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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur några lärare på gymnasiesärskolans nationella 

program talar om pedagogisk dokumentation, bedömning och betyg. 

Studien bygger på fyra kvalitativa semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisar i 

teoretiska ämnen på gymnasiesärskolans nationella program. 

Resultatet är indelat tre kategorier, Pedagogisk dokumentation av lärande, Lärarnas metoder för 

bedömning och Bekymret med betygsättning på gymnasiesärskolan. Studien visar att lärarna 

använder sig av flera metoder för pedagogisk dokumentation. De delar in pedagogisk 

dokumentation i två delar, där den ena är den vardagliga dokumentationen som sker löpande 

och den andra delen är den formella, där till dokumentation inför utvecklingssamtal och 

betygsättning ingår. Bedömning görs på två sätt, formativ bedömning och summativ 

bedömning. Den formativa bedömningen görs i undervisningen och syftar till att eleven ska 

komma framåt i sitt lärande. Den summativa bedömningen görs främst i slutet av terminerna 

och vid betygsättning. Lärarna i studien beskriver att betyg och betygsättning är bekymmersamt 

då betygen inte har någon formell betydelse för eleverna på gymnasiesärskolan och att eleverna 

kan ha svårt att förstå kunskapskrav och betyg. 

Nyckelord 
Gymnasiesärskola, nationellt program, pedagogisk dokumentation, bedömning, betyg. 



Abstract 
 
The purpose of this study is to examine how some teachers in the upper secondary special 

school´s national programs talk about educational documentation, assassment and grades. 

The study is based on four qualitative semistructured interviews with teachers who teach in the 

theoretical subjects of the upper secondary special school national program. 

The result is divided into three categories, Educational Documentation of Learning, Teachers' 

Assessment Methods and The Concern with Grading at Upper Secondary School. The study 

shows that teachers use several methods for educational documentation. They divide the 

educational documentation in two parts, one of which is the daily documentation that is 

ongoing, and the othr part is formal, which includes documetation for development talks and 

grades. Assessment is done in two ways, formative assessment and summative assessment. The 

formative assessment aimes at the student to come forwrad in his/hers learning. The summative 

assessment is done mainlyat the end of the semester and at the grade. The theachers in the study 

describe that grades and grading are worrying as grades do not have any formal significance 

for students in upper secondary special schools and that students may find it difficult to 

understand knowledge requirements and grades. 

Keywords 
 
Upper secondary special school, national program, educational documentation, assessment, 

grades. 
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1. Inledning 
Min studie undersöker hur lärare talar om arbetet med pedagogisk dokumentation, feedback, 

bedömning av kunskapsutveckling och betyg på gymnasiesärskolans nationella program. Jag 

har arbetat inom gymnasiesärskolan i drygt ett år och upplever att dokumentation, feedback, 

bedömning och betyg är något det inte talas så mycket om på min arbetsplats i jämförelse med 

hur man talar om det i grundskolan. Kunskap om hur man dokumenterar och bedömer elevers 

kunskapsutveckling är en viktig del av alla lärares arbete och grunden för att kunna planera och 

individualisera undervisningen så att alla elever kan tillgodogöra sig kunskaper på bästa sätt. 

Elever inom gymnasiesärskolan har inte någon möjlighet att söka vidare till högre utbildning, 

vilket gör att betygen blir mer ett kvitto på utfört arbete än en biljett vidare inom 

utbildningsväsendet. Detta ger sken av att betyg därför inte är viktiga för dessa elever. Är det 

så? Det finns också anledning att tro att detta kan skapa tvivel om värdet av dokumentation, 

bedömning och betygsättning för lärare på gymnasiesärskolan. 

En annan svårighet som kan uppstå är hur information om vad som bedöms och hur 

bedömningen görs tas emot av eleverna. 

Pedagogisk dokumentation och bedömning av kunskapsutveckling är en viktig del av lärares 

och specialpedagogers arbete då det är utgångspunkten för att veta vilket behov av stöd en elev 

har. I examensförordningen (SFS 2007:638) för specialpedagoger står det att specialpedagogen 

ska visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i 

förebyggande arbete och visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska 

utredningar och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå. Utifrån det är 

det relevant att specialpedagogen har en gedigen kunskap om bedömning och dokumentation 

av elevers kunskapsutveckling. Jag har i detta arbete valt att fokusera på dokumentation och 

bedömning av teoretiska, gymnasiesärskolegemensamma kurser, dels för att jag själv 

undervisar i dem, dels för att de är gemensamma för alla nationella program. 

Jag har gjort kvalitativa intervjuer med lärare på gymnasiesärskolans nationella program med 

syfte att få ökad kunskap om hur lärare talar om pedagogisk dokumentation, bedömning av 

kunskapsutveckling och betygsättning på gymnasiesärskolan. 

I analysen använder jag de teoretiska begreppen formativ bedömning, summativ bedömning, 

feedback och pedagogisk dokumentation. Målet är att ge en bild av hur lärare talar om arbetet 

med dokumentation, feedback, bedömning och betyg inom gymnasiesärskolan och att ge goda 

exempel som jag kan använda i mitt eget arbete och även dela med mig av till mina kollegor. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur några lärare på gymnasiesärskolans nationella 

program talar om hur de använder pedagogisk dokumentation, feedback, bedömning och betyg 

för att stimulera elevernas kunskapsutveckling. 

2.1 Frågeställningar 

 
1. Hur  talar  lärare  om  arbetet  med  pedagogisk  dokumentation  inom  några  av 

gymnasiesärskolans nationella program? 

2. Hur talar lärare om arbetet med feedback och bedömning av kunskapsutveckling 

hos eleverna inom några av gymnasiesärskolans nationella program? 

3. Hur talar lärare på gymnasiesärskolans nationella program om betyg? 
 
 
 
 

3. Bakgrund 
Gymnasiesärskolan har en bred målsättning (Skolverket, 2013b). Den ska ge elever med 

utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad för dem. Den ska också förbereda eleverna 

för yrkesverksamhet och fortsatta studier, samt ge en god grund för personlig utveckling och 

verktyg för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

De dokument som styr gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013b) är skollagen, 

gymnasieförordningen, läroplanen, programmålen, ämnesplanerna och 

ämnesområdesplanerna. Dokumenten skapar tillsammans en helhet där skollagen är överordnad 

övriga dokument. 

Inom gymnasiesärskolan finns det nio nationella program samt individuella program. Elever 

från grundsärskolan har också möjlighet att läsa introduktionsprogram inom gymnasieskolan. 

De nationella programmen ska förbereda eleven för ett yrkesliv eller för fortsatta studier, till 

exempel på folkhögskola. De individuella programmen är till för de elever som inte har 

förutsättningar att delta i undervisningen på ett nationellt program. Utbildningen utformas efter 

individens behov och förutsättningar. På introduktionsprogrammet kan eleven läsa 

grundskolans ämnen och gymnasieskolans kurser. En elev som tas emot på ett 

introduktionsprogram är mottagen i gymnasieskolan och följer dess styrdokument (Skolverket, 

2013b). 
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Gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013b) reformerades 2013 genom en ny läroplan, Gysär 13. 

Intentionerna med den nya läroplanen var flera, bland annat en ökad samhällsgemenskap och 

delaktighet. Villkoren för personer med utvecklingsstörning kan se olika ut jämfört med 

personer som inte har det när det gäller studier, yrkesliv och deltagande i samhället. Läroplanen 

ger möjlighet till en flexibilitet för att möta elevers förutsättningar och behov. En elev på 

gymnasiesärskolan ska kunna läsa kurser på gymnasieskolan eller läsa ämnesområden från de 

individuella programmen. En elev på individuellt program ska kunna läsa kurser på nationellt 

program. Läroplanen förespråkar ett ökat samarbete mellan gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan. Den innebär även en tydlig struktur för de nationella programmen och en 

nationell kvalitetssäkring av utbildningens innehåll. Eleverna ska förberedas för arbetslivet 

genom programfördjupningen och få konkreta erfarenheter genom arbetsplatsförlagt lärande 

(apl). För de elever som inte kommer att kunna ha ett arbete i framtiden handlar det främst om 

utbildning med målet att ha en meningsfull sysselsättning som vuxen. 

Elever på gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013a) ska ha en individuell studieplan. Den ska 

innehålla information om vilket program eleven går på och de val av kurser eller ämnesområden 

som eleven har gjort och om eleven följer ett reducerat, fullständigt eller utökat program. Om 

eleven läser ett utökat eller reducerat program ska det framgå av studieplanen. 

Skolverket (2013a) har gett ut ett stödmaterial för kunskapsbedömning i gymnasiesärskolan. 

Syftet är att stödja lärare i gymnasiesärskolan i att utveckla sin bedömarkomptens både när det 

gäller elevers kunskapsutveckling och sin egen undervisning. Bedömningens syfte är att samla 

in information om elevens arbetsprestationer och tolka dessa för att kartlägga kunskaper, 

värdera kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera 

undervisning. 

I Skolverkets Bedömningsportal (Skolverket, 2017) finns inte något bedömningsstöd alls för 

gymnasiesärskolan i något ämne. Bedömningsportalen ska vara ett stöd för lärare i bedömning, 

men gymnasiesärskolans lärare lämnas helt utan det stödet. Däremot finns det bedömningsstöd 

i några ämnen för särskolan. 

