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Sammanfattning  

Särskolan har länge präglats av ett omsorgsperspektiv (SOU, 2011:8). Detta var något som 

förändrades när särskolans nya läroplaner (Lsär11 och Gysär13) tillkom. Den nya läroplanen 

har en större betoning på kunskap istället för omsorg (Skolverket, 2013a). Utifrån detta 

ställdes det högre krav på att skolorna skulle fokusera på kunskaper, vilket fick oss att 

fundera över elevernas kunskaper kring betyg och betygssättning. Studiens syfte var att 

undersöka hur några elever inom särskolans tänker kring betyg och betygssättning. Studien 

baserades på kvalitativa intervjuer med döva och hörselskadade elever inom grund- och 

gymnasiesärskolan, det för att kunna få elevers perspektiv på betyg och betygssättning. 

Intervjuerna filmades då eleverna har någon form av hörselnedsättning och kommunicerar 

främst genom svenskt teckenspråk. Studien är inspirerad av en fenomenologisk ansats. Den 

kom att omfatta åtta intervjuer och i resultatet framkom det att de flesta elever inte visste vad 

som krävs för att få ett visst betyg. Flera elever refererade betygen till vilken typ av 

arbetsinsats som eleverna hade visat i ett ämne. Resultatet visade också att eleverna till stor 

del såg betyg som någonting positivt. Studiens resultat pekar mot att de flesta elever som 

intervjuades inte visste varför de får eller vad de skulle använda betygen till. Några tidigare 

studier som belyst ämnet fann vi inte.  

 

Nyckelord: Betyg, dövhet, intellektuell funktionsnedsättning, kvalitativ studie och särskola. 
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1. Inledning 
I vårt uppdrag som lärare inom särskolan har vi fått en ny uppgift att hantera nämligen 

implementeringen av den nya läroplanen för gymnasiesärskolan som kom 2013 (Gysär13) 

(Skolverket, 2013a). Vi är två lärare som har skrivit vårt examensarbete på 

Speciallärarprogrammet med inriktning mot arbete i särskolan och det här är alltså ett 

högaktuellt område för oss att hantera. Dagligen möter vi elever i gymnasiesärskolan.  I 

skolan har det diskuterats kring betygsstegen och vad kunskap betyder i vår verksamhet samt 

hur det nya uppdraget kan tolkas i relation till våra elever i gymnasiesärskolan. Vi blev därför 

intresserade av att undersöka betyg och betygssättning ur ett elevperspektiv, hur ser elever i 

grund- och gymnasiesärskolan på betyg? Elever i grund- och gymnasiesärskolan får nu betyg, 

något som inte alltid har varit fallet. Enligt tidigare läroplaner har det istället handlat om att 

ge omdömen. I den tidigare läroplanen för gymnasiesärskolan har det varit ett fokus på att 

skolan ska ge elever möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar så att de kan få 

ett meningsfullt vuxenliv. (Skolverket, 1994)  

 

I den nya läroplanen för gymnasiesärskolan har det skett vissa förändringar i hur uppdraget 

formulerades när det gäller hur skolan ska bemöta elever i gymnasiesärskolan. Där man kan 

tolka det som att ett större fokus har lagts på uppdraget bildning och betyg. Detta borde 

påverka hur skolan informerar eleverna och tar ansvar att upplysa och förklara för elever 

kring ämnesplaner, betyg och bedömning (Skolverket, 2013a). Detta nya uppdrag fångade 

vårt intresse och då främst hur eleverna själva uppfattar betyg och bedömning. Eftersom vi i 

vardagen möter elever med två funktionsnedsättningar, intellektuell nedsatt förmåga och 

någon form av hörselnedsättning blir det vår inriktning i den här studien. Vilka kunskaper 

anser eleverna själva att de har kring ämnesplaner och betygssättning? För att vi ska kunna få 

veta hur eleverna uppfattar betyg och bedömning riktas vår uppmärksamhet mot att utforska 

just det här området. I studien valde vi att använda begreppet intellektuell 

funktionsnedsättning istället för utvecklingsstörning. I styrdokumenten som användes till 

studien används begreppet utvecklingsstörning, vi likställer detta med att använda begreppet 

intellektuell funktionsnedsättning.  Vi har också valt att använda begreppet särskola, när 

begreppet används menas både grund- och gymnasiesärskolan. Studien innehåller delar som 

är använda i ett tidigare arbete vi har skrivit i kursen Specialpedagogisk forsning i praktiken – 

speciallärare under hösten 2018. Det arbetet inspirerade oss till att fortsätta och skriva detta 

självständiga arbete. I arbetet har Paulina fokuserat på att skriva om gymnasiesärskolan och 

tidigare forskning kring dövhet och kommunikation. Jonathan har fokuserat på att skriva om 
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grundsärskolan och tidigare forskning kring undervisning, samt betyg och bedömning. 

Resultatet och diskussionen har skrivits fram av oss båda och korrekturlästs av oss båda. Vi 

transkriberade och analyserade den insamlade data tillsammans. 

 

2. Bakgrund 

År 2010 beslutade Riksdagen att införa betyg ifrån årskurs 6 i grundskolan. Fördelar, 

nackdelar och nyttan av detta har sedan debatterats flitigt bland politiker och forskare. Redan 

år 2008 fick Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att se över området betygsättning och 

bedömning i särskolan och för särvux. Särvux innebär en skolform som erbjuds för vuxna 

med intellektuell funktionsnedsättning. Uppdraget omfattade att ta fram insatser som skulle 

stärka kunskapsbedömningen (Skolverket, 2009). Från och med hösten 2013 skulle den nya 

läroplanen för gymnasiesärskolan gälla. I den nya läroplanen lades ett ökat fokus på bildning 

och ett minskat fokus på omvårdnad. Traditionellt har särskolan haft ett centralt fokus på 

omvårdnad (SOU, 2011:8) Låt oss titta närmare på hur det såg ut tidigare och det utifrån de 

olika undervisningsinriktningarna som verksamheten inom gymnasiesärskolan erbjudit. Det 

handlar om fyra olika varianter av undervisning relaterat till den tidigare läroplanen. 

 

Fram tills den nya läroplanen för grundsärskolan (Lsär11) började gälla i augusti 2011 följde 

grundsärskolan läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94). Det innebar att 

eleverna tidigare kunde följa den obligatoriska grundsärskolan och läsa ämnen eller följa 

träningsskolan och då läsa ämnesområden. Inom grundsärskolan kunde eleverna läsa i en 

klass inom särskolan eller integrerad i en grundskoleklass, men ändå följa kursplanerna för 

grundsärskolan. Deltog eleven i särskolan fanns det möjlighet att läsa enstaka kurser i 

grundskolan om de visade kunskaper för att få ett betyg i det ämnet. Om eleven nådde 

kunskapsmålen för en kurs i grundskolan skulle eleven betygssättas utifrån betygsskalan G 

eller VG, precis som tidigare i gymnasiesärskolan var det inte möjligt att få betyget IG i 

grundsärskolan (Skolverket, 2009). Inom träningsskola läste eleverna fem olika 

ämnesområden, estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och 

verklighetsuppfattning Träningsskolan var till för elever ”som på grund av omfattningen av 

utvecklingsstörning inte kan gå i grundsärskolan” (Skolverket 2009, s. 11). I denna skolform 

var måluppfyllelse inte lika centralt och fokus handlade om att träna elevernas sociala 

förmågor och praktiska färdigheter. I träningsskolan gavs inga betyg utan istället skrevs det 

en utvärdering utifrån den individuella studieplanen. (Skolverket, 2009) 
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Tidigare i gymnasiesärskolan fanns det fyra olika möjligheter, den första var 

verksamhetsträning som var för elever som hade låg utvecklingsnivå. De hade möjligheten att 

läsa fem olika kurser under sina fyra år på gymnasiesärskolan. För dessa poängteras att det 

var mycket viktigt för elever i verksamhetsträning att få möjlighet att träna och utveckla sin 

sociala och kommunikativa förmåga. Det framgick av Skolverkets formulering att det gavs 

stor frihet till att skapa en individuellt anpassad undervisning inom verksamhetsträningen. 

Dock påpekades att man alltid bör ha i åtanke att dessa ungdomar är tonåringar på väg in i 

vuxenlivet och ska därför bemötas därefter. Betyg sattes inte på elever i 

verksamhetsträningen. Det fanns däremot en möjlighet för de elever som hade förmågan att 

delta på vissa kurser vid yrkesträningen att få betyg för dessa kurser (Skolverket, 2002:02). 

 

Den andra möjligheten som fanns var att läsa inriktningen mot yrkesträning. Yrkesträningen 

var för elever med en måttlig utvecklingsstörning. Inom den inriktningen erbjöds det fem 

gemensamma kurser och en fördjupningskurs som var valbar för eleven. Det fanns stor 

flexibilitet att anpassa innehållet i kursen så att alla elever kunde utvecklas och lära sig nya 

saker inom kursen. Detta innebar att bara för att två elever läste samma kurs hade de inte 

samma kunskaper vid kursens slut. Utifrån uppdraget uppmuntrades det att skolan själva 

skulle sätta upp realistiska mål för eleverna utanför kursplanerna. Kursplanernas mål var inte 

preciserade på grund av att läraren inte skulle känna sig begränsad i sin undervisning. De 

betyg som man kunde få på yrkesträningen var till stor del baserade på hur väl man kunde 

utföra sina arbetsuppgifter, om eleven behövde mycket stöd eller om eleven var mer 

självgående. De betygen som en elev vid yrkesträningen kunde erhålla var betyget Godkänt 

(G) eller Betyget Väl godkänt (VG). Det var inte möjligt för elever i gymnasiesärskolan att få 

betyget icke godkänt (IG) Det fanns en möjlighet för eleverna på yrkesträningen att läsa 

nationella kurser inom gymnasiesärskolan (Skolverket, 2002:02). 

 

Det tredje alternativet för elever vid gymnasiesärskolan var att läsa vid ett nationellt program. 

Det fanns åtta olika nationella program i Sverige att välja på. I dessa skulle eleverna läsa åtta 

gemensamma kärnämnen. De nationella programmen hade mål som var fastställda av 

regeringen vilket inget av de andra alternativen hade. Skolverket hade också gett ut råd om 

vilka kurser som skulle vara gemensamma och vilka som skulle vara valbara. I det nationella 

programmet fanns det ett mål att utbildningarna runt om i landet skulle vara likvärdiga. Det 
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fanns möjlighet för skolorna att själva skapa kurser så kallade lokala kurser och lokala tillägg. 

Detta kunde göras om det fanns behov av en kurs som egentligen inte fanns hos skolverket. 

Eleverna kunde inte läsa gymnasieskolans kärnämnen i gymnasiesärskolan. Uppfattningen 

var att om eleven klarade att läsa enligt den vanliga gymnasieskolans kursplaner bör det göras 

en granskning på utredningen som ger eleven rätt att gå i särskola. Det lades också stort fokus 

på att ha en individuell studieplan för att kunna individanpassa undervisningen till varje 

enskild individ. Det fanns också enskilda programmål för de nationella programmen. I dessa 

mål framhölls programmets sammanhållande idé, med syfte att tydliggöra sammanhanget i 

utbildningen (Skolverket, 2002:01). Det sista och fjärde alternativet för elever vid 

gymnasiesärskola var att läsa ett specialutformat program. Det specialutformade programmet 

var till stor del detsamma som ett nationellt program men mer flexibelt. De innehöll alltså 

kärnämnen och delar av ett nationellt program men inte alla. Programmen var inte fastställda 

av regeringen vilket bidrog till flexibiliteten (Skolverket, 2002:01). 

 

I dagens gymnasiesärskola finns det också olika alternativ. Gymnasiesärskolan erbjuder ett 

individuellt alternativ, som är anpassat för elevernas egna förutsättningar. Vid det 

individuella programmet läser eleverna sex olika ämnesområden istället för kurser som vid 

gymnasiesärskolans nationella program. Elever vid det individuella programmet ska också ha 

möjlighet att läsa kurser vid gymnasiesärskolans nationella program. Meningen med 

utbildningen är att ge eleverna kunskaper att få ett så självständigt liv som möjligt. Eleven 

ska också ges förutsättningar att kunna delta i samhällslivet. Det individuella programmet är 

förlagt på fyra år (Skolverket, 2019b) 

 

Ett annat alternativ som finns för elever vid gymnasiesärskolan idag är det nationella 

programmet. Gymnasiesärskolan erbjuder idag nio olika program med drygt 230 olika kurser. 

