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Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att undersöka hur vissa yrkesgrupper som arbetar i en 

gymnasiesärskola runt eleverna upplever betygssystemet som motivationsfaktor 

till elevers lärande och kunskapsutveckling. Under mina år i gymnasiesärskolan 

har jag diskuterat betygssystemets betydelse för eleverna både med personal och 

elever. Eftersom betygen i gymnasiesärskolan inte kan användas till att söka in på 

universitet eller högskola och det även finns begränsningar till vilka folkhögskolor 

eller yrkesutbildningar som de ger behörighet till så upplever många 

betygsystemet som ett dilemma. Som metod har kvalitativa metoder använts och 

som teoretiskt ramverk har jag valt att analysera resultatet utifrån lärande 

bedömning, samt utifrån den motivationspsykologiska teorin, teorin om 

självbestämmande. Resultatet visar att det finns svårigheter för lärare att 

tydliggöra målen så att eleverna förstår bedömningskriterierna och 

formuleringarna i kunskapskraven. Kunskapskraven används främst som 

planeringsunderlag för undervisande lärare. Resultatet visar att respondenterna 

upplever att betygssystemet är en låg motivationsfaktor till kunskapsutveckling 

och lärande för eleverna. Resultatet visar att en hög motivationsfaktor till 

kunskapsutveckling och lärande uppnås när eleverna får framåtsyftande feedback 

på sitt skolarbete och när det skapas goda relationer mellan elev och lärare. 

Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning ska ha fördjupande kunskaper i 
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bedömningsfrågor och betygssättning samt fördjupande kunskaper i barns och 

elevers lärande. Att utveckla arbetet med bedömningsfrågor och betygssättning så 

att eleverna förstår bedömningskriterierna och lärandemålen ingår i professionen 

som speciallärare. Om detta arbete kan underlättas genom att kunskapskriterierna 

och lärandemålen formuleras och tydliggörs redan i styrdokumenten så skulle det 

kunna vara en väg till att öka motivationen till kunskapsutveckling och lärandet 

för eleverna på gymnasiesärskolan. 

Ämnesord  
Bedömning, betyg, gymnasiesärskolan, kunskapsutveckling, lärande, motivation.  
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Abstract  
The purpose of this study is to examine how certain professional groups, working 

with students in a special needs upper secondary school, experience the grade 

system as a motivational factor for learning and knowledge development of the 

students.  During my years in special needs upper secondary school, I have 

discussed the merits of the grade system and its implications for students and 

teachers alike. Many experience the system as a dilemma since the grades cannot 

be used for applying to university or university colleges and as there are 

limitations to which folk high schools or vocational educations, they are 

qualifying for. The method used for this study has been qualitative interviews and 

I have chosen to analyze the results of assessments for learning and from 

motivation psychological theory, the theory of self- determination. The results 

show that it is difficult to formulate the evaluation criteria and the wording such 

that the students understand them. The knowledge requirements are first and 

foremost used as a tool for planning purposes for teachers. The results further 

show that a high level of motivation for knowledge development and learning is 

achieved by ensuring that students receive forward-looking feedback on their 

schoolwork and that good relations are developed between students and teachers. 

As a prospective special education teacher with focus on development disorders, I 

will have profound knowledge in matters of evaluation and grade setting and 

deepened knowledge of the learning of children and students.  
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1.Inledning  
I gymnasiesärskolans läroplan Gysär13 (Skolverket, 2013) står det att en av 

huvuduppgifterna är att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för att 

eleverna ska ta till sig och utveckla kunskap. Skolan ska aktivt främja att eleverna 

utvecklas till ansvarskännande människor som aktivt deltar och utvecklar 

yrkeslivet och samhällslivet. Utbildningen ska bidra till att eleverna får en allsidig 

utveckling. Enligt skollagen (SFS 2019:800) ska alla elever tillförsäkras en trygg 

och stödjande skolmiljö. I skollagen står det skrivet att alla barn och ungdomar 

har rätt till en god skolgång som utgår ifrån individens behov. Varje elev har rätt 

att få det stöd som individen behöver för att möjliggöra en maximal utveckling i 

sitt lärande, dvs. hänsyn ska tas till elever som är i behov av särskilt stöd. Skolan 

ska arbeta för att skapa en lärmiljö som främjar och möjliggör inlärning för alla 

elever. Att få feedback på sitt skolarbete är en av flera viktiga faktorer för att 

elever ska utvecklas i sitt lärande. När återkoppling ges till eleven bör huvudsyftet 

vara att beskriva styrkor och svagheter i elevens arbete. Lärare uppmanas att lyfta 

fram det som är bra och ge förslag på förbättring. (Skolverket, 2018).  I SFS 

2011:186 examensordningen för speciallärare står det bland annat att 

specialläraren ska ha fördjupade kunskaper i bedömningsfrågor och betygsättning 

samt fördjupade kunskaper i barns och elevers lärande beroende på vilken 

specialisering som valts att ha fördjupad kunskap i. Det som intresserar mig och 

det jag har som avsikt att undersöka närmare är hur vissa yrkesgrupper som 

arbetar inom gymnasiesärskolan upplever betygsystemet som motivationsfaktor 

till elevers lärande. Grunden till det är att jag under mina år inom 

gymnasiesärskolan många gånger har diskuterat med elever, lärare, elevassistenter 

och andra yrkesgrupper i verksamheten om betygsystemet i gymnasiesärskolan 

och betygens betydelse för eleverna. Det har jag gjort eftersom betygen i 

gymnasiesärskolan inte kan användas till att söka in på universitet eller högskola 

och det finns även en begränsning till vilka folkhögskolor och yrkesutbildningar 

de har behörighet till. Jag har haft samtal med elever som undrar vad det är för 
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mening med att försöka få ett godkänt betyg eller sträva efter ett högre betyg i 

olika ämnen. Frågor som: ”Jag kan ändå inte använda mitt betyg till något vettigt, 

varför ska jag då anstränga mig?” har gjort att jag vill undersöka detta närmare. 

De samtal jag har haft med lärare och elevassistenter på min skola gällande 

betygsystemet är att de upplever betygsystemet som ett dilemma.  

1.1 Syfte och frågeställningar. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur vissa yrkesgrupper som arbetar i en 

gymnasiesärskola runt eleverna upplever betygssystemet som motivationsfaktor 

till elevers lärande och kunskapsutveckling. 

 Frågeställningar: 

• Upplever yrkesgrupper som arbetar inom gymnasiesärskolan 

betygsystemet som motiverande, lärande och kunskapsutvecklande?  

• Vilka fördelar ser yrkesgrupperna med betygsystemet som 

motivationsfaktor till lärande och kunskapsutveckling? 

•  Vilka nackdelar ser yrkesgrupperna med betygsystemet som 

motivationsfaktor till lärande och kunskapsutveckling?  

1.2 Avgränsningar 
 
Studien avgränsas genom att jag intervjuar vissa yrkesgrupper, tre gymnasielärare, 

två specialpedagoger, två elevassistenter, en rektor och en syokonsulent, utifrån 

att det är yrkesgrupper som arbetar med eleverna på gymnasiesärskolan och som 

har kunskap om betygsystemet i gymnasiesärskolan. Studien är gjord på ett 

nationellt program i södra Sverige.  
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2. Bakgrund  
I detta avsnitt beskriver jag begrepp som är centrala i studien och som ska ge en 

djupare förståelse för syftet med studien. Studien har som avsikt att undersöka hur 

en personalgrupp som arbetar kring elever på en gymnasiesärskola i södra Sverige 

upplever betygsystemet som motivationsfaktor till lärande och 

kunskapsutveckling för eleverna.  

2.1 Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolans syfte och uppdrag är att den ska förbereda eleverna för 

yrkesverksamhet och eller fortsatta studier. Gymnasiesärskolan ska ge eleven 

möjlighet till personlig utveckling samt bidra till att eleven kan delta aktivt i 

samhället (Skolverket, 2022). I skollagen uttrycks det som följande:  
Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem 

anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och 

fortsatta studier för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i 

samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap 

och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra 

tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. (18 kap. 2§ och 2 stycket 

skollagen 2010:800).  

Vidare beskriver Skolverket att gymnasiesärskolan ska anpassa utbildningen 

för elever med utvecklingsstörning (Skolverket, 2022). Hemkommunens ansvar är 

att bedöma om sökande tillhör målgruppen. I de flesta fall kan de elever som gått 

grundsärskolan fortsätta direkt till gymnasiesärskolan men i vissa fall kan en 

komplettering av tidigare underlag behövas för att bedöma om eleven tillhör 

målgruppen för gymnasiesärskolan. De dokument som styr gymnasiesärskolan är 

skollagen (SFS 2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039), 

gymnasiesärskolans läroplan (GySär13), programmål samt ämnesplan. Skolverket 

beskriver vikten av att dokumenten hänger ihop och skapar en helhet som bidrar 

till en gemensam syn på gymnasiesärskolans utbildningssyfte samt att verksam 

personal inom gymnasiesärskolan känner till samtliga dokument (Skolverket, 

2022). Vidare beskriver Skolverket (2022) gymnasiesärskolans 

programuppbyggnad. Gymnasiesärskolan erbjuder nationella, individuella och 

specialutformade program. Det finns en del utbildningar som avviker från den 
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programstrukturen, som nationellt godkända idrottsutbildningar och särskilda 

varianter. Det finns nio nationella program som alla är yrkesinriktade och alla 

program är fyra år. Ämnen som är obligatoriska på de nationella programmen är 

engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, 

religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. 

Programmen har utöver de obligatoriska ämnena ett antal programgemensamma 

ämnen som ger utbildningen dess prägel. I gymnasiesärskolan har alla ämnen en 

ämnesplan som beskriver vad ämnet och kurserna innehåller. 

  De individuella programmen är till för elever som inte kan följa 

utbildningen på ett nationellt program. De individuella programmen innehåller 

följande ämnesområden: estetisk verksamhet, hem- och konsumentkunskap, idrott 

och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle, samt språk och kommunikation. 

2.2 Arbetsplatsförlagda lärandet (APL)  
På det nationella programmet ska det ingå 22 veckors praktik på en arbetsplats. 

Syftet är att eleven ska lära sig yrkeskunskaper, få lära sig yrkeskulturen, samt bli 

en del av gemenskapen på en arbetsplats. APL är en central del av utbildningen på 

de nationella programmen. Målet är att arbetsplatsen ska vara inom det 

yrkesområdet som programmet som eleven har valt innehåller, läser eleven 

exempelvis vård och omsorg bör praktikplatserna vara riktat till yrken inom de 

områdena (Skolverket, 2022). 

2.3 Betyg och bedömning i gymnasiesärskolan.  

 
Skolverket (2022) skriver följande angående betyg och bedömning i 

gymnasiesärskolan. Betyget ska spegla den kvalitet som elevens kunskap har vid 

betygsättningstiden. Som lärare krävs det att läraren utvärderar elevernas kunskap 

i förhållande till kunskapskraven när läraren sätter betyg. Kunskapskraven utgår 

från målen och det centrala innehållet i kursplanen. I gymnasiesärskolan får 

eleverna betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiesärskolearbetet. Efter att 

eleven avslutat ett nationellt eller individuellt program utfärdas ett 

gymnasiesärskolebevis. Betyg i en kurs ska sättas när undervisningstiden upphör 

och betygsättningen ska ske i anslutning till den tidpunkten. Betygsskalan har fem 
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steg: A, B, C, D och E. Betyget F används inte i gymnasiesärskolan. Vid 

betygsättning ska betygsättande lärare använda sig av all tillgänglig information 

om elevens kunskap. Denna information ska prövas mot kunskapskraven för att 

utmynna i ett betyg som bäst motsvarar elevens kunskap. Information om elevens 

kunskap kan samlas på många sätt, exempelvis genom klassrumsdiskussioner, 

filmer, laborationsrapporter, redovisningar och även sammanfattningar av 

enskilda bedömningsunderlag. De ska kunna kopplas till kunskapskraven för att 

användas som underlag vid betygsättningen.  

Gymnasiesärskolans program ger inte behörighet till att söka vidare till 

utbildningar som kräver gymnasieexamen. De individuella programmen är till för 

de elever som inte har förmåga att läsa på de nationella programmen (Skolverket, 

2022). I ett stödmaterial från Skolverket (2020) som avser att stödja lärares arbete 

med betyg och bedömning i grundsärskolan och gymnasiesärskolan står det att 

lärarens bedömningsarbete i särskolan är komplicerat och att det krävs en 

fingertoppskänsla mellan det summativa och det formativa bedömningsarbetet. 