Kartläggning och pedagogisk dokumentation av en elevs kunskap (Skolverket, 2013a) ska ske 

i olika skeden och sammanhang under skolgången. Den ska beskriva elevens utgångsläge och 

ligga till grund för planeringen av undervisningen. Kartläggningen kan också ligga till grund 

för beslut om individuella insatser. 
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Mål- och kunskapsrelaterad (Skolverket, 2013a) bedömning används för att se hur långt eleven 

kommit i sin lärprocess. Elevens arbetsprestation jämförs med kunskapskraven i kursen eller 

ämnesområdet. Bedömningen ligger till grund för betygsättning eller vid bedömning av 

kunskapsutveckling utifrån kravnivåer i ämnesområden. Praktiska kunskaper kan synliggöras 

och bedömas genom att eleven utför uppgifter som liknar dem som finns i vardagen. Eleven 

kan då få konkret återkoppling på sitt lärande. Utvärdering av undervisningen kan ske genom 

att läraren analyserar elevernas resultat och ser vad som fungerat bra eller mindre bra. 

Betygsskalan i gymnasiesärskolan har fem godkända steg, E, D, C, B och A, där lägsta nivån 

är E och högsta nivån är A. Om en elev inte uppnår kravet för E ska ett betyg inte sättas. Det 

finns preciserade kunskapskrav för betygen E, C och A (Skolverket, 2013b). Ämnesplanerna 

för de nationella programmen innehåller kunskapskrav som är konstruerade utifrån ämnets 

mål och beskriver vad som krävs för att uppnå olika betygssteg. På det individuella 

programmet finns kravnivåer på grundläggande och fördjupade kunskaper utifrån 

ämnesområdesplanerna. Bedömningsgrunden ligger i hur eleven visar sina kunskaper på 

kvalitativt skilda nivåer. Det kan till exempel innebära att eleven beskriver något med olika 

kvalitet. Läraren bedömer utifrån kunskapskraven vilken kvalitet eleven beskriver på och 

vilket betyg det motsvarar (Skolverket, 2013a). 

Återkoppling för lärande (Skolverket, 2013a) innebär att eleven får en tydlig återkoppling på 

sitt lärande för att se hur långt eleven har nått, men också för att vägleda eleven vidare i 

kunskapsutvecklingen. 
 

4. Tidigare forskning 
Jag har sökt i databaserna Unisearch, Eric och Google scholar efter forskning som ska kunna 

ligga till grund för att tolka mina forskningsresultat. De första sökorden var gymnasiesärskola 

och bedömning, men det blev inga träffar alls. Sökningen gjordes då om med engelska sökord 

som pedagogical documentation, assessment, upper secondary school, special needs education, 

intellectual disability, learning disability, educational plans, men det blev inte några träffar som 

passade mitt forskningsområde. Därefter ändrades sökorden till gymnasieskola och bedömning 

och då kom det en mängd träffar, liksom på feedback, upper secondary school och assessment. 

Sökningar gjordes även på pedagogisk dokumentation och då blev det flest träffar inom området 

förskola, några träffar berörde gymnasieskolan eller skolan i allmänhet. Det blev inte några 

träffar alls när jag sökte forskning om gymnasiesärskola och betyg, efter att ha provat många 

olika kombinationer av sökord både på svenska och engelska fick jag till slut träff på en 
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avhandling om betygsättning. Forskningsöversikten behandlar området skola, men mina 

frågeställningar rör gymnasiesärskolan och forskning kring pedagogisk dokumentation, 

bedömning, feedback och betyg. Jag har fått nöja forskning som jag anser ändå berör mitt 

forskningsområde bedömning och med fokus på feedback som är en form av formativ 

bedömning som i forskning har visat ge god effekt på elevers kunskapsutveckling. 

Översikten är indelad i tre delar; pedagogisk dokumentation, feedback, bedömning och betyg. 

Tyngdpunkten ligger på feedback utifrån att det är det området där jag funnit mest relevant 

forskning. 

Intresset för att forska om gymnasiesärskolan verkar väldigt litet, i synnerhet när det gäller 

betyg och bedömning där jag inte kunnat finna någon forskning alls. Jag funderar på om det 

kan bero på att det inte är en lukrativ målgrupp att forska om, att utvecklingsstörda som grupp 

inte ses som en resurs i samhällsekonomin och att forskningsmedel därför inte satsas på den 

målgruppen. 

Mina frågeställningar rör feedback bedömning av kunskapsutveckling och pedagogisk 

dokumentation och jag använder mig av begreppen formativ bedömning, summativ bedömning, 

feedback och pedagogisk dokumentation. Jag förklarar begreppen i texten som följer. 

Begreppen ska ligga till grund för analys och tolkning av mitt resultat. 

4.1 Pedagogisk dokumentation 
Pedagogisk dokumentation (Hirsh, 2016) är både juridisk och pedagogisk. Viss dokumentation 

måste göras på ett visst sätt enligt lag, som till exempel visst arbete kring åtgärdsprogram, 

medan annat arbete, som individuell utvecklingsplan/studieplan, ska göras enligt lag men kan 

utformas lite olika. Lärare dokumenterar även sådant som man inte måste enligt lag, men som 

är nödvändigt i arbetet, som pedagogisk planering. Hur en lärare ska dokumentera styrs av 

många olika aktörer, från politiska beslut på nationell nivå, skollagen, skolverket, lokala 

politiska beslut, förvaltning, skolledare och läraren själv. Ett syfte med dokumentationen i 

skolan är att den ska ligga till grund för information kring elevens utveckling mot målen. 

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan är ett forum för att göra vårdnadshavare 

delaktiga i eleven utveckling. Digitala lärplattformar innehåller ofta pedagogiska planeringar, 

veckobrev, frånvarorapporter och andra former av pedagogisk dokumentation som lärare 

kommunicerar med vårdnadshavare och elever. Som underlag för bedömning och betyg 

behöver alla lärare göra minnesanteckningar för sin egen del för att kunna göra rättssäkra 

bedömningar och betyg. 



6  

Skriftlig individuell utvecklingsplan, IUP, (Hirsh, 2016) infördes genom lagstiftning 2005 och 

i de Allmänna råden som kom samtidigt betonades att systematisk, skriftlig dokumentation kan 

vara ett stöd i arbetet i att följa elevers lärande. Det kunde vara portfolios, loggböcker, 

självvärderingar och lärares anteckningar. Vid utvecklingssamtalet skulle dessa ligga till grund 

för elevens framtida lärande och även dokumentera hur lärandet skulle gå till. Det skriftliga 

omdömet infördes 2008 och ska vara en summativ bedömning av elevens lärande i förhållande 

till målen. En reform av IUP 2013 innebär att den numera bara skrivs en gång per år och enbart 

i årskurser där man inte sätter betyg, den är alltså inte obligatorisk i år 6-9, på gymnasieskolan 

eller gymnasiesärskolan. 

En IUP ska innehålla följande punkter Skolverket, 2013d): 
 

• stärka elevens och vårdnadshavarens delaktighet och ge eleven ökade möjligheter att ta 

ansvar för sin utbildning i takt med stigande ålder och utveckling 

• utgå från lärarens sammanställda information om elevens kunskaper i förhållande till 

kunskapskraven 

• ge tydlig information om eleven riskerar att inte nå upp till kunskapskrav som minst ska 

ha uppnåtts 

• utgå  från  elevens  styrkor,  förutsättningar  och  intressen  och  uttrycka  positiva 

förväntningar på eleven med tilltro till elevens möjligheter att utvecklas 

• tydliggöra vilket ansvar skolan, eleven och vårdnadshavaren har för att eleven ska nå 

kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen 

• ta hänsyn till elevens integritet. 
 
Pedagogisk planering (Hirsh, 2016) görs inför arbetsområden och syftar till att förtydliga 

undervisningsprocessen. Den ska underlätta för lärare och elever att se sambandet mellan 

kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskraven. Pedagogisk planering är inte 

lagstadgad, men många lärare gör den då den förtydligar undervisningen och även kan vara till 

nytta för kollegor. En bra pedagogisk planering ska informera och inspirera eleverna om vad 

som ska hända. Den beskriver varför de arbetar med något, vad undervisningen kommer att 

handla om, vad de ska lära sig, hur de arbetar och hur de bedöms. 

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Hirsh, 2016) används om inte den vanliga 

undervisningen räcker till för att en elev ska nå kunskapskraven. I första hand gör man extra 

anpassningar, om de inte räcker till görs en utredning om särskilt stöd. Om eleven bedöms vara 

i behov av särskilt stöd skrivs ett åtgärdsprogram. Extra anpassningar är stödinsatser som kan 
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ske i den ordinarie undervisningen, det kan till exempel vara ett individuellt schema, extra 

tydliga instruktioner, färdighetsträning eller särskilda läromedel. Extra anpassningar ska 

dokumenteras för att kunna utvärdera och ligga till grund för framtida utredningar. Om de extra 

anpassningarna inte räcker kan det behövas särskilt stöd, som exempelvis en elevassistent, 

enskild undervisning eller specialpedagogiskt stöd. Det föregås av en utredning och 

dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektor och kan överklagas 

av föräldrar till Skolväsendets överklagandenämnd. 

Hirsh (2016) studie om pedagogisk dokumentation ger en översikt över hur arbetet går till på 

skolor runt om i Sverige, vad som är lagstiftat att lärare ska göra, hur det ska göras och vad 

lärare kan påverka själva. Det är ett arbete som ständigt förändras beroende på olika politiska 

beslut. Studien visar hur det ser ut idag, men om nya politiska beslut fattas kan det arbetet 

ändras, vilket tillbakablicken kring IUP som Hirsh (2016) gör visar på. 

