktiska prestationer såsom arbetsinsats och lärande (ibid.). De elever 

som inte når upp till kravnivån för godkänd, påpekar författaren, har ofta redan tidigare i 

utbildningen bedömts som svaga, eller bedömts som elever i behov av särskilt stöd. Detta visar 

även på hur samhället hanterar sina svaga, hur långt demokratin utvecklats och hur stor 

möjligheten är för medlemmarna att bli delaktiga (ibid.).   

Betyg och bedömning är påverkade av den kunskapssyn som finns i samhället och hur den 

skapas. Något som varierar från tid till annan och som får följder för bedömningarna i skolan. 

Betyg infördes i årskurs 6 från och med höstterminen 2012 (Skolverket, 2011). I och med 

införandet av betygssättning där, plus en ny betygsskala, kunde en viss mån av stress över 

betygen ses i dessa klasser, både bland lärare och elever (Tanner, 2016). Skolor kunde tidigare 

under en period välja om de ville sätta betyg i skolår sex (Klapp, 2014). I en studie hon gjort 

fann hon att elever som blivit betygsatta i årskurs sex och som presterade lågt på ett kognitivt 

test, fick lägre betyg i årskurs sju jämfört med elever som inte fick betyg i årskurs sex. 

Skillnaden var störst bland de svagpresterande eleverna. Vidare menar hon att teorier som 

Self-Determination Theory och Conservation of Resources (COR) Theory pekar på att det finns 

komplexa samband mellan stressfyllda situationer i skolan (som exempelvis vid bedömning), 

och självuppfattning, självkänsla, lärande och prestationer. Tanner (2016) har i sin studie 

undersökt hur policyförändringar beträffande betyg och nationella prov i skolår sex 

framträder. Hon kom till slutsatsen, att ett dubbelt elevideal gällande prov och bedömning 

framträder ”där man som elev både förväntas prestera och ta ansvar för att visa vad man kan 

samtidigt som man också förväntas kunna tänka självständigt och argumentera för sin sak” 

(ibid., s. 1). Eleverna i studien upplever att betygssättning hela tiden präglar undervisningen, 

samt att de erfar en ständig press som medför att de känner sig trötta och orkeslösa i 

förhållande till ökande krav (ibid.). De höjda kraven på prestationer i skolan, som ska 

betygssättas kan kännas oöverkomliga för vissa elever. Någon hänsyn till vilken mognadsnivå 

eleven befinner sig på tas inte, vilket kan bli förödande för just den eleven. Betyg har flera 

syften och funktioner och de är inte enbart till för elevens skull. Eklöf (2011) och har delat in 

dem i fyra kategorier, vilka är informations-, motivations-, urvals- samt kontrollfunktion. Dessa 

beskrivs på följande sätt:  



19 

 

 

 Informationsfunktionen ger information om var eleven befinner sig i förhållande till 

kunskapsmålen (i ett målrelaterat system) eller till andra elever (i ett relativt system). 

 Motivationsfunktionen som indikerar att betygen ses som en morot som sporrar 

eleven att lära sig mer. 

 Urvalsfunktionen, när betygen används som konkurrensmedel när eleven söker 

utbildning eller arbete. 

 Kontrollfunktionen då betygen nyttjas på central nivå i syfte att utvärdera 

utbildningsverksamheten. 

 
Betygens motiverande faktor 
 

Den tidigare synen i Sverige på betyg som motiverande faktor för lärandet var rätt stor. Under 

1940-talet ansågs prov och betyg ha en funktion av både samarbete och tävling, vilket skulle 

gynna eleverna (Andersson, 1999). Trots detta upplevdes vissa risker i tävlandet mellan 

kamrater, och när standardproven infördes förlades konkurrensen från tävling mellan 

klasskamrater till tävling mellan klasser (ibid.). Betyg verkar enligt forskning inte vara en faktor 

som påverkar lärandet positivt (Wiliam 2013, Klapp 2015). Det kan till och med vara negativt 

ur ett lärandeperspektiv, enligt Wiliam (ibid.), vilken redogör för forskning från USA som funnit 

att betyg försämrade elevernas prestationer. Elever kan tappa självförtroende och självtillit 

när de inte presterat tillräckligt bra och fått bra betyg, vilket kan medföra en sämre motivation 

till att vilja lära (Andersson, 1999). Detta menar han är en balanserad bild av hur människans 

intellekt fungerar, nämligen att när en person får en summerad bedömning, i skolan i form av 

ett betyg för sin insats, stannar personens vilja till lärande. Han tillägger att vi behöver ett 

bättre betygssystem som ger korrekt information om elevprestationer och som främjar 

lärandet. Lundahl (2011) menar att när fokus flyttas från att mäta resultat, vilket i skolan 

främst sker genom betyg, till att understödja elevers lärande kommer elevernas engagemang 

och intresse för skolarbetet att öka. 

Wiliam (2013) pratar om att motivation går att dela in i två delar, inre och yttre motivation. 

Den inre motivationen medför, enligt ett agerande som går av sig själv, som är intressant, 

trevligt eller ger ett värdefullt utfall. Yttre motivation kan vara ett uppsatt mål som ska nås, 

slippa bestraffning med mera. Till yttre motivation kan betyg räknas. De är tänkta att fungera 

som morot eller piska för att motivera elever till bra prestationer. Korp (2003) konstaterar att 

olika studier har visat att faktorer hos eleverna såsom inre motivation, grad av självständighet, 

inlärningsstil och provängslan har betydelse för i vilken utsträckning enskilda elever presterar 

på proven i enlighet med sin faktiska förmåga. En åtgärd som skulle främja elevers chans till 

att bättre kunna visa sin kapacitet vore om elever fick välja hur de ville redovisa sin kunskap 

där det är möjligt (ibid.). I ny forskning har framkommit resultat på att det är den inre 
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motivationen som verkligen är den som betyder något för att få oss att prestera bra (Lundahl, 

2011), och att kompetens är den yttersta drivkraften som motiverar oss. Wiliam (2013) 

påpekar att det inte förhåller sig så att det antingen är lärarens eller elevens fel om resultatet 

i skolarbetet inte blir tillfredsställande, utan att det är matchningen mellan förmåga och 

utmaning som felar. Motivation och tro på sin förmåga att lyckas och nå ett bra resultat, ett 

bra betyg, verkar minska under skoltiden. Läraren kan dock motverka detta genom positiv 

konstruktiv feedback (ibid). I psykologisk forskning har begreppet ”flow” (flöde eller flyt) blivit 

ett aktuellt begrepp. Wiliam (2013) beskriver att en känsla av att vara uppfylld av en aktivitet 

brukar benämnas ”flow”. Denna känsla uppstår på grund av intresse för uppgiften, och att 

utmaningen och förmågan är i nivå med varandra. Om i stället nivån på utmaningen är låg och 

förmågan är hög blir resultatet långtråkighet, och när nivån på utmaningen är hög och 

förmågan är låg kan resultatet bli oro.  

 

Teoretisk bakgrund 
 

Teoretisk utgångspunkt i min studie är det sociokulturella perspektivet på lärande och 

utveckling. Det innebär att samspel sker mellan kollektiva resurser för tänkande och handling 

å ena sidan och individens lärande å andra sidan (Säljö, 2000). Människan ses som både en 

biologisk och sociokulturell varelse, och skolan som en social praktik. Vidare att det finns en 

betoning på att omvärlden tolkas för oss i gemensamma och kollektiva mänskliga 

verksamheter. Vid bedömning av elever bör en kommunikation ske mellan lärare och elever 

för att eleven ska kunna utvecklas och lära. Säljö (ibid.) menar att kommunikation och 

språkanvändning är centrala företeelser och utgör länken mellan till exempel en elev och 

omgivningen. Enligt Säljö, Risbeck & Wyndhamn (2003) finns en strävan i ett sociokulturellt 

perspektiv att lära av varandra och utvecklas tillsammans, att ha en samsyn. För att kunna 

förmedla det vi har inom oss använder vi någon form av mediering – re-presentation (Säljö, 

2000). Det behöver inte nödvändigtvis vara språklig framställning utan gester, mimik, bilder 

och alternativa kommunikationshjälpmedel kan vara användbara. Dysthe & Igland (2003) 

pratar om medierande redskap som vi människor använder oss av när mentala funktioner 

överförs, förmedlas eller styrs och där språket intar en bärande funktion. Enligt Dysthe (2003) 

bygger sociokulturella perspektiv på en konstruktivistisk syn på lärande. En konstruktivistisk 

syn på lärande innebär att eleven inte passivt tar emot information, utan själv konstruerar sin 

förståelse av omvärlden genom egen aktivitet (Säljö, 2000). Den största tonvikten ligger på 

kunskap som konstrueras genom samarbete i en kontext och inte primärt genom individuella 

processer (Dysthe, 2003). Hon menar vidare vad gäller språket att varje språklig framställning, 

hållningar och värderingar gör att vi placeras i en kulturell och historisk tradition. Vygotskij 

menar att symboliska handlingar och symboliskt tänkande hör till de mest betydelsefulla 

dragen i människans liv, vilket i det här sammanhanget betyder språklig handling (Øzerk, 
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1998). Vi sorterar våra tankar om saker och ting när vi utför språkliga handlingar. Lundahl 

(2011) skriver att vi lär när vi interagerar med andra och med vår omgivning. Han menar att 

formativ bedömning är en bedömningsform som sker i interaktion med andra, med 

klasskamrater och läraren, vilket har visat på ett positivt resultat i elevers kunskapsutveckling 

och lärande.  

Vygotskij kan anses som företrädare för det sociokulturella perspektivet på lärande. Han 

ägnade sig särskilt åt undervisningens sociala organisation och uppfattade lärande och 

undervisning som kulturöverföring (Bråten, 1998). Han betonade även att lärandet måste 

bygga på elevernas intresse. Vygotskij myntade uttrycket den närmaste utvecklingszonen och 

med det menas skillnaden mellan det en elev/barn kan prestera på egen hand och det som 

den kan utföra med hjälp av någon annan (ibid.). Vi förstår att när vi interagerar i en 

gemenskap där vi hjälps åt att nå förståelse lyckas vi bättre med att kunna nå upp till den 

kunskap som eftersträvas. Hundeide (2003) anser även att elever på alla begåvningsmässiga 

nivåer bör påvisas zoner för möjlig utveckling. Korp (2003) antar ett sociokulturellt perspektiv 

på kunskap i den meningen att kunskap kan beskrivas som sociala konstruktioner som 

uppkommer och får sin mening i samspelet mellan människor. Hon menar vidare att 

föreställningen om en objektiv, entydig verklighet är starkt ifrågasatt, och kritik mot 

majoritetssamhällets normer för hur människor ska tänka, leva och vilken kunskap som är 

värdefull har nått in i skoldebatten och i läroplansdiskussionerna. En tanke vid 

provkonstruktion som ifrågasätter det rådande förhållandet är:  ”Vad är det egentligen som 

proven testar och vilka ”försanthållanden” om kunskap och mänskliga relationer bygger de 

på?” (ibid., s.47). Det är alltså viktigt att beakta vilken kunskapssyn som råder vid en viss 

tidpunkt och vilka förmågor som anses betydelsefulla just då. Det går trender i allt och även 

inom utbildningsområdet. Vilken kunskapssyn som är gällande vid en viss tidpunkt avgör vilka 

färdigheter som anses behövas och som ska bedömas. Korp (ibid.) skriver att de studier som 

genomförts med utgångspunkt i sociokulturell teoribildning betonar lärandets situerade och 

sociala karaktär. Lärandet behöver alltså sättas in i en situation där det kan tänkas passa in i. 