Det som visar på att lärare har en stor utmaning framför sig när det gäller 

bedömning av elevers kunskapsutveckling. Studierna som stödmaterialet grundar 

sig på, visar att bedömningsarbetet i skolformen särskolan ofta handlar om att lösa 

dilemman och behov som uppstått när det skett olika läroplansreformer 

(Anderson, m.fl., 2016). Sammanfattningsvis så beskriver materialet att om 

läraren tolkar bedömningsarbetet utifrån ett summativt fokus och summativ 

funktion så suddas förhållanden mellan bedömning och undervisning ut men 

genom att använda formativ bedömning i högre grad så skapas det bättre 

förutsättningar för att elevernas lärande kan utvecklas (Skolverket, 2020).  

För att kartlägga och synliggöra var eleverna befinner sig i sitt lärande och 

anpassa undervisningen är Bedömning för lärande ett framgångsrikt redskap 

enligt Balan och Jönsson (2014). Det handlar om ett didaktiskt redskap som är till 

för både lärare och elev med syfte att utveckla lärande och undervisning. 

I deras kunskapsöversikt om bedömning för lärande så beskrivs fem centrala 

strategier för att stödja bedömning för lärande och det är följande: 
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• Att läraren arbetar med att förtydliga lärandemål och 

bedömningskriterier för eleven så eleven förstår målen och 

kriterierna. 

• Att läraren skapar situationer som gör lärandet synligt för eleven.  

• Att läraren arbetar med nyanserad och framåtriktad respons till 

eleverna. 

• Att läraren aktiverar eleverna som resurser för varandra, så kallad 

kamratrespons. 

• Att läraren aktiverar eleverna som ägare av den egna 

lärandeprocessen. 

  Balan och Jönsson (2014) menar att bedömning för lärande skapar positiva 

effekter för elevers lärande i skolan och att det i grunden handlar om att lära 

eleverna att lära sig samt öka deras motivation i skolan och i slutändan få eleven 

att prestera bättre (Balan & Jönsson 2014).  

Berthén (2020) beskriver problematiken och det komplexa med bedömning i 

särskolan i sin artikel, som även syftar till att vara ett diskussionsunderlag för 

lärare som arbetar med bedömning i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 

Lärare inom ämnesområde ska genomföra ett summativt skriftligt omdöme om 

eleverna och lärare inom ämnen ska betygsätta eleverna. Många lärare undervisar 

både i ämnen och i ämnesområdet. Förutsättningarna för bedömningsarbetet har 

förändrats över tid i samband med de olika läroplansreformerna. I den senaste 

läroplansreformen inom grundsärskolan (Lgrsär 11) och för gymnasiesärskolan 

(Gysär13) så ersattes betygskriterierna med kunskapskrav och under samma 

period så ändrades fokuset i undervisningsuppdraget och bedömningsuppdraget 

från omsorg och fostran till att fokus skall ligga på elevernas kunskapsutveckling. 

Det tar lång tid för lärare att bli förtrogna och säkra på nya läroplaner och ny 

terminologi. I samma artikel beskrivs skillnaden mellan bedömningsstödjande 

arbete och betygsstödjande arbete där författaren skriver att det handlar om hur 

läraren tolkar kunskapskraven. Kunskapskraven är verktyg för att sätta betyg eller 
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för att utforma ett omdöme men författaren menar att det många gånger har tolkats 

som mål för undervisningen. Det genomfördes en kartläggning 2015 som skulle 

kartlägga lärares kunskaper och behov av stöd för bedömningen och betygsättning 

av elever inom särskolan. Kartläggningen omfattade grundsärskolan, 

gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. Kartläggningen inkluderade 

både ämnen och ämnesområde. Det som framkom var att det fanns ett stort behov 

av utvecklingsarbete i både grundsärskolan och gymnasiesärskolan när det gäller 

arbete med bedömning. Sammanfattningsvis visade det att det som lärarna 

beskrev som vardagsbedömning inte skedde systematiskt och i 

dokumentationsform utan snarare intuitivt, vilket innebar att lärarnas 

bedömningskunskap i den här kartläggningen visade sig i hög grad vara 

individuell och situationsbunden. Vidare avslutar författaren med att studierna 

som hennes artikel bygger på visar att det finns en stor utmaning och ett stort 

arbete att genomföra när det gäller bedömning av elevers kunskapsutveckling 

(Berthén, 2020). 

2.4 Kunskapsutveckling och lärande. 

Angående kunskapsutveckling och lärande skriver Skolverket (2022) att i skolans 

undervisning ska det finnas en balans mellan fysisk, motorisk, social, emotionell 

och kognitiv utveckling. Att skapa balans i undervisningen så att eleven känner 

sig motiverad till lärande kräver att undervisningen är intressant, tillräckligt 

utmanande och anpassad. Skolinspektionen (2020) beskriver centrala delar som är 

avgörande för undervisningens kvalitet och elevers motivation till lärande. Dessa 

är en varierad målfokuserad undervisning som utgår från läroplanerna, ett aktivt 

lärarstöd, att eleverna utmanas utifrån varje elevs behov och förmåga och att 

eleverna görs delaktiga i undervisningen och i sitt eget lärande.   

Att eleverna känner sig trygga och utvecklar tillit och tro på sin egen 

förmåga ska eftersträvas. Skolan ska verka för att elevernas kunskap som de 

besitter och har erövrat utanför skolan utvecklas och fördjupas, då det är av vikt 

att synliggöra och ge elevers redan innehavda kunskap ett värde. Det finns dock 

kunskap som skolan är mer eller mindre ensam om att bidra med till elevers 

utveckling. Särskolan har samma ansvar som all annan skolverksamhet, dvs att 
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stödja elevernas kunskapsutveckling och förse dem med medel och strategier för 

att de så långt som möjligt ska kunna hantera sin omgivande miljö (Skolverket, 

2022).  

Alexandersson och Swärd (2015) beskriver fyra perspektiv på lärande som 

har haft stor betydelse för hur man ser på lärandet under olika tidsepoker och i 

olika samhällen. Gemensamt är att de har haft stort inflytande på skolan och hur 

undervisningen organiseras. Författarna poängterar att hur man förstår lärandet 

påverkar hur undervisningen organiseras. De fyra lärandeperspektiven är 

behaviorismen, det kognitiva perspektivet, pragmatismen och det sociokulturella 

perspektivet. I Behaviorismen ligger fokus på att ändra en individs beteende för 

att skapa ett gynnsamt lärande, genom positiv och negativ förstärkning. Som 

inlärningsmetod ser man repetition som ”lärandets moder” och eleven fylls på 

med kunskap, därav begreppet inlärning. Minnet och förmåga spelar en stor roll i 

detta lärandeperspektiv. Det kognitiva perspektivet utgår ifrån att lärandet sker i 

stadier och lärprocessen sker i relation till omvärlden. Lärandet ska anpassas efter 

det stadie individen är i och dess mognad. Lärandet utvecklas när individen löser 

ett problem och innehållet anpassas efter individens kognitiva utveckling. 

Pragmatismen utgår ifrån att individen lär sig genom att göra och handlar, agerar 

utifrån den rådande situation som hen befinner sig i. Lärande är en process som 

bygger på observationer, handlingar, begrepp och erfarenheter – det finns en stark 

relation mellan erfarenheter av verkligheten och utbildning. I det sociokulturella 

perspektivet så sker lärandet i samspel med andra och omvärlden, språket är ett 

centralt redskap och lärandet sker genom att individen får hjälp och stöttning av 

en individ som är kunnigare, det skapas en proximal lärandezon, betydande faktor 

för lärandet är att bygga på det individen är intresserad av (Alexandersson & 

Swärd, 2015). Vidare ställer författarna frågan om det finns något specifikt 

lärande för elever med intellektuell funktionsnedsättning eller om det helt enkelt 

handlar om mer eller mindre goda villkor för lärandet? Hur människor lär och 

kunskapsutveckling sker får förmodligen aldrig ett slutgiltigt svar menar 

författarna. Intressant för den här studien är deras resonemang kring bedömning 

som de benämner som ett centralt stöd i lärandeprocessen, bedömning av såväl 

elevens lärande som lärarens undervisning. Författarna menar att om bedömning 
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ska utveckla lärandet (för alla elever) måste det vara framåtsyftande. Likaså ska 

undervisningen blicka framåt och utgå ifrån den kartläggning och analys lärare 

gör i sitt dagliga arbete. Sammanfattningsvis menar författarna att det som förenar 

de olika teorier om lärande och framgångsfaktorer är lärarens förmåga att 

undervisa, kunna synliggöra det som eleven just nu ska lära. Viktigt är även att 

undersöka vad eleven redan kan och hur eleven lär utanför det formella lärandet 

(Alexandersson & Swärd, 2015).  

2.5 Motivation. 

Ordet motivation är ett latinskt ord ”movere” och betyder att röra på sig. 

Motivation är av stor vikt i inlärningssituationer och motivation är en viktig 

nyckel till elevers skolframgång. Thomson och Wery (2013) beskriver att 

motivationsgraden hos elever styrs av inre och yttre faktorer som exempelvis 

förväntningar på eleven, känslor som väcks vid framgång och misslyckande, 

psykisk och fysisk ansträngning, olika problem som eleven stöter på i och utanför 

skolan, bedömningssätt och återkoppling från läraren. Vidare beskriver författarna 

att motivation också styrs av hur eleven ser på sina förmågor, kompetenser och 

kunskaper och hur andra människor ser på elevens färdigheter. Ytterligare en 

faktor är rädslan att uppfattas som okunnig och oduglig. Thomson och Wery 

(2013) menar att motivation kan beskrivas som en process där människan tar 

ställning till om det är värt att anstränga sig för att klara av en uppgift eller nå ett 

mål satt i relation till hur stor sannolikhet det är att uppgiften eller målet kan 

uppnås framgångsrikt. 
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3. Tidigare forskning  

3.1 Inledning 
Jag har under sökningsförfarandet haft svårt att hitta relevanta artiklar och 

avhandlingar som inriktar sig på problemområdet betygsystemet i 

gymnasiesärskolan. Urvalet av tidigare forskning är avgränsat med sökord som 

gymnasiesärskolan, bedömning, betyg och motivation, vilka är grundbegreppen i 

min forskningsfråga. Valet av tidigare forskning i min studie utgår ifrån 

forskningsproblemet betyg och bedömning som motivationsfaktor för 

kunskapsutveckling och lärande. Den tidigare forskningen är betydande i 

tolkningen och diskussionen av mitt resultat och som Agnafors och Levinsson 

(2019) tar upp bidrar den till att skapa argumentation som är hållbar. Jag inleder 

med forskning som har som gemensam nämnare att de beskriver komplexitet med 

betygsättning i gymnasiesärskolan. Vidare tar jag upp forskning kring 

undervisning, kunskapsutveckling och lärande på särskolan. Efterföljande avsnitt 

handlar om bedömning för lärande och avslutningsvis beskriver jag forskning som 

tar upp motivationsfaktorer i lärandeprocesser och vad som kan vara bidragande 

faktorer till hög och låg motivation för elever i lärandeprocesser. 

3.2 Kunskapsutveckling och lärande i särskolan. 
Klang m.fl. (2019) studie är en del av ett större forskningsprojekt ”En särskild 

skola? Undervisning och lärande i särskolan. Syftet med studien är att försöka ta 

reda på lärarens uppfattning om sin undervisning för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. Forskarna gjorde en enkätundersökning där enkäten 

skickades ut till lärare i grundsärskolan, gymnasiesärskolan samt till lärare till 

elever med intellektuell funktionsnedsättning som är integrerade i grundskolan 

och gymnasiesärskolan. Forskarna fick svar från 254 lärare till elever med 

intellektuell funktionsnedsättning, integrerade i grundskola och 392 lärare till 

elever med intellektuell funktionsnedsättning i grundsärskola. Enkätens fokus var 

på lärarnas undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning och 

lärarens uppfattning om hur den undervisningen såg ut. När man jämförde de här 

två typerna av grupper, de som arbetade med elever i särskolan och de som 

arbetade med elever som var integrerade i grundskolan och gymnasiesärskolan så 
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fanns det skillnader i förväntan på eleverna och deras kunskapsutveckling. Det 

visade sig att lärarna i grundskolan uppgav högre förväntningar på elevers 

kunskapsutveckling än lärarna i grundsärskolan. Det skiljde sig bland annat i att 

lärarna i grundskolan fokuserade på och uppskattade att eleverna kunde 

argumentera, analysera och lösa problem medan lärarna i grundsärskolan 

fokuserade mer på elevernas sociala gemenskap och delaktighet och arbetade med 

att stödja kamratrelationer. Resultatet visade att lärarna i båda skolformerna 

arbetade i stort sett lika mycket med elevcentrerad respektive lärarcentrerad 

undervisning. Lärarna i båda skoltyperna använde klassrumsdialoger och 

grupparbete, som utgör elevcentrerad undervisning och som lärarcentrerad 

undervisning så använde lärarna sig som modell och erbjöd förklaringar. 