Asp-Onsjö (2011) menar att pedagogisk dokumentation är ett viktigt styrmedel, både vad gäller 

skolan och den enskilda eleven. Den är ett sätt att definiera, strukturera och kategorisera och 

den noteras i olika texter. Risken med dokumentation är att den skapar sanningar som styr 

diskussioner kring eleven. Asp-Onsjö (2011) kallar det dokumentalitet, att vi underordnar oss 

dokumentationen istället för att betona dialog och delaktighet. Skolan bör utveckla ett dialogiskt 

förhållningssätt. Elevdokumentationen ska fokusera på pedagogiska aspekter, men det är 

vanligt att elevens personliga egenskaper beskrivs. Eleven kan få en etikett med egenskaper 

som begränsar självuppfattningen. Dokumentationen kan även användas som 

kontrollinstrument där skolan kan ställas till svars om den inte lever upp till de krav föräldrar 

kan ställa. Formaliseringen av skolan kan leda till att skolan fokuserar på kunskap som kan 

mätas, kontrolleras och bedömas istället för på kunskapsprocesser. Asp-Onsjö pekar på att 

dokumentation kan vara både till nytta och besvär för en elev och att det ska has i åtanke när 

lärare dokumenterar sina elever. Dokumentationen ska gagna eleven och inte bli till en nackdel 

i det framtida lärandet. 

 
 
4.2 Feedback 
Timperley & Hattie (2007) hävdar att feedback är information från till exempel en lärare, 

klasskamrat, förälder eller en upplevelse som rör någons utveckling eller lärande Den tillämpas 

efter undervisning som förmedlar kunskap och förmågor eller för att utveckla vissa attityder. 

Feedback är en av de mest kraftfulla påverkansfaktorerna när det gäller lärande, men den kan 

vara både positiv och negativ. Feedback ska ge eleven information om hur uppgiften eller 
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lärprocessen kan få eleven att gå från sin nivå till nästa i lärandet och ge flera olika alternativ 

till hur lärandet kan gå till. Feedback måste ges i en lärandemiljö och ska vara en del av 

lärprocessen. Hatties forskning visar att feedback är ett av de tio mest effektiva sätten att 

förbättra lärande. Viss typ av feedback är mer effektiv än annan. 

Effektiv feedback ska svara på tre frågor: Vart ska jag (vilka är målen)? Hur ska jag komma dit 

(vad behöver jag göra för att nå målet)? Vart ska jag sen (vilket är nästa steg)? Svaren på 

frågorna förbättrar lärandet om det är en skillnad mellan var eleven befinner sig och vart den 

ska. Vilken påverkan svaren på frågorna har beror på vilken nivå feedback ges, utifrån nivån 

på uppgiften, genomförande, förståelse av uppgiften, den metakognitiva processen, och den 

individuella nivån. Effekten av feedback kan variera på dessa nivåer (Timperley & Hattie, 

2007). 

Enligt Timperley & Hattie (2007) finns det fyra olika nivåer av feedback. Nivå 1-3 interagerar 

med varandra. På den första nivån får eleven veta om en uppgift är rätt eller fel. Feedback på 

den första nivån är mer effektiv när den handlar om att eleven tolkat uppgiften fel än när eleven 

fått för lite information om uppgiften. Effekten av feedback på den första nivån beror på hur 

eleverna tar till sig vad som är viktigt, kommer ihåg vad läraren sa vid feedbacktillfället och 

om de har förmåga att omsätta feedbacken i sin uppgift. Den andra nivån handlar om 

genomförandet av uppgiften, hur eleven kan förbättra sin arbetsprocess genom feedback. 

Feedback på den andra nivån är effektivast när den hjälper eleven att hitta rätt strategier för sina 

arbetsuppgifter. Den tredje nivån, självreglering, handlar om den underliggande kognitiva 

processen. Självreglering innebär ett samspel mellan engagemang, kontroll och självförtroende. 

Den syftar till det sätt eleven arbetar för att nå målet. Det innebär självständighet, självkontroll 

och självdisciplin. Den fjärde är personlig feedback på så sätt att den riktas till jaget, vilket 

ibland gör att den inte relaterar till uppgiften. Det är personen, inte uppgiften, som står i fokus, 

vilket ger låg effekt på lärandet (Timperley & Hattie, 2007). 

Timperley & Hattie (2007) hävdar att den minst effektiva feedbacken är den fjärde nivån, om 

personen. Feedback om hur uppgiften utförts och om självreglering är effektiv när det gäller att 

genomföra och förstå uppgiften, medan feedback om själva uppgiften är effektiv när den 

används för att förbättra lärandestrategier eller ökad självreglering. Några frågor som debatteras 

kring feedback är när den ges, effekten av positiv och negativ feedback, hur man använder 

feedback bäst i klassrummet och bedömningens roll i feedback. Om feedback ska ges i 

anslutning till uppgifter eller efteråt beror på nivån av feedback. Om det är ett fel i uppgiften 

kan det snabbt rättas till vid omedelbar feedback samtidigt som det kan störa lärandeprocessen 
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om eleven arbetar med en större uppgift. Både negativ och positiv feedback kan ha fördelaktig 

effekt på lärande, beroende på vilken nivå feedbacken ges. Vid feedback på nivå fyra, om 

personen, är negativ feedback mest effektivt. På nivå tre, självreglering, är positiv feedback mer 

effektiv, den ökar motivationen och även sannolikheten för att eleven ska återvända till eller 

fortsätta med en uppgift (Timperley & Hattie, 2007). 

Feedback i klassrummet ställer krav på att lärare undervisar effektivt så att eleverna förstår 

uppgiften. Feedbacken följer på uppgiften och läraren måste då avgöra när, hur och på vilken 

nivå de ska ge feedback och på vilken av de tre frågorna den ska svara. Feedback i klassrummet 

tenderar att vara på nivå 4, att handla om personen och mer sällan på nivå 3, självreglering. 

Klimatet i klassrummet spelar roll för hur feedback tas emot. Det är vanligt att elever bara svarar 

på frågor där de är säkra på svaret, att svara fel och att lära av det är inte bekvämt för eleven. 

Det är viktigt att eleverna känner till målen, det kan ibland vara flera och konkurrera med 

varandra, vilket kan leda till att eleven hittar flera vägar att nå målet. Fråga 2, hur ska jag nå 

målet, kan hjälpa eleven att välja metod, liksom att fråga 3, hur ska jag gå vidare, kan leda till 

att eleven utmanar sig själv mot nya mål (Timperley & Hattie, 2007). Studien ger en tydlig bild 

av hur lärare kan arbeta med feedback, eller formativ bedömning, för att eleven ska se sin 

kunskapsutveckling och förstå hur arbetat ska gå till för att komma vidare. Skolverket förordar 

att lärare arbetar med formativ bedömning i gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013a). 

 
 

En norsk studie (Havnes m.fl., 2012) har gjorts med syfte att undersöka hur lärare och elever i 

gymnasieskolan uppfattar feedback, och om det finns skillnader i hur feedback används mellan 

ämnen och utbildningar. Feedback är en form av återkoppling där eleven får veta var den ligger 

i förhållande till kunskapsmålen och hur vägen till målen kan se ut. Sex gymnasieskolor deltog 

i undersökningen. Som datainsamlingsmetod användes enkäter till alla lärare, enkäter till alla 

elever som gick första året på gymnasiet och fokusgruppintervjuer med lärare och rektorer samt 

med elever. Studien visar att det finns stora skillnader i hur elever och lärare uppfattar feedback. 

Det finns också skillnader mellan olika skolämnen. Elever upplever att de får mer feedback i 

praktiska ämnen än i akademiska. Studien visar att hur en lärare ger feedback är mer 

ämnesrelaterat än skolrelaterat. Lärarna använder olika metoder för ämnen som språk, 

matematik och praktiska ämnen, det är alltså ämnet som avgör vilken sorts feedback som eleven 

får. Vid en workshop kan såväl läraren som andra elever ge muntlig feedback direkt, medan 

ämnen som matematik, där korrekta svar krävs, inte innehåller någon muntlig feedback. 

Eleverna i undersökningen vill få kritisk och konstruktiv feedback som de kan ha användning 
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för i sitt framtida lärande. En paradox är att lärarna i undersökningen inte tror att eleverna vill 

ha feedback, utan att de bara är intresserade av betyget på en uppgift. Det tyder på att lärare och 

elever behöver diskutera lärande och kunskapsutveckling, något eleverna efterfrågar. Det är 

inte tillräckligt att ge skriftlig feedback, eleverna behöver prata med sin lärare för att kunna 

tillgodogöra sig feedback. Relationen mellan lärare och elev är en viktig faktor i hur en elev 

uppfattar feedback. Studien visar stora skillnader i hur lärare och elever upplever feedback från 

lärare. Lärarna tycker att de ger konstruktiv feedback, men tycker inte att eleverna använder 

den. Eleverna klagar på att feedbacken inte är användbar, den är svår att först. Det visar att 

lärarna måste vara mer tydliga när de ger feedback, förklara hur bedömningen går till, vara 

tydliga med vad som krävs av eleverna och ge förslag på hur eleven ska kunna förbättra sina 

arbeten i framtiden. Eleverna å sin sida vill veta målet, var de är nu och hur de ska gå vidare. 