Kontextens, sammanhangets, betydelse för lärandet menar både Vygotskij (Bråten, 1998) och 

Säljö (2000) är viktiga ingredienser i lärandet. I skolan dekontextualiseras ofta det stoff som 

ska läras in, vilket får till följd att när ett problem tas ur sin autentiska miljö kan det försvåra 

förståelsen och inlärningen. Det är av vikt att elever förstår uppgiften samt det sociala 

sammanhang som den ingår i för att kunna hantera den rätt. Exempelvis har det visat sig att 

elever klarar av många uppgifter i det verkliga livet som de inte klarar i skolan (Säljö, 2000). 

Jag har för min del sett utvecklingsstörda elever som handskas med mobiltelefonerna utan 

större problem. De förstår och har vetskap om användbara funktioner som de kan ha nytta av 

och är motiverade av att använda.  

Inom specialpedagogikens område har Ahlberg (2013) utformat ett kommunikativt 

relationsinriktat perspektiv (KoRP) med rötter i den sociokulturella teorin. Hon har beskrivit 
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fem teser om människans lärande som hon anser angelägna att beakta i undervisning. Dessa 

är: 

 Människors lärande är diskursivt, vilket innebär att det är beroende av 

historiska, kulturella och sociala sammanhang 

 Människors lärande är situerat, vilket innebär att det är situationsbundet 

 Människors lärande är huvudsakligen socialt, vilket innebär att det förmedlas 

genom stöd och hjälp av medierande verktyg. 

 Människors lärande är positionsbundet, vilket innebär att det påverkas av 

sociala sammanhang och villkor, individuella omständigheter och relationer till 

andra. (ibid., 2013, s. 147). 

 

Metod 
 

Under denna rubrik redogör jag för mina val av undersökningsmetod, urval och 
tillvägagångssätt, genomförandetillförlitlighet och generaliserbarhet, etiska överväganden 
samt bearbetning av studien. 

 
Undersökningsmetod 
 

Regering och skolverket har i uppgift att besluta om riktlinjer i skolfrågor. Betygssystemet och 

kunskapskraven ändras från tid till annan och elever och lärare har att rätta sig efter de beslut 

som tagits i frågan. I de studier som gjorts om betygssättning och kunskapsbedömning har till 

större delen lärare kommit till tals. Därför var jag intresserad av att få elevers syn på 

kunskapsbedömningen. Det är eleverna som ytterst drabbas av olika förslag som klubbats 

igenom, vilka i tidigare forskning inte fått komma till tals i någon större utsträckning. 

Den metod som använts i studien är en kvalitativ metod med intervjuer som tillvägagångssätt 

för datainsamlingen. Denna metod kändes som den mest passande för att utvecklingsstörda 

elever skulle kunna få möjlighet att framföra sina synpunkter på ett bra sätt. Under 

intervjuerna kunde jag läsa av kroppsspråk, komma med följdfrågor och förklaringar vid behov 

med mera. Intervjuerna består av semi-strukturerade intervjuer enligt de kriterier för dessa 

som Bryman (2002) framför, där vissa teman som ska belysas finns representerade i en så 

kallad intervjuguide (bilaga 3). Frågorna behöver då inte komma i en viss ordning i intervjuerna 

men de är ett stöd för att få med de områden som ska kartläggas. För att kunna jämföra och 

analysera informanternas svar utgår jag från vissa redan förberedda frågor. Kvale & 

Brinkmann (2009) beskriver en liknande intervjumetod som de benämner halvstrukturerad 

livsvärldsintervju. Den halvstrukturerade intervjun påminner om ett vardagssamtal men har 

ett visst syfte. Alltså är den varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär.  
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Urval och tillvägagångssätt 
 

Eftersom jag önskade ett elevperspektiv på de ämnen som skulle belysas i studien bestod 

urvalet av informanter av elva stycken elever från två skolformer, sex elever från 

gymnasiesärskola samt fem elever från lärvux. Dessa två skolformer utgörs av elever som är 

lite äldre och kan därigenom anses ha erfarenhet av de ämnen som berörs, samt ha nått en 

ålder där bedömning eventuellt har varit och kan vara betydelsefullt för dem. Förfarandet är 

ett målinriktat urval enligt de kriterier som Bryman (2011) uttrycker. Sådana urval handlar i 

huvudsak om att välja ut enheter med koppling till de forskningsfrågor som formulerats. 

Telefonkontakt togs med rektorn för gymnasiesärskolan i kommunen, där jag presenterade 

min undersökning och bad om hjälp att välja ut elever för intervjuer. Rektorn lovade att bistå 

och kunde även försöka ordna så att informanterna skulle vara av olika kön. Efter kontakt med 

rektor skickades ett mail till honom med ett missivbrev som bilaga med information om 

studien samt mina kontaktuppgifter, som kunde lämnas till pedagoger på skolan (bilaga 1). 

Pedagogerna frågade i sin tur sina elever om vilka som var intresserade av att bli intervjuade. 

Enligt överenskommelse med rektor beslöts att endast fråga vårdnadshavare om lov för 

intervjun, för de elever som inte var myndiga. Jag besökte därefter eleverna på skolan och 

skickade med dem ett frågebrev hem om tillstånd för intervjuer av eleverna (bilaga 2). När det 

gäller urvalet av elever från lärvux tog jag själv kontakt med informanterna, antingen 

personligen eller genom telefonkontakt, efter samtal med pedagoger om vilka de ansåg kunde 

vara representativa för studien. 

 
Genomförande 
 

Intervjuerna var halvstrukturerade med vissa bestämda teman som skulle belysas inom dessa 

skolformer (bilaga 3). Dessa ämnen var bedömning, betygssättning, kunskap, motivation och 

lärande. Vissa av frågorna var alltså givna men sedan var det fritt för 

undersökningspersonerna att utveckla sig vidare och även att ta upp det som kändes 

angeläget för dem. I och med att de hade chans att göra så kunde det komma fram andra 

intressanta aspekter av de ämnen som behandlades. Intervjuerna genomfördes på den skola 

där de gick och kände sig trygga. Vi fick tillgång till ett litet avskilt rum på varje skolenhet där 

vi kunde prata ostört. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är den kunskap som produceras i 

intervjuforskning beroende av den sociala relationen mellan intervjuare och informant, som 

bygger på intervjuarens förmåga att skapa en miljö där informanten känner sig fri och säker 

nog för att prata om personliga händelser som senare eventuellt kommer att visas i offentligt 

bruk. 
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Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
 

Bryman (2011) påpekar att man i kvalitativa intervjuer arbetar med representationer samt 

konstruktioner av den sociala verkligheten, och att frågor om validitet och reliabilitet för att 

bedöma kvaliteten i en undersökning då inte är riktigt betydelsefulla. Begreppet validitet är 

främst användbar i kvantitativa studier som rör mätningar. I stället kan begreppet 

tillförlitlighet nyttjas, vilket är delat in i fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Studiens tillförlitlighet anser jag vara 

god då intervjufrågorna ställdes utifrån studiens syfte och frågeställningar. Informanterna i 

denna studie gav sin syn på upplevda förhållanden. Läsaren får därmed lita till trovärdigheten 

hos undersökningspersonerna samt hos forskaren. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är syftet 

med kvalitativ forskningsintervju att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den 

intervjuades synvinkel. Gällande reliabiliteten kan dock nämnas att tolkning av intervjusvar 

innebär en subjektiv handling. Informanternas svar varierade dock inte i alltför stor 

omfattning, vilket underlättade tolkningen. Bryman (2011) påpekar att extern reliabilitet, 

alltså i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas, inte är lätt att åstadkomma i 

kvalitativ forskning. Det är svårt att uppfylla det kravet, eftersom det inte går att framkalla 

samma miljö och sociala betingelser vid ett upprepande av en studie (ibid.). Någon 

generaliserbarhet av intervjuerna har inte eftersträvats utan resultatet av dem kan ses som 

några exempel från verksamheten.  

 
Etiska överväganden 
 

I studien har jag i så stor utsträckning som möjligt försökt följa de forskningsetiska principer 

som Vetenskapsrådet (2007) har utarbetat. De är indelade i fyra krav som forskaren har att ta 

hänsyn till; nyttjandekravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och informationskravet. 

Dessa krav har tagits i beaktande i utformandet av riktlinjer för min studie. När det gäller 

intervjuer av utvecklingsstörda personer kan det vara osäkert om personerna har förstått 

syftet med intervjuerna och vad frågorna rör sig om. Deras svårigheter med begreppsbildning, 

språkförståelse och abstrakt tänkande medför att jag som intervjuare måste ta hänsyn till 

dessa svårigheter, och uttrycka mig på ett sätt som informanterna kan förstå. Därför 

informerade jag muntligt informanterna var och en inför varje intervju. Det var också viktigt 

att informera dem om att de kunde välja att inte svara på vissa frågor eller avbryta 

intervjuerna när som helst om de kände sig obekväma med frågorna eller med situationen. 

Eftersom jag arbetat med utvecklingsstörda personer en stor del av mitt liv anser jag mig ha 

en kunskap om funktionsnedsättningen som underlättar samtalen med informanterna och 

som skapar förutsättningar för ett värdigt bemötande från min sida.  
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Dalton & McVilly (2004) har utarbetat etiska principer gällande forskningsstudier där 

utvecklingsstörda personer är inblandade. Jag har försökt att även hålla mig till dessa riktlinjer 

i min studie. Dessa principer har godkänts av The International Association for the Scientific 

Study of Intellectual Disabilities (IASSID).  Enligt författarna påpekar IASSID att på grund av en 

brist på forskning inom det fält där utvecklingsstörda individer rör sig, är det betydelsefullt att 

forskning bedrivs inom det fältet och att det behöver finnas etiska riktlinjer för hur denna 

forskning ska genomföras. Organisationen bedömer bland annat att samma etiska principer 

bör gälla som är uppställda av Council for International Organizations of Medical Sciences 

(CIOMS, 2002), vilka är: 

1. respect for persons, including their autonomy and right to self-determination; 

2. beneficence for participants and the community, that is, maximizing benefits 

and minimizing risks; and 

3. justice, both legally and morally, in the treatment of those involved in research 

and in the treatment of the communities to which the participants belong 

(Dalton & McVilly, 2004, s. 58). 

 

 

Bearbetning 
 

Intervjuerna spelades in och transkriberades för att få en tydlig bild av samtalen, samt 

sidnumrerades för att hänvisningar till olika informanters svar skulle vara lättåtkomliga. 