Forskarna poängterar att studiens resultat ska tolkas med försiktighet då resultatet 

kan bero på skillnader mellan elever med intellektuell funktionsnedsättning och då 

metodinsamlingen var datainsamling i form av skattningar och inte av 

observationer av lärarens undervisning. 

Klefbeck (2022) har i sin avhandling utgått från lärarnas strategier i 

lärandesituationer i särskolan. Inledningsvis i avhandlingen skriver författaren att 

trots krav på specificerad lärarbehörighet i särskolan, där läraren ska ha en 

påbyggnadsutbildning inom specialpedagogik, så visar en inspektion gjord av 

Skolverket (2021) att det inte går att säkerställa att elever inom särskolan ges 

utrymmet till kunskapsutveckling så långt som det är möjligt. Kartläggningen 

visar även att det finns en osäkerhet i hur lärarna ska planera undervisningen för 

att uppfatta elevernas kunskapsnivå. Författaren menar att en av orsakerna till 

kartläggningens utfall kan bero på den begränsade forskningen om 

lektionsutveckling inom särskolan. Forskaren är tydlig i sitt budskap om att det 

krävs mer forskning kring hur man kan utveckla lärares pedagogiska och 

didaktiska skicklighet i särskolan så att man kan möta elevernas lärandebehov på 

bästa sätt och ge eleverna bästa möjliga kunskapsutveckling.  Klefbecks 

avhandling fokuserar på lärarnas lektionsutveckling, genom en modell som 

forskaren kallar ”lesson study”. I stället för att lärarna ensamplanerar som 

traditionellt oftast är vanligast så planeras lektionen tillsammans med kollegorna 

och bygger på ett kollegialt samarbete. Vidare beskriver författaren att lesson 
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studie- modellen gav forskaren data till studien och samtidigt gav lärarna 

skolutveckling. Studiens resultat visar bland annat på faktorer som är särskilt 

betydelsefull för utveckling av elevers delaktighet och kunskapsutveckling och 

det var följande faktorer:  
• ”Kollaborativt arbete - lärarna delar sina erfarenheter av eleverna och deras kunnande 

med varandra. 

• Tydligt och avgränsat fokus på elevernas undervisningsdelaktighet i utvecklingsarbetet. 

• Distansering till den egna undervisningsverksamheten genom kollegial, videobaserad 

kritisk granskning av densamma. 

• Strukturerade observationer och analyser av hur lektionsaktiviteterna påverkar elevernas 

lärande. 

• Förändrad uppmärksamhet, från att uppmärksamma elevbeteenden, till att identifiera 

behov, utveckling och lärande. 

• Kontinuitet i utvecklingsarbetet över tid.” 

(Klefebeck, 2022 sid 99-106) 
 

3.3 Betyg och bedömning i särskolan 

Mineur (2013) beskriver i sin avhandling komplexiteten med betygsättning och 

bedömning av elever med utvecklingsstörning i skolformen särskolan. Syftet med 

avhandlingen är att öka kunskapen om elevers erfarenheter och 

skolformstillhörighet i gymnasiesärskolan. Det är kontexten av att gå i 

gymnasiesärskolan som studien tar utgångspunkt i, inte elevers enskilda 

svårigheter. Författaren vill tillföra kunskap om elevernas relation till organisering 

och innehåll av gymnasiesärskolan. Genom att undersöka elevers erfarenhet av 

gymnasiesärskolan ökar förståelsen för att skapa en skolmiljö som utgår ifrån 

elevernas perspektiv. Ett delsyfte med avhandlingen var att beskriva hur 

verksamheter är organiserade i gymnasiesärskolan. Metoderna som använts är 

kvantitativ datainsamling. Urvalet för den kvantitativa datainsamlingen bestod av 

271 gymnasieskolor som bedrev gymnasiesärskola. Frågeformuläret var riktat till 

de som var ansvariga för gymnasiesärskolan.  Den kvalitativa undersökningen 
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gjordes på sex olika skolor med en geografisk spridning och variation i deras 

organisation. Enligt Minuer (2013) är eleverna medvetna om att deras 

gymnasieutbildning och betyg inte ger behörighet till vidare studier och att 

flertalet av eleverna känner en kluvenhet till sina studier på gymnasiesärskolan. 

Det komplexa i studiens resultat är enligt författaren att eleverna känner en 

trygghet i gymnasiesärskolan men även en osäkerhet i att tillhöra denna skolform. 

Detta synliggör också skolformens komplexitet. Vidare beskriver författaren att 

det kan skönjas en viss skolkultur inom gymnasiesärskolan trots att 

verksamheterna är organiserade på olika sätt. Vidare beskriver författaren att som 

väntat går det inte att skildra erfarenheter av att vara gymnasiesärskolelev med 

några enkla beskrivningar, vilket tydligt visar exempel på skolformens 

komplexitet. Ineland och Silfvers (2018) studie har som syfte att kartlägga lärares 

och pedagogers erfarenheter och synsätt på betygsättning i grundsärskolan och 

grundskolan av elever med utvecklingsstörning. Studien ingår i ett större 

forskningsprojekt som studerar organisatoriska villkor för arbetet med personer 

med utvecklingsstörning. Metoden som författarna har använt är två enkätfrågor 

som skickats ut och besvarats av 115 lärare och pedagoger. En fråga var öppen 

och en fråga var standardiserad. På den öppna frågan bads informanterna om att 

beskriva och redogöra för vilka utmaningar som de upplever i bedömning och 

betygssättning av elever med utvecklingsstörning. Resultatet visar bland annat att 

betygssättning har relativt svagt stöd bland lärare och pedagoger och den påvisar 

en kluvenhet bland informanterna. Vidare beskriver författarna elevernas 

svårigheter med att förstå betygen och dess betydelse och sambandet mellan 

prestation, insats och betyg. Resultatet visar också att de kognitiva 

funktionsnedsättningarna bland eleverna är så stora att oavsett elevernas insats så 

når man inte upp till de lägsta betygskriterierna (Ineland & Silfver, 2018). Guskey 

och Jung (2009) beskriver en 5-stegsprocess för att underlätta betygssättningen för 

lärare som har elever med funktionsnedsättning i en standardbaserad 

klassrumsmiljö. Syftet med denna femstegsprocess är att kunna ge rättvisa, 

korrekta och meningsfulla betyg till elever med funktionsnedsättningar. Det 

författarna påvisar är att när det saknas specifika policyer eller rekommendationer 
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för bedömning och betygssättning så tillämpas informella och individuella 

betygsanpassningar (Guskey & Jung, 2009).  

Standard-based grading innebär att man plockar ut vissa delar ur ett ämne 

för bedömning. Författarna menar att det ger en mer detaljerad information om 

hur eleverna ligger till kunskapsmässigt. Vidare menar Guskey och Jung (2009) 

att pedagoger på alla nivåer behöver tydlig och specifik vägledning för att bedöma 

elever med funktionsnedsättning.  

3.4 Bedömning för lärande.   

Lohman (2008) redogör för vad engelsk forskning har kommit fram till gällande 

vad som är betydande när elever ska utvecklas och förbättra sitt skolresultat. De 

betydande faktorerna är lärarens förhållningsätt till betyg och bedömning, att 

läraren utgår ifrån eleven och har ett framåtsyftande förhållningsätt med 

utgångspunkt i att eleven kan och vill lära sig. Vidare beskriver Lohman (2008) 

betydelsen av samtal och återkoppling med eleven, att diskutera 

bedömningskriterierna och ämnets karaktär med eleven för att skapa delaktighet 

och få en förståelse för vad som krävs. Något som Anderson och Östlund (2017) 

bekräftar och beskriver är att möjligheten att utöva inflytande över sin egen 

lärprocess ökar delaktigheten. Återkoppling under hela lärandeprocessen är viktigt 

samt att ge eleven strategier, delmål samt strävansmål som är realistiska och 

uppnåbara men också delmål och mål som är lite mer utmanade. En betydande 

faktor i återkopplingen är att lyssna till eleven och ge denne tid till att återkoppla. 

Deras studie visar att om du som lärare intar en något mer avvaktande roll i 

lärandesituationer så ökar det kamratlärandet. (Anderson & Östlund, 2017).  

Lohman (2008) tar upp vikten av att betona att det inte är prestationen i sig 

som är det primära utan elevens lärande. Detta är speciellt viktigt för elever som 

har svårt med sitt skolarbete. Läraren bör fokusera på uppgifter som är tillräckligt 

utmanade och som skapar mening för eleven. I undervisningssituationen så ska 

målen vara av kvalitativ karaktär. De ska utvärderas kontinuerligt och den sociala 

aspekten ska vara tongivande i processen där eleverna lär av varandra. Samtalet 

mellan lärare och elev är där det sker en interaktion och där läraren skapar sig en 

förståelse om elevens kunskaper så att läraren kan utforma anpassningar och 

förstå och bedöma elevers kunskaper om lärandet (Lohman, 2008). På liknade sätt 
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som Lohman (2008) skriver Jönsson (2017a) om hur man kan använda lärande 

bedömning med syftet att underlätta elevens lärande och kunskapsutveckling. Att 

arbeta med summativ bedömning i för stor utsträckning, genom att exempelvis ha 

fokus på prov och betyg menar författaren kan utmynna i negativa lärstrategier för 

eleven, som exempelvis ytinlärning. Elever med svaga studieprestationer ger ofta 

upp om man som lärare fokuserar för mycket på prov och betyg då de inte tror att 

de kan lyckas med sitt skolarbete. Det har också visat sig att elevers motivation 

till lärande sviktar om man lägger för stort fokus vid prov och betyg (Jönsson, 

2017a). Att stödja elevens lärande genom att använda den information läraren har 

tillgodosett sig genom olika bedömningar kallas formativ bedömning. Lärande 

bedömning beskriver fem nyckelstrategier som är centrala i den formativa 

bedömningen, vilka är att synliggöra lärandet, tydliggöra målen, ge 

framåtsyftande feedback, arbeta med att eleverna är lär-resurser för varandra samt 

att arbeta medvetet mot att elever äger sitt eget lärande. Att som lärare utgå från 

ett formativt förhållningsätt till bedömning handlar om att som lärare ta 

utgångspunkt i var eleven befinner sig, var eleven ska och hur den ska komma dit 

i förhållande till lärandemålen (Jönsson, 2017a). Balan och Jönsson (2014) 

presenterar i sin kunskapsöversikt om bedömning för lärande att tidsperspektivet 

är en avgörande faktor till varför inte undervisande lärare och pedagoger använder 

sig av lärande bedömning i grundskolan. De upplever att tiden inte räcker till och 

att lärarna upplever det som tveksamt att involvera eleverna i bedömningsarbetet. 

De beskriver även att vissa elever har en ambivalent inställning till formativ 

bedömning, framför allt gäller det högpresterande elever som har en studieteknik 

som utantillinlärning av faktakunskap inför prov.  

I Hirsh och Lindbergs (2015) forskningsöversikt kartläggs och redovisas 

forskningsläget i Sverige och internationellt med fokus på 2000-talets formativa 

bedömning i grundskolan eller motsvarande skolform. Kritiken som framkommer 

kring formativ bedömning är att det beskrivs på ett teoretiskt förenklat sätt och att 

det inte tas hänsyn till det sammanhang som ramar in undervisningen. Vidare 

skriver författaren att allt fler menar att formativ bedömning ska ses som en 

kontextbunden social praktik. Med det menas att det är kopplat till 

sammanhanget, så det går inte att förvänta sig samma resultat i ett annat 
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sammanhang. Författaren beskriver hur det förs en diskussion mellan forskare om 

hur relationen mellan formativ bedömning och summativ bedömning ska förstås, 

där forskare verkar vara överens om att skillnaden fyller en funktion. Både 

formativ och summativ behövs, men det handlar om att tydliggöra 

bedömningarnas olika syften. Vidare skriver författaren att fler forskare menar att 

den uppdelning av bedömning som har skett är olycklig och att det ska arbetas för 

att harmonisera syftena. Hotet mot formativt klassrumsarbete verkar vara externa 

krav på mätbar kunskap i skolan där det viktigaste blir att elevernas kunskap 

frekvent ska testas och att det finns en tendens till att det formativa arbetet riktas 

mot att höja resultat på externa tester och inte på att utveckla lärande (Hirsh & 

Lindberg, 2015). 