Studien visar på fyra tillfällen i skolan där stora möjligheter finns att ge feedback. Det första är 

när läraren lämnar tillbaka ett prov till eleverna och går igenom uppgifterna, det andra är när 

eleverna redovisar uppgifter, det tredje vid grupparbeten och det fjärde är vid diskussioner 

mellan lärare och elever. Feedback ska inte bara vara skriftlig återkoppling på uppgifter utan 

vara framåtsyftande och hänga samman med det vardagliga arbetet i klassrummet. Feedbacken 

verkar ha större betydelse för eleverna om den sker i anslutning till en arbetsuppgift och hur 

den tas emot beror på hur den ges och vilken atmosfär det är i klassrummet. 

 
 

En studie från University of Colorado Denver (Ruiz-Primo, 2011) med syfte att studera effekten 

av informell formativ bedömning i klassrummet visar att samtal mellan lärare och elev i den 

vardagliga undervisningen ger effekt på elevens lärande. Studien bygger på observationer i 

klassrum. Resultatet visar att informell formativ bedömning är viktigt för undervisning och 

lärande därför att det synliggör elevers tänkande. När elevers tänkande blir synligt kan det 

undersökas, ifrågasättas och formas till en sorts konstruktivt lärande. Att varje dag veta var 

eleven befinner sig i sitt lärande ger läraren möjlighet att se var eleven är i förhållande till målen 

så att undervisningen kan anpassas efter eleven. Förhållandet mellan elevens nuvarande 

förståelse och elevens potentiella förståelse förklaras med den proximala utvecklingszonen 

inom den sociokulturella teorin. Författaren menar att den informella formativa bedömningen 

är den mest naturliga metoden för att ge elever verktyg att komma vidare i sitt lärande. Studien 

visar att det är det vardagliga samtalet kring lärande som ger läraren möjlighet att anpassa 

undervisningen till den nivå eleven befinner sig på. Läraren kan med den kunskapen lotsa 
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eleven vidare i sitt lärande. Det är samtalet mellan lärare och elev som möjliggör den fortsatta 

utvecklingen hos eleven, vilket visar hur viktigt det är att ha en dialog mellan lärare och elev. 

 
 

Hattie (2013) identifierar i sin metastudie påverkansfaktorer som gör skillnad i elevers 

studieresultat. Studien syftar dels till att göra elevers lärande synligt för lärare, dels till att göra 

undervisningen synlig för eleverna så att de kan lägga grunden för ett livslångt lärande. Synligt 

lärande sker när eleven övar för att nå målet, får effektiv feedback som för eleven framåt i sin 

lärprocess, samt när andra elever deltar i lärandet på ett aktivt sätt. Det är viktigt att eleven får 

feedback på sin egen prestationsnivå. Svagpresterande elever behöver omedelbar, instruktiv 

och stödjande feedback för bästa kunskapsutveckling. Feedback (Timperley & Hattie, 2007) 

ges i anslutning till en arbetsuppgift av en lärare eller kamrat. Den syftar till att eleven ska 

komma framåt i sitt lärande och bygger på tre frågor och nivåer som tar eleven vidare till nästa 

steg i lärprocessen. Jag använder begreppet feedback som återkoppling till elever med syfte att 

föra lärandet framåt, vilket är en viktig del i bedömning av kunskapsutveckling, läraren måste 

se elevens utveckling för att kunna ge feedback på rätt nivå. 

 
 

4.3 Bedömning och betyg 
Jönsson (2013) skriver om lärande bedömning och skiljer på bedömning för lärande, formativ 

bedömning, och bedömning av lärande, summativ bedömning. Vid formativ bedömning frågar 

sig läraren vart eleven ska, var eleven befinner sig i förhållande till målet och hur eleven ska 

göra för att komma vidare mot målet. Bedömning för lärande kan också vara kamratbedömning 

där eleverna genom att se och bedöma hur andra löst uppgifter samtidigt lär sig av kamraterna. 

En lärande bedömning särskiljs genom att förväntningarna är tydligt kommunicerade med 

eleven, bedömningen görs utifrån elevens position i förhållande till målet, informationen 

används till elevens fortsatta utveckling och eleven involveras i bedömningsprocessen. 

Summativ bedömning är en bedömning av slutprodukten, till exempel ett resultat från ett prov 

eller en bedömning av ett arbete som är färdigt. Summativ bedömning kan ges i form av ett 

betyg eller ett skriftligt omdöme när en uppgift är slutförd. Jönssons (2013) definition av 

formativ och summativ bedömning är densamma som i de svenska läroplanerna och är de 

begrepp som den svenska lärarkåren förhåller sig till, det är därför centrala begrepp i min studie. 
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Författarna Black och William (2010) beskriver klassrummen i USA och många andra länder 

som svarta lådor. Elever, lärare, andra resurser, föräldrars oro, tester och prov stoppas in i lådan. 

Vissa saker förväntas komma ut, som elever med mer utbildning och kompetens, bättre resultat, 

nöjda lärare och mer därtill. Men vad händer i lådan? Hur kan man vara säker på att det man 

stoppar in är bättre när det kommer ut? Författarna har undersökt om det går att bevisa att 

förbättrad formativ bedömning höjer elevers resultat, finns det utrymme för utveckling av 

formativ bedömning och finns det forskning om hur ska den förbättras? Författarna har 

genomfört en stor litteraturstudie där de kommit fram till att formativ bedömning höjer 

resultaten, den går att utveckla och det finns belägg för hur den kan förbättras. Formativ 

bedömning hjälper lågt presterande elever mer än andra elever och på så sätt minskar 

skillnaderna mellan elevernas resultat och höjer det allmänna resultatet. Både lågt presterande 

och elever med funktionshinder förbättrar sin inlärning med hjälp av regelbunden formativ 

bedömning, vilket kan vara extra viktigt för dessa elevgrupper. För att bedömning ska vara 

formativ måste den användas för att utveckla undervisning och lärande. Feedback ska handla 

om elevens arbete och innehålla råd om vad hen kan göra för att förbättra och utveckla arbetet. 

Feedback ska inte innebära att elevens arbete jämförs med andra elevers. I många länder ligger 

fokus på summativ bedömning och resultat, den formativa bedömningen kommer i skymundan 

av nationella prov och andra tester. Viktiga faktorer för formativ bedömning är att lärare och 

elever samarbetar, att elever får stöd i att ta ansvar för sitt eget lärande, att elever inte fastnar i 

att vara lågt presterande och att eleven ser lärandet som livslångt. Formativ bedömning är en 

viktig del i arbetet i klassrummet och den har stor påverkan på elevers resultat. Studien visar 

att formativ bedömning är viktig för elever med funktionsnedsättning då den visar vägen till 

kunskap och hur eleven ska komma vidare i sitt lärande istället för att som summativ bedömning 

visa ett resultat som för elever med funktionsnedsättning kan vara långt under jämnåriga utan 

funktionshinders resultat, trots en enorm arbetsinsats. Formativ bedömning kan visa på 

framsteg för elever, så här långt har du kommit, istället för misslyckanden att nå målen. 

 
 

William och Leahy (2016) skriver att man kan föreställa sig formativ bedömning som en 

korsning av tre processer, vart eleven är på väg, var eleven befinner sig just nu och hur man 

kommer dit. Deras modell för formativ bedömning består av fem nyckelstrategier. Den första 

är att klargöra, dela och förstå lärandemål . Det innebär att lärare, elever och kamrater har ett 

gemensamt ansvar för att bryta ner målen så att det blir tydligt för eleverna vad man ska uppnå.. 

Den andra strategin handlar om lärarens ansvar att ta reda på var eleven befinner sig i lärandet 
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utifrån att lärandemålen är klargjorda. Den tredje strategin innebär att läraren ger feedback till 

eleven och talar om hur eleven ska komma framåt i sitt lärande. Den fjärde strategin betonar 

kamratbedömning och handlar om att kamrater kan föreslå förbättringar i arbetet. Den femte 

strategin är att det yttersta målet är att skapa elever som är självständiga och tar ansvar för sitt 

eget lärande. William och Leahy (2016) ser således formativ bedömning som en 

samarbetsprocess och visar att både lärare och elev måste vara aktiva deltagare i den. Min 

frågeställning utgår från lärares dokumentation och bedömning, även om det är tydligt att 

eleven har en roll i arbetet med formativ bedömning. 

 
 

Bourke och Mentis (2014) har undersökt bedömningsmetoder som används av lärare i Nya 

Zeeland som undervisar elever i behov av särskilt stöd. Elevens lärande illustreras genom en 

berättelse eller en bildserie. Lärarna använder metoder som kriteriebaserad bedömning, 

normativ, ipsativ och självbedömning. Kriteriebaserad bedömning utgår från kunskapskrav, 

normativ bedömning görs på en skala, ipsativ bedömning utgår från det alternativ som bäst 

beskriver det som bedöms, vid självbedömning får eleven själv bedöma sitt arbete. I 

undersökningen introduceras en modell där läraren utifrån sina metoder arbetar med samtal och 

bilder, lärande berättelser. Syftet med att introducera lärande berättelser är att lärare ska förstå 

vinsten med en bedömning som är integrerad i undervisningen. Lärande berättelser kan baseras 

på olika bedömningsmetoder och användas både vid formativ och summativ bedömning. 