Meningen med gymnasiesärskolans nationella program är att eleverna ska förberedas för 

yrkeslivet. Två av de nio olika programmen är teoretiska, dessa ämnar förbereda eleverna för 

studier vid exempel folkhögskola. Vid det nationella programmet är APL (Arbetsplats förlagt 

lärande) en stor och viktig del av utbildningen. APL ska vara förlagd på 22 veckor under 

elevens fyra år vid gymnasiesärskolan. (Skolverket, 2013d). Gymnasiesärskolan kan idag 

också erbjuda en lärlingsutbildning. Det är en variant på det nationella programmet som 

innebär att mer än hälften av gymnasietiden förläggs som APL. Eleverna vid 

lärlingsutbildningen tar del av en utbildning som “är uppbyggd av samma ämnen och kurser 
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som den skolförlagda utbildningen.” (Skolverket, 2013d. s, 19) Yrkesutbildningen kan 

formas mer flexibelt än de andra utbildningarna så att eleverna får så goda förutsättningar 

som möjligt att slutföra sin gymnasieutbildning och samtidigt ta del av en yrkeserfarenhet. 

(Skolverket, 2013d) 

 

Grundsärskolans läroplan (Lsär11) reviderades 2018 och precis som tidigare finns det 

ordinarie grundsärskolan och inriktning träningsskola. Med denna nya revidering 

förtydligades skolans uppdrag i att motverka könsmönster och att främja jämställdhet. Inom 

grundsärskolan ska eleven få en utbildning som är anpassad efter elevens egna 

förutsättningar. Om en elev inte skulle tillgodogöra sig eller klara av delar eller hela 

utbildningen på grundsärskolan kan eleven läsa inriktning träningsskola. Eleven kan 

kombinera både ämnen och ämnesområden. Betygen sätts vid grundsärskolans slut om 

vårdnadshavare begär det. Om eleven går inriktning träningsskola sätts inga betyg. 

(Skolverket, 2019a) Eleverna kan få betyg grundsärskolan och inom träningsskolan bedöms 

eleven utifrån grundläggande och fördjupande kunskaper (Skolverket, 2018c).  

 

I grund- och gymnasiesärskolan idag kan man uppnå betygen A, B, C, D och E.  Elever i 

särskolan kan inte få betyget F. För betygen B och D finns det inga specifika kriterier utan det 

står att eleven ska uppfylla alla kriterier i betyget under och merparten av betyget över. Så 

skulle en elev uppnå alla kriterier för betyget E och merparten av kriterierna för betyget C 

kommer eleven att få betyget D (Regeringsbeslut Dir.2018:32).   

 

Det finns drygt 230 olika kurser för gymnasiesärskolas nationella program. I studien har vi 

valt att använda oss av kursen samhällskunskap som ett exempelämne. För att nå betyget E i 

samhällskunskap 1 i gymnasiesärskolan behöver eleven medverka till att beskriva människor 

och deras livsvillkor, diskutera demokrati, prata om samhällsfrågor, berätta hur 

arbetsmarknaden fungerar samt kunna några mänskliga rättigheter. Dessutom ska eleven 

medverka i att använda sig av olika källor och diskutera dessa. För att nå betyget E är 

värdeordet att medverka. För att nå betyget C ska eleven kunna samma saker som för betyget 

E men eleven ska kunna utföra kriterierna på ett enkelt sätt. För att nå betyget C blir 

värdeorden således på ett enkelt sätt. För att sedan nå det högsta betyget som är A behöver 
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eleven uppnå samma kriterier men på ett utvecklat sätt. Så där med blir värdeorden på ett 

utvecklat sätt i betyget A. (Skolverket 2013) 

Både i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan är innehållet i betygsstegen detsamma, det 

som skiljer dem åt är värdeorden. För att nå betyget E i samhällsorienterade ämnen i 

grundsärskolan är värdeorden att kunna bidra eller att kunna medverka. I delen om källkritik 

ska eleven kunna göra något eget övervägande när det gäller att diskutera källors 

trovärdighet. För att nå betyget C är värdeorden enkla, delvis fungerade, delvis 

underbyggda och delvis ändamålsenligt. För att eleven ska kunna nå betyget A är 

värdeorden välutvecklade, väl underbyggda, väl fungerade och ändamålsenligt. Ett 

exempel på något eleven behöver kunna för att nå betyget A i samhällsorienterade ämnen är 

att: 

 

Eleven kan ge exempel på lagar och regler i samhället och för välutvecklade resonemang 
om varför de kan behövas. Eleven kan också på ett väl fungerande sätt beskriva politiska 
val och styrelsesätt i Sverige, rättssystem, mänskliga rättigheter och 
diskrimineringsgrunder (Skolverket 2018a). 

 

Vi har haft svårt att hitta tydliga skäl till betyg i särskolan, både vad gäller gymnasiesärskolan 

och grundsärskolan. Skolverket skriver att ett slutbetyg ska sättas på elever i grundsärskolan i 

slutet av vårterminen i årskurs nio (Skolverket, 2017) och i gymnasiesärskolan ska betyg 

sättas efter avslutad kurs. (Skolverket, 2013a) En av grundtankarna bakom den 

kursutformade gymnasieskolans programstruktur var att alla treåriga nationella program 

skulle ge grundläggande behörighet till högskolestudier (Prop. 1990/91:85). Detta 

möjliggjordes genom en gemensam bas med obligatoriska kurser i så kallade kärnämnen, 

bl.a. engelska, matematik, samhällskunskap och svenska. I varje kurs ges kursbetyg som alla 

dokumenteras i elevens slutbetyg och sedan räknas samman till ett meritvärde som kan 

användas för urval till högskolestudier. 

 

2.1 Formativ bedömning 
Inom skolforskning har det de senaste decennierna formativ bedömning hamnat i fokus. Med 

formativ bedömning ska läraren under undervisningen stödja eleverna får att nå högre mål 

och komma längre i sin kunskapsutveckling. Motsatsen till detta är den summativa 
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bedömningen som görs vid en kurs slut för att visa vilka kunskaper en elev har lärt sig under 

kursen utifrån kursens förväntningar, vilket är betygssättningen (Lindström, 2013). Ett syfte 

med formativ bedömning är att bedömningen ska vara något positivt som för lärprocessen 

framåt.  

En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målen för undervisningen 
tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målen och 
att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen. (Skolverket, 
2018c, s. 16) 

Citatet ovan är en tydlig beskrivning av vad formativ bedömning är och kommer ifrån 

stödmaterialet Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter. 

Bokens syfte är att stödja lärarens bedömningsarbete och kring formativ bedömning. Boken 

är ett av många exempel på stödmaterial som Skolverket har publicerat de senaste åren då 

också de har haft ett fokus på formativ bedömning. Skolverket har också ett stort antal texter 

på deras hemsida som behandlar ämnet formativ bedömning (Skolverket, 2018c). Lundahl 

(2014) skriver att med hjälpa av formativ bedömning kan eleverna nå högre resultat och 

tillägger: ”[m]en för att formativ bedömning ska leda till dessa positiva resultat förutsätts 

ändrad pedagogik och förändringar i klassrummen” (s. 54).  Det finns alltså ett stort fokus 

kring användandet av formativ bedömning från Skolverket och aktuell skolforskning. Det 

betyder också att det ställer krav på att läraren besitter kompetens att arbeta med formativ 

bedömning. Elever med lärare som besitter höga ämneskunskaper och kunskaper i formativ 

bedömning når oftast högre på betygsskalan och har större chans att nå kunskapsmålen 

(Lundahl, 2014).  

 

2.2 Tidigare forskning 
Under denna rubrik avser vi att presentera tidigare forskning kring undervisning i särskolan, 

dövhet och betyg och bedömning. Östlund (2012) skriver i sin avhandling att särskolan inte 

har belysts i någon större utsträckning inom pedagogisk forskning historiskt sett. Dock har 

det sedan 2000-talet i Sverige fått ett större uppmärksamhet inom pedagogisk forskning där 

särskolans historia har varit en del som lyfts upp i pedagogiska studier. Bland annat har 

Berthén (2007) skrivit en doktorsavhandling om särskolan ur ett verksamhetsperspektiv, hur 

särskolans verksamhet organiseras för att förstå hur det pedagogiska arbetet och lärandet 

sker. Andersson (1998) har skrivet en avhandling som är nära vårt syfte. Hennes avhandling 

handlar om elever med hörselnedsättning i särskolan ur ett klasslärarperspektiv. I studien har 
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hon gjort en kartläggning av skolsituationen för dessa elever ur ett klasslärarperspektiv. Hon 

har använt sig av enkäter där klasslärare inom särskolan med hörselskadade elever har svarat. 

En stor del i studien handlar om elevernas stöd och hur klasslärarna kommunikativt bemöter 

dessa elever. Då vårt specifika problemområde är relativt outforskat har vi valt att belysa ett 

bredare spektrum av forskning kring undervisning, dövhet och betyg och bedömning. 

 

2.2.1 Undervisning 
Forskning inom särskolan har berört många olika aspekter. En stor del i denna forskning är 

hur undervisningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning ska organiseras. Nedan 

presenteras forskning som visar på hur undervisning för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning organiseras i Sverige och andra delar av världen. 

 

Eriksson Gustavsson (2014) har skrivit en rapport om särskolans förändring i Sverige. I 

rapporten har hon använt sig av så väl enkäter som intervjuer i två kommuner i Sverige. 

Eriksson Gustavsson skriver i sin rapport om de nya kraven på att vara speciallärare med 

specialiseringen utvecklingsstörning för att få arbeta i särskolan. Detta var något som fick 

blandat mottagande av lärare i särskolan. De tveksamheter som kom upp i rapporten var att 

lärare som arbetade i särskolan inte var övertygade om att den nya behörigheten behövdes för 

att de skulle kunna utföra sina arbeten, då många av dem hade lång erfarenhet av att arbeta i 

särskolan. Dessutom fanns en oro för att speciallärarutbildningen skulle leda till att öka 

segregeringen ytterligare. Andra frågetecken som fanns rörande utbildningen var den 

tidssatsning som fanns i att läsa till speciallärare. Dock var deltagarna positiva till den 

uppstramning som skett inom särskolan när det gäller styrdokumenten, där det ligger en 

fokusskillnad från omsorg till utbildning. I några av enkätsvaren kunde Eriksson Gustavsson 

utläsa att det fanns en tveksamhet i synen på särskolan. Det som var tveksamt var om det 

fanns en vinst i att ha en särskola eller om det var negativt för eleverna. Detta eftersom det 

negativa är att eleverna blir segregerade. Det som togs upp som positivt var att eleverna i 

särskolan fick en undervisning som var anpassad efter deras förutsättningar (Eriksson 

Gustavsson, 2014). 

  

I Turkiet har forskaren Levent Deniz (2016) undersökt hur blivande speciallärare definierar 

och ser på specialundervisning. I studien kan Deniz fastslå att elever med 
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funktionsnedsättningar kan behöva olika typer av stöd. Att individualisera undervisningen är 

viktigt och relationen mellan elev och lärare är viktig: 

  

The source of love and affection category features the importance and requirement of 
love and affection for the individuals with special needs shown by the special education 
teacher while teaching.”(Deniz, s. 2164)  

 

I Norge har Buli-Holmberg och Jeyaprathaban (2016) genomfört en fallstudie där syftet var 

att hitta vilken typ av inkludering som skulle vara till mest gagn för elever med 

funktionsnedsättningar. Metoden de använde var fallstudier, de besökte 24 olika skolor och 

observerade 83 olika elever. Utifrån den studien kunde forskarna dra slutsatsen att: 

  

flexible and creative practice was the best practice that met the learning requirements of 
children with special needs successfully (Buli-Holmberg & Jeyaprathaban 2016, s. 132).  