Därefter tolkades och analyserades materialet utifrån de frågeställningar som angetts i 

studien. Endast en elev motsatte sig att bli inspelad. Vid den intervjun noterade jag 

informantens svar med penna och papper så gott jag kunde. Exaktheten på svaren blev inte 

lika god som vid inspelning, men jag anser ändå att det framkom åsikter som kändes viktiga 

att få med i resultatet. Eleverna på gymnasiesärskolan som ställde upp på intervjuer deltog i 

två av de nationella programmen inom gymnasiesärskolan; program för fastighet, anläggning 

och byggnation samt program för hotell, restaurang och bageri. Jag har valt att inte ta med i 

resultatredovisningen vilket program eller kurs respektive elev går på. I och med det kan större 

hänsyn till konfidentialitetskravet tas. Informanterna har fått fiktiva namn i redovisningen av 

resultatet. De elever som går på gymnasiesärskolan har förnamn som börjar på P och de elever 

som går på lärvux har fått förnamn som börjar på N. Denna särskillnad kan underlätta 

förståelsen av informanternas svar eftersom det är två olika skolformer som undersöks i 

studien. I presentationen har inga åldrar på gymnasieeleverna presenterats, dels på grund av 

att alla elever i den skolformen befinner sig i ungefär samma ålder, dels på grund av att 

minimera identifikationsrisken för dem. Jag har valt att ta med fiktiva namn samt 

skolbakgrund eftersom det ger en större förståelse för respondenternas olika svar. Enligt 

Szonyi (2005) påpekar Vetenskapsrådet att forskningskravet och individskyddskravet inte är 

absoluta utan måste vägas mot varandra. I enlighet med dessa riktlinjer ansåg jag att jag kunde 
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använda mig av de fakta om informanterna som jag valt att ha med i studien. I arbetet av att 

koda resultatet färgmarkerades respondenternas svar i olika färger utifrån de områden som 

frågorna behandlade, det vill säga bedömning, betygssättning, kunskap och lärande samt 

betygens motiverande faktor. Detta gjordes för att lättare kunna foga samman svaren i de 

skilda kategorierna och få en överblick över resultatet. Enligt Bryman (2011) har grounded 

theory blivit det vanligaste synsättet för analys av kvalitativ data. I grounded theory betyder 

kodning en process där data tolkas och bryts ner i sina beståndsdelar och namnges.  

 

Resultatredovisning 
 
I det följande ger jag en presentation av informanterna samt redogör för resultatet av mina intervjuer efter 

de frågeställningar som syftet utgår ifrån; bedömning, kunskapskrav, samt betygens motiverande faktor för 

lärande och framtida liv. I slutet av resultatdelen ges en sammanfattning av det framkomna resultatet ifrån 

empirin.  

 

Presentation av informanter 

Gymnasiesärskola 
Namn Skolbakgrund 

Pär Grundskola 8 år, särskola åk 9 

Pontus Grundskola 9 år 

Philip Grundskola 9 år med extra stöd 

Patrik Grundskola 9 år, åk 8-9 efter särskolans 
kursplan 

Petra Grundskola 5,5 år, sedan särskola 

Peder  Grundskola med extra stöd vid behov 

 

Lärvux 
Namn Ålder Skolbakgrund 

Nelly 29 år Grundskola 2 år, särskola, gymnasiesärskola 

Niklas 29 år Grundskola 9 år, gymnasiesärskola 

Nils 45 år Grundskola 9 år, assistent till åk 6, åk 7-9 med 
extra stöd, gymnasiesärskola 

Nina 29 år Grundskola 9 år, gymnasiesärskola 

Nora 28 år Grundskola 9 år, gymnasiesärskola+ vissa 
ämnen i ordinarie gymnasiet 
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Bedömning 
 

Bedömningsformer som tillämpas 
 

Den bedömningsform som används vid de båda skolformerna är främst formativ bedömning, 

med muntlig återkoppling som det mest frekventa sättet att ge feedback på. Inom 

gymnasiesärskolan förekommer även skriftliga uppgifter vid de teoretiska delarna av 

utbildningen, med efterföljande skriftlig bedömning. Det händer även att eleverna på 

gymnasiesärskolan får utföra prov vid några enstaka tillfällen. Inom lärvux förekommer heller 

inte prov i någon stor utsträckning. I utbildningen på lärvux arbetar eleverna mestadels med 

skriftliga, muntliga, databaserade lärprogram samt praktiska uppgifter, som läraren ger 

feedback på. Den skriftliga bedömningen åtföljs även av en dialog mellan elev och lärare. 

Trafikantkursen är ett undantag från bedömningsform där ett summativt test görs innan 

eleven går vidare till körskola för att utföra ett körkortsprov. Nina berättar om trafikantkursen 

på lärvux: ”Det första jag gjorde var trafiken, så jag kunde få nåt körkort i alla fall” (s.3). 

Många av eleverna har varit inskrivna grundskola i olika långa perioder innan de började på 

gymnasiesärskolan. Några har gått i grundskola i alla nio år, med extra stöd, innan särskola 

blev aktuellt. Eleverna har alltså olika erfarenheter av bedömning, samt erhållit olika resultat 

av bedömningarna beroende på vilken skolform de deltagit i och vilka krav som ställts på dem. 

 

Upplevelse av bedömningen  
 

När det gäller elevernas åsikter om hur de upplever att bli bedömda skiljer de sig åt en aning. 
Knappt hälften anser att det känns bra att bli bedömd för att få vetskap om hur de ligger till i 
förhållande till kunskapskraven. Prov och annan summativ bedömning används sparsamt på 
gymnasiesärskolan och på lärvux, men för dem som tidigare gått i grundskolan har prov 
använts ofta som ett redskap i bedömningen. Nora säger angående hur det är att bli bedömd: 
”Bra, men det är olika. Här tycker jag att det är bra men när det var prov i skolan tyckte jag 
att det var svårt” (s.25). I följande diskussion med Nina gällande bedömning framkom dessa 
åsikter: 
 

I Är det nåt sätt att bli bedömd på som gör att du lär dig bättre?  

Nora Jag vet inte 
I /…/ När du hade prov förut blev du stressad då?                                       Nora 

 Ja, litegrann                                                                                                                I

 Hade du prov när du gick på gymnasiet (gymnasiesärskola)?                  Nora

 Nä, inte så mycket. Jag tyckte det var bättre på gymnasiet.                             I

 Lärde du dig nåt av att göra prov och läsa inför prov?                               Nora

 Jag tror inte det (s.25-26). 
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Nora anser inte att prov förbättrar lärandet. Provsituationen är för henne bekant eftersom 

hon tidigare gått i den ordinarie grundskolan. Att läsa på inför prov, minnas det lästa och att 

kunna tillämpa kunskapen känns för många av eleverna svårt. Själva provsituationen är också 

en stressande situation där det förväntas att det inlästa ska kunna tillämpas i en situation där 

man ska sätta sig in i ett senario och föreställa sig konsekvenser av olika alternativ. En abstrakt 

tankeprocedur där eleven även är hänvisad enbart till sig själv för att ta lösa ett problem. Dessa 

tankeprocedurer kan vara problematiska för den här elevgruppen. Flera av dessa elever har 

också svårt att kunna lita på sig själva och tro att deras antaganden kan vara det rätta. Ibland 

kan det räcka med en push framåt av en utomstående om att de är på rätt väg för att de ska 

komma igång med uppgifter. Inte alla anser att det är påfrestande med att genomföra prov. 

Pär svarar så här på frågan om han blir stressad av prov: ”Nej, det är när man inte kan som 

man blir stressad” (s.23). Peder blir inte heller stressad av prov men menar: ”Nä inte stressad 

men det blir bara jobbigt. Då slår hjärnan knut och så blir det hjärnsläpp” (s. 39).  En 

provsituation kan också ställa till det för denna elevgrupp och bli missvisande vad gäller 

elevernas kunskaper och färdigheter. Uppgifter kan exempelvis bli feltolkade av eleven, vilket 

ger ett felaktigt resultat. Läraren tillåts inte heller svara på frågor och vara behjälplig i någon 

större omfattning vid dessa situationer. De flesta elever uppger att de inte känner någon stress 

över bedömningarna i den skolform de befinner sig i för närvarande. De flesta elever har 

genomgått ordinarie grundskola helt eller delvis. Flera av eleverna fick extrastöd under 

grundskoletiden, några med start först någon gång under årskurs sju till nio. Denna elevgrupp 

uppger att de har blandade erfarenheter av bedömningar, på min fråga om deras upplevelse 

av bedömning. Vissa av dessa elever har upplevelser av att de i grundskolan hade svårigheter 

med kunskapsinhämtningen där resultat på prov, läxförhör och dylikt inte blev 

tillfredsställande. Några upplevde bedömningarna där stressande, jobbiga och så vidare. Detta 

förhållande påverkar deras syn på bedömning i allmänhet och är något som de har med sig in 

i den skolform de befinner sig i för tillfället. Ett förhållande som är svårt att bortse ifrån. Även 

om min studie inte behandlar elevernas tidigare skolgång är det av vikt att innefatta elevernas 

bakgrund i studien, för att få en förståelse av deras ståndpunkt i nuläget. Nils som gick alla nio 

år i grundskolan, med assistent i de lägre skolåren och extrastöd i årskurs sju till nio, berättar:  

Jag gjorde aldrig läxorna i skolan (s.29) /… / Hemkunskap var det enda betyg jag fick 

femma i. Annars var det inte … jag ansträngde mig inte på gymnastiken eller nånting 

(s.30). 

Peder som gick i ordinarie grundskola med stöd emellanåt när han hade behov av det, 

uttrycker sig så här om att ha blivit bedömd i grundskolan: ”Det är tufft på nåt sätt.  Att köra 

sånt man inte gillar, bedömningen där, det spelar som inte så stor roll … och så är det drygt” 

(s.38). 

Den bedömningsform som får mest positivt gensvar hos eleverna är den formativa 

bedömningsformen, med återkoppling på elevens arbete, där läraren ger råd om hur eleven 
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ska kunna utvecklas vidare. Pontus uttrycker det så här: ”De ska förklara mera, att vi pratar 

lite om det dära´. Det är mycket bättre” (s.18). I gymnasiesärskolan och på lärvux är det den 

formativa bedömningsformen som nyttjas mest. Läraren är deltagande i elevernas arbete och 

utveckling och ger i stället kontinuerlig muntlig feedback på elevernas insats på lektionerna, 

vilket eleverna uppskattar. Nils uttrycker att det känns bra när han får bedömning av det här 

slaget: ”Det här har du gjort bra. Fortsätt så här! Därför känner man … då blir man liksom lite 

uppåt för att man får bra beröm” (s.29). Två elever anser att både prov och muntlig feedback 

är bra, att båda två behövs. I den formativa bedömningen är det muntlig återkoppling som 

fungerar bäst för de flesta elever. Eleverna anser att lärarna ger dem tillräckligt med tid för att 

ge feedback och förklarar saker i undervisningen som kan vara svårbegripligt. Nelly formulerar 

sig så här om hur läraren brukar hjälpa henne vidare: ”… visa och tala om, försöker hjälpa mig 

på olika sätt” (s.11). Flera anger att läraren brukar förklara, visa, ge tips på förbättringar av 

arbetet eller arbetsinsatsen. Peder få ge röst åt det som många uttrycker:    

Ja de förklarar, visar och säger, tipsar om grejer så att det blir enklare och … De visar 

om man skulle göra nåt fel, och det gör man ju ofta om man är ny (s. 40) /... / till slut är 

det uppnött i skallen och sen vet man (s. 41). 