Lärarna som använde lärande berättelser med elever i behov av särskilt stöd tyckte att det var 

positivt och effektivt för elever, kollegor och lärare. För eleverna var lärande berättelser 

motiverande då de kunde se sin utveckling i form av en berättelse eller bildserie. Berättelserna 

visade konkret vad eleven lärt sig och ökade motivationen och självkontrollen. Undersökningen 

visade att en lärande berättelse som är integrerad i undervisningen, som utgår från olika 

bedömningsmetoder och görs vid olika tillfällen är en bra metod att dokumentera lärande hos 

elever i behov av särskilt stöd. Metoden visar att formativ bedömning kan ges på olika sätt 

beroende på elevens kognitiva förutsättningar och att elever har nytta av att se sitt eget lärande 

och sin egen utveckling. Metoden innebär en form av pedagogisk dokumentation som ger elev, 

lärare och föräldrar möjlighet att se elevens kunskapsutveckling på ett tydligt sätt. 

 
 

Maddalena Taras (2010) hävdar att bedömning för lärande, formativ och summativ, saknar en 

teoretisk grund. Taras (2010) menar att om vi inte vet vad bedömning för lärande är eller vilka 
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processerna och teorierna är, hur ska vi då kunna förespråka och undervisa om det? 

Bedömningsprocesser, summativa och formativa, riskerar att ta fokus från funktionen av 

bedömning. Syftet med bedömning kan vara socialt och politiskt och lärare kan säga att de 

bedömer formativt och senare använda det summativt. Ett problem med bedömning av lärande 

är att det saknas tydliga gränser mellan formativ och summativ bedömning. Trots att det enligt 

Tarras (2010) saknas en teoretisk menar hon att bedömning för lärande är viktigt för 

undervisningsväsendet och förtjänar en solid grund att stå på. Grunden finns i Sadlers, Scrives 

och Tarras forskning som om man slår ihop dem ger en teoretisk grund, vilken stödjer Black 

och Wiliams arbete med lärande för bedömning. Artikeln är både kritisk till att teoretisk grund 

saknas för bedömning för lärande, samtidigt som Taras menar att den är en viktig del i arbetet 

i skolan. Hon efterlyser mer forskning på området så att en teori kan växa fram och ge stöd åt 

det arbete som pågår på skolor runt om i världen idag. En underliggande teori gör att arbetet 

med bedömning för lärande får en stabil grund att stå på och kan betraktas som en vedertagen 

metod att arbeta med. 

 
 
 
Betygsskalan på gymnasiesärskolan ges i skalan E-A (Skolverket, 2013a), något F finns inte 

utan eleven ges möjlighet att studera vidare i kursen. Elever som gått en 

gymnasiesärskoleutbildning ska få ett gymnasiesärskolebevis. Detta gäller både på 

gymnasiesärskolans nationella och individuella program. Alla elever på gymnasiesärskolan får 

samma typ av bevis efter avslutade studier. Gymnasiesärskolebeviset beskriver kunskaper och 

erfarenheter eleven har med sig från gymnasiesärskolan och ska kunna användas i kontakten 

med möjliga arbetsgivare. Gymnasiesärskolebeviset innehåller uppgifter om vilket program 

och vilka kurser eller ämnesområden eleven läst. Det innehåller även kursernas omfattning i 

gymnasiesärskolepoäng och ämnesområdenas omfattning. Det framgår även vilka betyg eleven 

fått på avslutade kurser, information om gymnasiesärskolearbetet och vilken inriktning eleven 

haft på sitt arbetsplatsförlagda lärande. Alla påbörjade kurser ska finnas dokumenterade i 

gymnasiesärskolebeviset, även kurser som inte avslutats eller betygsatts. Elever som fullföljt 

ett fullständigt nationellt program ska ha uppnått alla de 2500 gymnasiesärskolepoäng som en 

fullständig utbildning består av. 

 
 

Mickwitz (2011) har gjort en studie som undersöker både det formella sättet att sätta betyg och 

det verkliga sätt som lärarna i studien sätter betyg på. Mickwitz (2011) har intervjuat nio 
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svenska högstadielärare i svenska och svenska som andraspråk. Syftet med undersökningen är 

att utifrån lärarnas berättelser problematisera relationen mellan det formella regelverket kring 

betygsättning och det verkliga arbetet. Lärarna i studien berättar om konflikten mellan vilja att 

sätta korrekta betyg och kraven från elever, lärare och skolledning att sätta höga betyg. Det 

krävs hög integritet från lärarens sida för att sätta korrekta betyg. Lärarna i studien beskriver 

också förhållandet till betygssystemet som motsägelsefullt. Å ena sidan ifrågasätts inte 

betygssystemet som sådant, å andra sidan beskriver de att betygssättningen tar för mycket fokus 

från kunskapsutveckling. Lärarna måste planera undervisningen så att alla moment kan mätas 

och betygsättas och vara anpassade till de tester som förekommer i de nationella proven. 

Lärarna beskriver en känsla av att ha blivit nedgraderade från pedagoger till betygsättare. 

 
 

5. Metod 
5.1 Metodansats 
Jag har valt en kvalitativ ansats utifrån det syfte min studie har. En studie kan vara kvantitativ 

eller kvalitativ (Trost, 2015). Den stora skillnaden mellan en kvantitativ och en kvalitativ ansats 

är att en kvantitativ ansats förutsätter att den insamlade informationen kan omvandlas till siffror 

och mängder som bearbetas med statistiska analyser. Vid en kvalitativ ansats utgår man från att 

det finns en subjektiv uppfattning hos informanten som sedan kan tolkas. I en kvalitativ analys 

försöker man utifrån datainsamlingen att hitta olika teman och kategorier (Bryman, 2013). 

Studien är både induktiv och deduktiv då jag drar slutsatser utifrån mina intervjuer, men även 

undersöker om det utifrån de teoretiska begreppen formativ bedömning, summativ bedömning, 

feedback och pedagogisk dokumentation går att dra slutsatser. Induktiv teori (Fejes & 

Thornberg, 2015) utgår från empirin och leder till att forskaren kan dra slutsatser utifrån sina 

informanter. En deduktiv studie utgår från en teori och undersöker om det går att dra slutsatser 

utifrån den.. 

De induktiva stegen i analysarbetet (Åsén Nordström, 2014) skedde under genomläsning av 

datamaterialet och under kodning och tematisering. De deduktiva stegen skedde när jag 

kategoriserade, namngav teman och sökte efter mönster med utgångspunkt i de teoretiska 

begrepp jag valt att använda mig av i min studie. 

 

5.2 Kvalitativ intervju 
Intervju används som metod för att få information om hur människor upplever olika saker. 

Forskningsintervjuer bygger på professionella samtal som har en struktur och ett syfte. Styrkan 
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i samtalen är att fånga personers uppfattning om ett ämne och ge en bild av en mångsidig 

mänsklig värld. En kvalitativ forskningsintervju är ämnesorienterad. Intervjuaren försöker 

förstå innebörden av det den intervjuade säger. Intervjuaren måste vara observant på vad 

informanten säger och vad den uttrycker med tonfall, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det är 

intervjuaren som leder samtalet och kan styra innehållet i samtalet. Det kan hända att 

intervjuarens egna ståndpunkter formar intervjun, som forskare är det viktigt att det egna 

budskapet inte märks i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Kvale och Brinkmann (2015) ser intervjun som ett hantverk. Intervjun bygger på praktisk 

skicklighet och personligt omdöme. I samtalet uppstår empirisk kunskap kring 

frågeställningarna som blir till en lärprocess för samtliga deltagare. 

Jag har valt kvalitativ forskningsintervju som datainsamlingsmetod; den kvalitativa 

forskningsintervjun söker förstå världen ur den intervjuades synvinkel och är flexibel i den 

meningen att intervjuaren kan ställa följdfrågor (Dalen, 2013). Jag valde metoden eftersom jag 

vill få en djupare kunskap och då är intervjuer bra eftersom jag har möjlighet att ställa 

följdfrågor och har tillgång till kroppsspråk och mimik som i sig kan förtydliga informanternas 

utsagor. 

Intervjuerna är kvalitativa semistrukturerade intervjuer som utgår från Dalens (2013) modell. 

En intervju kan vara strukturerad, med fasta frågor och svarskategorier, semistrukturerad där 

intervjun med hjälp av en intervjuguide följer vissa av forskaren bestämda ämnen, eller öppen 

då informanten berättar så fritt som möjligt om sina erfarenheter (Dalen, 2013). 

Intervjuguiden bygger på olika teman, med tillhörande klargörande frågor för att täcka in de 

viktigaste områdena för studien. Jag valde tre teman utifrån mina frågeställningar och har 

kompletterat med klargörande frågor. De inledande frågorna är konkreta, följda av frågor som 

fokuserar på det centrala temat. Intervjun avslutas med öppna frågor, för att få informanten att 

känna sig avslappnad (Dalen, 2013). Intervjuprocessen är flexibel och jag som intervjuare kan 

frångå intervjuguiden genom att ställa frågorna i olika ordning och att ställa frågor utöver de 

som finns med i guiden (Bryman, 2013). Intervjuerna tar ca 50 minuter och spelas in på min 

mobiltelefon. Dalen (2013) rekommenderar att man spelar in kvalitativa intervjuer då det är 

viktigt att få med informanters egna ord. 