 

Connor och Ferri (2006) har genomfört en studie i USA där forskarna undersökte hur 

undervisningen av elever med funktionsnedsättningar har utformats och vilken kritik den har 

fått ur ett perspektiv på inkludering, I USA exkluderades denna grupp från ordinarie 

undervisning. Forskarna har gjort en diskursanalys av hur nyhetstidningar skrivit om denna 

exkludering mellan åren 1987–2002. En tydlig bild som kom fram i deras analys av texterna, 

var att föräldrarna var väldigt positiva till inkludering. I flera ledarspalter lyfter forskarna 

fram sin övertygelse om att inkludering är den rätta vägen. Statistik används som en 

framgångsfaktor, enligt den statistiken är det fler elever med funktionsnedsättning som klarar 

av att ta examen om de har gått i en inkluderande skola. I studiens slutsats lyfter forskarna att: 

 

special education is a field that genuinely seeks to best educate children with disabilities 
and certainly many parents doubt their children’s needs would be met without it. Yet, 
given the overwhelming evidence of its shortcomings, perhaps the greatest paradox of 

special education is that it is both a service and a disservice (Connor & Ferri 2006, s. 74).  
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Det forskarna kan slå fast i sin slutsats är att specialundervisning är en paradox, eleverna kan 

nå högre utan specialundervisning och med en inkluderande lärmiljö istället. Samtidigt kan 

en inkludering i en ordinarie klass inte hjälpa eleven framåt, om rätt typ av stöd inte sätts in. 

Detta menar forskarna att specialundervisning kan ses som både en fördel och nackdel 

(Connor & Ferri, 2006).  

 

En studie av vad styrdokumenten i Syd Korea föreskriver har gjorts av forskarna Nari Choi, 

Mikyung Shin och EunMi Cho (2017). Syftet med studien var att genom att jämföra 

styrdokument och statistik, se hur utbildningen för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning har utvecklats sedan 1970-talet och vilka verktyg som använts för att 

identifiera elever med intellektuell funktionsnedsättning. Med hjälp av statistik vill de också 

visa hur elevantalet har sjunkit sedan de mer rigorösa testerna infördes år 1994 genom en 

reform som heter Special Education Promotion Act (SEPA). Genom den reformen kunde 

ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning få undervisning i specialklasser eller få 

specialundervisning i reguljära klasser. Det var också vanligt och är det fortfarande idag att 

specialklasser är integrerade i den allmänna skolan, precis som oftast särskolan är i Sverige 

idag. I studien kunde forskarna dra slutsatsen att med hjälp av de stora reformerna som har 

genomförts, så kunde flera elever med intellektuell funktionsnedsättning upptäckas och få det 

stöd de behövde i skolan. De presenterar också fem nycklar för att identifiera eleverna. En av 

nycklarna är att lärare och speciallärare ska samarbeta och utforma tydliga anpassningar för 

elever som ligger nära gränsen till att få diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. En 

annan nyckel är att forskarna menar att definitionen ”learning disabilities” (intellektuell 

funktionsnedsättning) måste bli tydligare och mer begriplig (Choi, Shin & Cho, 2017). 

 

I ett samarbete mellan forskare i Italien och USA har det gjorts en studie om elever med 

intellektuell funktionsnedsättning har svårare med minnet i stressade situationer, i detta fall 

berättelser med hemska slut. Vad hade eleven verkligen kommit ihåg eller vad ”trodde” 

eleven att den hade kommit ihåg av berättelserna var något som forskarna ville testa. I studien 

träffade de elever och använde frågeformulär som bestod av bilder över aktiviteter för en dag. 

Vid åtta olika tillfällen träffade de varje elev, vid varje tillfälle hade de bytt ut några bilder 

och förändrat berättelsen, det fanns både neutrala slut och slut som kunde upplevas som 

negativt. Totalt användes 80 bilder i studien och eleverna fick se tolv bilder varje gång de 

träffade forskarna. Varje gång fick de frågan om de sett bilden förut, detta för att se om de 
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kom ihåg bilden eller inte. Eleverna hade många fler fel när det handlade om negativa slut, 

vilket forskarna kunde se en skillnad utifrån om det var neutrala slut. I sin diskussion för de 

fram att eleverna tenderar att mer bli uppstressade vid det negativa slutet och då uppkommer 

det falska minnen (Mirandola, Losito, Ghetti & Cornoldi, 2014). 

 

2.2.2 Döva elever och behovet av kommunikation 
Elinor Brunnberg (2003) Skriver i sin doktorsavhandling om att det finns olika alternativ för 

skolgång för elever med hörselnedsättning i Sverige.  De alternativen som finns för elever 

med hörselnedsättning är att gå integrerad i en vanlig klass med hörande klasskamrater, eller 

att vara en del av en särskild undervisningsgrupp där det finns anpassningar för 

hörselnedsättning. Ett annat alternativ är att eleverna går i en grupp för hörselskadade i en 

statlig specialskola. Det sista alternativet som hon nämner är att elever med hörselnedsättning 

kan gå i en undervisningsgrupp med teckenspråk i den statliga specialskolan.  

 

För att kunna kommunicera med andra människor är språket centralt. I Sverige är svenskt 

teckenspråk ett eget och erkänt språk. Det är inte länge sedan som teckenspråket inte var 

accepterat i Sverige och även dövskolorna använde sig av talad undervisning den så kallade 

orala metoden. Anledningen till att undervisningen var talad svenska var att man trodde att 

det skulle bli lättare för de döva eleverna att vara en del av det talade samhället. Den orala 

metoden var norm i Sverige så sent som på 60-talet. År 1981 blev det svenska teckenspråket 

erkänt som ett eget språk och är idag norm i dövskolan och är det grundläggande språket i 

undervisningen för döva barn, dock är det inte alltid fallet för hörselskadade barn 

Teckenspråket är ett eget visuellt språk med egen grammatik och språklig struktur. 

Teckenspråket är inte ett internationellt språk utan alla länder har sitt eget teckenspråk. 

Engelsktalande länder har också olika teckenspråk, alltså det amerikanska teckenspråket 

(ASL) är inte det samma som det brittiska teckenspråket (BSL). Det finns till och med olika 

dialekter på teckenspråk. För att kommunicera via teckenspråk räcker det inte med att man 

tecknar med händerna utan det är vitalt att man också använder sig av andra komponenter så 

som ögonbryn och munrörelser (Brunnberg, 2003). Teckenspråk har erkänts av lingvister 

som ett eget språk utifrån lingvistiska aspekter (Rwaimba, 2016). 
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I Kenya har Samuel Rwaimba (2016) gjort en studie i två olika skolor, för att undersöka om 

lärare som undervisar elever med hörselnedsättning har kompetens i och använder 

teckenspråk. Forskaren har använt sig av ”mixed method”. Forskaren har använt sig av 

intervjuer med “head teacher” samt observationer på skolorna. Utöver detta genomfördes 

också en enkätstudie som lärarna på skolorna deltog i. I sin undersökning kunde forskaren 

konstatera att endast åtta av totalt 35 lärare har fått lära sig teckenspråk, för att kunna 

undervisa sina elever på teckenspråk. Detta var något som forskaren var starkt kritisk till då 

många av eleverna inte kunde få undervisningen på ett språk som gjorde att de på ett bättre 

sätt kunde tillägna sig olika ämneskunskaper (Rwaimba, 2016).  

 

I Mexiko har Jessica Scott och Sue Kasun (2018) gjort en undersökning kring döva elever i 

skolan, i artikeln har de använt sig av intervjuer och fokusgrupper. Deltagarna var både 

personal och elever vid skolan. I sin undersökning kunde de se att döva elever använde 

spanskan som ett andraspråk. Deras förstaspråk var alltså mexikanskt teckenspråk (LMS). 

Detta innebär att all information som eleverna tar till sig på spanska är på deras andraspråk 

och därför är det viktigt att det stöttas upp med hjälp av teckenspråk. I studien nämns också 

att elever som är vuxna idag inte har fått tillgång till teckenspråk under sin utbildning då det 

tidigare har funnits en tradition att använda sig av den orala metoden (den orala metoden 

innebär att undervisningen sker på tal och inte teckenspråk). Dessa personer har inte ett fullt 

språk idag på grund av bristen av teckenspråk i utbildningen. Alla deltagarna i artikeln ansåg 

att dövhet var en faktor som påverkade elevernas utbildning. Då menade de att det påverkade 

både deras språkliga bakgrund och deras behov. De påpekade också att det är viktigt för 

eleverna att kunna identifiera sig med samhället. I dagsläget var tyvärr eleverna i dövskolan i 

Mexiko inte fullt integrerade i samhället utan de var i många avseenden isolerade. 

 

2.2.3 Betyg och bedömning 
År 1994 förändrades lärarens uppdrag vad gäller betygsättning i skolan. Sedan dess har 

forskning visat att flera brister gällande betyg och betygsättning råder i skolan. Bland annat är 

det likvärdigheten bland skolorna i landet som brister och flera forskare har belyst vikten av 

att involvera eleverna i processen (Rinne, 2013). I en svensk studie kunde Rinne (2013) dra 

slutsatsen att betyget är komplext och att det kan uppstå problematik när det ska synliggöras 

för eleven. I sin studie har hon filmat betygsamtal mellan lärare och elever på gymnasiet. 

Syftet med det är att få fram vilka dilemman som uppstår när betygen ska redovisas för 
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eleven (Rinne, 2013). Med hjälp av sina videoobservationer kunde Rinne (2013) konstatera 

att “[b]etygsättning framträder här som ett fenomen med underliggande dimensioner, där 

betyg inte enbart står för kunskap utan även speglar mellanmänskliga aspekter.” (Rinne 2013, 

s. 183).  

 

Inom internationella studier har betyg och bedömning berörts på olika sätt. Ibland annat USA 

har forskarna Dennis Munk & William Bursuck (2001) gjort en enkätstudie hos föräldrar till 

barn i tonåren. De ville i sin studie ta reda på vad betyg har för syfte och om det är effektivt 

utifrån ett föräldraperspektiv. De valde att göra en jämförelse mellan föräldrar som har barn 

med funktionsnedsättningar och de som inte har det. I sin studie kunde de konstatera att 

föräldrar till barn utan funktionsnedsättningar i mycket högre grad såg betygen som viktiga 

och att betygen var en del i planerandet för vad som ska hända efter skolan. Föräldrarna till 

barn med funktionsnedsättningar var mer intresserade av att få information om hur barnet 

kunde utvecklas och tänkte mer i kortare tidsperspektiv (Munk & Bursuck, 2001).  

 

Inom forskning har formativ bedömning och summativ bedömning växt fram som en stark 

tradition för att definiera lärarens arbete med att bedöma en elevs ämneskunskaper. En 

summativ bedömning är något en lärare gör utifrån den kunskap en elev har visat vid ett 

specifikt tillfälle. En typ av summativ bedömning är betygsättning (Vingsle, 2017). Inom 

forskningen är alla inte lika överens om hur formativ bedömning ska definieras, utan det har 

getts olika definitioner. En tolkning är att “läraren är den som utför den formativa 

bedömningen genom att samla belägg för elevens lärande och därefter anpassa 

undervisningen efter identifierade behov hos eleven, eller en grupp av elever”(Vingsle 2017, 

s. 5). Barbara Crossouard (2011) har gjort en fallstudie i Skottland, där syftet var att belysa 

komplexiteten i användningen av formativ bedömning i sin undervisning. Studien 

genomfördes i två olika klassrum och Crossouard kunde konstatera att arbetet med formativ 

bedömning satte stor press på lärarens färdigheter i att tolka texterna i styrdokumenten för att 

få eleverna engagerade och se till så att undervisningen blev meningsfull för eleven. Lärarna 

såg positivt på arbetet med formativ bedömning, eftersom de tyckte det var lättare att prata 

om elevernas kunskaper tillsammans med eleverna, då eleverna själva hade mer koll på vilka 

kunskaper de hade och vad de behövde göra för att komma vidare. Även eleverna var positiva 

till arbetssättet och de kände att deras självförtroende hade stärkts (Crossouard, 2011).   
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I Australien har formativ bedömning uppmuntrats av forskare och staten sedan 20 år tillbaka. 