Några menar att skriftlig feedback är det mest fungerande för deras del. Exempelvis när 

eleverna får tillbaka läxförhör med noteringar om vad som är felaktigt och behöver rättas till. 

Peder uttalar sig om den bästa återkopplingen enligt hans mening: ”… läxförhör. Om man inte 

klarar det då kan man bara kolla och göra rätt nästa gång. Gör om, gör rätt” (s.39). Nina säger: 

”Hemmaläxa är bra viktigt att man har också” (s.1). Läxor har en lång tradition och flera elever 

anser att det är ett bra verktyg i lärandet.  

 

Kunskapskrav och lärande 
  

Att känna till kunskapskraven, vilka betygen sätts efter, känner de flesta av informanterna 

någorlunda väl till. Samtidigt framkommer det även i resultatet att kunskapskraven inte är 

kända av alla elever. De festa känner i alla fall de till vad som ska ingå i ett visst ämne, men 

inte i så stor utsträckning vad som krävs för de olika stegen i betygskriterierna. Patrik säger: 

”Jag vet vad jag ska kunna. Jag klarar av det. I teoridelen pratar lärarna om kunskapskrav” 

(s.14). Eleverna känner till i stort vad kursen eller programmet innehåller men är osäkra på 

vilka kriterier betygen sätts efter. Nina påpekar: ”Ja nu i konsumentkunskapskursen är det att 

jag ska lära mig att hantera pengar på rätt sätt” (s.3). Det kan eventuellt bero på att eleverna 

får presenterat för sig kunskapskraven inför varje nytt arbetsområde i undervisningen. Det 

kan te sig för abstrakt och svårgreppbart, för denna elevgrupp och eventuellt för varje annan 

elevgrupp i olika skolformer, att introducera alla kunskapskrav på en alltför tidig nivå i ämnet 

som ska studeras. Svårighetsnivån på kunskapskraven upplevs lite olika av eleverna. De flesta 

anser att kunskapskraven är på en lagom nivå. En del elever upplever vissa krav som svåra och 
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andra krav som lätta, att det varierar. Två elever menar att kraven är svåra. Nils yttrar sig om 

kraven på detta sätt: ”Historian och datan var mycket lättare att ta in än det här (teknik). 

Motoriken min är inte den bästa” (s.31). Peder menar att vissa saker inom teoridelen på 

restaurangutbildningen är svåra att lära sig:  

Ja, det kan vara vissa saker på teorin som kan vara svårt, vad heter det … ja om 

bakterier och så här, och spridning, smittspridning, och hur det fungerar. Om man 

har varit sjuk så får man inte komma till köket på 48 timmar, men det beror också 

på vilken tid man blev sjuk. Så det är svårt att komma ihåg (s.40). 

I kunskapskraven ingår en terminologi som är förknippat med ämnet som ska studeras. Det är 

av vikt att elever lär sig olika beteckningar som introduceras i ett ämne för att kunna förstå 

och förklara olika förhållanden inom det området. Det är lärarens uppgift att synliggöra 

kunskapskraven för eleverna så att de blir förståeliga och möjliga att uppnå för dem. Ett inte 

alltid lätt uppdrag då det kan vara svårt även för läraren att veta hur kunskapsstoffet ska 

presenteras och göras användbart i undervisningen. På ett av gymnasiesärskolans 

yrkesinriktade program får eleverna olika praktiska uppgifter i undervisningen. Pontus 

berättar: ”Man får olika uppgifter när man arbetar här. Vissa får lättare och vissa får svårare. 

Jag får svårare för att de vet att jag kan mer” (s.19). Det finns olika inlärningsstilar som elever 

tillämpar för att lära sig det kunskapsstoff som uttrycks i kursplanerna, och som de sedan ska 

visa på något sätt för att kunna få en bedömning. Många av eleverna anser att de lär bäst 

genom att läraren först pratar eller visar och att de sedan får prova själv. Flera elever upplever 

teoriundervisningen lite svår att ta till sig och lär sig bäst av att göra saker praktiskt, som Patrik 

uttrycker det:  

 

Jag kan mer än jag kan visa … är lite svårt ibland att komma igång. Jag får bra kritik 

när jag väl börjar jobba. Det är bättre att jobba praktiskt. Ibland förstår jag inte och 

då är det långtråkigt med teori (s.13).  

De flesta tycker ändå att blandade undervisningsmetoder är det bästa sättet att lära sig på. 

Några framhåller även att ett roligt ämnesområde gör att det går lättare att lära, till exempel 

när de får välja något själv att studera, något som de är intresserade av. Några enstaka elever 

upplever det lite jobbigt att be om hjälp i undervisningen om de inte förstår. Nils säger: ”Det 

känns jobbigt, men det är ingenting man ska skämmas för” (s.31). Flertalet elever har 

emellertid inte några problem med det. Pontus uttrycker sig på det här sättet, om hur det kan 

vara när han ber läraren om hjälp: ”De brukar förklara så där jättebra, hjälper mej direkt” 

(s.20). Patrik anser heller inte att det är några problem med att be om hjälp. Han säger: ”Det 

är lätt att be om hjälp. Jag ropar: - Kom och hjälp mej! ” (s.14), medan Philip anser i 

sammanhanget att: ”Ja, men man kanske inte ska be om hjälp jämt” (s.17).  
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Betygens motiverande faktor för lärande och framtida liv 

 

Så gott som samtliga elever anser att betygen är viktiga för dem. Niklas menar dock att 
betygen är roliga att få, men inte viktiga. Två faktorer framstår som de viktigaste skälen till 
betygen. Den ena faktorn är att eleverna får kännedom om var de ligger kunskapsmässigt via 
betygen. Den andra faktorn är att eleverna, främst de på gymnasiesärskolan, menar att 
betygen är viktiga när de ska söka arbete sedan efter utbildningen. Patrik anser det angeläget 
med betyg vid arbetssökandet: ”Det är viktigt när man söker jobb. Jag vill inte ha jobb från 
särskolan [LSS-insats]. Jag vill ha riktig lön och tjäna pengar så jag kan försörja mig” (s13). 
Peder fäller detta yttrande angående vikten av betygen: 

 
 

Alltså, i alla fall för restaurangutbildningen kan jag tycka att det är viktigt. Men som på 

svenska och sånt som repetitioner … Det är inget jag kommer att fortsätta med så då 

kan jag tycka att det inte är jätteviktigt att få betyg där (s.39). 

På frågan om han skulle tycka att det vore bra om betygen kunde användas för att söka 

anställning överallt inom restaurangbranschen svarar han: ”Ja, alltså det skulle ha varit roligt, 

men man har ju inte lärt sig nånting” (s.40). Philip uttrycker sig så här om förhållandet att inte 

så lätt kunna söka anställning på betygen: ”Man kan inte gö´ nånting. Det är bara att gilla 

läget” (s.16). Petra menar att betygen är både bra och dåliga. Det positiva är att få vetskap om 

hur man ligger till kunskapsmässigt, enligt henne. Det negativa är att betygen medför en oro 

över att bli godkänd eller inte. Nora har betyg i ett ämne (bild) från den ordinarie 

gymnasieskolan. Hon läste vissa enstaka ämnen inom den ordinarie gymnasieskolan. Det 

betyget är hon glad och stolt över, av förklarliga skäl eftersom det också är det högsta betyget 

i betygsskalan. På min fråga om hon skulle tycka att det vore roligt att ha ett arbete på 

exempelvis en tidning där hon kunde göra illustrationer, seriestrippar (som hon brukar göra) 

och så vidare, svarar hon: ”Jo, lite granna. Om det skulle gå”.  För en del av eleverna på 

gymnasiesärskolan dröjer det kanske några år till dess att de får ett slutbetyg. Konsekvensen 

blir att betyg kan kännas långt fram i tiden och inget de behöver tänka på ännu. Samtliga av 

de intervjuade eleverna på lärvux har redan ett arbete eller sysselsättning så den gruppen är 

inte i lika stor utsträckning i behov av ett betyg för att söka ett arbete. Därför är anledningen 

till att de studerar, inte i första hand i syfte att få ett betyg för att kunna söka en anställning. 

Nina har en sysselsättningsplats i en butik, som innebär att hon uppbär ekonomisk ersättning 

från allmänna medel och inte har en anställning i vanlig bemärkelse. Hon är försäkrad att få 

vara kvar på arbetsplatsen så länge den finns kvar och verkar rätt nöjd med det förhållande 

som råder. Hon säger: ”Jag tål inte stress, så jag kommer inte att få en anställning där jag 

jobbar, för det är så stressigt jobb, med kassan och så. Jag tar tid på mig”.  I hur stor omfattning 

elever från gymnasiesärskolan brukar visa upp betygen inför en anställning av någon form är 

osäkert. Tre av informanterna anser att betygen borde vara användbara till att söka annan 

utbildning, vilket de för närvarande inte är, förutom vid vissa enstaka utbildningar, såsom vissa 

folkhögskolekurser. 
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De flesta av informanterna är inte medvetna om hur betygsskalan ser ut numera, samt att 

betyget F=icke godkänd, varken ges i särskola eller på lärvux. Följande utspelade sig i 

diskussionen med Philip om detta förhållande: 

I  Betygsskalorna ändras. Förut var det MVG, VG, G och IG. Nu är 

det A-E. 

Philip F, eller streck. Då är det illa. 

I Ja, men man ger inte F i särskolan. 

Philip Jag vet inte. Jag bara kör (s.17). 

Peder upplever en lättnad över att betyget F inte ges: ”Det känns som bra ändå för då slipper 

man oroa sig för att man ska få F. Sen… man bara kör på” (s.41). Fyra av eleverna menar att 

de skulle tillgodogöra sig kunskaper på ett bra sätt även om de inte skulle få betyg. Två elever 

anser att de skulle lära sig bättre utan att få betyg, inte behöva fokusera på betyg utan bara 

på lärandet. Petra har denna synpunkt på betygen: 

I  Kämpar du i skolan för att få ett bra betyg? 
Petra Eh…                                                                                                        
I  Lär du dig att koka ägg för att du vill kunna eller för att få ett  

bra betyg? Assistenten klargör: Lär du dig grejorna där inne för 
att få bästa betyget, eller lär du dig för att du ska kunna ... baka 
bullar hemma? 

Petra                          Hemma 
 

Nina tror inte hon skulle lära sig bra utan betyg och säger:  

Det skulle ha varit mer förvirrande. Då har man gått och frågat sig; - ”Har jag gjort 

bra ifrån mig eller har jag varit jättedålig på det här” (s.2).  

Betyg verkar till viss del vara en motiverande faktor för lärande för den undersökta gruppen. 