5.3 Urval 
Jag har använt mig av bekvämlighetsurval (Trost, 2015) och har genom kollegor och 

studiekamrater fått kontakt med fyra lärare som undervisar på gymnasiesärskolans nationella 
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program. Samtliga arbetar på andra skolor än där jag själv arbetar. Skolorna ligger i 

mellansvenska städer. Eftersom tillgången på informanter är begränsad av att det inte finns så 

många gymnasiesärskolor med nationella program har jag valt att göra kvalitativa intervjuer 

med ett litet antal informanter. Jag kontaktade dem via mejl och frågade om de kunde tänka sig 

att bli intervjuade. Jag bifogade ett missivbrev (bilaga 1) där jag beskrev studien kortfattat och 

även informerade om och frågar om forskningsetiska principerna. Samtliga tillfrågade var 

villiga att delta i studien. 

Lärarna i min studie undervisar i gymnasiesärskolegemensamma ämnen på gymnasiesärskolans 

nationella program. I Resultatdelen refererar jag till informanterna som Lärare 1, 2, 3 och 4, 

vilket jag förkortar till L1, L2, L3 och L4. 

• L1 är speciallärare mot utvecklingsstörning och har arbetat som lärare i olika skolformer 

i 8 år. 

• L2 är speciallärare mot utvecklingsstörning och har arbetat som lärare i olika skolformer 

i 9 år. 

• L3 är speciallärare mot utvecklingsstörning och har arbetat inom skolan länge, men på 

gymnasiesärskolan i 9 år. 

• L4 är speciallärare mot utvecklingsstörning och har arbetat inom gymnasiesärskolan i 

13 år. 

 
 

5.4 Datainsamling och genomförande 
Inför intervjuerna skapade jag en intervjuguide (bilaga 2). Jag utgick ifrån Dalen (2013) och 

delade in mina frågor i teman följda av klargörande frågor. Jag delgav inte mina frågor innan 

intervjun därför att jag ville ha möjligheten att arbeta med intervjuguiden fram till 

intervjutillfället. 

Jag bestämde tid och plats för intervju via mejl. Eftersom jag besökte informanternas 

arbetsplatser kunde jag inte styra över vilken lokal intervjun skulle ske i, det var upp till dem 

att välja lokal. Fördelen med att besöka informanterna är att de känner sig mer avslappnade i 

sin egen arbetsmiljö, vilket kan göra att intervjusituationen känns mer bekväm. 

Två intervjuer genomfördes i ett bokat grupprum, en intervju i ett klassrum och en intervju i ett 

personalkök. Samtliga intervjuer genomföres i avskildhet. Det tog ca 50 minuter att genomföra 
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intervjuerna. Jag spelade in på min mobiltelefon och använde ett program där jag kunde spara 

och mejla ljudfilen direkt, för att ha en backup. 

Jag följde intervjuguiden, vilken var ett bra stöd, men lät informanten svara på frågorna så att 

det blev ett bra samtal där jag kunde ställa följdfrågor på ett naturligt sätt. Jag ansträngde mig 

att vara en aktiv lyssnare, men det hände flera gånger att jag kommenterade eller delade med 

mig av erfarenhet och glömde bort att vara neutral. Då var intervjuguiden till stor hjälp. 

Ljudinspelningarna skrevs ner, mening för mening, så att innehållet i utsagorna tydliggjordes 

så bra som möjligt. Transkriberingarna skedde i nära anslutning till intervjutillfället. 

Informanterna gavs inte möjlighet att läsa igenom utskrifterna, främst på grund av att det skulle 

ta mer tid i anspråk. Ingen av informanterna efterfrågade möjligheten att få läsa igenom den 

utskrivna intervjun. 

5.5 Analysmetod 
Jag gjorde en tematisk analys utifrån Braun & Clarkes (2006) modell. Jag valde den utifrån att 

det är en vanlig metod som fungerar bra för kvalitativ analys. Tematisk analys redovisas i en 

rapport som beskriver undersökningen på ett sätt som får läsaren att förstå vikten av resultatet. 

Rapporten ska spegla innehållet av analysen på ett sätt som fångar läsaren, vilket ger en viss 

språklig frihet då jag föredrar att skriva på ett beskrivande och tydligt sätt. Den tematiska 

analysen ska innehålla citat eller utdrag från intervjuer vilket jag tycker tillför en levande bild 

av empirin. 

Tematisk analys består av 6 faser: 
 

1. Att bekanta sig med materialet 

2. Initial kodning 

3. Leta efter teman 

4. Gå igenom teman och kontrollera koder 

5. Definiera och namnge temana 

6. Skriva rapporten 
 
Fas 1: Jag började med genomläsning av transkriberingarna noga några gånger. Då började jag 

se hur materialet skulle kunna kodas. Jag strök under i texten och gjorde små noteringar i 

marginalen. Braun & Clarke (2006) menar att det är viktigt att ta sig tiden att lära känna sitt 

material även om det är frestande att hoppa över det första steget i analysen. Själva 

transkriberingen är i sig ett bra sätt att lära känna sitt material. 
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Fas 2: Initial kodning, innebär en första kodning av materialet. Koderna är ett sätt att sätta 

etiketter på innehållet i data, att organisera data i relevanta grupper. Exempel på koder jag 

hittade är ”Visa kunskaper” och ”Betygsättning”. Det är viktigt i den här fasen att all data kodas 

och organiseras för att möjliggöra så många teman som möjligt. Jag använde 

understrykningspennor i olika färger och försökte sortera mina data i olika grupper. Jag hade 

mina frågeställningar som utgångspunkt när jag valde hur jag skulle gruppera mina data. Röd 

penna blev kod för betyg, gul penna stod för dokumentation och så vidare. 

Fas 3: När jag kodat all data försökte jag leta efter teman. Koderna organiserades genom att jag 

skrev ner dem på ett block och sedan försökte se mönster i koderna, som i sin tur blir teman. 

Den här fasen innebär att jämföra och hitta relationer mellan koder, som i sin tur kan bilda 

teman. Temana kan i sin tur delas in i huvudteman och underteman. I slutet av den här fasen 

började mina teman framträda. Några teman jag utmejslade var ”Hur eleven visar kunskaper”, 

”Dokumentation, vad, varför, när” och ”Kunskapskrav”. 

Fas 4: Fasen består av två delar, först kontrollerade jag att koderna passade in i temana och 

bildade ett mönster, sedan jämförde jag teman med mina data för att kontrollera att de 

överensstämmer med materialet och för att se om några data har missats vid tidigare kodning. 

Jag hittade några koder som jag placerade in i andra teman, några av dem passade in i flera 

teman. De koder som passade in i flera teman fick vara med på flera ställen. Ett exempel på en 

sån kod är ”svårigheten med att veta vilka kunskaper eleven har” som passar in i flera teman, 

som ”bedömning och betygsättning”, ”hur eleven visar kunskaper” och ”dilemmat med betyg”. 

Fas 5: De teman som jag urskilde i fas fyra och som är relevanta för forskningsfrågorna 

namngavs, de fick bland annat heta ”Svårighet med betyg”, ”Dokumentationsprocessen” och 

”Diskussion om bedömning”. 

Fas 6: Här började jag att fånga essensen av den tematiska analysen och skriva resultat och 

analys. Fas 6 ska innehålla citat eller intervjuutdrag som bekräftar resultaten och som besvarar 

den ursprungliga forskningsfrågan (Braun & Clarke, 2006). Jag hittade många bra citat som jag 

använde i resultatskrivandet 

5.6 Tillförlitlighet 
Reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2015) beskriver forskningsresultatens tillförlitlighet och 

ställs ofta i relation till huruvida resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter av andra 

forskare. En svårighet ligger i att intervjupersoners svar förändras om de intervjuas vid olika 

tillfällen och om de intervjuas av andra personer. Validitet anger giltigheten, sanningshalten 
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och styrkan i ett yttrande. Validitet inom forskning anger om en metod verkligen undersöker 

det den påstår sig undersöka. Genom hela forskningsproceduren tar man återkommande reda 

på om de val forskaren gjort bidrar till studiens giltighet. För att uppnå tillförlitlighet har jag 

noggrant beskrivit hur jag gått till väga med min studie i kapitlet Metod. Jag har beskrivit hur 

jag valt informanter, utarbetat intervjuguiden och hur jag genomfört intervjuerna som ligger till 

grund för mitt resultat. 

Min egen förförståelse kan ha påverkat resultatet då vissa ord och fackuttryck kan vara 

vedertagna bland lärare inom gymnasiesärskolan, men ändå ha olika betydelse för varje individ. 

Jag har inte någon relation till någon av informanterna, vilket kan ha påverkat resultatet på olika 

sätt. Ett är att informanten kan vara reserverad och svara enligt rådande normer, ett annat att 

informanten inte känner förtrolighet och ger de svar som förväntas utifrån informantens 

position. 

5.7 Etiska aspekter 
Jag har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2010) när jag har genomfört 

min studie. Forskning är viktig både för individ- och samhällsutveckling. Forskningskravet 

innebär att forskning ska inriktas på väsentliga frågor och hålla hög kvalitet. De 

forskningsetiska principerna är en form av skydd mot otillbörlig insyn i samhällsmedborgarnas 

liv. Individskyddskravet är utgångspunkten för forskningsetiska överväganden och ska se till 

att individer inte utsätts för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning 

(Vetenskapsrådet, 2010). Vare sig forskningskravet eller individskyddskravet är absoluta utan 

varje forskare måste inför varje undersökning väga förväntade kunskaper mot negativa 

konsekvenser för uppgiftslämnare. Vetenskapsrådet forskningsetiska principer (2010) har fyra 

huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare om forskningens syfte 

samt deras uppgift och villkor i projektet. Informanterna ska också upplysas om att det är 

frivilligt att delta och att man kan avbryta sin medverkan. Samtyckskravet innebär att 

uppgiftslämnaren ska samtycka till att delta i undersökningen. Konfidentialitetskravet innebär 

att alla uppgifter om personer i en undersökning ska förvaras så att inte obehöriga kan ta del av 

dem. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter inte får användas till något annat än 

forskningens syfte. 