Dock har forskning i landet visat att många lärare arbetar mer med att förbereda elever inför 

större kunskapsprov som PISA, TIMSS och PIRLS. Lärarna har känt en press att deras elever 

ska prestera under dessa test och har då sett summativa prov som den bästa förberedelse inför 

detta. Forskningen har också visat att arbetet med implementeringen och arbetet med 

formativ bedömning sker på olika sätt i de olika delarna av landet (Birenbaum et al., 2015).  

 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 
Studien i detta självständiga arbete har präglats av ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk 

referensram. Sociokulturella perspektivet innefattar flera olika teorier om lärande. De olika 

teorierna har många likheter men har också skillnader. Anders Jakobsson (2012) skriver: 

  

När människor i allmänhet talar om eller använder sociokulturella teorier om lärande är 
det vanligt att man betraktar dessa perspektiv utifrån att de utgör en enhetlig och 
gemensam teori. Det är egentligen mer korrekt att utgå ifrån benämningen 
sociokulturella perspektiv som en övergripande beteckning på ett antal närbesläktade 
teorier om människors lärande och utveckling. (s. 152) 

 

De flesta teorier utgår från Vygotkijs tankar om tänkande och lärande (Jakobsson, 2012). Vi 

har valt att i denna studie att fokusera på det sociokulturella perspektivet som handlar om att 

individen utvecklas med hjälp av språket, sitt eget tänkande och den omgivning som 

individen befinner sig (Vygotskij, 1978). Vygotskij är forskaren som skapat teorin om den 

proximala utvecklingszonen (The Zone of Proximal Development, ZPD), som enligt 

Vygotskij är en viktig del att ta hänsyn till i lärandet. Inom ZPD menar Vygotskij att det finns 

två nivåer, nivån där det faktiska lärandet sker och nivån för det potentiella lärandet. Emellan 

dessa två nivåer befinner sig ZPD i vilken utveckling kan ske med hjälp av läraren som 

utvecklar förmågan att lösa problem, för att till sist klara av uppgifter utan stöd har eleven 

rört sig mot den andra nivån, dit ska eleven sträva. Vygotskij (1978) skriver “that is, what a 

child can do with assistance today she will be able to do by herself tomorrow.” (s. 87). 

Läraren ska utnyttja möjligheten att visa och utmana elever utifrån vad som är just är möjligt 

(Vygotskij, 1978). Vygotskijs tankar och teori om att samspelet mellan barn och vuxen är 

grunden i all undervisning (Bråten, 1998). Bråten (1998) skriver att i “samspel mellan det 

spontana och det vetenskapliga bildar enligt Vygotskij den viktigaste grunden för individens 
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utveckling av medvetenhet om och kontroll över sin egen kunskap”(s, 23). Som lärare ska vi 

leda samtal och utmana elevers lärande i klassrummet. I särskolan och i mötet med våra 

elever är det här en grannlaga uppgift att hantera. Vi måste läsa av och rikta och anpassa 

kommunikationen med stor medvetenhet och då det handlar om elever med nedsatt hörsel 

eller dövhet blev det en utmanande uppgift att se behov och följa upp resonemang.  

 

2.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur några elever inom grund- och gymnasiesärskolan 

upplever och förstår betyg. För att uppnå vårt syfte används dessa frågeställningar: 

• Vilken förståelse har eleverna av vad de ska göra för att uppnå ett specifikt 

betygssteg? 

• Vad är elevernas upplevelse av betygssättning? 

• Hur ser arbetet kring betyg och betygsättning ut ur ett elevperspektiv? 

 

3. Metod 

Intentionen med denna studie har varit att få en bild av hur elever i särskolan uppfattar betyg 

och betygssättning. För att klara detta behövde intervjuades elever i särskolan kring deras 

medvetenhet av betyg samt hur eleverna själva uppfattar proceduren med att nå betyg och vad 

som betygsättningen kan handla om. Undersökningen syftar till att få en bild av elevernas 

förståelse kring betyg. Att få ett elevperspektiv var viktigt. Studien skulle utformas för att 

göra detta möjligt. Eleverna som har deltagit i arbetet har en intellektuell 

funktionsnedsättning samt en hörselnedsättning av olika grader.  

 

Det kan dock kan det vara problematiskt att hålla en intervju med elever som tillhör 

särskolan, då dessa kan vara mer styrda av dagsformen än andra elever. De kan också ha 

svårare för att föra ett samtal med personer som de inte känner än andra elever. Detta var 

något som vi var medvetna om när syftet till detta arbete valdes. Vi ansåg trots detta att det 

var ett viktigt område att studera och valde att använda oss av elever i särskolan för att få en 

möjlighet att undersöka deras uppfattningar om betyg och betygssättning. Något som 

ytterligare försvårade arbetet var att intervjuerna var på teckenspråk eller delvis på 

teckenspråk. Detta innebar att vi var tvungna att filma intervjuerna och göra en översättning 
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från svenskt teckenspråk till svenska i transkriptionerna. Vi såg också en fördel i att filma 

intervjuerna, då det blev möjligt för oss att se eleverna i intervjusituationen igen vid 

analysarbetet. Detta var dock inget vi valde att fördjupa oss i under studien. Anledningen är 

att vi i första hand filmade eleverna istället för att använda oss av ljudfiler vilket blev ett krav 

då teckenspråket är visuellt. Utöver detta ryms inte även denna analys i ramen för vår studie 

då vårt fokus ligger på elevernas svar. Teckenspråket är som nämnts tidigare ett visuellt språk 

som innebär mycket mimik i ansikte och kropp, vilket vi färgats av i transkriptionerna. 

 

3.1 Forskningsansats 
Vi har i denna studie använt oss av en kvalitativ forskningsmetod där meningen med metoden 

är att förstå ämnet ur en eller flera informanters perspektiv (Trost, 2015). Det innebär alltså 

att vi har valt att lägga mer tid på färre informanter och på så vis få en djupare förståelse av 

deras upplevelser. Intervjuerna som genomförts har varit semistrukturerade. Anledningen till 

detta var att ha en mall att följa för att få en liknande utgångspunkt men också ge oss 

möjligheten att fånga in elevernas egna åsikter och tankar som framkom under intervjuerna. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att en fenomenologisk inspirerad semistrukturerad 

livsvärldsintervju på ett bra sätt kan beskriva intervjupersonens upplevelse av ett fenomen. 

En viktig del vid denna typ av intervju är de första minuterna av intervjun. Det handlar om att 

uppmuntra intervjupersonen “att ge synpunkter på sitt liv och sin värld.” (s. 170). I detta 

arbete har vi inspirerats av en fenomenologisk ansats för att då ligga så nära elevernas egna 

åsikter som möjligt. Då det är elevernas egna åsikter som vi vill lyfta fram i detta arbete anser 

vi att det är viktigt att ligga nära elevernas faktiska åsikter och inte tar oss för stora friheter 

(Szklarski, 2014).  

 

3.2 Urval 
I denna studie intervjuades åtta elever. Eleverna har en intellektuell funktionsnedsättning 

samt en hörselnedsättning. Elevernas som deltagit i studien kommer från två olika skolor. 

Meningen med att eleverna kommer från två olika skolor är för att vi skulle kunna göra 

jämförelser mellan elevernas uppfattningar och upplevelser. Ena skolan är en grundsärskola 

och den andra är en gymnasiesärskola. Åldern på eleverna varierar och de gick i klass nio upp 

till fjärde året på gymnasiesärskolan. I intervjuerna som genomförts användes svenskt 

teckenspråk och i vissa fall talad svenska och svenskt teckenspråk som stöd till talet. 

Anledningen till de olika kommunikationssätten är att eleven skulle kunna uttrycka så mycket 
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som möjligt på det språk som denne var mest bekväm. Det innebar att alla intervjuer filmades 

och att det gjordes en översättning från svenskt teckenspråk till svenska. Detta var något som 

vi kände oss bekväma med att göra då vi har goda teckenspråkskunskaper. Samt att Paulina är 

utbildad, legitimerad lärare i svenskt teckenspråk.  

 

Denna studie fokuserar på att försöka få elevernas eget perspektiv kring betyg och 

betygssättning. Därför valde vi att intervjua elever i särskolan för att få fram deras tankar och 

åsikter kring problemområdet. Vid urvalet av informanter valde vi att ha färre intervjuer men 

mer djupgående för att försöka nå en god kvalitet i samtalen och ta oss tid och inte forcera, vi 

såg det som angeläget att lägga fokus på fördjupade samtal och inte mängden samtal. Genom 

fördjupade samtal ville vi minimera risken för missförstånd under samtalen. 

 

3.2.1 Informanternas bakgrund 
Eleverna som deltagit i denna studie tillhör alla särskolan, det innebär att de uppfyller de 

kriterier som finns för att en elev ska bli antagen i särskolan. Dessa kriterier är enligt 7 kap. 5 

§ skollagen ”att barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att 

de har en utvecklingsstörning ska tas emot i grundsärskolan.” (Skolverket 2013b, s. 28). 

 

Eleverna som deltagit i studien har olika typer av hörselnedsättning. Vi har valt att inte 

fördjupa oss i vilken typ av hörselskada eller om de definierar sig själva som döva eller 

hörselskadade. Eleverna hörde olika mycket och använde sig av svenskt teckenspråk olika 

mycket. Några av eleverna använde sig av både tal och svenskt teckenspråk, en av eleverna 

använde sig enbart av teckenspråk under intervjun. Då alla eleverna var i behov av 

teckenspråk och vi var i vissa fall i behov av elevernas teckenspråk för att kunna 

kommunicera.  

 

3.3 Tillförlitlighet 
Ett av problemen med detta arbete har varit att det omfattar ett så pass litet elevunderlag att 

det inte går att göra generaliseringar. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram att detta är 

något som framkommit som en kritik mot intervjuforskningen ”det finns för få 

intervjupersoner för att man ska kunna generalisera resultatet” (s. 310). De skriver då som ett 
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svar en reflektion ”[v]arför ska vi generalisera?” (s. 310). De menar att kravet på 

generalisering innebär att alla resultat inom forskningen ska kunna antas av alla personer i 

evighet, vilket några kunskapsområden inom forskningen har motsatt sig. I studien var det 

viktigt för oss att närma oss informanterna och deras värld för att få del av deras 

uppfattningar om betygsättning och bedömning i skolan. Meningen med detta var att få ta del 

av mycket av informanternas uppfattningar för att skapa oss en så god förståelse som möjligt. 

 

Anledningen till det lilla antalet informanter i arbetet är arbetets omfång. Att tolka inspelat 

material tar tid, det viktiga är att det blir en god kvalitet i tolkningen av kommunikationen. 

Ytterligare en risk som finns med arbetet är informanterna i sig. Det kan vara så att 

dagsformen gör att man får färre svar än vad man har förväntat sig av gruppen informanter 

som vi har valt att använda oss av (Mirandola, Losito, Ghetti & Cornoldi, 2014). Det finns 

också en risk för missförstånd och feltolkningar både från vår men också elevernas sida. Att 

genomföra intervjuer på svenskt teckenspråk kräver en fördjupad kunskap inom området 

eftersom varje elev kan ha sitt sätt att uttrycka sig. För att få en bredare bild av hur eleverna 

såg på betygsättning och bedömning valde vi att intervjua elever både på gymnasiesärskolan 

och grundsärskolan. Att filma intervjuerna gav oss möjlighet att granska dialogen flera 

gånger och öka studiens tillförlitlighet då möjligheten att eleverna tolkades rätt ökade. 

 

3.4 Genomförande 
Vi började med att kontakta två olika skolor, en gymnasiesärskola och en grundsärskola. Där 

fick vi kontakt med två lärare där vi efterfrågade elever som kunde ställa upp för en intervju. 

Målet var att intervjua tio elever. Några elever tackade nej, vilket resulterade i att totalt åtta 

elever ställde upp i studien, fem från gymnasiesärskolan och tre från grundsärskolan. Ett 

missivbrev skickades till informanterna (se bilaga 1) och intervjuerna bokades på respektive 

skola. Alla intervjuer skedde i klassrum på respektive skola. 