3.5 Motivationsfaktorer för elever i lärandeprocessen 

Thomson och Wery (2013) menar att om elever upplever att deras deltagande i en 

lärandeprocess utmynnar i att de blir bekräftade i sitt kunnande både av sig själva 

och andra så ökar motivationen till att delta i lärandeprocessen. Det skulle då 

innebära att om elevernas löser ett problem eller uppnår olika uppsatta mål 

lyckosamt påverkas deras motivationsgrad. Detta påverkas i sin tur av den 

lärmiljö eleven är i men även uppgiftens karaktär, elevens mående, elevens 

självbild och tron på sin förmåga att klara av uppgiften, samt erfarenhet av 

liknande uppgifter och relationer till andra.  

3.6 Inre och yttre motivation 
Motivationsfrämjande insatser brukar utgå ifrån begrepp som yttre och inre 

motivation. Man delar in dem i en teoretisk klassificering men de är inte statiska 

utan människors motivation är komplex och individen rör sig mellan inre och yttre 

motivation. Thomson och Wery (2013) beskriver att inre motivation handlar om 

personens egen drivkraft och vilja att undersöka och upptäcka nya saker eller 

medverka i olika sysselsättningar för sakens skull. Har eleven en utvecklad inre 

motivation så menar författarna att de inte i lika stor utsträckning har behov av 

belöningssystem eller specifika intresseväckande uppgifter för att utföra en 

uppgift. Vidare menar författarna att de eleverna vågar utmana sig och pröva nya 
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saker även om de är svåra och obekanta samt att om man drivs av inre motivation 

så bibehåller man kunskapen bättre (Thomson & Wery, 2013). Yttre motivation 

beskriver de som belöningsprocesser i form av uppmuntran från andra personer 

som exempelvis betyg, beröm eller konkreta materiella ting. Det riktas kritik mot 

alltför stark inriktning på yttre motivation då det kan liknas med mutor samt att 

fokus på yttre motivation gör att den inre motivationen försvagas och på så sätt 

även drivkraften att nå målet. Forskarna rekommenderar att arbeta aktivt med att 

stödja och stimulera elevers inre motivation (Thomson & Wery, 2013). 

3.7 Låg motivation 

Elever som upplevs ha låg motivation har många gånger en rad misslyckade 

försök bakom sig och en dålig självbild och självkänsla i förhållande till 

kunskapsinhämtning. Det har visat sig, enligt Thomson och Wery (2013), att de 

många gånger fått negativ feedback om deras duglighet och personlighetsdrag. 

Detta kan leda till att eleven har hög skolfrånvaro, koncentrationsproblematik och 

ibland ett utåtagerande beteende i skolan.  

3.8 Hög motivation 

Thomson och Weary (2013) sammanfattar några konkreta råd till lärare för att öka 

elevers motivation och skapa bättre förutsättningar för elevers lärande. Tro på 

elevens förmåga och potential och var medveten om att din relation med eleven 

påverkar elevens inställning till skolan och lärandet. Möt eleven där den befinner 

sig just nu, förmedla till eleven att du har höga men realistiska förväntningar på 

eleven. Ibland kan du behöva börja med små lite enklare mål som du är säker på 

att eleven kan uppnå. Ge individanpassade uppgifter så att eleven förstår att det 

kan och att de är kompetenta. När eleven lyckas så ökar motivationen. Gör eleven 

delaktig i sin planering av vad hen ska uppnå, dela upp målet i mindre delmål så 

det blir hanterbart för eleven. Detta möjliggör och skapar en känsla av delaktighet 

och kontroll som i sin tur gör att eleven känner sig mer kompetent. Skapa en 

lärandemiljö där eleven jämför sig med sig själv och inte med andra 

klasskamrater. Självvärdering stärker elevens motivation till att ta ansvar för sitt 

eget lärande. Skapa ett samband mellan skolans uppgifter och samhället utanför 
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skolan. Om eleven kan se ett samband mellan en uppgift i skolan och världen så 

kan det bidra till att elevens inre motivation ökar. Det är viktigt att även de 

rutinmässiga uppgifterna är intressanta och spännande. När eleven lyckas med 

sina prestationer så behöver det berömmas och uppmärksammas, men feedbacken 

och berömmet måste var riktat till ett specifikt mål och vara konkret. Tillika visar  

Nyborgs (2011) observationsstudie på hur lärare använder motiverande yttrande i 

kommunikation till elever med inlärningssvårigheter i specialundervisning i en 

norsk grundskola. Termen motiverande yttrande syftar till att beskriva hur lärare 

använde yttrande för att öka elevers förväntan om framgång till skoluppgifter. 

Metoden som Nyborg använde sig av var videoinspelningar av lärare som 

bedömdes vara skickliga i att motivera elever. Det framkom att det som lärarna 

använde sig av för att förbättra elevernas förväntningar på framgång i ett ämne 

och motivera eleven, kan grupperas i sex kategorier: ämnesbejakande beröm, 

ämnesorienterat beteendeberöm, ämnesdetaljerat beröm, befintlig kunskap, 

elevbetoning och positiv förstärkning. För att öka elevernas uppgiftsvärde (tron på 

hur de skulle klara av en uppgift) så använde sig lärarna av sju kategorier: 

elevmedverkan, val, motivering, entusiasm, förringande av svårighetsgrad, positiv 

förstärkning av elevens ”värde” och belöning. Författaren menar att användningen 

av dessa kategorier kan främja motivation och öka lärande hos elever med 

inlärningssvårigheter. 
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4. Teoretisk förankring  
 
I detta avsnitt redovisas vilka teorier som använts i tolkning av empirin. När jag 

bearbetade resultatet så uppenbarades det att respondenterna resonerade kring 

undervisning, lärande och bedömning. Tillsammans med respondenternas 

resonemang kring deras upplevelse av betygssystemet som motivationsfaktor till 

elevers kunskapsutveckling och lärande gjorde jag valet att tolka resultatet utifrån 

Jönssons (2017a) Lärande bedömning, detta då bedömningskriterierna och 

lärandemålen är centrala i min studie samt utifrån den motivationspykologiska 

teorin självbestämmandeteorin. Det gör jag eftersom syftet med studien är att 

undersöka om betygsystemet upplevs vara en motivationsfaktor till elevernas 

kunskapsutveckling och lärande. Valet av att använda mig av lärande bedömning 

som didaktisk teori för att analysera delar av resultatet bygger på bland annat 

Nilholms (2016) resonemang kring examensarbeten som bygger på intervjuer som 

riktas mot respondenternas upplevelse eller uppfattning om någon företeelse. När 

intresset handlar om variationer och olikheterna i svaren, så teoretiserar forskaren 

det subjektiva. Genom att analysera det subjektiva i exempelvis lärares 

upplevelser om kunskapsinnehåll eller betygsystem så kan den subjektiva teorin 

vara en form av didaktisk teori. Didaktisk teori eller undervisningslära som det 

även kallas handlar om hur undervisningen ska bedrivas på det mest gångbara 

sättet (Nilholm, 2016). Lärande bedömning är en didaktisk modell för att utveckla 

det formativa arbetet med bedömning en modell, ett redskap för att optimera 

undervisningsläran kring formativ bedömning. Min uppfattning är att den fungerar 

som ett analysredskap i den teoretiska tolkningen av min studie.  

4.1 Lärande bedömning. 
Lärande bedömning är grundad på teorier om lärande, forskning samt beprövad 

erfarenhet om elevers lärande och lärprocesser. 

 
Lärande bedömning bygger på flertalet teoretiskt grundade strategier om 

elevens lärande och lärandeprocesser samt en rad instrument och tekniker 

som beprövats systematiskt och utvärderats i flera vetenskapliga studier. 

(Balan & Jönsson. 2014 s. 5) 
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Lärandeteorier och undervisningsteorier är inte samma sak men de är beroende av 

varandra. Att skapa teorier om undervisning utan att förstå hur människor lär sig 

är omöjligt menar Jönsson (2017b). Jönsson (2017a) beskriver att begreppet 

lärande bedömning används som bedömning för lärandet och inte av lärandet, det 

utgår från formativ bedömning. Det centrala i formativ bedömning är att de ska 

stödja elevens fortsatta lärande. Lärande bedömning utgår ifrån fem centrala 

nyckelstrategier som används för att kartlägga och synliggöra var eleverna 

befinner sig utifrån lärandemålen och anpassa undervisningen utifrån målen och 

bedömningskriterierna. Fokus i arbetet med lärande bedömning är att utgå ifrån 

var eleven ska sätta sitt lärande i förhållande till målen, var eleven befinner sig i 

sitt lärande i förhållande till målen samt hur eleven bäst kan uppnå målen. Syftet 

med lärande bedömning blir således både en utvärdering av undervisningen och 

undervisningens utvecklingsmöjligheter samt en utvärdering och främjande av 

elevens lärande. Lärande bedömning utgår från ett formativt förhållningssätt 

(Jönsson 2017a). Jag presenterar de fem nyckelstrategierna i nedanstående tabell 

och sammanfattar kort innebörden i dem. 

Centrala nyckelstrategier. 

Strategi. Innebörd. 
Synliggöra lärandet. Skapa situationer som synliggör hur 

eleven lär. Hjälp eleven att se var den 
befinner sig i sin lärandeprocess. 
Använd den informationen som lärare 
för att anpassa undervisningen. För att 
anpassa undervisningen till eleven 
behöver du som lärare observera 
lärandet och visa eleven det genom att 
medvetandegöra eleven om vilka 
lärstrategier den har. 

Tydliggöra målen. 

 

Förtydliga och förstå lärandemål och 
bedömningskriterier så eleverna vet 
var de är på väg och utifrån vilka 
kriterier de blir bedömda på.  
Om eleverna förstår ”språket” som 
lärare och pedagoger brukar så blir 
kommunikationen tydlig och skapar 
ett gemensamt forum för diskussion. 
Detta är speciellt viktigt för elever 
som lyckas mindre väl i sitt 
skolarbete. 
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Ge framåtsyftande feedback. Feedback på skolarbetet/uppgiften så 
fort som möjligt. Den ska vara positiv 
och gärna åtföljas av en skriftlig 
förklaring med ett exempel. För att 
eleven ska kunna använda 
återkopplingen till något konkret 
framåtsyftande så bör den få möjlighet 
till att omarbeta sin uppgift. 
Feedbacken måste även ges i delmål 
och i ett långsiktigt perspektiv. Håll 
isär summativ och formativ 
bedömning. 

Aktivera eleverna som lär-resurser för 
varandra–kamratrespons. 

Låt eleverna aktivt hjälpa varandra i 
klassrummet genom att ge respons på 
ett eller delar av varandras arbete. Det 
är inte en summativ bedömning eleven 
ska utföra utan eleven ger synpunkter 
på varandras arbete, naturligtvis med 
stöttning av läraren. 
Kamratbedömning handlar om att 
eleven tydligare utgår ifrån 
bedömningskriterierna när eleven ska 
bedöma en annan elevs arbete. Att så 
tydligt arbeta med 
bedömningskriterierna ger ytterligare 
en parameter till förståelse för 
eleverna. 
 

Medvetet arbeta mot att eleven ska äga 
sitt lärande. 

Att medvetandegöra eleven om sin 
lärprocess och hjälpa den att äga sitt 
lärande skapar en självständighet hos 
eleven som gör att den kan ta ett större 
ansvar för sitt lärande. 

 

4.2 Självbestämmandeteorin 
En av de svåraste och mest utmanade situationerna i undervisningssituationer är 

att motivera eleverna. För att en elev ska lära sig något så krävs det att de är 

involverade i lärprocessen kognitivt och känslomässigt och det är förståeligt att 

det finns en mängd teorier om vad motivation är och hur det kan användas i 

undervisningssituationer (Jungert, 2014). Många av dessa teorier skiljer på yttre 

och inre motivation som tidigare har beskrivits i avsnittet tidigare forskning.  

Självbestämmandeteorin (self-determination theory- SDT) är en omfattande 
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motivationsteori som bygger på att individen är aktiv och söker kunskap utifrån en 

inre egen vilja och förutsättningar, vilket gör den inre motivationen central i 

denna teori menar Deci och Ryan (2000). Självbestämmandeteorin är en teori som 

såväl teoretiskt som praktiskt belyser hur lärare kan stödja elever för att öka deras 

inre motivation (Jungert, 2014). Vidare menar Jungert att självbestämmandeteorin 

visar att inre motivation hos elever i de flesta fall är att föredra framför yttre 

motivation. 

Deci och Ryan (2000) delar in sin teori i tre delar utifrån att människor har 

tre grundläggande behov, vilka är kompetens, självbestämmande och tillhörighet. 

Om man skulle överföra dessa till skolans värld så skulle det innebära att, för att 

elever ska känna inre studiemotivation så bör alla tre komponenter vara 

tillgodosedda (Jungert, 2014). Kompetensbehovet tillgodoses genom att eleverna 

utvecklas i skolarbetet medan samhörighetsbehovet utvecklas genom att eleverna 

har goda meningsfulla relationer till sina lärare och skolkamrater. 