Jag informerade mina informanter om de forskningsetiska principerna i samband med att jag 

frågade om de var villiga att delta i min undersökning. När de tackat ja till att delta skickade 

jag  också  missivbrev  (Bilaga1)  där  jag  förtydligar  de  forskningsetiska  principerna.  Vid 
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intervjutillfället frågade jag om de läst missivbrevet och var införstådda med reglerna. Samtliga 

mina informanter var bekanta med de forskningsetiska principerna då de själva skrivit ett 

examensarbete. 

Jag tillämpade informationskravet genom att jag informerade mina uppgiftslämnare både 

muntligt och via missivbrev om mitt syfte med undersökningen och varför jag ville göra en 

intervju. Jag upplyste om att det var frivilligt att delta och att det går att ångra sig. Informanterna 

samtyckte till att delta i undersökningen och därmed var samtyckeskravet uppfyllt. 

Konfidentialitetskravet uppfyllde jag genom att spela in intervjuerna på en mobil med kodlås, 

all text förvaras på en hårddisk med lösenord och allt pappersmaterial förvaras i ett låst 

arbetsrum. Nyttjandekravet innebär att jag inte kommer att använda materialet till något annat 

än min undersökning. 
 

6. Resultat 
Syftet med min studie är att undersöka hur några lärare på gymnasiesärskolans nationella 

program talar om hur de arbetar med pedagogisk dokumentation, feedback, bedömning och 

betyg i teoretiska ämnen för att synliggöra elevernas kunskapsutveckling. 

Jag väljer att presentera resultaten av mina data under följande rubriker som i tur och ordning 

besvarar mina forskningsfrågor. 

• Pedagogisk dokumentation av lärande 

• Lärarnas metoder för bedömning 

• Betygsättning på gymnasiesärskolan 
 
 

6.1 1Pedagogisk dokumentation av lärande 
6.1.1 När sker den pedagogiska dokumentationen  
Lärarna jag intervjuat är eniga om att arbetet med pedagogisk dokumentation sker på olika sätt 

vid olika tidpunkter. Dels dokumenterar de löpande under terminen för att samla in underlag 

för bedömning, dels dokumenterar de i slutet av varje termin, inför utvecklingssamtal och inför 

betygsättning. 

En lärare, L1, beskriver att hen arbetar mer med dokumentation vid vissa tillfällen under läsåret. 
 

Arbetet med dokumentation kommer i perioder, när kurserna börjar bli 
färdiga är det vad man gör under några veckor (L1). 
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Lärare 4 antecknar varje lektion i en anteckningsbok för att veta vart varje elev befinner sig i 

sitt lärande. 

…alla elever läser olika långt, så jag får vara noga med vilka som läser vad 
(L4). 

Lärare 3 arbetar i ett två-lärarsystem och hen använder en skrivbok. Skrivboken används både 

till veckovis pedagogisk dokumentation och som ett sätt att kommunicera med kollegan. De 

antecknar från respektive lektioner och reflekterar över elevernas lärande i boken. 

Veckodokumentationen har vi bara som en skrivbok, hon och jag, som vi 
reflekterar i, till exempel om en elev borde jobba mer med sammansatt ord, 
kanske något man kommer på att man vill jobba vidare med, lite 
framåtsyftande...(L3) 

Lärare 2 berättar att när hen dokumenterar inför terminsslut går hen igenom målen och går 

tillbaka i minnet och i material. 

…hur de brukar agera på lektionerna, hur de svarar, hur aktiva de är, det 
blir en sorts dokumentation inför samtalen (L2). 

Lärare 3 beskriver hur klassen varje fredag utvärderar veckans arbete och för en slags loggbok. 

Boken följer med under alla fyra år på gymnasiesärskolan och blir en form av pedagogisk 

dokumentation över elevens lärande över tid. Eleven kan se in egen utveckling genom att 

jämföra tidigare arbete med det den gör nu. 

Ta reflektionsboken varje fredag, man får med ganska mycket där. 
Meningsbyggnad, grammatik, hela det spektret får vi med där, det talade 
får vi med när vi muntligt sammanfattar vad vi skrivit (L3). 

6.1.2 Hur sker den pedagogiska dokumentationen  
Lärarna använder sig av flera metoder för att dokumentera elevernas kunskaper. De sparar 

elevarbeten, gör egna anteckningar vid redovisningar och använder matriser som de fyller i. 

Vi har matriser där vi bockar av, det vi har jobbat med, kunskapskraven 
finns med där, så jag markerar alltid i samband med att jag skriver hur det 
har gått, alla elever har varsin för varje ämne, så jag ser hur det har gått. 
Vi gör det varje termin för att det ska bli mer konkret, men också det 
formella, för att det ska göras (L1). 

Alla fyra informanter beskriver att deras elever har en egen IUP-liknande dokumentmapp eller 

ett dokument där samtliga undervisande lärare skriver in vad eleven arbetat med, vad eleven 

utvecklat och ibland vilket betyg eleven har. 

Lärare 1  och 3 beskriver att de dokumenterar varje elev noga inför utvecklingssamtal. 
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Det finns ju inget krav på gymnasiesär eller gymnasieskola att man ska 
skriva IUP eller så, men jag är fostrad från grundsär där man skrev väldigt 
noga varje termin, men här har man ju individuell studieplan, vilket i 
princip bara är betyget man skriver in (L1). 

Inför utvecklingssamtalen dokumenterar vi varje elev, alla lärare skriver i 
sina kurser om de elever de undervisar och delar med sig till den lärare 
som har utvecklingssamtalet med eleven. I år har vi varit kaxiga och skrivit 
ut vilken nivå vi anser att de befinner sig på (L3). 

Lärare 2 har provat att dokumentera elevernas utveckling genom att de fick göra en mindmap i 

början av terminen. Eleverna fick skriva ner sina förkunskaper för att sedan göra en ny mindmap 

i slutet av terminen och jämföra vad de kunde i början och i slutet. 

…det upplevde jag inte gav så mycket, det var svårt på det sättet, man vet 
inte om det är kunskapen eller om de mognat till att jobba bättre och förstå 
vad de läser. Eller vart utvecklingen ligger, det är svårt att ta på (L2). 

Några av lärarna använder en skrivbok där de antecknar kontinuerligt vad eleverna arbetar med, 

hur det går och vad de ska arbeta vidare med. Det är en form av dokumentation av det vardagliga 

arbetet som de sedan använder för att planera framåt och kan gå tillbaka till när de ska 

betygsätta. L4 berättar hur hon gör i sin skrivbok. 

Jag har en skrivbok som jag skriver i varje lektion, om det är någon som 

redovisar eller utmärker sig. Jag kan skriva under lektionen, jag brukar 

skriva längst upp och göre en färgmarkering på vad det ingår i för 

kursmoment, så vet jag det, till exempel läsning eller skrivande. Sen ser jag 

hur långt vi kommit, så ser jag vad vi ska fortsätta md nästa vecka, så har 

jag ju gjort en del av planeringen (L4). 

Lärare 4 beskriver att hens skola använder en lärplattform där varje elevs lärande dokumenteras. 

Lärplattformen används av samtliga undervisande lärare på skolan för att dokumentera elevens 

utveckling, men även för att informera mentor om elevens kunskapsutveckling inför 

utvecklingssamtal. 

Vi har ju vår plattform, vi lägger in dokumentationen där, vi har provat 
med ett dokument per elev, men har gått tillbaka till ett dokument per ämne 
och elev istället….(L4). 

Lärare 3 har arbetat fram matriser så att hen tillsammans med eleverna kan se vad de arbetat 

med och pricka av på matrisen. 
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Vi har matriser för ämnet, det har vi utskrivet, vi har förenklat det centrala 
innehållet lite så att vi kan visa eleverna, så har vi gjort (L3). 

6.2 Lärarnas metoder för bedömning 
6.2.1 Formativ bedömning och feedback  
Att bedömningen är allsidig innebär att läraren grundar sin bedömning på varierade 

bedömningsformer och vid flera bedömningstillfällen. Informanterna beskriver att eleverna ges 

möjlighet att visa sina kunskaper på flera olika sätt. Genom diskussioner skrivande, muntlig 

redovisning, repetitioner, internetbaserad frågesport och prov i olika former. Lärarna använder 

detta som underlag för att göra en allsidig bedömning av elevernas lärande. 

Jag brukar köra med Kahoot, då ser jag vad gruppen kan och vem som inte 
kan (L2). 

De får läsa enskilt med personal eller högt i klassen, de får skriva ganska 
mycket både för hand och på dator, de får redovisa för varandra, nu jobbar 
vi med powerpoint, det klarar faktiskt alla (L4). 

Formativ bedömning och feedback beskrivs av lärarna som något som sker kontinuerligt under 

lektionstid. 

I diskussioner på lektioner och så, att man hjälper dem framåt och ställer 
följdfrågor och så. Det handlar om att hitta vilken metod som funkar för 
dom (L1). 