I resultatet framkommer att det är de praktiska delarna i programmen på gymnasiesärskolan 

som medverkar till ett lärande som eleverna känner att de har nytta av senare i livet. I de 

teoretiska momenten av utbildningen fokuserar eleverna mera på att få ett bra betyg eller 

åtminstone bli godkänd. För hälften av dem har betygen funktionen av att bidra till en ökad 

ansträngning i skolarbetet för att bli godkänd eller få ett bra betyg. De vill bli bättre inom 

ämnet de studerar eller på olika delar i utbildningen de går, vilket betygen sporrar till. Philip 

uttrycker sig så här om vikten av betygen: ”Ja, då vet man vad man har. Då kan man förbättra 

det” (s.16). Pär har en liknande åsikt: ”Jag vill ha höga betyg, för att bli bättre” (s.22). Fyra av 

eleverna menar att de inte tänker på betygen över huvud taget.  
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Sammanfattning av resultat 
 

Bedömningsformer  
 

Den bedömningsform som är mest frekvent i båda skolformerna är den formativa 
bedömningen. Summativ bedömning förekommer i begränsad omfattning i de undersökta 
skolformerna. Något som eleverna anser vara bra eftersom många av dem känner sig 
stressade av prov och tester. Hälften av informanterna menar att bedömning är bra för att få 
kännedom om hur de ligger till i förhållande till kunskapskraven. Med bedömning som allmänt 
begrepp antas att eleverna även räknar in betygen i begreppet. 

 
Upplevelse av kunskapskrav 
 

Kunskapskraven inom gymnasiesärskolan och på lärvux upplevs av de allra flesta som 

greppbara och uppnåeliga. För vissa förefaller de ändå en aning svåra att uppnå. Alla är inte 

riktigt medvetna om vilka kunskapskraven är. Lärarna kanske inte alltid är så bra på att 

tydliggöra dem för eleverna. Ett förhållande som jag kan känna igen mig i, eventuellt på grund 

av en rädsla för i förväg för högt ställda krav, något som kan försvåra motivationen och 

inlärningen för eleverna. Eleverna använder sig av olika inlärningsmetoder för att lära sig det 

kunskapsstoff som uttrycks i kursplanerna. Många av eleverna anser att de lär bäst genom att 

läraren först pratar eller visar och att de sedan får prova själv, skriftligt eller praktiskt. Flera lär 

sig bäst av att göra saker praktiskt, vilket antagligen gör att kunskaperna befästs på ett bra 

sätt. Att våga be om hjälp i undervisningen vid behov, verkar de flesta informanter inte ha 

några problem med. Några kan uppleva det lite pinsamt att vara tvungen att visa sin okunskap 

och oförståelse i att be om hjälp. 

 
Betyg som motiverande faktor för lärande och framtida liv 
 

Så gott som samtliga uppger att betygen är viktiga för dem, där två faktorer framstår som de 

viktigaste anledningarna till betyg. En av dem är att de genom betygen får reda på hur de 

ligger till kunskapsmässigt, medan den andra är att betygen är av vikt vid arbetssökande efter 

utbildningen. Enligt drygt hälften (6 av 10) av eleverna i gymnasiesärskolan och på lärvux är 

betygens viktigaste funktion, i form av ett dokument eleverna kan visa upp när de söker 

arbete. Tre av eleverna vet inte vad betygen kan användas till. Det är mer osäkert vad betygen 

från lärvux kan användas till, än vad förhållandet är med betygen från gymnasiesärskolan. Att 

studera på lärvux sker i första hand inte för att använda betygen till något speciellt ändamål 

utan för att tillgodogöra sig kunskap som eleverna anser sig behöva. Tre av informanterna 

anser att betygen borde vara mera användbara till att söka annan utbildning. För närvarande 

är det enbart vissa enstaka utbildningar, som exempelvis vissa folkhögskoleutbildningar, som 

är sökbara för gruppen. 
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Betygen ser ut att vara en motiverande faktor för elevernas lärande för hälften av de 

undersökta eleverna. De anstränger sig lite extra i skolarbetet för att bli godkända eller få ett 

bra betyg. I motsats till detta är betygen inte en viktig angelägenhet för den andra hälften av 

informanterna. Det framkommer även det faktum att fyra elever i den gruppen tror att de 

skulle lära sig lika bra utan att få betyg, ifall de inte skulle behöva oroa sig eller tänka på 

betygen. 

 

Resultatanalys  
 

Här följer en tolkning av resultatet som analyseras i första hand i förhållande till den 

sociokulturella teori som studien utgår från, men även till litteraturen i bakgrundsdelen. 

Kunskapsinhämtning och bedömning bör enligt sociokulturell teori ske i en social kontext där 

interaktion med andra är huvudsaklig och optimal för lärandet, där språket och 

kommunikation har en framträdande roll. 

 

Bedömningsformer 
 

Eleverna uttrycker att formativ bedömning är den mest frekventa bedömningsmetoden som 

används, en metod som även uppskattas av eleverna och främst då i form av muntlig 

återkoppling. Den positiva upplevelsen av bedömningsmetoden är alltså i samklang med den 

metod som vanligen används. Elevernas uppfattning stämmer väl överens med innebörden i 

sociokulturell teori som förespråkar att lärande sker i samspel med andra i en social kontext 

(Säljö, 2000, Lundahl, 2011, Korp, 2003, Bråten, 1998, Dysthe, 2003). Lärare och elev är 

medaktörer i ett samarbete i den formativa bedömningsformen där eleven med hjälp av 

läraren och av andra elever utvecklas i sitt lärande, enligt begreppet den närmaste 

utvecklingszonen. Hundeide (2003) anser i enlighet med teorin att elever på alla 

utvecklingsnivåer bör påvisas zoner för möjlig utveckling. Säljö (2000) betonar 

kommunikationen som bärande i teorin: ”Kommunikation är länken mellan det inre 

(tänkande) och det yttre (interaktion)”. Eleverna ger flera exempel på lärarens förhållningssätt 

gentemot eleverna där de försöker på bästa sätt förklara det stoff som ska läras in och 

åskådliggöra de metoder man kan använda sig av. ”Att förklara är att utreda något så att det 

blir förstått av någon annan” (Säljö, Riesbeck & Wyndhamn, 2003, s.239). Författarna menar 

att samsyn är en förutsättning, eftersom det inte räcker med att förstå en sak själv. I ett 

sociokulturellt perspektiv finns en strävan hos individerna att lära av varandra och utvecklas 

tillsammans. Eleverna utför i praktisk handling det som de lärt sig genom kommunikation med 

läraren och andra handledare utbildningen. Säljö (2000) talar om att varje användning av 

kunskap är en kreativ och skapande process där en relevant lösning på ett problem varierar, 

eftersom problem ses och förstås på olika sätt i olika mänskliga praktiker. Det är alltså inte 
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strävansvärt ur ett sociokulturellt perspektiv att hitta den rätta lösningen på ett problem. 

Därmed kan utvecklingsstörda elever hitta en lösning på ett problem som kanske inte är den 

optimala men ändå fungerar. Han menar att det finns en spänning mellan intellektuella och 

fysiska redskap och sociokulturella praktiker. Kunskap är således ”ett uttryck för ett antagande 

om mänskligt handlande som tillerkänner kreativitet och utrymme för förändring” (ibid., 

s.127)). Författaren anser således att även om utveckling och lärande är sociokulturellt styrda 

processer som syftar till att bevara kunskaper och färdigheter som kollektivet skapat, måste 

individen ges tillfälle till skapande av sin egen utveckling (ibid.). En utvecklingsstörd individ 

kanske hittar en lösning som eventuellt tar längre tid att utföra, innehåller flera moment men 

fungerar trots allt för den personen. Wedin (2010) beskriver i sin artikel om bedömning att en 

fjärde generations bedömning är utvecklad inom ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där 

tolkning har ett stort inflytande. Vidare att variabler och gränser bestäms genom förhandling 

mellan olika intressenter, som exempelvis mellan lärare och elever. 

I resultatet från min studie går att tolka att eleverna inte verkar fästa särskilt stor vikt vid 

bedömningar. I stället framträder en trivsel och gemenskap i skolarbetet tillsammans med 

pedagoger och övriga elever, som ger dem förutsättningar att lära sig det som behövs för att 

lyckas i en framtida profession. Vygotskij menade att undervisning kan betraktas som ett 

socialt sammanhang som är speciellt inriktat på att omforma tänkandet, och han såg 

samarbete mellan vuxna och barn/elev som själva kärnan i undervisningsprocessen (Bråten, 

1998). I Ahlbergs (2013) utarbetade teser om lärande ur ett sociokulturellt perspektiv betonar 

hon bland annat lärandet som situerat, det vill säga ett lärande som är situationsbundet. 

Informanterna i studien på gymnasiesärskolan berättar om sin undervisning som ofta sker så 

nära en praktisk situation som är möjligt. Eleverna på yrkesprogrammen tränar på olika 

praktiska förmågor, som behövs i ett framtida yrke. De bygger, renoverar, lagar mat, bakar 

med mera. Färdigheter som förväntas av dem för att klara av ett yrke. Aktiviteterna bedrivs 

utomhus eller i anpassade lokaler för den verksamhet som det gäller. Det är av vikt att de får 

träna på förmågorna i så lika förhållanden som möjligt som de i verkligheten, eftersom 

lärandet påverkas i hög grad av kontexten. Sociokulturella teoretiker utmanar det kognitiva 

synsätt som utgår från att lärandet sker inuti individen (Dysthe, 2003). ”I stället hävdar de att 

de fysiska och sociala kontexter där kognition sker är en integrerad del av aktiviteten, och att 

aktiviteten är en integrerad del av det lärande som sker” (ibid., s. 42). Fortsättningsvis skriver 

hon att kunskap och färdigheter inte har sitt ursprung i hjärnan som biologiskt fenomen. 

Begreppen, ekvationerna och de poetiska uttrycken och så vidare finns inte i hjärnan som 

sådan, utan de har med mening och innebörd att göra, enligt Säljö (2000). Mening och 

innebörd som är kommunikativa, och inte biologiska företeelser. För att det ska ske ett lärande 

behövs alltså andra människor i omgivningen som bidrar till förståelse och ger begreppen 

innebörd. I skolans miljö bestående av lärare och andra elever. 
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Flera av eleverna i studien har mångårig erfarenhet av bedömningar som inte har gett dem 

särskilt höga poäng, betyg, omdömen och så vidare i skolarbetet. Det går att tyda av resultatet 

att ointresset från elevernas sida kan bero på detta faktum. Om man som elev inte lyckats nå 

godkända eller höga resultat påverkar det självbilden negativt, och resulterar i en stämpling 

som en inte duglig individ. Andersson (1999) skriver att om bedömningar i skolan betyder 

mycket för oss, i samband med till exempel yrkesval, val av skola med mera, blir vi lyhörda för 

bedömningar. Vidare att om dessa bedömningar är övervägande negativa blir vi stämplade 

som personer som inte duger. I det läget är det inte viktigt och intressant att få reda på sina 

resultat kopplat till kunskapsmålen, utan i stället framträder gemenskapen med klassen och 

lärarna som mer betydelsefulla för eleverna i sin utveckling. Något som kanske ger dem ett 

lärande som betyder mera för dem. Några av informanterna berättar att de har problem med 

att läsa och skriva, men säger att de är tvungna att försöka lära sig.  Dessa elever skulle vara 

betjänta av att redovisa muntligt vid vissa bedömningstillfällen. Att få möjlighet att redovisa 

sina kunskaper och färdigheter på ett sätt som passar den enskilde eleven där det är möjligt, 

menar Korp (2003) skulle främja elevernas chans till att bättre kunna visa sin kapacitet. 