Självbestämmande utvecklas utifrån att de är delaktiga som elever i att välja 

skoluppgifter, exempelvis vilken bok de vill läsa eller hur eleverna ska lösa en 

uppgift. Tillgodoses inte dessa behov så finns det en risk att eleverna gör sina 

skoluppgifter på grund av internt tryck såsom skuld eller externt tryck såsom krav 

från läraren (Jungert, 2014). Deci och Ryan (2000) menar att den högsta graden av 

inre motivation kommer när en individ tycker att en uppgift är rolig och givande i 

sig. Deci och Ryan (2000) menar att de i sina undersökningar funnit att 

förhållanden som stöder behovet av självbestämmande och kompetens på ett 

tillförlitligt sätt underlättade den inre motivationen medan förhållanden som 

kontrollerade behovet av självbestämmande och kompetens hindrade inre 

motivation. Dessutom har de i sina underökningar sett betydelsen av meningsfulla 

sociala sammanhang för att öka motivationen. De menar att det sistnämnda är ett 

viktigt fynd för de individer som vill framkalla engagemang, ansträngning och 

prestation hos andra människor (Deci & Ryan, 2000). 

4.3 Teoretiska analysbegrepp 

De teoretiska analysbegreppen som jag kommer använda mig av i studien är de 

fem centrala nyckelstrategierna i lärande bedömning som är, synliggör lärandet, 

tydliggör målen, ge framåtsyftande feedback, aktivera elever som lärresurser för 
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varandra, samt medvetet arbeta mot att eleven ska äga sitt eget lärande. Jag 

kommer även använda mig av de tre grundläggande begreppen i 

självbestämmandeteorin, dvs. kompetensbehovet, självbestämmandebehovet och 

tillhörighetsbehovet. De fem nyckelstrategierna i lärande bedömning ska hjälpa 

mig få syn på och rama in respondenternas upplevelse kring arbetet med betyg 

och bedömning tillsammans med de tre grundläggande behoven i 

självbestämmandeteorin som huvudsakligen ska vara det teoretiska ramverket 

kring respondenternas upplevelses av betygsystemet som motivationsfaktor till 

elevernas lärande och kunskapsutveckling. 
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5. Metod 
Mitt syfte var att undersöka en upplevelse och enligt Bryman (2011) så är det 

möjligt i den kvalitativa intervjun. Frågeställningarna är mer generella och 

intresserade av intervjupersonens upplevelser, dvs. jag var intresserad av 

intervjupersonens perspektiv. Det är enligt Bryman (2011) eftersträvansvärt att 

låta intervjun vara levande och ta sig i olika riktningar då forskaren vill undersöka 

vad intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt.  

5.1 Metodval 

Som metod har jag valt kvalitativa intervjuer eftersom mitt syfte med denna studie 

är att undersöka hur vissa yrkesgrupper som arbetar i en gymnasiesärskola runt 

eleverna upplever betygssystemet som motivationsfaktor till elevers lärande och 

kunskapsutveckling.  Eftersom intervjuerna i studien är ett samspel där personerna 

utbyter synpunkter om ett ämne som har en gemensam beröringspunkt valde jag 

kvalitativa intervjuer då jag eftersträvade ett samtal utifrån en gemensam 

beröringspunkt (Kvale & Brinkmann, 2014). 

5:2 Urval   

Undersökningsgruppen bestod av en skolledare, en syokonsulent, två 

specialpedagoger, två elevassistenter samt tre gymnasielärare, totalt nio 

respondenter. Jag ville få en tvärfacklig syn på upplevelsen av betyg som 

motivationsfaktorer för eleverna på gymnasiesärskolan. Därför har jag gjort detta 

urval. Dessa professioner finns nära eleverna på gymnasiesärskolan dagligdags, 

undervisande lärare och elevassistenter i högre grad än skolledare, syokonsulent 

och specialpedagoger, men alla respondenterna är delaktiga i elevernas 

kunskapsutveckling.  

5.3 Pilotstudie 

Jag gjorde en pilotundersökning för att minimera risken för att mina frågor skulle 

vara svåra att förstå eller obekväma. Det var viktigt att frågorna inte var oklara 

men samtidigt öppna. Detta för att intervjuerna skulle vara så levande som 

möjligt. Bryman (2011) beskriver att den kvalitativa intervjun tar olika riktningar 
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då forskaren är intresserad av respondentens upplevelse. Svaret på min pilotstudie 

var att respondentens uppfattning var att frågemallen fungerade bra. Hen svarade 

kortfattat på alla frågor i pilotstudien men återkopplade att svaren gick att 

utveckla. Utifrån det svaret valde jag att ha kvar mina intervjufrågor.  

5.4 Genomförande 

Jag har skickat ut missivbrev via mejl (Bilaga 1) till samtliga respondenter, åtta av 

dem arbetar på gymnasiesärskolor och en av dem arbetar i kommunens 

elevhälsoteam. Jag skickade med intervjufrågorna (Bilaga 2) i mejlet med 

missivbrevet och bokade även tid med respondenterna via mejl. Jag har genomfört 

åtta av intervjuerna på informanternas arbetsplats och en intervju på länk på grund 

av sjukdom. Miljön för intervjun har varit avskild. Jag avsatte 60 min till intervjun 

vilket jag upplevde var tillräckligt med tid för att jag som intervjuare hade 

möjlighet att ställa uppföljningsfrågor och sonderingsfrågor, vilket i sin tur gav 

respondenterna möjlighet att utveckla sina svar. Intervjuerna tog cirka 30 min så 

jag hade avsatt gott om tid.  Kvale (1997) har formulerat kriterier för en 

framgångsrik intervjuare som jag läste igenom innan intervjuerna. (Bilaga 3). De 

intervjuerna som skedde fysiskt spelade jag in på min telefon. Den intervjun som 

skedde i Google meet spelades in i google meet. Google meet är Googles verktyg 

för videomöten. Bryman (2011) beskriver fördelarna med att spela in intervjuerna 

och hur de underlättar analysen av vad respondenterna sagt. Exempelvis så har 

forskaren möjlighet och tillgång till att gå igenom materialet vid ett flertal 

tillfällen. Det bidrar till att förbättra minnet som av naturliga skäl till viss del är 

begränsat och man kan kontrollera sina tolkningar av svaren. 

5.5 Bearbetning/Analysmetod 

Jag har bearbetat materialet genom att först transkribera intervjuerna. Bryman 

(2011) beskriver vikten av att transkribera så tidigt som möjligt. Jag har lyssnat 

igenom intervjuerna vid flera tillfällen både i samband med transkriberingen men 

även när jag sammanfattade resultatet. Transkriberingen har genomförts med hjälp 

av word online. Transkriberingsfunktionen konverterar tal till en texttranskription. 

Genom att använda word online kunde jag samtidigt som intervjuerna 
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transkriberades aktivt lyssna och börja processen med att tematisera empirin 

utifrån tematisk analys. Bryman (2011) beskriver tematisk analys som en modell 

man använder sig av och som härstammar från narrativ analys. Narrativ analys är 

framtagen för empiri som beskriver människors upplevelser där personer berättar om 

det som händer och sker utifrån deras upplevelse. I tematisk analys letar man efter 

mönster, exempelvis efter likheter och skillnader. Jag tematiserar svaren utifrån 

följande teman, tre av dem var centrala intervjufrågor och två av dem växte fram 

under insamling av empirin och bearbetning av resultatet. 

• Arbetet med betyg och bedömning i gymnasiesärskolan  

• Betyg som motivationsfaktor till lärande och kunskapsutveckling 

• Erfarenhet av elevernas resonemang kring sina slutbetyg  

• Alternativ till betygsystemet 

• Betygsystemets betydelse för undervisande lärare 

 

När jag transkriberade och lyssnade genom intervjuerna så resonerade samtliga 

respondenter om ett alternativ till dagens betygsystem samt betygsystemets betydelse 

för undervisande lärare. Därför valde jag att ha med dem som ett tema. Enligt Bryman 

(2011) är en tematisk analys indelad i olika moment och därför möjlig att anpassa 

fram och tillbaka och det är möjligt att teman ändrar sig under arbetets gång. 

Resultatet kommer redovisas i de fem olika teman som beskrivits ovan. 

5.6 Studiens trovärdighet 

Att göra en kvantitativ undersökning genom att skicka ut enkäter skulle ge en 

möjlighet till en större undersökningsgrupp och på det sättet utöka mängden svar 

och det skulle i sin tur eventuellt öka studiens trovärdighet men forskaren kan då 

inte på samma sätt ställa följdfrågor som vid kvalitativa intervjuer. Syftet med 

min undersökning är att undersöka elevers och lärares upplevelse och syn på 

betygsystemet i gymnasiesärskolan och enligt Kvale och Brinkmann (2014) och 

Bryman (2011) är kvalitativa intervjuer ett bra val för denna form av studie. Det 

är viktigt att forskaren är uppmärksam och observant på att inte bli subjektiv vid 

analys av intervjusvaren och bara lägger märke till det som stämmer överens med 

forskarens egen uppfattning, detta är en kritik som kvalitativ intervju många 
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gånger får (Bryman, 2011). Därför är det viktig att som forskare inta en 

perspektivisk subjektivitet. Med det menas att forskaren ser på fakta utifrån 

många olika perspektiv och tolkar svaren utifrån olika perspektiv och om man 

samtidigt preciserar att det handlar om olika tolkningar blir det en styrka i 

intervjuforskningen menar Kvale och Brinkmann (2014). 

5.7 Forskningsetik 

De etiska principerna jag har valt att hålla mig till är Vetenskapsrådets (2017) fyra 

huvudkrav som man som forskare ska följa, vilka är följande: 

1. Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av forskningen 

berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Detta gjorde jag genom 

att skicka ut missivbrev till de som jag önskade intervjua och i missivbrevet 

står det forskningens syfte och jag informerade respondenterna i början av 

intervjun om vad forskningens syfte var. 

2. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen har rätt att 

bestämma själva över sin medverkan. Jag informerade om detta i 

missivbrevet men klargjorde även det i början på intervjun. 

3. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla personer i 

undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem. Genom att numrera respondenterna samt använda begreppet hen 

så anser jag att jag följt konfidentialitetskrav. Inga personuppgifter 

efterfrågades, inga namn skrevs ner någonstans och samtliga intervjuer 

raderas efter att jag examineras. 

4. Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer  

endast får användas för forskningsändamål. 
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6. Resultat 
Resultatet redovisas utifrån fem teman som belyser mitt syfte och mina 

frågeställningar. Under varje tema gör jag en kort sammanfattning av svaren, 

jämför likheter och skillnader och citerar respondenterna för att vidimera min 

sammanfattning. Det skiljer sig i hur respondenterna arbetar med betyg och 

bedömning i den gymnasiesärskola som jag har gjort intervjuerna på då vissa av 

respondenterna arbetar direkt med betyg och bedömning, såsom de undervisande 

lärarna, och några av respondenterna arbetar indirekt med betyg och bedömning, 

såsom skolledaren, syokonsulenten, specialpedagogerna och elevassistenterna. Jag 

benämner respondenterna som arbetar direkt med betyg som lärarrespondent och 

förkortar med benämningen RL och numrerar dem 1 till och med 4. De övriga 

respondenterna benämner jag som följer: RR (rektor), RS (specialpedagog), RY 

(syokonsulent), RE1 (elevassistent), RE2 (elevassistent). 

Arbetet med betyg och bedömning i gymnasiesärskolan 
De respondenterna som arbetar direkt med betyg och bedömning beskriver att 

deras dagliga arbete med betyg och bedömning ofta handlar om att de planerar 

lektioner utifrån det centrala innehållet i kursplanen och på så sätt kopplar det 

med kunskapskraven, men att de sällan diskuterar betyg och bedömning 

dagligdags med eleverna utan att det sker vid enstaka tillfällen. En av 

respondenterna arbetar med värdeorden kontinuerligt för att få eleverna medvetna 

om vilka kriterier som hen bedömer eleverna efter.  
Det är ju främst när jag konstruerar uppgifter och då försöker jag ha olika 

frågor som är på olika nivåer och målet är att få med alla elever så alla elever 

kan få ett E men sen finns det då uppgifter där jag vill att eleven ska 

analysera och reflektera och då blir det ju svårare. När jag sen bedömer så 

kan jag utgå ifrån dessa frågor och koppla dem till kunskapskraven. Jag vill 

att eleven ska kunna reflektera över frågan. Ibland ger jag skriftlig feedback 

på uppgiften men inte varje gång och de är för att de ska bli motiverade till 

mer kunskap. Feedbacken blir utifrån ämnesområdet då jag tycker det är för 

svårt för många elever att utgå ifrån kunskapskraven och begreppen i det 

centrala innehållet. RL4 

Det framkom i resultatet att respondenterna beskriver att det är en fördel i 

förhållande till bedömning när de är två lärare som undervisar. De kan bland annat 
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sambedöma och lärarna kan diskutera eleverna kunskap utifrån olika perspektiv. 