 

Innan eleven kom till salen hade den förberetts med stolar och en kamera så att det var klart 

för att starta. Jonathan ansvarade för filmningen och kollade så att kameran filmade under 

intervjuns gång. Jonathan fanns också tillhands för att ställa ytterligare följdfrågor som 

Paulina missat. Intervjuerna genomfördes genom att Paulina ställde frågorna för att eleven 

skulle kunna känna sig så trygg som möjligt. Vi hade färdiga frågor (se bilaga 2) som var 
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samma för alla eleverna. Det var öppna frågor som gav eleven möjlighet att sväva ut i svaren 

och gav oss möjlighet att ställa följdfrågor. Detta bidrog till öppnare svar dock blev 

intervjuerna lite olika. Detta var något som vi ansåg vara bra för att få så uttömmande svar 

som möjligt. 

 

3.5 Etiska aspekter 
I denna studie har vi följt Vetenskapsrådet (2011) riktlinjer för vetenskaplig forskning. Där 

skriver de om fyra olika huvudkrav som vi har arbetat efter i denna studie. Vi har informerat 

eleverna som ställde upp i studien om vad som förväntas av dem samt vad informationen 

kommer att användas till. När eleverna fick denna information var vi också mycket tydliga 

med att det är helt frivilligt att deltaga, och att de fick avsluta intervjuerna när de ville om de 

så önskade. Detta skulle då inte påverka dem på något negativt sätt. Vi informerade också i 

den initiala kontakten att intervjun skulle komma att filmas för att kunna lagra informationen 

för senare transkribering. Då alla elever som intervjuades var över 15 år behöver vi rent etiskt 

inte ha vårdnadshavarnas medgivande (Vetenskapsrådet, 2011). Dock ansåg vi att vi ville att 

vårdnadshavarna skulle få vara delaktiga i beslutet därför valde vi att kontakta eleverna med 

ett brev som de tog med till hemmet, där informerades eleven om vad intervjun skulle komma 

att innebära. I detta brev använde vi oss av programmet Widgit för att skriva i symwriter så 

att det blev bilder till texten. I missivbrevet fanns det också ytterligare information till 

vårdnadshavare och informanterna om studien och dess syfte. Det fanns också 

kontaktuppgifter så att vårdnadshavare eller informanter kunde kontakta oss om de inte 

önskade att deras ungdom deltog i studien (se bilaga 1). En viktig etisk aspekt att ta hänsyn 

till är konfidentialiteten hos våra informanter. I studien har det inte använts några namn och 

inte heller redovisas vilken skola eleverna tillhör. För att anonymisera våra informanter har vi 

endast angivit vilken skolform de tillhör (Vetenskapsrådet, 2011; Creswell & Poth, 2017).  

 

3.6 Dataanalys 
I utförandet av dataanalysen började vi med att transkribera filmerna. Efter detta gick vi 

igenom huvudfrågorna i studien var och en för sig för att kunna sortera elevernas 

uppfattningar om de olika frågorna för att sedan analysera resultatet och där kunna se på vilka 

frågor eleverna hade liknande uppfattningar och på vilka frågor eleverna hade olika 

uppfattningar. I detta kunde vi också se om de skilde sig mellan eleverna på samma skola och 

om det skilde sig mellan skolorna. Vi valde att kategorisera de svar vi fick från 
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informanterna, det är enligt Kvale och Brinkmann (2014) idag den vanligaste 

dataanalysformen. Kategorisering enligt Kvale och Brinkmann (2014) ”är en mer systematisk 

begreppsbildning kring ett uttalande som skapar förutsättningar för kvantifiering” (s, 241). 

Det är med hjälp av dessa kategorier som vi kan analysera vårt insamlade material och 

därigenom lättare nå vårt syfte med studien. 

 

4. Resultat 
Syftet med studien är att undersöka hur några elever inom grund- och gymnasiesärskolan 

upplever och förstår betyg. Våra frågeställningar i denna studie är: 

• Vilken förståelse har eleverna av vad de ska göra för att uppnå ett specifikt 

betygssteg? 

• Vad är elevernas upplevelse av betygssättning? 

• Hur ser arbetet kring betyg och betygsättning ut ur ett elevperspektiv? 

 

Vid analysen av vårt resultat har två kategorier växt fram som lyder arbetet med betyg och 

betygssättning ur ett elevperspektiv och elevers upplevelser av betygsättning. Det är dessa 

kategorier som vi menar bäst hjälper oss att uppnå vårt syfte och svara på våra 

frågeställningar. Därför presenteras vårt resultat utifrån de rubrikerna. I analysen av insamlad 

data kategoriserades svaren utifrån våra frågeställningar. Vid kategoriseringen upptäckes att 

svaren på fråga ett och tre sammanflätades mycket av våra informanter, vilket gör att vi har 

två kategorier som vi presenterar i detta resultat. Vid presentationen av eleverna har vi valt att 

skriva ihop mycket av de svar som vi fick av eleverna. För att tydliggöra vilken skolform 

eleverna tillhör vid de olika svaren, har vi valt att benämna dem Gy (gymnasiesärskola) 

respektive Gr (grundsärskolan) vid varje svar. Om inget av Gy eller Gr finns vid det 

presenterade resultatet, visar det på att svaret har förekommit vid de båda skolformerna.  

 

4.1 Arbetet med betyg och betygssättning ur ett elevperspektiv 
Eleverna som vi har intervjuat hade olika uppfattningar och tankar kring betyg och hur de 

skulle göra för att nå dessa betyg. Eleverna var medvetna om att de läste ett antal olika 

ämnen, hur många ämnen de kommit ihåg just vid intervjutillfället varierade kraftigt. Det 

fanns också en skillnad i hur god terminologisk kunskap eleverna hade. Det fanns nämligen 
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ett antal elever som inte visste vad begreppet betygssteg betydde. Några av eleverna kunde 

svara på frågan och ge ett korrekt svar på de olika betygsstegen utan vidare förklaring. De 

flesta som inte kunde termen från början kunde svara på frågan med viss förklaring. Till 

exempel kunde de svara på frågan, vilka betyg kan man få? Det fanns också ett fåtal elever 

som inte kunde de olika betygsstegen med viss förklaring (Gr). En av dessa elever kände igen 

betygsstegen först när vi berättade vilka som fanns och då var det med viss tveksamhet. (Gr)  

 

Det som framkom under några av intervjuerna var att några av eleverna inte visste hur de 

skulle göra för att nå specifika betygssteg men hade en uppfattning om vad de skulle göra för 

att höja sina betyg, några exempel på detta var att eleverna skulle göra sina läxor eller 

koncentrera sig mer. (Gr) En av eleverna menade på att hen skulle vara mer aktiv i 

gruppdiskussioner för att nå ett högre betyg. (Gy) En tredje elev svarade “Kanske, eh kanske 

jobba hårdare?...kanske, kanske göra rätt ibland.”. (Gr) Det var också några av eleverna som 

inte hade något förslag på hur de skulle göra för att höja sina betyg. Av detta kan vi utläsa att 

eleverna till viss del tror att de når högre betyg genom att koncentrera sig och öka sin 

produktion. Något annat som vi kan se är att eleverna anser det vara viktig att de ska 

koncentrera sig på sig själva och inte bry sig om sina klasskamrater.  

 

Det fanns också ett antal elever som hade relativt god uppfattning om vad de skulle göra för 

att nå de olika betygsstegen i ett specifikt ämne. När vi frågade eleverna vad de skulle göra 

för att nå betyget E i samhällskunskap/SO fick vi lite olika svar. En av eleverna menade att 

man fick betyget E om man inte förstod (Gy), en annan elev menade på att man fick ett E om 

det var så att man fick mycket stöd av läraren under utförandet av uppgiften. (Gy) Vad gällde 

betyget C var skillnaderna mindre bland de elever som hade en uppfattning om vad de skulle 

göra. Där låg det ett större fokus på att det fanns ett ökat krav på att prestera själva utan fullt 

så mycket hjälp från läraren som var tillåtet för betygssteget E. (Gy) En elev sa till exempel 

“ja... det är ju att man ska kunna klara sig lite mer själv. Ska kunna berätta med egna ord. Inte 

lika mycket stöd utan klara sig mer själv”. (Gy) En annan elev menade på att hen skulle öka 

sin prestation genom ett förhöjt förtroende från läraren, vilket hen skulle få genom att vara 

mer aktiv på genomgångar, gruppdiskussioner samt öka textproduktionen. (Gy) Vad gällde 

betyget A var eleverna överens om att det krävde minimalt med stöd av läraren samt att 

eleven skulle arbeta självständigt, en av eleverna poängterade också att det var viktigt att 

kunna återberätta med egna ord. (Gy) En annan elev sa såhär kring betyget A, ”då måste man 
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skriva självständigt och läsa självständigt, utan hjälp från lärare och kompisar. Man måste 

lära sig sådana saker.” (Gy) Detta visar då på att eleverna i vissa fall har olika uppfattningar 

om vad som krävs av dem för att nå de olika betygsstegen, främst då betyget E. De var 

mycket mer samstämmiga vad gäller betygen C och A. Även eleverna som hade god 

uppfattning om vad de skulle göra för att nå olika betygssteg, hade de olika uppfattningar om 

vad de skulle göra för att höja sina betyg. En av eleverna sade under intervjun “Jag måste 

koncentrera mig mycket och skriva mycket själv och tänka för att höja betyget. Det är svårt 

för mig tycker jag, men...ibland klarar jag inte, ibland klarar jag.” (Gy) En annan elev sade att 

“jag måste anstränga mig och läsa och skriva mer. Och inte störa de andra och koncentrera 

mig på att skriva.” (Gy) Även här kan vi se att eleverna har en uppfattning om att produktion 

är viktigt för att öka måluppfyllelsen. Av detta kan det utläsas att det inte fanns någon reell 

koppling till betygsstegen utan det fanns en uppfattning av att hårt arbete oavsett resultat 

leder till ett högre betyg. 

 

Eleverna hade olika uppfattningar av vem det var som betygssatte dem. Ett fåtal av eleverna 

visste inte vem det var som utförde själva betygssättningen. Då fick vi bland annat ett 

tveksamt svar att det var rektorn som delade ut betygen. (Gr) De flesta eleverna som 

intervjuades var införstådda med att det var läraren i ämnet som utförde betygssättningen. En 

elev visste inte alls vem det var som satte betygen. (Gy) Vi ställde också frågan varför 

eleverna själva trodde att de fick betyg.  Då var det några av eleverna som inte visste. (Gr) Av 

de som hade ett svar på frågan var svaren relativt homogena. Eleverna trodde att de fick 

betyg för att kunna se sin egen utveckling. (Gy) Detta var enligt intervjuerna en ganska viktig 

del av skolan för flertalet elever. (Gy) Själva betygssättningen var till viss del deras möjlighet 

att kommunicera sin kunskap till omvärlden. Några elever menade på att de skulle kunna 

använda dessa till att söka till universitet eller söka arbete i framtiden. (Gy) En elev svarade 

att “för att visa mig och för den jag kommer att jobba med hur bra jag är på olika saker. 

Vilken förståelse jag har med vissa grejer.” Ur detta kan man då utläsa att eleverna själva 

anser att de får betyg för att de själva ska kunna se sin egen utveckling samt att de ska kunna 

visa sina kunskaper för framtida arbetsgivare.  

 

Vi var också intresserade av att veta när eleverna upplevde att de hade en betygsdiskussion i 

skolan. Några av eleverna menade på att det fanns en liten del betygsdiskussion framförallt 

när eleverna själva frågade. (Gy) En av eleverna menade på att det fanns tillfällen då betyg 
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diskuterades i klassen. Eleven berättade att ”det beror på... det är väl vid speciella tillfällen... 

vid utvecklingssamtal och så. Det beror på om någon frågar”. (Gy) Vid följdfrågan om hen 

själv brukade fråga var svaret ”nej inte direkt, jag har ganska okej koll redan”. En annan elev 

menade på att betygssamtalet som utfördes under lektionerna innebar att läraren gav direktiv 

till vad hen skulle göra som exempelvis, vara tyst och koncentrera sig. (Gy) Det fanns också 

ett antal elever som menade på att det inte fanns någon betygsdiskussion under lektionerna. 

Eleverna uppfattade att merparten av betygsdiskussionerna låg under utvecklingssamtalet. 