 
Upplevelse av kunskapskrav 
 

Det råder en ambivalens gällande kännedom om kunskapskraven i resultatet. Respondenterna 

tror sig veta vilka de är men uppvisar en osäkerhet i samtalen om dem. Detta förhållande är 

inget som är anmärkningsvärt, eftersom pedagoger inte alltid har full kontroll över 

kunskapskraven och betygskriterierna (som inte alltid är desamma), hur dessa ska tolkas och 

tydliggöras för eleverna. Eftersom de är svårtolkade i sina formuleringar för lärarna är de heller 

inte lätta att begripa för eleverna. Eleverna i empirin har i alla fall vetskap om vad de håller på 

med i undervisningen och vilka färdigheter och förmågor som tränas, där läraren först tydligt 

visat och talat om hur den önskade färdigheten kan tränas. Det är inte enbart texter som 

eleverna förhåller sig till utan läraren fungerar som en länk mellan texten och eleverna. När 

spridningen av kunskap ändrades från muntlig tradition till en skriftlig, bytte vi kunskapsform 

där kunskaper har blivit diskursiva (Säljö, 2000). Med det menas kunskaper som byggts in i 

språkliga system. Han menar vidare att i institutionaliserad kommunikation, som skolan kan 

anses representera, styr texter i stor utsträckning vad man gör och hur man ger och tar 

mening. Det är ändå inte texten i sig, enligt författaren, som avgör hur våra kognitiva förmågor 

utvecklas, utan det är de kommunikativa praktiker som utvecklas runt texter i sådana miljöer 

som är avgörande. Vygotskij pratar om att symboliska handlingar och symboliskt tänkande hör 

till de mest betydelsefulla dragen i människans liv, vilket i det här sammanhanget betyder 

språklig handling (Øzerk, 1998). Vi sorterar våra tankar om saker och ting när vi utför språkliga 

handlingar. Enligt Vygotskij är språket ett viktigt redskap, medel, verktyg i mänskliga 

situationer som bidrar till perception och problemlösning (ibid.). Flera av eleverna i studien 
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föredrar att arbeta praktiskt som ett sätt att tillägna sig kunskap. Säljö (2000) pratar om att 

eleven tillägnar sig ny kunskap först genom om- och genomarbetning av skilda tolkningar av 

det praktiska arbetet. Vidare att samarbete i form av en ”förhandling” med läraren eller en 

kamrat öppnar vägen till nya insikter.  

Olika ämnesspecifika begrepp har hög prioritet i dagens kursplaner i grundskolan och så även 

i gymnasiesärskola och på lärvux (Skolverket, 2012, 2013). Elever ska lära sig använda rätt 

begrepp som hör till ämnet, exempelvis addera i stället för att plussa eller lägga ihop i ämnet 

matematik. Enligt Vygotskij utvecklas spontana begrepp genom sociala upplevelser i 

vardagslivet (Øzerk, 1998). Akademiska, vetenskapliga begrepp eller fackbegrepp benämner 

han medvetna begrepp eftersom det finns en systematik i dem, och spontana och akademiska 

begrepp måste ömsesidigt påverka varandra för att det ska ske en utveckling i 

begreppsbildning (ibid.). De flesta av de akademiska begreppen kommer elever i kontakt med 

i skolan och de spontana på fritiden och på raster i samvaro med kamrater och vuxna. Säljö, 

Riesbeck & Wyndhamn (2003) påpekar att de begrepp man lär sig i undervisningssammanhang 

gör det möjligt att tänka på ett begrepp utifrån ett annat begrepp, vilket är nödvändigt när 

något ska förklaras eller bevisas. Säljö (2000) pratar om språket som ett medierande redskap 

för att organisera våra erfarenheter. Därför är det betydelsefullt att vi pedagoger förklarar de 

begrepp som används i undervisningen. Känner eleverna inte till språkets diskurs, hur man 

pratar om ett ämne, kan de inte tillgodogöra sig och visa sin kunskap. Øzerk (1998) menar att 

i undervisningssammanhang i skolan och därmed i samband med skolämnesinlärning är det 

av vikt att eleverna förstår det som är kodat i ord, meningar och idéer, samt att de förstår 

sammanhangen mellan dem, så kallade skolkunskaper. Elevernas kunskapsutbyte av 

innehållet i undervisningen, säger han, är beroende av bland annat ordförståelse, begreppen 

och meningarna i den språkliga lärare-elev-interaktionen samt elev-lärostoff/läromedels-

interaktionen. Pedagoger måste se till att eleverna får en gynnsam position, som gör det 

möjligt för dem att förstå och lära sig ämneskunskaper (ibid.). Det är önskvärt och nödvändigt 

att pedagoger blir bättre på att kommunicera kunskapskraven för sina elever, men på en 

begriplig och överskådlig nivå. 

 

Betyg som motiverande faktor för lärande och framtida liv  
 
Den summativa bedömningen utförs sparsamt i de undersökta skolformerna. Enligt forskning 

verkar just betygen inte vara en faktor som påverkar lärandet positivt (Wiliam 2013, Klapp 

2015). Det kan till och med vara negativt i ett lärandeperspektiv, och kan medföra en sämre 

motivation till att vilja lära (ibid.). Jönsson (2013) påpekar att de uppgifter som används vid 

prov är sådana att de ska kunna bedömas som rätt eller fel för att tillförlitligheten i dem ska 

vara hög. I och med den metoden menar han att elevernas lärande blir lidande och att fel 

information om elevernas förmåga fås.  
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Att lära av andra i en gemenskap med andra är bärande i sociokulturell teori och ett faktum 

som de flesta kan ställa sig bakom. Att få förklarat för sig ämnen, komplexa sammanhang med 

mera av någon annan med dennes ord, där vi kan ställa följdfrågor, be om utvecklade 

förklaringar eller till och med få konkret visat för oss, ger oss större förståelse och kunskap än 

om vi skulle läsa oss till kunskapen eller arbeta själva med att lösa en för oss ny uppgift. Dysthe 

& Igland (2003) beskriver skolan som en plats där den gemensamma kulturen överförs till 

nästa generation. Läraren har den kunskap som eleven saknar, och tillsammans arbetar de 

med olika problemområden, där läraren stöttar elevens arbete som är inriktad mot den 

närmaste utvecklingszonen. Respondenterna i studien betonar vikten av att läraren först visar 

och berättar om det som ska läras in och att de därefter själva får möjlighet att prova att 

arbeta med uppgiften. Därefter har de chans att få en rättvis bedömning. Mediering är ett 

centralt begrepp i sociokulturell teori. Med hjälp av medierande medel eller kulturella redskap 

kan elever få reda på hur tänkandet kring en färdighet de ska lära sig ter sig, som inte 

synliggörs enbart av att studera färdigheten i sig. Ett betydelsefullt medierande redskap är 

språket. Pontus uttrycker sig så här i intervjun: ”De ska förklara mera, att vi pratar lite om det 

dära´. Det är mycket bättre” (s.18). Även kroppsspråket kan räknas som ett medierande 

redskap där mimik, gester med mera kan tolkas in och bidra till förståelsen. Kommunikation 

och samarbete i inkluderande miljöer har stor betydelse för i vilken utsträckning individer, och 

då främst de med funktionsnedsättningar, lyckas i sina arbeten eller studier. Eleverna måste 

få reda på hur ett arbetsmoment ska utföras på bästa sätt och vilka faktorer som ska tas i 

beaktande vid utförandet. ”Samverkan är alltså inte bara något som sker mellan människor 

utan också mellan människor och kulturella redskap” (Dysthe & Igland, 2003, s.79). Läraren 

bör även inleda ett samarbete runt bedömning av en elev, så att den får förklarat för sig vad 

den gör bra och vad som behöver förbättras. Det är viktigt både i fromativ som summativ 

bedömning av elevens förmågor och kunskaper.  

Att våga be om hjälp vid behov är en av komponenterna i en inkluderande miljö. De 

intervjuade eleverna har i stort inga problem att be om hjälp i skolarbetet när de behöver. 

Øzerk (1998) ställer sig tveksam till att vissa lärare i undervisningssammanhang inte ger elever 

den hjälp de behöver med hänvisning till elevens eget ansvar för sitt lärande. Han menar att 

det är ett missförstånd samt motverkar sitt syfte att inte ge elever hjälp och stöd när de 

behöver det. Särskilt i fråga om nyanlända elever, språkliga minoriteter och elever i behov av 

särskilt stöd är det nödvändigt att de får möjlighet att umgås med kapabla vuxna och kamrater 

som inte tvekar att ge dem en hjälpande hand (ibid.). Genom Vygotskijs den närmaste 

utvecklingszonen kan de höja sig till en nivå de inte klarar på egen hand. Eleverna i studien är 

tydliga med att de tycker att en undervisning som använder sig av olika inlärningsmetoder är 

det optimala sättet att lära sig på. Ahlbergs (2013) utarbetade kommunikativa 

relationsinriktade perspektiv (KoRP) inom specialpedagogik, förankrat i sociokulturell teori, 

lyfter fram olika aspekter med betydelse för lärandet. Hon menar att undervisning för 
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utvecklingsstörda elever bör appellera till flera sinnen eftersom den perceptuella förmågan är 

väldigt varierande hos denna elevgrupp.  

För personerna i min studie är det av vikt att kunna få ett arbete efter avslutad skolgång, där 

en förhoppning om att betygen ska bidra till att kunna genomföra denna önskan finns. Trots 

detta faktum tycks inte eleverna fundera särskilt mycket på betygen och hur betygsskalan 

numera ser ut, utan de arbetar på och fokuserar mer på att lära sig något än på vilka betyg de 

kommer att få. Säljö (2000) pratar om så kallad lärlingsundervisning där eleven imiterarar den 

som har kunskap och färdighet inom ett område, för att sedan lära sig detsamma. I de 

nationella programmen på gymnasiesärskolan, som även genomförs i form av 

yrkesutbildningar, sker lärandet till stora delar i liknande form som den undervisning som 

bedrivs i lärlingsutbildning. Att lära sig på detta sätt är att bli delaktig i en specialiserad social 

praktik där gemenskapen bygger på en professionell samhörighet (ibid.).  

 
Diskussion 
 

Syftet med denna studie har varit att få elevers synpunkter på kunskapsbedömning i 
gymnasiesärskola och i särskild undervisning för vuxna. Avsnittet inleds med en 
metoddiskussion där fördelar och nackdelar med studiens metod diskuteras. Sedan följer 
resultatdiskussionen som kommer att diskuteras och belysas med hjälp av litteraturen. Till sist 
avslutas diskussionsdelen med förslag till fortsatt forskning. 
 