En respondent beskriver att hens uppfattning är att det blir en större rättssäkerhet 

vid sambedömning. 
I flera ämnen är vi ju två pedagoger och då blir det ju en högre rättssäkerhet 

eftersom man kan diskutera och man ser olika saker när man bedömer. RL1 

Det som framkom i intervjuerna med de respondenter som inte arbetade som 

undervisande lärare var att deras arbete med betyg och bedömning såg väldigt 

olika ut, det handlade om att skapa nätverk och kurser för lärare där innehållet var 

betyg och bedömning, att vara ett stöd till läraren i eventuella betygsdiskussioner, 

vara ett stöd till eleven vid genomgångar av det centrala innehållet och 

kunskapskraven. En respondent beskrev att det närmaste hen kom i att arbeta med 

betyg och bedömning var i relation till vårdnadshavare. 
Eleverna tar ju inte upp betyget eller bedömningen med mig överhuvudtaget 

skulle jag säga. Däremot så när vi har suttit med vårdnadshavare då tar de ju 

upp det ibland och ställer egentligen frågor kring vad kan jag göra vad kan 

jag söka eller att vårdnadshavaren tar upp det vad kan min son eller dotter då 

söka efter gymnasiet? Där det kan jag kan uppleva att det blir ett 

missförstånd ibland att man faktiskt inte kan göra något med betyget och det 

är ju egentligen en problematik tycker jag att det blir en falsk bild, det är ett 

ganska stort dilemma att man betygsätter och bedömer en 

kunskapsutveckling och sen kan man i senare skede inte använda det då kan 

man ju tycka att man skulle ha någon form av omdöme i stället. RY 

Min upplevelse är att eleverna, väldigt få av eleverna förstår vad som krävs 

av mig för att få ett E ett C eller A min uppfattning är att medverka är ett för 

svårt begrepp, vad är det att medverka aktivt? Tror många av våra elever 

kommer till skolan och att bara komma till skolan det är att medverka för 

dem. Tycker det är svårt för hur mycket vi än går igenom de här olika 

kunskapsnivåerna för eleverna så är det som ”bortblåst” efter ett tag. RE1 

Det är ju svårt själv att sätta sig in i det centrala innehållet och vad det 

innebär, vad är det som är viktigt, vad ska de fokusera på, tänk då våra 

elever.RE1 
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Betyget som motivationsfaktor till lärande och kunskapsutveckling 

Resultatet visar att respondenterna upplever att när de som undervisande lärare 

ska koppla kunskapskraven till betygen för att eleverna ska förstå är det ofta svårt 

att göra det begripligt för eleverna och att det skulle krävas väldigt mycket tid att 

förklara begreppen i kunskapskraven så att alla elever skulle förstå innebörden av 

begreppen och kopplingen till betygskriterierna. 
Kanske om jag hade lagt jättemycket tid i min lektionsplanering på att 

beskriva och förklara begreppen så skulle några elever förstå men långt ifrån 

alla.RL2 

Mitt fokus handlar inte så mycket om betyg och bedömning utan mer att det 

förstått ämnet, att de får med sig användbar kunskap efter sin tid i 

skolan.RL4 

En respondent upplevde att om hen är väldigt specifik och tydlig i vad hen 

kommer att bedöma och hen ger eleven feedback direkt i undervisningssituationen 

så arbetar eleven mer målmedvetet. 
Min upplevelse är att eleven jobbar mer och är mer fokuserad på uppgiften 

om jag är väldigt tydlig i vad som krävs men jag vet inte om det är kopplat 

till betyg och bedömning egentligen. RL1 

En respondent var väldigt tydlig med att hens erfarenhet var att betyget var viktigt 

för de elever hen har undervisat. 
Eleverna ville veta, frågor som hur ligger jag till vad får jag för betyg på 

provet? Hur många rätt har jag? fick jag ofta som undervisande lärare. Det 

bidrog nog till en stress ibland men det kanske man kan säga är en 

motivationsfaktor eller drivkraft? RS 

Flertalet av respondenterna resonerade om att de upplever att eleverna vill ha 

betyg men då utifrån att de vill känna likhet med gymnasieskolan och inte kopplat 

till kunskapsutveckling och lärande. 
Kunskap är inte kopplat till betygen i dessa ungdomars liv på samma sätt 

som hos övriga gymnasieungdomars, utan det handlar nog om annat. RR 

Skulle det ha någon betydelse så tror jag att det handlar om att det på 

gymnasiesärskolan handlar om någon form av normalitetsmarkör för våra 

elever på gymnasiesärskolan RL3 
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Alla respondenter var eniga om att eleverna vill ha feedback på sitt skolarbete och 

att det var viktigt för eleverna. Många upplevde inte att det behövde vara i form 

av betyg men att positiv feedback fick eleven att arbeta mer fokuserat och 

målinriktat med sitt skolarbete. I resultatet framkom det att många elever 

efterfrågade prov. Varför eleverna ville ha prov upplever några av respondenterna 

handlade om att eleverna ville visa sin kunskap och några av respondenterna 

upplever att det handlade om att eleverna ville att det skulle vara på ”riktigt” som 

i gymnasieskolan.  
Många elever vill prestera bra och få positiv feedback men jag är inte säker 

på att det är kopplat till betygen. RL2 

Några elever kanske kan tänka att kunskap är betyg och kunskap är viktigt så 

därför blir betyget en motivationsfaktor, men det är nog få elever och det är 

samma elever som förstår att betyget inte kan användas till så mycket så det 

blir ju ett dilemma. RL3 

Nä jag tror inte betyget är en motivationsfaktor kanske däremot feedback 

som de får på deras APL det är ju viktigt för många elever att få ett jobb efter 

skolan. Det resonemanget har jag hört dem prata om vid flera tillfällen. RY 

Jag ser inte att betygsystemet motiverar dem till kunskapsutveckling eller 

lärande, i alla fall inte som grupp, kanske för någon enskild elev. RL4 

Resultatet visar att respondenterna hade tankar kring att betygsskalan i 

gymnasiesärskolan inte innehåller betyget F och vad det får för betydelse för 

eleven och elevens upplevelse och tankar kring betyg. En respondent påpekade 

också att många elever kommer från grundsärskolan och på grundsärskolan är det 

frivilligt med betyg. Det krävs inte något betyg för elever att söka in på 

gymnasiesärskolan och oavsett om eleven läst ämne eller ämnesområde så kan 

eleven söka nationellt program på gymnasiesärskolan. 
Det svåra med betygen är när det är på riktigt men ändock på låtsas tycker 

jag eftersom eleven inte behöver uppvisa något betyg för att söka nationellt 

program på gymnasiesärskolan, det har ingen betydelse om eleven har läst 

ämnen eller ämnesområde, det blir ju en jättekonstig signal. Det spelar ingen 

roll vad eleven presterar i skolan för eleven kan söka in på vilket program 

den vill. Så skulle man ju aldrig hantera normalbegåvade elever. RS 
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Flera respondenter resonerade kring hur viktig relationerna till eleverna är. Att 

veta vad eleverna är intresserade av är avgörande för elevernas 

kunskapsutveckling. 
Det hela handlar ju om att skapa ett intresse och det kan du ju bara göra om 

du vet vad eleven är intresserad av och för att veta vad eleverna är intresserad 

av måste du skapa en relation. RE2 

Arbeta mer med teman utifrån vad varje elev är intresserad av. Då skulle det 

skapas kunskapsutveckling tror jag, men det är knappt praktiskt möjligt med 

20 elever med olika intressen. RL2 

Erfarenhet av elevernas resonemang kring sitt slutbetyg 
Resultatet visar att respondenternas upplevelse är att få elever för någon form av 

resonemang kring slutbetyget men de elever som gör det upplevs som besvikna, 

missnöjda och känner sig lurade och de förstår väldigt sent att de inte kan använda 

betyget till vidareutbildning eller att de inte kan använda sig av dokumentet. 

Respondenterna beskriver att vårdnadshavare många gånger är fundersamma till 

varför betyget har en central del i utbildningen men sen inte kan användas. 

Resultatet visar att många av respondenterna upplever att vårdnadshavare tycker 

betyget är viktigt.  
Det blir ju lite paradoxalt när man ska försöka motivera elever till ett bättre 

slutbetyg när dom har ”insett” att jag kommer ju inte kunna använda mitt 

betyg till speciellt mycket efter jag har tagit studenten. RL3 

Betyget måste kunna användas till någonting annars blir det väldigt märkligt. 

RY 

Jag tänker på en specifik elev och den dagen hen insåg att betyget inte var 

speciellt användbart alltså den besvikelsen det var inte roligt att uppleva. RE 

Alternativ till betygsystemet 
I resultatet kom det fram att flera av respondenterna resonerade om någon form av 

omdöme i stället för betyg skulle var bättre för eleverna. Ett pedagogiskt omdöme 

som utgick ifrån speciella kriterier var det en del som resonerade kring, men 

samtidigt kom det fram i resultatet att de upplevde att betyget var viktigt för att de 

var en markör för att bibehålla fokuset på lärande och kunskapsutveckling. 
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Särskolan har ju fått kritik för sin ”fikakultur” tidigare innan Gysär 13 så det 

är ju en anledning nog att ha kvar betygsystemet. RL1 

Några av respondenterna resonerade om att det var viktigt med ett gemensamt 

språk när man förklarade betygskriterierna för eleverna, att samtliga lärare 

använder sig av samma begrepp när man exempelvis förklarar kunskapskraven för 

eleverna, då blir det mer tydligt. 
Vi behöver arbeta mer som ett team och använda oss av samma språk. Då 

blir det lättare för våra elever att förstå om alla benämner begreppen på 

samma sätt så blir det betydligt tydligare för våra elever, vi vet ju att det 

behöver repetition för att förstå och komma ihåg. RL4 

Många respondenter upplevde att APL var en central del i elevernas skolgång och 

att den bör få ett omdöme som eleverna kan använda efter studenten. Några 

respondenter resonerade om att det eventuellt skulle vara bättre att skriva 

omdömen i de praktiska ämnena. 
Praktiken är en central del av elevernas skolgång. De ska ju göra 22 veckors 

praktik totalt under 4 år men den ”betygsätts” inte. Det tycker jag är 

märkligt. Sen har jag aldrig stött på att de efterfrågar elevens betyg i något 

sammanhang, tänker exempelvis på när vi arbetar gentemot 

arbetsförmedlingen. RY 

I de praktiska ämnena som är yrkesorienterade skulle det vara möjligt att 

skriva omdömen men i de teoretiska ämnena är det väldigt svårt. Ämnet 

idrott, där skulle man kanske kunna skriva ett rätt konkret omdöme tror jag. 

RL2 

Vissa kurser som är kopplade till APL skulle eleven kunna examineras i ute 

på praktiken på ett mer strukturerat sätt och utifrån det centrala innehållet. 

Då blir det väldigt tydligt för eleven. Först teoretisk kunskap som bygger på 

det centrala innehållet, sen praktikkunskap som bygger på det centrala 

innehållet, få med sig ett omdöme som de kan ta med sig efter skolan. RL1 

Betygssystemets betydelse för undervisande lärare 

Det framkommer att i resultatet resonerade respondenter om att betygskriterierna 

var bra att utgå ifrån när man diskuterade elevens kunskapsutveckling. De 

upplevde det som ett konkret material att använda i diskussioner med elever kring 

deras kunskapsutveckling men även kring elevernas insats på lektionerna. Det 
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framkom att det är ett bra verktyg när läraren planerar sin undervisning. Två av 

respondenterna använde betygskriterierna som hjälp när de nivåanpassade 

uppgifterna. Resultatet visar att det lärarna tycker är en fördel med att det centrala 

innehållet är att det är ”brett” och fritt att tolka. Det gör att lärarna kan anpassas 

till den elevgruppen som går i gymnasiesärskolan där variationen till 

kunskapsinlärning ofta är väldigt stor. 
Det är ju ett bra redskap att diskutera med eleverna, det är ju bra när man 

t.ex. ska diskutera hur det har gått på ett prov. Jag tror man kan 

vidareutveckla funktionen utav betyg. Jag kan använda det som ett konkret 

verktyg. Jag tittar på kriterierna och sedan ”tittar” jag på min grupp och vad 

jag upplever att de kan uppnå utifrån betygskriterierna som är kopplat till det 

centrala innehållet och så bygger jag min undervisning utifrån det. RL2 

7. Analys och teoretisk tolkning 

Analysen av resultatet redovisas under rubrikerna Lärande bedömning samt 

Självbestämmandeteorin. Anledningen till det är att resultatet tog två olika 

riktningar, en riktning där respondenterna beskrev upplevelsen av deras arbete 

med betyg och bedömning och en riktning där respondenterna beskrev sina 

upplevelser av betygsystemets för- och nackdelar för elevens motivation för 

lärande och kunskapsutveckling. 