Där det låg ett fokus på att eleverna skulle veta vilka betyg de hade och hur de skulle göra för 

att utveckla dessa. En elev menade också på att eleverna fick möjlighet att regelbundet träffa 

läraren enskilt och prata om betyg. Eleven berättade att:  

 

vi brukar vara i det lilla rummet med, bara läraren och jag. Ibland brukar vi prata i hela 
klassen om betyg. Men när man bemöter en elev och pratar betyg brukar det göras privat 
bara lärare och elev. Detta får alla elever göra tillsammans med läraren. (Gy)  

 

Detta visar att en av eleverna ofta pratar om sina kunskaper med sin lärare, vilket ingen av de 

andra har gett något uttryck för. Det fanns två elever som inte upplevde att det fanns en 

betygsdiskussion på utvecklingssamtalet utan detta gick mer ut på att föräldrarna senare 

skulle få ta del av betygen. Det betyder att eleverna inte upplever att de har diskussioner i 

klassrummet kring betyg. Men att det finns utrymme för en betygsdiskussion om det är så att 

eleverna själva efterfrågar detta. De flesta eleverna upplevde således att den största delen av 

betygssamtalet låg på utvecklingssamtalet. Där det fanns möjlighet att få feedback på hur de 

skulle göra för att utveckla sina betyg.  

 

4.1.1 Analys av arbetet med betyg och betygssättning ur ett elevperspektiv 
 

I avsnittet kommer vi att presentera en analys av resultatet kring frågan arbetet med betyg och 

betygssättning ur ett elevperspektiv. När intervjuerna genomfördes framkom att eleverna 

hade olika god terminologisk kunskap. Eleverna beskrev också mycket olika kunskaper kring 

vad som förväntas av dem för att uppnå ett visst betygssystem. Några av eleverna hade ingen 

aning, andra elever hade mycket goda kunskaper kring vad de skulle uppnå på de olika 

betygsstegen. I resultatet framkom också att eleverna i vissa fall var osäkra på vem det var 

som var betygsättare samt att det fanns olika upplevelser om när det faktiskt skedde en 
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betygsdiskussion. Ser vi tillbaka till Vygotskijs (1978) teorier kring inlärning så ligger 

ansvaret på elevernas kunskaper hos läraren. Det är lärarens uppgift att leda eleven med så 

pass mycket stöd som behövs för att eleven i sin tur ska tillgodogöra sig kunskapen. När 

eleven har tillgodogjort sig kunskapen bör denne kunna genomföra uppgiften självständigt, 

det är något som vi kan se saknas. Det vi menar är att läraren inte har gett eleven tillräckligt 

med tillfällen att reflektera över lärandet och vad som krävs för att få ett visst betyg. 

 

4.2 Elevers upplevelse av betygssättning 
De flesta elever kände sig positiva till att få betyg, en elev uttryckte en stor glädje till att få 

betyg. (Gy) En annan elev tyckte att det kändes okej att få betyg och menade att det kändes 

bättre nu på särskolan än vad det gjort tidigare på grundskolan. (Gy) En elev menade att 

betygen i sig ökade motiveringen till att prestera på lektionerna. (Gy) Flera elever använde 

begreppet utveckling när vi pratade om deras upplevelse kring betyg. De menade bland annat 

att “man kan utvecklas och få ett bättre betyg om man vill kämpa för det” (Gy) och en annan 

elev sa “i grundskolan var det ju att man såg hur man utvecklades i ett ämne, hur man gick 

från till exempel ett D och till sist fick ett C.” (Gy) Två elever menade också att betygen är 

viktig för vetskapen om sina kunskaper och då gäller det även för företagen när de väl har 

tagit studenten. En elev menar att:  

 

jaa, eller om det inte fanns några betyg skulle det vara omöjligt att söka jobb, man har 
inget att skriva på sitt CV som man skickar till företagen. Finns det inget på CV:t så 

kommer arbetsgivaren att säga nej. Om man har betyg så kan arbetsgivaren se en 
utveckling och då kan man få en anställning. (Gy) 

 

Den andra eleven säger att betygen är bra på grund av, “att visa mig och för den jag kommer 

att jobba med hur bra jag är på olika saker. Vilken förståelse jag har med vissa grejer.” (Gy) 

Det blir tydligt att elevernas kunskaper om varför de får betyg är vitt skilda i denna studie. 

Två av eleverna visar som sagt tydligt att de kan användas i framtid CV och är viktiga för 

framtida arbeten. De andra eleverna visar inte någon förståelse för varför betygen kan 

användas efter studenten. 
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De negativa delarna med betyg som eleverna har lyft fram är att man kan bli ledsen eller att 

man kan bli mobbad av sina klasskompisar om man har dåliga betyg. (Gy) En elev berättade 

att hen var nervös kring betygen. ”Känns nervöst och lite oroligt över mina föräldrar. Vad ska 

de tycka, är de nöjda eller inte nöjda?” (Gy). I en av våra intervjuer berättar en elev om hur 

betygen kan användas på ett negativt sätt som en motivationsfaktor hos eleven. När vi ber hen 

utveckla och ge exempel svarar hen: “ja alltså... om du inte gör bättre... eller du får inte det 

här saken om du inte får B i betyg... sen säger de att du aldrig får nåt jobb om du får de här 

betygen.” (Gy) Eleven menar att det inte är bra med betyg om det används på det här sättet då 

det kan få elever att må dåligt eller sätta stor press på dem som kunde vara väldigt stressande. 

Detta kan utläsas till att eleverna i första hand inte tycker att betygen är negativa för dem 

själva som personer. Utan snarare hur omvärlden ska använda det “dåliga” resultatet emot 

dem genom mobbing eller påtryckningar av olika slag.  

 

Eleverna hade också olika uppfattningar om hur deras klasskompisar upplevde det att få 

betyg. En av eleverna trodde att hens klasskompisar tyckte att det var “lite roligt men ändå 

lite jobbigt”. (Gr) Hen kunde tyvärr inte vidare beskriva varför hon trodde att hennes 

klasskompisar skulle ha den uppfattningen. Men de flesta av eleverna trodde att deras 

klasskompisar också hade en positiv syn på att få betyg. En elev sade “Jo det är väl lite 

nervöst, men de kommer nog att klara sig bra. De kommer nog bli ganska nöjda.”. (Gy) En 

annan elev sa ”spännande tror jag” (Gy) på frågan om hur hens klasskompisar tycker om att 

få betyg. Av det utläser vi att elever i särskolan överlag har en positiv syn till betyg. Då de 

menar på att klasskompisarna generellt har goda upplevelser av att få betyg. Det är dock inte 

generellt för alla elever på särskolan, men en tydlig bild av de eleverna som har intervjuats. 

 

4.2.1 Analys av elevers upplevelse av betygssättning 
De flesta av eleverna som deltog i studien var positiva till betyg och upplevde dessa som ett 

bidrag till ökad motivation. De elever som uppgav att de var något negativa till betyg menade 

på att det var yttre faktorer som föräldrar och kompisars reaktioner som var anledningen till 

att betygen kunde uppfattas negativt. Eleverna menade också på att de trodde att 

klasskamraterna också överlag var positivt inställda till betyg och i stor utsträckning blev 

glada över sina betyg.  
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I de sociokulturella teorierna finns att läsa att läraren bör utnyttja möjligheten att visa och 

utmana eleverna från vad som är möjligt (Vygotskij, 1978). Detta kanske inte fullt har 

uppnåtts om eleverna till viss del är nervösa över andras uppfattningar om deras betyg. Hade 

läraren i större utsträckning lyckats med detta så kanske det hade inneburit att eleven i större 

utsträckning hade sett sin egen framgång och sitt eget lärande istället för att lägga fokus på 

andras åsikter. (Bråten, 1998) 

 

Eleverna svarade också på varför de trodde att de fick betyg. På den frågan svarade eleverna 

mycket varierat. Även vi som skrivit studien har haft svårt att hitta en konkret anledning till 

varför eleverna i särskolan får betyg. Kan elevernas mycket spretande svar vara en spegling 

av vår egen bristande kunskap kring frågan samt frånvaron av konkreta svar i styrdokument? 

Detta stämmer överens med Vygotskijs (1978) teorier om att individen påverkas av 

omgivningen som den befinner sig i om läraren ger eleverna goda förutsättningar att ta del av 

utmaningarna som att nå ett betyg innebär.  

 

5 Diskussion 
Diskussionen består av två olika delar. I den första, resultatdiskussionen, kommer vi att 

presentera om det resultat vi fått svarar på studiens syfte och frågeställningar. I den andra 

delen kommer vi att diskutera den metod som har använts, vilka för- och nackdelar det har 

varit för studien. Sedan avslutar kapitlet med reflektioner och tankar kring framtida 

undersökningar inom området.  

 

5.1 Metoddiskussion 
Vi valde att göra intervjuer med elever i särskolan. När vi valde intervju som metod var 

ambitionen att få till tio intervjuer. Vi kontaktade de två skolor där vi ville göra intervjuerna 

och ambitionen var att intervjua fyra elever på grundsärskolan och fyra elever på 

gymnasiesärskolan. Det var tyvärr några elever som valde att tacka nej vilket ledde till en viss 

snedfördelning mellan gymnasiesärskoleeleverna och grundsärskoleeleverna. För att få ett 

större underlag tillfrågades fler elever och ytterligare en elev på gymnasiesärskolan var villig 

att deltaga i studien. Detta resulterade i att vi i slutänden fick fem informanter från 

gymnasiesärskolan och endast tre från grundsärskolan. Det finns några svårigheter med att 
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intervjua elever i särskolan, en av dessa kan vara att de inte vet vad det är som ska hända och 

därför tackar nej.  

 

När förfrågan om att deltaga i studien skickades ut medföljde också ett material till 

föräldrarna i samma kuvert för att göra dem delaktiga till viss del. I informationen 

meddelades att vi skulle komma att filma intervjuerna. Detta för att eleverna skulle kunna 

delta i intervjun på sitt språk samt att det skulle finnas ett material att transkribera ifrån. Detta 

var något som blev viktigt för oss då intervjuerna skedde på svenskt teckenspråk eller tal och 

svenskt teckenspråk. I vanliga fall väljer man att spela in samtalet på en ljudfil eller liknande, 

vilket inte var möjligt i denna studie. Dock innebar filmningen också att vi kunde ta del av 

elevernas kroppsspråk och därför i större utsträckning kunde få en uppfattning om eleven 

kände sig osäker eller säker på sitt svar. Ingen av eleverna hade något emot att bli filmade, de 

var som sagt väl informerade om detta innan intervjun samt när intervjun påbörjades. Det var 

också till god hjälp att en av oss höll i intervjun, samt att ha en person som filmade. Vi valde 

att alltid ha samma person som höll i intervjun och samma person som filmade. Anledningen 

till detta var att få ett så likt grundmaterial som möjligt. Samt att personen som filmade blev 

en observatör av intervjun som i slutet kunde ställa kompletterande frågor som intervjuaren 

eventuellt hade missat eller inte tänkt på under intervjuns gång.  

 

Något som har påverkat hela vårt arbete är en studie som Mirandola, Losito, Ghetti och 

Cornoldi (2014) har skrivit. I denna framkommer det att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning har svårare med minnet i stressade situationer. Detta kan ha påverkat 

elevernas svar i alla våra intervjuer. Då det blir en situation som är utöver den vanliga, finns 

det risk att eleven upplever situationen som stressande och därför inte minns lika mycket som 

de skulle ha gjort i en annan situation. Dock kan inte vi se ett annat sätt att få den information 

som behövdes för att kunna genomföra detta arbete. Det som kan vara problematiskt att 

intervjua elever inom särskolan kan vara att just den dagen som intervjun ska genomföras har 

eleven en dålig dag. Det kan göra att eleven inte svarar på de frågor som förberetts eller inte 

kan svaren just den dagen. Några av svaren bestod av ”jag vet inte” eller huvudskakningar. 

För att få så många svar som möjligt valde vi att i så stor mån som möjligt att förklara frågan 

vidare med andra ord. Till exempel ställdes en fråga kring betygsstegen. Frågan handlade om 

vilka betygssteg som finns. Denna fråga fick vi vid ett par tillfällen förklara. Då eleverna inte 

alltid förstod termen betygssteg. Då förklarades frågan vidare med vilka olika betyg kan man 
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få? Då kunde de flesta elever som inte från början visste vilka betygssteg som fanns svara på 

frågan. Vi valde att göra så för att det viktiga inte var att de förstod termerna utan innehållet i 

frågeställningen.  