 
Metoddiskussion 
 

Studien har låtit elever komma till tals gällande frågor om bedömning och betyg. Forskning 

som utgår från elevperspektivet i skola och undervisning är ett relativt outforskat fält som 

därför behöver belysas anser jag. Studien har inte genomförts med något större antal 

informanter och resultatet ska därmed inte generaliseras till att gälla allmänt för elever i dessa 

skolformer. 

Tillförlitligheten i studien hänger till viss del ihop med hur jag har ställt frågorna vid 

intervjuerna. Under mina intervjuer hade jag en intervjuguide att förhålla mig till, men 

frågorna kom inte i exakt samma ordning vid alla intervjutillfällen. Det berodde bland annat 

på att vissa samtal ledde vidare till ett annat område på ett naturligt sätt. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) påminner en halvstrukturerad intervju om ett vardagssamtal. Alla viktiga 

områden berördes dock i enlighet med intervjuguiden.  

Reliabiliteten i studien anser jag vara relativt god eftersom jag höll mig till frågorna i 

intervjuguiden. Något som drar ner reliabiliteten i studien är att jag ibland hjälpte eleverna att 
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förtydliga och omformulerade därmed vissa frågor. Framför allt när svaren blev dröjande. Min 

deltagande roll kan då ha blivit för betydande. En av eleverna ville inte bli inspelad under 

intervjun. Jag förde i stället anteckningar, men resultatet av noteringarna blev inte lika exakta 

som om intervjun blivit inspelad. Reliabiliteten hade blivit högre om alla intervjuer hade blivit 

inspelade. 

En kvalitativ metod med intervjuer av utvecklingsstörda ställer särskilda etiska krav på 

forskaren. Informanterna kan verka intresserade av att ställa upp på intervjuer, men kanske 

inte alltid ser konsekvenserna av att delta i dem. Därför måste forskaren vara extra tydlig med 

att förklara syftet och försäkra sig om att alla delar av forskningskraven är uppfyllda. Detta 

förhållande satt i perspektiv av att relativt lite forskning där denna grupp får komma till tals är 

genomförd, gör att studien har känts angelägen att genomföra på det kvalitativa sätt som den 

gjorts. Resultatredovisningen har inte blivit omfattande, eftersom intervjuer av barn och unga 

vuxna inte leder till lika långa och utförliga svar, speciellt vid en utvecklingsstörning, som vid 

intervjuer av erfarna vuxna. Vuxna har en större erfarenhet, ett större ordförråd och kan 

medverka i ett fördjupande resonemang om ett visst ämne, särskilt om de ska beskriva vissa 

aspekter av sin profession. Det hade varit önskvärt att genomföra studien med ett större antal 

elever, men på grund av tidsbrist har detta inte varit genomförbart. 

 
Resultatdiskussion 
 

Bedömningsformer 
 

Resultatet av min studie visar att den formativa bedömningsmetoden är uppskattad av 

eleverna samt är vanligt förekommande i särskola och på lärvux. Det råder stor enighet i 

forskning (Lundahl 2011, Wiliam 2013, Klapp 2015) om att den formativa bedömningen bidrar 

till ett bättre lärande hos eleverna. I den formativa bedömningen ingår att läraren regelbundet 

kontrollerar effekten av sin undervisning och korrigerar den vid behov. För elever med 

särskilda behov där anpassning av undervisningen skett, har detta medfört en ökning av 

elevernas lärande, enligt Wiliam (2013). Prov i vanlig bemärkelse, som även kan räknas till en 

summativ bedömning, förekommer återhållsamt i de undersökta skolformerna. Wyszynska 

Johansson & Henning Loeb (2015) menar att eftersom gymnasiereformen har ett omfattande 

fokus på kunskapskrav och bedömning krävs det att lärare får fortbildning i ämnet. Även 

Lundahl (2011) påpekar att pedagoger bör få utbildning i så kallad bedömningsfärdighet. Korp 

(2003) menar att om man bytte ut prov, som är till för att kontrollera, certifiera, ackreditera, 

sanktionera, sortera o s v mot prov som är till för att hjälpa, utveckla och uppmuntra, (ibid., 

s.136) skulle utbildningen bli mer human, rättvis, kvalificerad och effektiv. Detta förfarande 

gällande prov skulle sannolikt vara positivt för utvecklingsstörda elever, vare sig de går i 

särskola eller inkluderade i grund- och gymnasieskola. Många av de intervjuade eleverna har 
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genomgått vanlig grundskola, med stöd i olika former. Dessa elever delar likartade negativa 

erfarenheter av prov och bedömning med en känsla av misslyckande. De upplever ett större 

tillfredsställelse i den skolform de nu befinner sig i, både gällande kunskapsinhämtning och 

bedömning. Enligt Wiliam (2013), Lundahl (2011) och Korp (2003) ger den inre motivationen, 

alltså den som driver oss till att fullborda en inre önskan, exempelvis att ge en viss kunskap 

eller kompetens, det bästa resultatet. Eleverna i studien vill lära sig vissa kompetenser för att 

lyckas i sina framtida yrken och i samhället. Det är nödvändigt för pedagoger att bistå 

utvecklingsstörda elever med en återkoppling som syftar till att eleven får en förståelse, 

redskap och strategier att använda sig av för att kunna utvecklas. Elever uttrycker i studien 

värdet av att få förklarat och eventuellt visat för sig hur teoretiska uppgifter och praktiska 

tillämpningar kan genomföras. Bedömning för lärande (BFL) är en väg att nå kunskapsmålen 

för eleverna (Lundahl, 2011). Eleverna kan förbättra sina färdigheter efter att ha fått en 

återkoppling som medför en möjlighet till förbättring av deras resultat. Många av eleverna i 

studien har svårigheter med abstrakt tänkande och behöver konkret information om hur de 

ska gå till väga för att lyckas bättre. Ahlberg (Skolverket, 2015) pratar om att försöka hitta en 

balans mellan skolans krav och elevernas förmåga. Den formativa bedömningsmetoden som 

sätter fokus på lärarens blandade metoder för att nå fram till eleverna är särskilt betydelsefull 

för denna elevgrupp. Även att kunna tänka flexibelt när det gäller betygssättande bör tas i 

beaktande, som i exempelvis Jung & Guskey´s (2007) bedömningsform standard-based 

grading. I den bedömningsformen har delar ur ett ämnes kunskapsstoff plockats ut, där det 

gjorts bedömningar på olika områden inom ämnet i stället för på ett helt ämne. Detta 

förfarande visar sig vara framgångsrikt för att få syn på lärandet hos många funktionsnedsatta 

elever. Korp (2003) förespråkar en idé som skulle medföra att elevers chans till att bättre 

kunna visa sin kapacitet vore att de fick välja hur de ville redovisa sin kunskap där det är 

möjligt. Jag kommer att ta till mig de resultat av bedömning jag fått fram i studien och nyttja 

dessa i min yrkesutövning som speciallärare mot utvecklingsstörning, med stöd i forskning om 

formativ bedömning och andra lyckade bedömningsformer.  

 
Upplevelse av kunskapskrav 
 
Eleverna i studien har inte full kännedom om vilka kunskapskraven är i den kurs eller det 

program de deltar i. Att tydliggöra kunskapskraven och alla de färdigheter, förmågor och 

kunskaper som elever ska kunna i olika hög grad som grund vid betygssättning kan verka 

skrämmande och ouppnåeligt för dem, men ändå betydelsefullt för att elever ska kunna få ett 

grepp om vad som förväntas av dem och vad det är de ska kunna. Jönsson (2013) pekar på att 

det inte räcker med att visa på skrivningar om mål och kriterier, eftersom det krävs en 

förklaring och förtydligande av begrepp och formuleringar. Författaren (ibid.) ger ett exempel 

på detta genom att konstatera att begreppet ”analys” förekommer i kunskapskraven i flera 

olika ämnen i skolan, men har olika betydelser beroende på ämne. Detta faktum kan vara 
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förvirrande för eleven. För att eleverna på gymnasiesärskolan och på lärvux ska förstå 

kunskapskraven behövs tydliga, konkreta exempel anpassade till det språk och 

begreppsuppfattning som de behärskar. Det är även betydelsefullt att använda så kallade 

medierande redskap (Säljö, 2000), exempelvis i from av bildstöd, anpassade dataprogram och 

så vidare för att elever ska kunna visa sina förmågor och få en bedömning efter kriterierna för 

de olika stegen i betygsskalan. Lundahl (2011) menar att i och med den digitala utvecklingen 

ställs ökade krav på förmågan att kritiskt kunna granska information. Kunskap och lärande blir 

alltså inte enbart en fråga om att kunna återge fakta, utan att vara kapabel att kunna skapa 

ny kunskap för att lösa problem (ibid.). Jag tror att det krävs övning i detta nya förhållningssätt 

till kunskap. Även att söka kunskap från olika källor och värdera informationen som återfinns 

i kunskapskraven i alla ämnen är en svår uppgift. Pedagoger behöver lära ut strategier till 

eleverna, som gör att de klarar av att själva eller med stöd av andra hitta och värdera den 

information de söker.   

Emanuelsson (2002) för fram ett intressant ställningstagande i det att han anser att elever 

behöver olika lång tid för att nå målen för kunskapskraven och att det inte skulle behövas 

sättas betyg förrän en elev anses ha nått målen. Vidare att godkänd-nivån bör utformas så att 

alla elever har möjlighet att nå det målet. Författaren (ibid.) skriver om att det i Sverige pratas 

om en likvärdig utbildning för alla och där bör kvalitet i lärandet ha företräde framför kvantitet. 

Variation i tidsåtgång för lärande och kvantiteter i kunskapsstoffet måste betraktas som 

normalt. Detta synsätt, anser jag, i skola och utbildning skulle vara ett incitament till att 

komma en bra bit på vägen för att åstadkomma en skola för alla. Enligt det nuvarande 

betygssystemets bedömningskriterier anser Emanuelsson (ibid.) att det känns som en orimlig 

tanke att betrakta alla elever som kommer till skolan som ”ännu icke godkända”. Vi borde i en 

demokratisk skola i stället se dem när de kommer som godkänt kompetenta (ibid. s.35), med 

möjligheter att utveckla sig och lära. Detta synsätt är viktigt att ha anser jag, för att vi ska 

kunna åstadkomma en väl fungerande integrerad gemenskap i samhället. Inom lärvux skrivs 

individuella studieplaner för alla elever som är inskrivna, med en beskrivning på vad den 

enskilde eleven har för avsikt att lära sig på kursen. Emanuelsson (2002) menar att någon sorts 

individuella arbetsplaner bör vara ett verktyg för alla elever, där den enskilde elevens klara 

och välmotiverade mål finns uppställda. De skulle kännetecknas av hur eleven utifrån ett 

nuläge skulle komma vidare i sin egen takt, och utifrån sina egna förutsättningar. 