7.1 Lärande bedömning 

Synliggöra lärandet 
Utifrån resultatet ser jag att respondenterna beskriver att det är viktigt att utgå 

ifrån elevens intresse. De poängterar vikten av att ha en bra relation med eleven 

för att förstå vad eleverna är intresserade av och en god relation är avgörande för 

elevernas kunskapsutveckling. Synliggörandet av lärandet i form av situationer 

som visar hur eleven lär både ur ett elevperspektiv och lärarperspektiv framkom 

inte av resultatet är min tolkning.  

Tydliggöra målen 
 Resultat visar att i det dagliga arbetet med betyg och bedömning så använder 

undervisande lärare det övervägande i planering av lektioner. Lärarna utgår ifrån 

det centrala innehållet i ämnet och betygskriterierna och det hjälper lärarna att 
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nivåanpassa uppgifterna. Lärarna diskuterar sällan betyg och bedömning 

dagligdags med eleverna. Jönsson (2017a) beskriver vikten av att tydliggöra 

målen så att eleven förstår var de befinner sig och var de är på väg utifrån 

kriterierna de blir bedömda på. Detta sker sällan visar resultatet och beror på 

svårigheten med att förklara begreppen för eleverna. Elevassistenterna upplevde 

liknande svårigheter med att tydliggöra målen vid lektionstillfällena. Det framkom 

i resultatet att en undervisande lärare arbetar med att få eleverna att förstå 

värdeorden i bedömningskriterierna. Flertalet av undervisande lärare påtalade 

bekymret med att de inte kunde förklara begreppen för eleverna och önskade att få 

ett gemensamt språk tillsammans med eleverna kring bedömningskriterierna och 

formuleringarna i kunskapskraven, något som Jönsson (2017a) också påtalar är 

viktigt för att möjliggöra och tydliggöra lärandet. Detta dilemma med att tolka och 

förstå innebörden av begreppen innan överföring till elev kan göras är högst 

individuellt för varje lärare tror jag, men utifrån resultatet är min uppfattning att 

det är en lärare som är relativt ”trygg” med det och arbetar konsekvent med 

värdeorden medan de andra respondenterna inte har hittat samma tydliga 

arbetssätt. Tiden är helt klart en bidragande faktor till att respondenterna inte 

arbetade mer med tydliggörande av målen. De upplevde att det tog för lång tid. 

Vid analys av resultatet framkommer det att respondenter upplevde att 

betygskriterierna var bra att utgå ifrån när de diskuterade elevens 

kunskapsutveckling, ett konkret material att utgå ifrån i diskussionerna. 

Respondenterna försöker tydliggöra kriterierna för eleverna och upplever det 

centrala innehållet som brett och fritt att tolka, vilket gör att det kan anpassas till 

elevgruppen som går i gymnasiesärskolan där variationen i kunskapsinlärning är 

stor. Min analys utifrån tydliggörandet av målen är att det är de undervisande 

lärarna som har störst nytta av det i form av didaktisk metodik. Jönsson (2017a) 

beskriver att lärande bedömning är till för både lärare och elev men för att det ska 

få effekt på elevernas lärande måste det naturligtvis gagna båda parter. 

Respondenterna uttryckte detta dilemma.  

Framåtsyftande feedback 
Vikten av feedback resonerades det mycket kring i resultatet. Den ska vara positiv 

och fick gärna finnas mer uttalat på andra arenor än just i direkta 
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undervisningssituationer i klassrumsmiljö. Som exempel togs arbetsplatsförlagd 

lärande (APL) upp som ett tillfälle där man kunde arbeta konkret med feedback 

både teoretisk i ämnet och vidare i praktiken ute på praktikplatsen. 

Respondenterna beskriver tydligt att de inte ser den summativa feedbacken som 

den enda formen av feedback i elevens kunskapsutveckling, men att eleverna 

många gånger efterfrågade prov. Jag tolkar det som att resultatet visar att 

respondenterna resonerar som Jönsson (2017a): positiv framåtsyftande feedback 

är viktigt för elevernas lärande.  

Aktivera eleverna som lär-resurser för varandra–kamratrespons 
I resultatet framkom inget resonemang kring kamratrespons.  

Medvetet arbeta mot att eleven ska äga sitt lärande 

Respondenterna önskar skapa strategier för att eleven ska äga sitt lärande och 

utveckla sitt lärande är min tolkning, men de uttrycker svårigheter i det, bland 

annat utifrån betygsystemets konstruktion. Jag tolkar det som att det finns en 

villrådighet i hur de ska få eleverna att äga sitt lärande utifrån bedömning när 

bedömningen i slutändan i stort sett inte kan användas till någonting. Det blir i 

stället andra parametrar som gör att eleven vill gå i skolan och få betyg och äga 

sitt lärande. En respondent tar upp normalitetmarkör som en faktor. 

7.2 Självbestämmandeteorin 

Självbestämmandeteorin delas in i tre delar: kompetens, självbestämmande och 

tillhörighet, utifrån att människor har de tre som grundläggande behov (Deci & 

Ryan, 2020). Att koppla teorin till skolan och till elevers studiemotivation är 

möjligt men då bör alla komponenter vara tillgodosedda. Jag redovisar min analys 

om betygets motivationsfaktor till kunskapsutveckling och lärande, betygets 

betydelse för eleven under dessa tre kategorier.  

 

Kompetensbehovet  
Kompetensbehovet tillgodoses genom att eleverna utvecklas i skolarbetet.  
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Resultatet visar att eleverna vill ha feedback på sitt skolarbete och att det var 

viktigt för eleverna. Många upplevde inte att det behövde vara i form av betyg 

men att positiv feedback fick eleven att arbeta mer fokuserat och målinriktat med 

sitt skolarbete. Analysen utifrån kompetensbehovet är att det tillgodoses och att 

eleverna är drivna i att utvecklas i sitt skolarbete.  

 

Samhörighetsbehovet 
Samhörighetsbehovet utvecklas genom att eleverna har goda meningsfulla 

relationer till sina lärare och skolkamrater. Utifrån resultatet så upplever 

respondenterna att samhörigshetsbehovet är av stor vikt för elevernas 

studiemotivation och en avgörande motivationsfaktor. Respondenterna beskriver 

hur relationen till eleven ger dem kunskap om elevens intressen och hur 

respondenterna kan skapa meningsfulla uppgifter till eleverna genom att lära 

känna eleverna. I relation till betygsystemets betydelse som motivationsfaktor till 

elevers lärande och kunskapsutveckling är min analys att respondenterna upplever 

att samhörighetsbehovet har större betydelse och det kan blanda annat nås genom 

att skapa meningsfulla intressanta uppgifter till eleven. Deci och Ryan (2000) 

menar att den högsta graden av inre motivation kommer när en individ tycker att 

en uppgift är rolig och givande i sig.  

 

Självbestämmandebehovet 
Självbestämmandebehovet utvecklas utifrån att eleverna är delaktiga i sina 

skoluppgifter. Det resonerades inte så mycket om delaktighet i skoluppgifter men 

däremot var upplevelsen att många elever vill ha prov för att exempelvis visa sina 

kunskaper. Att eleverna vill ha feedback på sina uppgifter, både summativ och 

formativt var en gemensam upplevelse. Det är svårt att analysera denna del av 

teorin men min analys och upplevelse är att det är viktigt för respondenterna att 

eleverna är delaktiga i deras skoluppgifter. Några av respondenterna lyfte den 

arbetsplatsförlagda praktiken som en viktig motivationsfaktor till elevers lärande. 

Deci och Ryan (2000) har i sina underökningar sett värdet och betydelsen av 

meningsfulla sociala sammanhang för att öka motivationen. Forskarna menar att 
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det sistnämnda är ett viktigt fynd för de individer som vill framkalla engagemang, 

ansträngning och prestation hos andra människor. De framkom i resultatet att 

eleverna sent förstår att de inte kan använda sitt slutbetyg till vidareutbildning och 

eleverna känner sig besvikna och ”lurade”. Självbestämmandebehovet utvecklas 

från delaktighet i skoluppgifter, att eleverna så sent i sin utbildning förstår att de 

inte kan använda sitt betyg till vidareutbildning, tolkar jag som att de inte är 

tillräckligt involverade, delaktiga och att det saknas en tydlighet när de initialt får 

förklarat för sig användningen av slutbetyget. 

7.4 Slutsats 
Med utgångspunkt från studiens teoretiska ramverk lärande bedömning och 

självbestämmandeteorin så är min slutsats kopplat till mina frågeställningar enligt 

nedan. 

• Att arbeta med lärande bedömning utifrån alla fem centrala strategier blir 

komplicerat när det är svårt att tydliggöra målen för eleverna så att de 

förstår bedömningskriterierna och formuleringarna i kunskapskraven.  

• Kunskapskriterierna används främst som planeringsunderlag för 

undervisande lärare och upplevs inte vara en motivationsfaktor för 

majoriteten av eleverna. 

• Den största motivationsfaktor till kunskapsutveckling och lärande utifrån 

betygsystemet upplevs vara feedback på elevens skolarbete samt skapande 

av goda relationer mellan elev och personal. 
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8. Diskussion 
I min studie uttrycker majoriteten av de som dagligdags arbetar med 

betygskriterierna och kunskapskraven att det är svårt att förklara begreppen och 

betygskriterierna så det blir begripligt och lättförståeligt för eleverna. Det är ett 

dilemma för undervisande lärare och elevassistenter. Detta dilemma beskriver 

även Ineland och Silfver (2018). Deras resultat visar att betygssättning har relativt 

svagt stöd bland lärare och pedagoger samt att resultatet visar att eleverna har 

svårigheter med att förstå betygen och sambandet mellan prestationsinsats och 

betyg. Resultatet visar att de undervisande lärarna upplever att de hamnar i ett 

tidsdilemma kopplat till begreppsförklaringen. Respondenterna tycker det är svårt 

att avgöra hur mycket tid de ska lägga ner på det arbetet, då det skulle krävas 

riktigt mycket tid för att få vissa elever att förstå och vissa kanske inte kommer att 

förstå. Balan och Jönsson (2014) menar att tidsperspektivet är en avgörande faktor 

till varför inte undervisande lärare och pedagoger förtydligar betygskriterier och 

kunskapsmålen. De beskriver att lärare upplever att tiden inte räcker till och att 

lärarna upplever det som tveksamt att involvera eleverna i bedömningsarbetet. 

Lohman (2009) beskriver faktorer som är betydelsefulla när elever ska utvecklas 

och förbättra sitt skolresultat. En viktig faktor är kommunikationen med eleverna 

kring bedömningskriterierna och ämnets karaktär. Det är viktigt för att få eleven 

att känna sig delaktig och skapa en förståelse för vad som krävs. Det är ganska 

tydligt i resultatet att kommunikationen kring betygskriterierna upplevs som en 

stor utmaning och är ett dilemma för personalen. Jönsson (2017a) beskriver att 

tydliggörande av målen är ett av de fem centrala strategierna för att eleverna ska 

utvecklas i sitt lärande. Det är ett stort dilemma och ett bekymmer för 

gymnasiesärskolan om det finns en läroplan som lärarna ska följa där 

kunskapskraven och det centrala innehållet för många elever upplevs som för 

svåra att förstå och lärarna inte har tiden eller möjligheten att förtydliga det för 

eleverna. 

Resultatet visar att respondenterna upplever att betygssystemet är en låg 

motivationsfaktor till kunskapsutveckling och lärande för eleverna men att det är 

viktigt att eleverna får feedback på sitt skolarbete och att det är avgörande för 

elevernas motivation till kunskapsutveckling och lärande. Eleverna efterfrågade 
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både summativ och formativ bedömning visar resultatet. Hirs & Lindberg (2015) 

och Lohman (2009) beskriver hur det förs en diskussion mellan forskare om hur 

relationen mellan formativ bedömning och summativ bedömning ska förstås, där 

forskare verkar vara överens om att skillnaden fyller en funktion – både formativ 

och summativ bedömning behövs men det handlar om att tydliggöra 

bedömningarnas olika syften. 

 Lohman (2009), Jönsson (2017a), Balan och Jönsson (2014) och Andersson och 

Östlund (2017) betonar vikten av återkoppling till eleverna och att det är väldigt 

effektivt för elevernas kunskapsutveckling och lärande. Klefbeck (2022) beskriver 

hur gemensam planering mellan lärarna kan höja kvalitén på undervisningen och 

lärandet, då lärarna fokuserar på att utveckla deras lektionsplanering och deras 

bemötande i stället för att fokusera på elevernas beteende i klassrummet. 