Detta kan ifrågasätta validiteten i denna studie, men vi ville med denna studie få elevers 

upplevelser av betyg och betygssättning. För att kunna få elevers upplevelser var vi tvungna 

att göra intervjuer med elever. Metoden med filmade intervjuer har gett oss möjligheten att 

vara noga i analysarbetet då det fanns en möjlighet för oss att titta på intervjuerna flera 

gånger. Paulina är legitimerad teckenspråkslärare och därmed besitter sådana kunskaper att 

analysera den insamlade data så tillförlitligt som möjligt. Studiens resultat är inte 

generaliserande, men de resultat som har presenterats är valida utifrån den urvalsgrupp som 

deltagit i studien.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussion har vi valt att dela upp diskussionen utifrån de olika frågeställningarna, 

och enligt det sociokulturella perspektivet. Detta för att så tydligt som möjligt visa att 

studiens syfte har uppnåtts.  

 

5.2.1 Elevernas förståelse av betygsstegen  
I början av intervjuerna fick eleverna frågan vilka olika ämnen som de läste i skolan. Svaret 

på denna fråga varierade kraftigt mellan de olika eleverna. En anledning detta kan vara att 

elever med intellektuell utvecklingsstörning kan ha svårare att minnas saker i pressade 

situationer i likhet med det som Mirandola, Losito, Ghetti och Cornoldi, (2014) skriver i sin 

studie.  För att eleverna i våra intervjuer skulle ha möjlighet att få del av kunskap om 

betygsstegen har de i sin skolgång fått möjlighet till undervisning på det språk som de 

behöver för att kunna ta till sig informationen på bästa sätt. Det kan röra sig om tal med 

hörselhjälpmedel eller svenskt teckenspråk vilket borde ge eleverna så goda kommunikativa 

möjligheter som skolan kan ge dem för att få en förståelse för vad de ska göra för att uppnå 

ett specifikt betygssteg. Detta är något som Brunnberg (2003), Rwaimba (2016), Scott och 

Kasun (2018) menar är viktigt för att elever med hörselnedsättning ska kunna ta till sig 

information på bästa sätt. 
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Av intervjuerna kan utläsas att eleverna har olika förkunskaper om vad de behöver göra för 

att uppnå specifika betygssteg. Några av eleverna som intervjuades hade relativt goda 

kunskaper om vad som förväntades av dem för att visst betygssteg vilket torde betyda att de 

har godare möjligheter att uppnå det betygssteg som de eftersträvar (Crossouard, 2011). Detta 

visade sig genom att några av eleverna som intervjuades svarade ”jag vet inte” på vad de 

skulle göra för att uppnå de olika betygsstegen. Av de elever som svarade ”jag vet inte”, var 

det en större andel på grundsärskolan än på gymnasiesärskolan. Andra elever kunde däremot 

ge mer utförliga beskrivningar kring vad de skulle göra. Ett exempel på detta är en elev i 

gymnasiesärskolan som berättar: 

 

ja då måste jag anstränga mig och läsa och skriva mycket och berätta för läraren hur jag 
kan uttrycka mig om olika saker i samhällskunskapen som politik, hur man röstar och 

ehm ja sådana saker. 

 

Detta citat är ganska beskrivande både för de elever som hade goda uppfattningar och mindre 

goda uppfattningar. Eftersom båda grupperna var överens om att de var tvungna att producera 

mer material för att nå högre betygssteg. Det som skiljer grupperna åt var att de som hade en 

bättre förståelse förstod att det inte bara var mängden utan också innehållet som var relevant 

för att nå de olika betygsstegen. Eleven här ovan beskriver att hen måste visa för läraren att 

hen kan olika områden som till exempel politik. Detta är det som framhålls i ämnesplanerna 

och inte hur stora kvantiteter eleverna producerar utan snarare kvaliteten i det som de 

producerar. I samband med denna fråga ställdes också frågan kring vad de skulle göra för att 

höja sina egna betyg. Här var svaren ofta riktade mot att de skulle öka sin egen produktion 

och koncentration för att höja betygen. Några elever menade på att de skulle vara mer aktiva 

under lektionerna genom att i större utsträckning deltaga i gruppdiskussioner för att nå högre 

betyg. Om vi ser till ämnesplanerna så kan vi se att detta uttalande både stämmer och inte. 

Anledningen till att det inte stämmer är för att det inte finns något som säger att eleverna 

behöver producera stora mängder material, utan snarare som nämnts ovan ha en god kvalitet 

på materialet. Vilket kan vara lättare att utläsa ur mer material. Exempel på detta från 

ämnesplanerna i grundsärskolans samhällsorienterande ämnen är:  

 

Eleven kan ge exempel på lagar och regler i samhället och för välutvecklade resonemang 
om varför de kan behövas. Eleven kan också på ett väl fungerande sätt beskriva politiska 
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val och styrelsesätt i Sverige, rättssystem, mänskliga rättigheter och 
diskrimineringsgrunder. (Skolverket, 2018a) 

 

I gymnasiesärskolan ska eleverna kunna beskriva samhället på ett utvecklat sätt samt att de 

ska kunna föra utvecklade resonemang kring demokrati (Skolverket, 2018b). Av de exempel 

från ämnesplanerna som har lyfts fram här finns det inget som ger sken av att det skulle vara 

en kvantitet som bidrar till elevernas ökade måluppfyllelse. Det skulle kunna tänkas att om 

eleven utför fler uppgifter är möjligheten större till att nå målen. Detta skulle förvisso kunna 

vara sant men är enligt ämnesplanerna inte en del i att nå betyget. Det som där emot kan 

stämma överens är om ämnesplanerna innehåller krav på diskussioner, då är det relevant att 

eleven deltar i dessa för att nå högre betyg.   

 

Eriksson och Gustavsson (2014) visar i sin studie att lärarna är positiva till den uppstramning 

som har skett av särskolan där fokus ligger på att gå från ett omvårdnadsperspektiv till ett 

utbildningsperspektiv. För att kunna uppnå ett utbildningsperspektiv behöver eleverna veta 

vilka mål de ska uppnå för att få deras önskade betyg. Enligt intervjuerna som genomförts i 

detta arbete är det några elever som vet ungefär vad de ska göra för att uppnå de olika 

betygskriterierna. Lärarna behöver vara tydligare med vad eleverna ska göra för att eleverna 

ska uppnå de olika målen och inte lägga fokus på att producera mycket. Då det är mängden 

material som eleven producerar som är elevernas uppfattning om vad de ska göra för att nå de 

olika betygsstegen. Detta stämmer också överens med studien som Choi, Shin & Cho (2017) 

har genomfört. Där skriver de att lärare måste anpassa undervisningen så att eleverna kan nå 

så långt som möjligt. Vi tolkar detta som att det går att applicera även på undervisningen 

kring betyg och betygssättning i alla ämnen. Då det var många av eleverna som intervjuades 

som inte visste vad de skulle göra för att uppnå de olika betygsstegen så behöver 

undervisningen kring betyg och bedömning förbättras så att eleverna vet vad de ska göra för 

att nå önskat betyg. Rinne (2013) skriver i sin studie att betyget är komplext och att det kan 

uppstå problem när dessa ska synliggöras för eleverna. Vilket också stämmer överens med 

den tidigare forskningen som har presenterats i detta stycke och med elevernas svar på våra 

intervjufrågor. Det går att utläsa från både våra intervjuer och den tidigare forskningen alltså 

att detta är en mycket komplex process som på intet vis är oviktig eller enkel. 
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I likhet med Vygotskjis (1987) teorier menar vi också på att det är lärarens ansvar att leda 

eleven till kunskapen. I intervjuerna som genomförts kan vi se att det finns en bristande 

kunskap hos eleverna både vad gäller terminologi och innehåll kring i betygsstegen. Vi menar 

att det inte är elevernas ansvar att lära sig termerna utan det är läraren som brustit i att 

förmedla denna kunskap till eleverna. I resultatet framkommer också att det i flera fall är 

elever i grundsärskolan som inte hade adekvat kunskap om betygen och 

betygsstegensinnehåll. Vad detta beror på framgick inte i vår studie då vi fokuserat på 

elevernas perspektiv. Det skulle kunna bero på att läraren inte informerat eleverna om 

betygsstegen och deras innehåll alternativt att läraren inte har hjälpt eleverna att tillgodogöra 

sig och förstå kunskapen.  

 

5.2.2 Elevers upplevelse av betygssättning 
Elevernas egna upplevelser av att få betyg var överhängande positiva. De flesta upplevde det 

som roligt eller spännande att få betyg. Några tyckte att det var bra att familjen fick ta del av 

deras studieresultat. Det var till och med några elever som inte kunde se några nackdelar alls i 

att få betyg. Några elever menade också att betygen var bra för att de kunde visa för dem och 

andra vilka kunskaper som de besitter, vilket de upplevde var relevant för en framtida 

yrkeskarriär. Några av eleverna uttryckte att det fanns nackdelar med betyg. Då låg fokus ofta 

på yttre omständigheter som att föräldrar skulle använda betygen emot dem, eller att 

föräldrarna skulle bli besvikna på deras betyg. En elev nämnde att det fanns en viss risk att bli 

mobbad om man inte fick goda betyg. En elev nämnde också att man kan bli ledsen av att 

inte nå önskade skolresultat. Av detta kan då utläsas att eleverna överlag inte upplever det 

som negativt att få betyg. Men det som är negativt är ofta personer i omgivningen som kan få 

dem att må dåligt av sina studieresultat. 

 

När vi ser till den tidigare forskningen kan vi se att betyg uppfattas olika av föräldrar om 

eleverna har en funktionsnedsättning eller inte. Som Munk och Bursuck (2001) skriver kan 

det utläsas att föräldrar till barn utan en funktionsnedsättning hade ett större betygsfokus 

kring sina barn än föräldrar till barn med en funktionsnedsättning. Föräldrar till barn med 

funktionsnedsättningar hade ett större fokus på elevernas faktiska förmåga att utvecklas. 

Detta ligger inte i linje med som framkom i intervjuer med elever gällande hur betyg kunde 

vara negativt. De eleverna upplevde det som till viss del stressande att deras föräldrar 

eventuellt skulle bli missnöjda med betygen eller använda mindre goda betyg emot dem.  
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Eleverna fick också frågan varför de tror att de får betyg. Där var svaren relativt lika, flertalet 

elever menade på att de fick betyg för att kunna se sin egen utveckling. Utöver att kunna se 

sin egen utveckling var svaren att de skulle kunna använda betygen för att söka arbete i 

framtiden och kunna visa sina kunskaper på papper för sig själv och andra i sin omgivning. 

En elev lämnar också förslaget att de ska kunna söka till universitet med sina betyg.  Det har 

varit svårt att hitta tydliga skäl till betyg i särskolan. Då betygen inte används till att söka 

vidare till utbildningar efter gymnasiesärskolan. Frågan kring varför elever i särskolan får 

betyg är en fråga som vi själva har brottats med. Det har varit svårt att hitta någon 

information över huvud taget kring varför elever i särskolan ska få betyg. Eleverna själva 

menar att de ska få möjligheten att visa sina kunskaper för personer utanför skolan. Genom 

att visa sina betyg för en framtida arbetsgivare eller som nämns här ovan att en elev menar  

att denne kan söka till universitetet. Vi tolkar att elevernas svar på denna fråga är en direkt 

spegling av vår egen okunskap av meningen med betyg för elever på särskolan. Vygotskji 

(1978) menar att individen påverkas om omgivningen som den befinner sig i. Då det inte 

finns tydliga riktlinjer kring meningen med betyg i särskolan är det svårt om inte omöjligt för 

lärarna att leda eleven till en god förståelse om inte läraren själv vet. Vilket i sin tur leder till 

spretiga svar från eleverna.  