 
 
Betyg som motiverande faktor för lärande och framtida liv 
 

Runt hälften av informanterna i studien anser att betygen är en motiverande faktor för deras 

lärande. De vill kämpa för att få ett bra betyg eller åtminstone bli godkända. Som tidigare sagts 

är inte eleverna riktigt medvetna om hur deras betyg kan användas i framtiden, men många 
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vill ändå ha ett betyg att visa upp. Det ligger trots allt en stolthet i att få ett betyg efter avslutad 

utbildning för alla ungdomar, vare sig de är utvecklingsstörda eller inte. Enligt Andersson 

(1999) har ändringen av betygsskala och den typ av målrelaterade betyg som nu används 

knappast medfört att risken för segregering blivit mindre, utan snarare tvärtom. Vidare att ju 

fler faktorer som läggs in i bedömningen, exempelvis kunskaper, färdigheter, 

personlighetsegenskaper, förmåga att förstå på högre kognitiva nivåer med mera, desto mer 

fungerar betyget som utslagningsmekanism. I värsta fall kan eleven via betygen, få en stämpel 

på hela sin person, och betygen kan bidra till en negativ självbild och identitet (ibid.). Betyg är 

och har varit en social konstruktion, enligt Andersson (1999). När det relativa betygssystemet 

ersattes av det kunskaps- och målrelaterade betygssystemet sattes fokus mer på en 

individualistisk präglad syn i stället för på en ideologisk. Individen ansågs stark och självständig 

och åsikten var den att; vill man så kan man. Ett av betygens främsta uppgifter är att vara 

urvalsinstrument för fortsatta studier (Wedin, 2010). Jag har inte hittat något acceptabelt och 

fungerande sätt i forskning som kan fungera som urvalsinstrument i stället för betyg. 

Förhoppningen är ändå att bedömning och betyg kan fungera så att alla elever kan bli 

godkända, enligt Emanuelssons (2002) idé om betygssättning. Då behöver ingen riskera att 

hamna utanför systemet i alla sammanhang, såväl utbildnings- och anställningsmässigt som 

på ett personligt plan. Selghed (2011) har åsikten att det kriterierelaterade betygsystemet på 

språklig grund, där kvaliteter i kunnandet är primärt, är inte lämpliga i urvalssammanhang. 

Hans studie visar att betygen, som de för närvarande är utformade, bara delvis visar vad de 

ska visa – kunskaper och färdigheter – och förefaller vara ett trubbigt instrument för 

bedömning av elevprestationer. Han menar även att det är svårt att konstruera prov som har 

förmåga att mäta dessa kvaliteter. På lärvux får eleverna ett intyg med beskrivna områden 

som de klarat av på den kurs de läst om de inte blivit godkända på hela kursen. Det säger 

egentligen mer om vad eleven behärskar än vad ett ämnesbetyg gör.  

Eleverna på gymnasiesärskolan har som sagts förhoppningen att kunna söka och få ett arbete 

med hjälp av betygen efter avslutad utbildning, trots att de inte riktigt satt sig in i hur 

förutsättningarna för att lyckas med det förhåller sig. Vid annonsering av tjänster räcker inte 

särskolebetyg som garant för att få en anställning, utan då fordras betyg från den ordinarie 

gymnasieskolan eller kommunala vuxenutbildningen. Detta förhållande råder trots att en 

individ väl kan klara av de arbetsuppgifter som erfordras. Personen kanske till och med går på 

ett vikariat och sedan inte får tjänsten när den annonseras ut på grund av otillräckliga betyg. 

Karlsudd (2011) redovisar en nedslående utveckling vad gäller det ökade antalet inskrivna 

inom gymnasiesärskolan vilket för med sig sämre förutsättningar att kunna få en anställning 

på den öppna arbetsmarknaden. Lundahl (2011) pekar på att nutidens arbeten kännetecknas 

av kunskapsarbete med ökade krav på att kunna läsa och förstå komplexa instruktioner. För 

svagpresterande personer kan det förhållandet verkligen vara en utmaning. Enligt Andersson 

(1999) tar de flesta arbetsgivare inte någon större notis om betygen vid anställning, utan 
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antagligen enbart om personen de ska anställa har rätt kompetens för arbetsuppgifterna. De 

anser ändå att betygen ska finnas kvar, och dessa bör då främst bestå av betyg på 

personlighetsegenskaper samt gärna på ordning och uppförande (ibid.). Arbetsgivare är alltså 

mer intresserade av hur personen de ska anställa fungerar tillsammans med andra samt vilka 

personliga egenskaper den besitter, och inte vilket betyg på ämneskunskaper den har. 

Eleverna på gymnasiesärskolan genomgår även praktik på olika arbetsplatser under 

yrkesutbildningen, där de har möjlighet att visa för arbetsgivaren att de är kapabla att inneha 

en anställning så småningom. Förhoppningsvis kan en attitydförändring gentemot den här 

gruppen elever ändras så att eleverna kan känna förtröstan inför framtiden, få chans att vara 

delaktiga i en arbetsgemenskap samt lyckas få en anställning med ”riktig” lön.  Eleverna på 

lärvux nyttjar emellanåt den skolformen för att tillgodogöra sig en kunskap de anser sig 

behöva ute i samhället eller på den arbetsplats där de för närvarande har en sysselsättning. 

Kunskap kan fattas dem eller kunskap som de har kan upplevas otillräcklig. Speciallärare har 

till uppgift att medverka till att dessa elevgrupper får redskap och strategier för att kunna ta 

till sig kunskap och förvärva färdigheter för att bättre kunna klara sig i det komplexa samhälle 

vi numera har.  

 
Fortsatt forskning 
 
Den här studien har endast gett en inblick i hur ett antal elever uppfattar betyg och 

bedömning. För att få en djupare kunskap om betygssättning, kunskapskrav och bedömning i 

skolformerna bör en inventering och granskning av kursplaner och bedömningsmaterial i 

verksamheten göras. På grund av den snäva tidsramen har detta inte låtit sig göras. Ett uppslag 

till vidare forskning i ämnet kan vara att undersöka hur tankegångarna har gått hos 

beslutsfattare angående frågor om betygssättning för utvecklingsstörda elever. Det vore 

intressant att belysa vad som har legat till grund för de särskilda kursplanerna för denna 

elevgrupp samt vilken funktion det är tänkt att betygen ska fylla för målgruppen.  
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Bilaga 1 

Brev till rektor och pedagoger 

Hej! 

Jag heter Iris Ottoson och studerar till speciallärare mot utvecklingsstörning på Umeå 

universitet. Under denna sista termin avslutas utbildningen med ett examensarbete, en D-

uppsats. Syftet med min studie är att beskriva och analysera synen på betygssättning i 

särskola och särskild undervisning för vuxna, där jag tänker mig en studie ur ett 

elevperspektiv. Jag har för avsikt att intervjua elever om deras syn på att bli bedömd och på 

hur viktiga betygen är för dem. Jag skulle vilja ha hjälp av er med att välja ut fyra elever och 

att fråga dem om de är intresserade av att bli intervjuade av mig.  

Det insamlade materialet från denna studie kommer att behandlas enligt de etiska principer 

som Vetenskapsrådet rekommenderar. En av dem är att information om uppsatsens syfte 

ges, dels genom detta brev men även muntligt vid intervjutillfället. De elever som deltar 

utlovas anonymitet. Deras och skolans namn behandlas med diskretion för att skolor och 

elever inte ska bli igenkända. Materialet kommer endast att användas i denna studie för 

vetenskapligt syfte och det insamlade materialet kommer att förstöras när D-uppsatsen är 

godkänd. Eleverna beslutar själva, eventuellt tillsammans med sina vårdnadshavare, om de 

vill delta eller inte. De kan vid intervjuerna välja att undvika att svara på vissa frågor och kan 

även när som helst avbryta sin medverkan. Avsatt tid för intervjuerna kommer att vara ca 20 

minuter/intervju. 

Elevernas uppfattningar är värdefulla i detta sammanhang och jag hoppas att de vill delta. 

Maila namn på utsedda elever senast 2016-09-26 till mig, med kontaktuppgifter på 

vårdnadshavare så tar jag kontakt med dessa. Därefter hör jag av mig till er så bokar vi tid 

och plats för intervjuerna. 

Om ni har frågor går det bra att höra av er till mig via mail eller telefon. Tack på förhand! 

Mvh 

Iris Ottoson 

 iris.ottoson@XXX      tel. XXX 

 

mailto:iris.ottoson@XXX
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Bilaga 2 

Brev till vårdnadshavare 

Hej! 

Jag heter Iris Ottoson och studerar till speciallärare mot utvecklingsstörning på 

Umeå universitet. Under denna sista termin avslutas utbildningen med ett 

examensarbete, en D-uppsats. Syftet med min studie är att beskriva och 

analysera synen på betygssättning i särskola och särskild undervisning för 

vuxna, där jag tänker mig en studie ur ett elevperspektiv. Jag har tänkt 

intervjua elever om deras syn på att bli bedömd och på hur viktiga betygen är 

för dem.  

De elever som deltar utlovas anonymitet. Deras och skolans namn behandlas 

med diskretion för att skolor och elever inte ska bli igenkända. Materialet 

kommer endast att användas i denna studie för vetenskapligt syfte och det 

insamlade materialet kommer att förstöras när D-uppsatsen är godkänd. De 

kan vid intervjuerna välja att undvika att svara på vissa frågor och kan även när 

som helst avbryta sin medverkan. Avsatt tid för intervjuerna kommer att vara 

ca 20 minuter/intervju. 

Elevernas uppfattningar är värdefulla i detta sammanhang och jag hoppas med 

er tillåtelse att de vill delta. Markera i rutan om ert barn får bli intervjuad eller 

inte. Skicka tillbaka lappen med barnet till skolan. 

□  Får intervjuas 

□  Får inte intervjuas 

Signatur ______________________________________ 

Om ni har frågor går det bra att höra av er till mig via mail eller telefon.  

Mvh  Iris Ottoson  

iris.ottoson@XXX      tel. XXX 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

 Hur gammal är du? 

 Var har du gått i skolan tidigare? 

Bedömning 

 Hur tycker du det är att bli bedömd? 

 På vilka olika sätt kan du visa vad du kan? Vilket känns bäst? 

 Finns det något sätt att bedöma på som gör att du lär dig bättre? Vilket i så fall? 

 Har du prov ibland? 

 Blir du stressad av prov? 

Betyg 

 Brukar du få betyg? 

 Hur viktiga är betygen för dig? 

 Vad kan du använda betygen till? 

 Skulle du vilja att betygen betydde att du var behörig att söka arbete osv.? 

 Hur tycker du det skulle vara att ha fått ett ordinarie gymnasiebetyg? 

Kunskap 

 Vet du vilka kunskapskraven är, det du ska lära dig?  

 Är kunskapskraven svåra att förstå, uppnå? 

 Hur brukar läraren hjälpa för att du ska lära dig mer och få mer kunskap? 

 Hur upplever du att det är att be om hjälp när du inte förstår? 

Lärande   

 Hur tror du att du lär dig bäst?  

 Hur mycket lär du dig av att göra saker praktiskt?  

 Hur mycket lär du dig av att läsa eller lyssna på en text, eller av när någon pratar? 

Motivation 

 Gör betygen att du kämpar mer i skolan för att lära dig? 

 Tror/tycker du att du skulle lära dig lika bra utan att få betyg? 

 Tror/tycker du att du lär dig bättre om du inte behöver tänka på betyg? 