Resultatet visar att de motivationshöjande faktorerna till kunskapsutveckling 

och lärande inte är betygsystemet i sig men att återkoppling på skolarbetet i olika 

former är en drivkraft. Resultatet visar att upplevelsen är att eleverna vill ha ett 

betygsystem men flertalet trodde att det berodde på att eleverna ville att det skulle 

vara så likt gymnasieskolan som möjligt. Mineur (2013) beskriver 

gymnasiesärskolans elevers ambivalens till att tillhöra gymnasiesärskolan där 

eleverna upplever en trygghet med att gå i den skolformen men samtidigt en 

osäkerhet att tillhöra gymnasiesärskolan. 

Syftet med studien var att undersöka hur vissa yrkesgrupper upplever 

betygsystemet som en motivationsfaktor till kunskapsutveckling och lärande. 

Omedelbart skulle jag beskriva elevernas motivationsfaktor som låg, men det 

framkommer faktorer i resultatet som visar att det inte är så för alla individer och 

att betygsystemet kan vara en motivationsfaktor och drivkraft till prestation i 

skolan.  

Erfarenheten av elevernas resonemang kring sina slutbetyg var att det var få 

elever som efterfrågade användning av det men de elever som gjorde det blev 

oerhört besvikna när de förstod att det inte var möjligt att använda dem till 

exempelvis vidareutbildning.  

Det finns en tydlig skillnad i hur respondenterna upplever betygssystemet 

som motivationsfaktor till kunskapsutveckling och lärande och hur de upplever 
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betygssystemet för undervisande lärare. När jag jämför svaren i dessa två 

frågeställningar ser jag vad respondenterna upplever som en fördel med 

betygsystemet kontra en nackdel. Respondenterna ger många exempel på att de 

inte ser betygsystemet som en motivationsfaktor till lärande för eleverna och 

flertalet beskriver att det är svårt att förklara begreppen i bedömningskriterierna 

och i kunskapsmålen. Eleverna ville ha feedback på sitt skolarbete men inte 

nödvändigtvis i form av betyg, utan det kunde vara i andra former, såsom 

omdömen. Däremot uttrycker respondenterna att de använder betygssystemet i 

planering av lektioner, något som Berthén (2020) bekräftar i sin forskning, dvs. att 

kunskapskraven används till lektionsplanering. Att utgå ifrån det när man 

nivåanpassar uppgifter upplevs som en fördel. Det centrala innehållet ger 

utrymme för tolkningar vilket gör att det är enklare att anpassa till den enskilde 

eleven men även till gruppen. Det här tycker jag är ett dilemma då mitt 

resonemang blir att betygssystemet används för planering av undervisning och 

inte är tillräckligt anpassat till gymnasiesärskolans elevers kunskapsutveckling 

och lärande. 

Skolverket (2020) beskriver att bedömningsarbetet i särskolan är komplicerat. 

Samtidigt står det tydligt i läroplanen för gymnasiesärskolan (Gysär13) att 

kunskapskraven ska utgå från målen och det centrala innehållet i kursplanen. 

Guskey och Jung (2009) menar att en tydlig och specifik vägledning för 

pedagoger som bedömer elever med funktionsnedsättning är nödvändigt då det är 

så pass komplicerat.   

8.1 Metoddiskussion 
För att få svar på arbetets syfte och frågeställningar har jag använt mig av   

kvalitativa intervjuer. Jag önskade att ha ett samtal utifrån en gemensam 

beröringspunkt och ville undersöka intervjupersonernas perspektiv vilket är 

möjligt i de kvalitativa intervjuerna (Kvale & Brinkman, 2014). Min uppfattning 

är att intervjuerna blev som de samtal jag ville att de skulle bli och jag hade då 

möjlighet att vara följsam i intervjuerna. Tiden jag avsatte till intervjuerna var 

tillräcklig vilket gav möjlighet för respondenterna att utveckla sina svar. Urvalet 

bestod av flera yrkesgrupper inom gymnasiesärskolan. Dessa professioner är 

involverade i elevernas skolgång dagligdags och jag önskade få in så många 
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perspektiv som möjligt. Kritiken mot detta urval skulle kunna vara att resultatet 

blir spretigt men jag upplevde snarare att jag blev mer uppmärksam på min 

subjektivitet när jag analyserade svaren genom att ha fler yrkesgruppers 

perspektiv än min egen som lärare. Genom att vara observant på min subjektivitet 

ökade jag arbetets trovärdighet (Bryman, 2011). 

8.2 Teoretiskdiskussion. 

Jag har valt att analysera empirin utifrån lärande bedömning och 

självbestämmandeteorin. Bedömning för lärande skapar positiva effekter för 

elevers lärande i skolan och ökar deras motivation menar Balan och Jönsson 

(2014). Självbestämmandeteorin är en teori som både teoretiskt och i praktiken 

kan belysa hur lärare kan stödja elever för att öka deras motivation i skolarbetet 

menar Jungert (2014). Genom att jag har använt mig av två teorier som båda har 

som fokus att öka elevers lärande och motivation i skolan har jag haft möjlighet 

att belysa och jämföra perspektiven från respondenterna med fokus på 

frågeställningarna och syftet. I och med att jag undersöker en upplevelse så är det 

viktigt att hålla fokus på fenomenet då en upplevelse av ett fenomen kan förändras 

(Nilholm (2016). Jag anser att båda teorierna har hjälpt mig hålla fokus på 

fenomenet i detta arbete. De teoretiska begreppen har hjälpt mig att analysera 

svaren, genom att tematisera svaren har fokus hamnat på problemområdet och 

hjälpt mig fått svar på forskningsfrågan. 

8.3 Implikationer 
Det framkommer i studien att respondenterna inte ser betygssystemet som en 

motivationsfaktor till lärandet för eleverna. Respondenterna är eniga i att de har 

stora svårigheter med att förklara begreppen i bedömningskriterierna och i 

kunskapsmålen. Detta bekräftas exempelvis av Balan och Jönsson (2017), Ineland 

och Silfver (2018) och Berthén (2020). Att arbeta med bedömning för lärande 

menar många forskare är en framgångsfaktor för att stödja elevens lärande och 

öka elevers motivation till lärande (Jönsson (2017a), Anderson och Östlund 

(2017) samt Lohman (2008)). I min blivande roll som speciallärare har jag många 

uppdrag. Ett av uppdragen är att arbeta med att utveckla arbetet med 
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bedömningsfrågor och betygssättning så att eleverna förstår 

bedömningskriterierna och lärandemålen .  

I min roll som speciallärare ska jag driva utvecklingsarbetet framåt. Jag ska 

som blivande speciallärare vara en kvalificerad samtalspartner och handleda 

personal. Utifrån resultatet från studien vill jag förmedla vikten av att tydliggöra 

kunskapskraven för eleverna och att säkerställa att det förstår kunskapskraven. Jag 

vill också förmedla vikten av att elever och vårdnadshavare förstår vad elevernas 

betyg kan leda till och det ska ske tidigt i deras utbildning.  

Under tiden som jag har skrivit detta examensarbete har jag fått en del kunskap 

om hur jag i min profession som speciallärare kan arbeta med bedömning för 

lärande. Jag ser det som ett framtida utvecklingsarbete och som en spännande 

utmaning då jag är införstådd med att det inte är ett enkelt arbete. Att involvera 

eleverna i arbetet är en prioritet, det är deras lärande och kunskapsutveckling det 

handlar om. Anderson, m.fl. (2016) beskriver hur man kan arbeta konkret med 

återkopplingsmallar tillsammans med eleverna. Det finns många fler konkreta 

exempel i litteratur som handlar om formativ bedömning och bedömning för 

lärandet. Klefbecks (2022) studie visar på hur ett kollegialt gemensamt ansvar för 

lektionsplanering kan motivera och utveckla eleverna i särskolan, något som jag 

tycker är väldig intressant och vill arbeta med i framtiden. Jag tror att detta arbete 

kan underlättas genom att kunskapskriterierna och lärandemålen formuleras och 

tydliggörs redan i styrdokumenten, exempelvis att läroplanen även finns som ett 

lättläst dokument så det redan där skapas en begriplighet för eleverna.  

8.4 Fortsatt forskning 

Att förstå sin egen läroplan skulle kunna vara en väg till att öka motivationen till 

kunskapsutveckling och lärandet för eleverna på gymnasiesärskolan. Att skapa 

styrdokument som är delvis lättlästa skulle vara intressant att forska vidare på. 

Behövs det? Hur skulle det utformas och se ut? Det skulle vara möjligt att 

undersöka genom enkätstudie som kan ställas till både personal, elever och 

vårdnadshavare för att få en uppfattning om ett eventuellt behov. 
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Bilaga 1.Missivbrev 
Bilaga 2. Intervjuguide  
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     Fakulteten för 
lärarutbildning 
 
 
 
 
 
 

 

Missivbrev 
Hej! 
Mitt namn är AnneMarie Eldholm 
och jag arbetar som lärare på en 
gymnasiesärskola i Malmö och läser 
till speciallärare, med inriktning mot 
utvecklingsstörning. Jag är nu inne på min sista termin och gör ett självständigt 
arbete, en vetenskaplig studie som avslut på min utbildning på Högskolan 
Kristianstad och min handledare är Lisbeth Ohlsson. 
Ämnesvalet för denna studie kommer att handla om gymnasiesärskolans betyg 
och bedömning där syftet är att undersöka hur de som arbetar inom 
gymnasiesärskolan runt eleverna upplever betygssystemet som motivationsfaktor 
till elevers lärande.  
Jag är intresserad av hur du som arbetar med elever på gymnasiesärskolan ser på 
betygssystemet i förhållande till elevernas motivation till lärande och 
kunskapsutveckling. Därför undrar jag om du vill medverka i denna studie och om 
jag får intervjua dig? Intervjun kommer ta ca 60 minuter och jag hoppas att vi kan 
samtala kring dina erfarenheter och upplevelser i detta ämne. Jag önskar därför 
boka en tid för intervju, det kan ske fysiskt men även digitalt. Vid ditt 
godkännande önskar jag spela in intervju för att bearbeta materialet i ett senare 
skede av arbetet. 
 
 
All inspelning och material kommer bara användas för aktuell studie och förstöras 
efter att jag examinerats. Alla namn som kommer upp i intervjun kommer att 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 
Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 
självständigt arbete under sin sista termin. I detta 
arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie 
med utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit 
att engagera studenterna under utbildningens gång. 
Till studien samlas ofta material in vid olika 
verksamheter, i form av till exempel intervjuer, 
enkäter och observationer. Ansvarig för dina 
personuppgifter är Högskolan Kristianstad. Enligt 
EU:s dataskyddsförordning har du rätt att 
kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som 
hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel 
rättade. Det självständiga arbetet motsvarar 15 
högskolepoäng. När detta har blivit godkänt 
publiceras det i databasen DIVA  
https://www.hkr.se/om-
hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri
ng/ 

https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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avidentifieras för att säkerställa din konfidentialitet. Ditt deltagande är naturligtvis 
frivilligt och du kan när som helst under studiens gång välja att avbryta din 
medverkan. Du kan läsa mer om de etiska principer och riktlinjer kring forskning 
som jag följer här:  
https://www.vr.se/uppdrag/etik/etik-i-forskningen.html 
Jag hoppas på din medverkan och önskar iså fall via mejl boka en tid med dig så 
snart som du har möjlighet. 
Med vänliga hälsningar  
AnneMarie Eldholm 
Kontaktuppgifter:  
Handledare: Lisbeth Ohlsson Universitetslektor Högskolan Kristianstad  

 

Samtyckesblankett 
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 
Ja O 
Nej  O 
 
Ort:…………………….      Datum:…………….. 
 
Namn:  …………………………………………………… 
 
Namnförtydligande ………………………………………. 
 
Återlämnas till………………………senast den………………………. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervjuguide 
 

1. Vad är din yrkesverksamma roll på gymnasiesärskolan? 
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2. Vad har du för utbildning? 

 
3. Hur länge har du arbetat inom gymnasiesärskolan? 

 

4. Kan du beskriva ditt arbete med bedömning och betyg i ditt dagliga 
arbete? 

 
5. Hur ser du på betygssystemet som motivationsfaktor till elevens lärande 

och kunskapsutveckling? 
 

6. Vilken är din erfarenhet av hur elever du mött upplever betygen i relation 
till deras lärande och kunskapsutveckling? 

 
7. Vilka erfarenheter och upplevelser har du kring elevernas 

resonemangkring sitt slutbetyg i förhållanden till deras fortsatta 
sysselsättning efter avklarad examen på gymnasiesärskolan? 
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