 

Birenbaum et al. (2015) skriver att det är vanligt i Australien att lärare runt om i landet 

arbetar på olika sätt när det gäller formativ bedömning. Detta är något som vi tycker oss 

kunna se även i vår studie, detta eftersom det går att utläsa en skillnad mellan eleverna i 

grundsärskolan och eleverna i gymnasiesärskolan. Eleverna i grundsärskolan hade i lägre 

utsträckning kunskap om vad som krävdes av dem för att nå vissa betygssteg. Jämförs dessa 

med gymnasiesärskolan var det ett större antal av eleverna som visste vad de skulle göra för 

att uppnå ett visst betygssteg. Detta gör att vi tycker oss kunna dra paralleller mellan 

undervisningen och elevernas kunskaper. Det som menas med detta är att det är möjligt att 

arbeta under terminens gång med betyg och bedömning med eleverna och synliggöra deras 

egen utveckling i förhållande till de faktiska betygsmålen.  

 

5.2.3 Hur ser arbetet kring betyg och betygsättning ut ur ett elevperspektiv? 
För att få en uppfattning om elevernas kunskaper kring vad just de behöver kunna och vem 

det är som sätter betygen, ställdes frågan vem det trodde att det var som satte deras betyg. På 
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den frågan fick vi lite olika svar, några visste inte vem det var som satte betyg, en elev trodde 

att det var rektorn. De andra eleverna var överens om att det var läraren som satte betyg. I 

förhållande till tidigare forskning får detta oss att tro att elever som vet vem de ska visa sina 

kunskaper för och vem de ska fråga för att få veta hur de ska utvecklas har bättre 

förutsättningar än de som inte vet. Då det finns olika typer av bedömning så som summativ 

och formativ bedömning. Den summativa bedömningen är själva betygssättningen. Som bör 

utföras av legitimerad lärare. Sedan finns den formativa bedömningen som ska användas för 

att leda eleverna i sitt lärande, samt att synliggöra detta lärande för eleverna så att de är 

medvetna om vilka förbättringar och vilka förväntningar som finns på dem. Detta underlättar 

då när eleverna vill nå ett specifikt betyg eller höja sitt nuvarande betyg om de är medvetna 

om vad de ska göra och för vem de ska visa sina kunskaper (Vingsle, 2017; Crossouard, 

2011) 

 

Eleverna menade också på att det fanns en viss möjlighet till samtal kring betyg på 

lektionerna. Då i första hand om det var någon elev som frågade efter ett samtal. Men det 

vanliga var att betyg och hur man ska nå dem diskuterades i enskilda samtal som till exempel 

utvecklingssamtal. En elev berättade att de fick möjlighet till betygsdiskussioner i enskilda 

samtal med läraren utöver utvecklingssamtalen. Detta får oss att undra om det förekommer 

samtal kring betyg under lektionerna utan att eleverna själva upplever det som att det pratas 

om betyg. Enligt tidigare forskning är det viktigt att ha kontinuerliga samtal kring betyg och 

ha uppföljningar kring dessa. Detta ligger också nära den formativa bedömningen som 

nämnts här ovan. Om eleven har möjlighet att se var den ska och var den är ökar 

möjligheterna att nå dit eleven vill. Detta för att läraren då kan anpassa undervisningen till 

viss del för att hjälpa eleven att nå sina mål (Vingsle, 2017). Crossouard (2011) skriver också 

om den ökade möjligheten för eleverna att nå sina mål om det förs en diskussion med kring 

betygen och hur eleverna ska nå dit. Detta kan enligt henne bidra till att eleverna känner sig 

tryggare i arbetet och får ett ökat självförtroende. Dock är detta något som kräver mycket av 

läraren. Att denne har goda kunskaper kring styrdokumenten för att kunna förmedla och 

diskutera dessa med eleverna. 

 

En av eleverna som intervjuades i detta arbete menade på att det kändes bättre med betygen 

nu när hen gick i särskolan mot tidigare i den vanliga skolan. Vilket ligger i linje med det 

som Connor och Ferri (2006) skriver i sin studie där de menar på att särskolan verkligen 
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försöker att ge sina elever den bästa utbildning som de kan få. Det går också att utläsa att 

detta blir en form av inkludering att eleven upplever att hen har en bättre upplevelse av betyg 

och där hen är en del i processen. Connor och Ferri (2006) menar på att det är viktigt med 

inkludering dock är det vanligt att dessa elever blir exkluderade. Detta kan diskuteras om det 

gäller även i Sverige då särskolan är en typ av exkludering från den ordinarie skolan, men i 

sin tur ofta innebär inkludering i den exkluderade verksamheten. En annan aspekt av att 

eleven upplever betygssättningen i särskolan bättre än den erfarenhet hen hade från i den 

vanliga grundskolan kan vara att särskolan är en flexiblare arbetsplats med mindre 

elevgrupper och därför blir det en bättre relation mellan elev och lärare (Buli-Holmberg & 

Jeyaprathaban 2016; Deniz, 2016).  

 

Elever som upplever att det känns bra eller bättre med betygssättningen i särskolan är 

exempel på elever som med stor sannolikhet har fått ett gott eller bättre stöd av sina lärare för 

att förstå målen för kurserna och bör därför i sin tur ha lättare att förstå vad som krävs av 

dem. Detta torde i sin tur baseras på lärarens arbete kring betyg och bedömning och hur 

denne har fått eleven att förstå och applicera betygskriterierna på sitt eget lärande (Bråten, 

1998). Bråten nämner också att det är viktigt att eleven kan se sin egen framgång och på så 

vis få kontroll över sitt eget lärande. Genom att eleverna får bättre kontroll över sitt eget 

lärande så presterar de också bättre vilket ligger i linje med den formativa bedömningen. 

Vilken också syftar till att ge eleven återkoppling så att denne förstår vad som sker och varför 

den ska lära sig ett visst moment (Skolverket, 2018c).  

 

5.3 Avslutande reflektioner 
Det har varit mycket intressant och givande att skriva om elevers uppfattningar om betyg och 

bedömning då det har fått oss att reflektera mer kring hur vi ska göra i vår egen undervisning 

för att tydliggöra betyg och bedömning för eleverna. Något som vi insåg under arbetets gång 

var hur lite tid som läggs på att få en nulägesanalys av elevens kunskaper kring betyg och 

bedömning. Det läggs mycket fokus på hur lärare ska utveckla elevernas kunskap men inte 

lika mycket på att faktiskt ta reda på hur mycket eleverna kan innan vi går vidare och 

försöker utveckla deras kunskaper. Vi har också flera gånger förundrats av att eleverna kände 

sig så osäkra kring betyg, vem som sätter betygen och hur de ska visa sin lärare sina 

kunskaper för att nå ett visst betyg. Vi har också diskuterat oss emellan vad eleverna tänkte 

kring betygen, de hade inga tydliga tankar eller idéer vad betygen ska användas till. Det var 
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dock två elever som såg betygen som viktiga för att få ett framtida arbete. Detta är intressant 

då det har varit svårt att hitta ett syfte med betygssättning och betyg i särskolan i den tidigare 

forskningen och de olika rapporter som har lästs under skrivandet av detta arbete.  

 

Förslag på framtida forskning är att undersöka vad eleverna upplever som betygsdiskussioner 

och inte. Då vi under detta arbete har upplevt att just den uppfattningen skiljer sig mellan 

lärare och elev. Under intervjuerna berättade elever om situationer i klassrummet som vi 

tolkade det som samtal kring betyg och bedömning. När eleverna fick en direkt fråga om det 

samtalades kring betyg och bedömning under lektionerna svarade merparten nej på frågan. 

Återigen stötte vi på en misskommunikation i begreppsförståelsen som är intressant att forska 

vidare om. En annan studie som vore intressant att göra skulle baseras på att intervjua både 

elever och dess lärare kring detta ämne. Detta för att få en djupare förståelse kring 

skillnaderna mellan olika elevers svar. Då vårt resultat visade att elever har olika upplevelser 

av betyg och betygssättning. Det skulle vara intressant att undersöka om det finns någon 

tydlig skillnad i arbetssättet av lärarna som gör att eleverna har sådana spridda kunskaper 

kring detta ämne. En fråga som vi ställer om är: Hur arbetar lärare med eleverna kring betyg 

och bedömning i särskolan? 
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Bilagor 
 

Bilaga 1   

 
Missivbrev 

 
 

En förfrågan om deltagande i en studie  

Denna inbjudan riktar sig till elever som har deltar i grundsärskolan 

eller gymnasiesärskolan  

Vi är två studenter som läser till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Vi planerar 

inför våren 2019 att genomföra vårt examensarbete och vi behöver därför komma i kontakt 

med personer som har erfarenhet av grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. I studien ska vi 

undersöka hur elever inom särskolan upplever eller har upplevt betyg och betygssättning.    

  

Frågeställningar:  

Syftet med studien är att undersöka hur elever inom grund- och gymnasiesärskolan 

upplever och förstår betyg.   

Vilken förståelse har eleverna av vad de ska göra för att uppnå ett specifikt betygssteg?  

Vad är elevens upplevelse av betygssättning?  

Hur ser arbetet kring betyg och betygsättning ut ur ett elevperspektiv?  

  

Varje intervju beräknas ta c:a 40-60 minuter. Tid och plats för en intervju kan vi tillsammans 

komma överens om. Vi ser gärna att intervjun filmas. Det för att underlätta senare 

transkribering och att vårt fokus under samtalet kan läggas på innehållet.   
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Vetenskapsrådets etiska regler för uppsatsskrivande och forskning ska beaktas för studien. 

Det innebär att ditt deltagande ska bygga på att du har fått information om studiens syfte. 

Det ska vara frivilligt att delta och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

behöva ge förklaring till detta. Konfidentialitet ska gälla, det innebär att all information 

anonymiseras så att det inte framgår vem som deltagit eller till exempel skolans 

namn. Intervjuerna ska endast användas för vår studie. Inspelningarna kommer att förstörs 

när studien blivit godkänd. En återkoppling av resultat till de deltagande ser vi som önskvärt.  

  

Vi hoppas att detta brev väcker intresse för vår studie. Din medverkan skulle vara till stor 

hjälp. Vi avser att genomföra intervjuerna under februari-mars 2019.  

  

Deltagarens samtycke för medverkan  

Jag har tagit del av informationen vad gäller konfidentialitet, studiens genomförande och 

frivillighet och lämnar mitt samtycke till att delta i studien.  

 Namn  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 Datum och ort  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

Har du frågor angående denna studie kontakta oss gärna.  

Paulina Ljungberg, e-post: paulina.ljungberg@orebro.se  

Telefon: 0735069828   

Studerande  

  

Jonathan Sikh, e-post: jonathan.sikh@orebro.se  

Telefon: 0735362495  

Studerande                                                                                     

  

Du kan också kontakta vår handledare under uppsatsskrivandet:  

Fil. Dr. Gun-Marie Wetso, e-post: gun-marie.wetso@mdh.se telnr: 073-55 11 636  

UKK, Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation,   
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Institution för Specialpedagogik    

Mälardalens Högskola  
 

Tack på förhand!  

  

……………………………………………………………...............................................……………………………  

  

  

  

 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide - Betygssättning ur ett elevperspektiv  

Vi börjar med några enklare frågor om eleverna för att lätta upp stämningen och på så sätt 

lättare få igång samtalet.   

Vi presenterar oss. Vi ber eleven presentera sig.  

  

1. Vad brukar du göra på fritiden?  

  

2. Vilken är din favoritmat?  

  

3. Vilken klass går du i?  

  

4. Vilka ämnen har du i skolan?  

  

5. Vet du vilka betygssteg som finns?  

  

6. Hur ska du hur göra för att få ett D i SO/samhällskunskap?  

  

7. Hur ska du göra för att få ett C i SO/samhällskunskap?  

  

8. Hur ska du göra för att få ett A i SO/samhällskunskap?  
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9. Hur pratar ni om betyg i skolan/på lektionerna?  

  

10.  Om du vill höja ditt betyg i SO/samhällskunskap vad ska du göra då?  

  

11.  Vem är det som sätter betyg?  

  

12.  Hur tycker du att det känns att få betyg?  

  

13.  Varför tror du att du får betyg?  

  

14.  Hur tror du att dina klasskompisar tycker att det känns att få betyg?  

  

15.  Vilka för- och nackdelar finns det med att få betyg?  

  

  