Lärare 4 tycker att det är en naturlig del av undervisningen, men jämför med hur kollegorna på 

det vanliga gymnasiet, som finns vägg i vägg med gymnasiesärskolan på hens arbetsplats. Hen 

menar att det är olika förutsättningar för lärarna. Hon talar om att en förutsättning för formativ 

bedömning är att det måste finnas tid för samtal mellan elev och lärare. 

Ja, det är så vi jobbar...för oss är det kanske lite mer naturligt än vad det är 
för gymnasielärarna. Vi har möjlighet att samtala med eleverna under 
lektionerna på ett annat sätt eftersom vi har färre elever i varje grupp” 
(L4). 

Lärare 1 beskriver att hon arbetar med formativ bedömning på olika sätt med olika elever 

beroende på deras kognitiva förmågor. Några elever går det att diskutera med, hur de ska arbeta 

för att komma vidare i sin utveckling, några elever behöver bildstöd för att se var i sin 

utveckling de befinner sig och hur de ska komma vidare. 

Om vi har en lektion där vi jobbar med till exempel naturfenomen, då kan vi 
resonera kring det och i samband med det kan jag visa hur eleven ska 
komma vidare, alltså att jag i en praktisk situation visar eller förklarar 
(L1). 
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Lärare 3 beskriver att formativ bedömning sker under lektionerna i samtal med eleverna. Hen 

berättar att hen arbetar mycket med att anpassa undervisningen till gruppen för att eleverna ska 

få möjlighet att visa sina kunskaper så att hen genom diskussioner kan hjälpa dem framåt i sitt 

lärande. 

…att man är delaktig i sitt lärande, där kan man till exempel koppla på att 
du befinner dig här och kanske bara behöver lite stöd för i att skriva för att 
komma vidare (L3). 

Lärare 2 har uppfattningen att formativ bedömning sker utan att eleven är medveten om det och 

på lärarens initiativ. 

Jag gör det inte så de ser det, jag tror inte de uppfattar vad jag gör när jag 
gör det (L2). 

 
 

6.2.2 Summativ bedömning  
Lärarna berättar att arbetet med summativ bedömning och betygsättning sker i slutet av varje 

termin, främst i år 2 och 4 då de flesta kurser tar slut och ska betygsättas. Lärarna checkar av 

kunskapskraven och centrala innehållet och ser att alla elever uppnått målen. Därefter bedöms 

varje elev. 

Jag gillar struktur och ordning. Jag läser igenom vad är det nu vi ska ha 
gått igenom i den här kursen, tittar på centralt innehåll och kunskapskrav, 
sen kollar jag av om jag fått med allt. Behöver någon elev göra någon mer 
uppgift? (L1). 

Lärare 2 beskriver att arbetet med bedömning är svårt och tungt eftersom vissa kurser har få 

kunskapskrav men ett stort centralt innehåll. Hen upplever även att det är svårt att veta vilka 

kunskaper eleverna har då de kan ha svårt att uttrycka sig, något som övriga lärare instämde i. 

Eleverna befinner sig på olika nivåer i sin utveckling och har ofta en ojämn utveckling. 

Jag får ofta känslan att de kan mer än de visar (L2). 

6.2.3 Sambedömning  
Samtliga informanter berättar att betygsättning sker tillsammans med kollegor i arbetslaget och 

att lärarna diskuterar elevernas kunskapsutveckling kontinuerligt. De beskriver det som en 

trygghet att göra det tillsammans eftersom det kan vara svårt att veta vilka kunskaper eleven 

har. 

Inför betygsättning så diskuterar vi, vi har inga ämneskollegor utan får 
prata med varandra i arbetslaget (L1). 
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Jag tror det blir mer rättvist då, inte att man sätter samma betyg i alla 
kurser, men att man ändå kollar med andra, det är ingen ensam process 
(L2). 

Lärare 4 beskriver att samarbetet med övriga lärare sker regelbundet. 
 

Var tredje vecka har vi något som kallas pedagogiskt café, som 
förstelärarna håller i. Där har vi diskuterat ganska mycket om bedömning, 
både formativ och summativ…det är intressant att höra hur andra tänker. 
Vi pratar en hel del i arbetslaget om det här (L4). 

En av lärarna är ganska ny på sin arbetsplats och beskriver att hon tar hjälp av tidigare lärare i 

bedömningen. 

Jag ska sätta betyg på två elever i hemkunskap, då pratar jag med deras 
tidigare lärare och så går vi igenom betygskriterierna. Vi gör bedömningen 
tillsammans (L2). 

 
 

6.3 Betygsättning på gymnasiesärskolan 
Betygsättning är en arbetsuppgift som informanterna är väldigt kluvna till. Skollagen (2010) 

säger att elever i gymnasiesärskolan ska ha betyg i skalan E till A. Något F finns inte på 

betygsskalan så en elev på gymnasiesärskolan kan inte bli underkänd i en kurs. Eleven får 

fortsätta att läsa kursen tills den är klar, blir den inte det skrivs ett streck i betyget. Lärarna 

beskriver att det är bra att det inte finns ett F i betygsskalan eftersom det är så svårt att bedöma 

elevernas kunskaper och att många elever arbetar hårt, men kommer ändå inte ända fram. 

Så bör betygssystemet vara tycker jag, annars är det elakt, många gånger 
gör de så gott de kan, ibland inte, men många gånger gör de det (L4). 

Betygen verkar inte ha någon egentlig betydelse för elevernas framtid. De betyg som elever på 

gymnasiet jagar för att komma in på olika utbildningar är inte relevanta för gymnasiesärskolans 

elever, då de inte är behöriga att söka högskola. Eleverna har möjlighet att studera vidare på 

Särvux och på folkhögskola, men betygen används inte för att söka dit, det är ett individuellt 

urval som tillämpas. En av lärarna, L1, säger att det enda syftet hen ser med betyg är att det 

skapar en likvärdighet mellan gymnasiesärskolor, att kurser och kunskapskrav blir en sorts 

kvalitetsstämpel på utbildningen. 

Jag är kluven till betyg inom särskolan överlag eftersom betyg inte fyller 
samma funktion som om man ska söka vidare till universitetet. Här är 
tanken att man ska vara likvärdig (L1). 

Lärare 2 beskriver att arbetet med betygsättning är viktigt, men saknar betydelse. 
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Om jag ändå ska sätta betyg är det viktigt att det blir så korrekt som 
möjligt. Det är en uppgift man får ta på allvar även om man själv inte 
förstår vitsen med dom, de har ju ingen nytta av dem (L2). 

Lärarna berättar att eleverna inte pratar om betyg, inte någon av dem har varit med om att en 

elev velat diskutera betyg, vare sig med lärare eller med klasskamrater. 

Jag vet inte om de tänker på betyg, jag har inte pratat med dem om det, men 
jag kan tänka mig att några av dem vet att de inte har någon betydelse (L2). 

När lärarna talar om betygsättning visar det sig vara svårt för dem att bedöma elevernas 

prestationer. Samtliga lärare beskriver att det är svårt för eleverna att förstå kunskapskraven 

och betygssystemet. Lärarna försöker på olika sätt att tydliggöra vad eleverna ska arbeta med 

och varför. Lärarna berättar att eleverna ofta saknar förmågan att anstränga sig mer för ett bättre 

betyg. 

Många av eleverna är så pass svaga att betygskriterier inte motiverar dom, 
det hjälper inte att jag säger att om du vill få det här betyget ska du göra 
det här också, det kanske ändå är någonting de inte kan (L2). 

Lärare 2 beskriver att hen vid ett tillfälle gjord en PowerPoint med kursmål och kunskapskrav, 

på ett förenklat språk, men hen upplevde ändå att eleverna inte tog till sig informationen, de var 

inte intresserade. 

Lärare 4 berättar att hen i början av varje termin gör en mindmap tillsammans med eleverna där 

de får beskriva vad de behöver arbeta med. Hen fyller sedan på med olika moment som ska 

ingå i kursen och förklarar samtidigt betygskriterierna på ett enkelt sätt. Samtidigt vet hen inte 

riktigt om eleverna tar till sig informationen. 

Jag vet inte hur väl de förstår, om de förstår omfattningen av det de ska 
klara, men det tycker jag är ganska genomgående egentligen, att se vidden 
av någonting är jättesvårt för de här eleverna (L4). 

Lärare 1 säger att hen informerar om kunskapskraven i stunden eftersom hen upplever att 

eleverna har svårt att ta till sig mycket information vid samma tillfälle. 

Om jag skulle sitta och gå igenom alla kurser och kunskapskrav, det skulle 
bli korvstoppning i deras hjärnor (L1). 

Lärare 1 berättar att hen hela tiden följer upp var eleverna befinner sig i sitt lärande och anpassar 

undervisningen till varje elev. Eleverna befinner sig på olika nivåer i sitt lärande och behöver 

stimulans på den nivå de befinner sig. 
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Lärare 4 beskriver att hon arbetar på ett liknande sätt eftersom eleverna behöver olika lång tid 

på sig med olika moment. 

…de får ju stanna på olika hållplatser beroende på hur lätt och svårt de har 
för saker och ting (L4). 

 

7. Analys 
I min studie har jag fokuserat på pedagogisk dokumentation, feedback, bedömning och betyg 

och undersökt hur några lärare på gymnasiesärskolans nationella program talar om dessa. Jag 

har valt att använda begreppen pedagogisk dokumentation, formativ och summativ bedömning 

samt bedömningsmetoder som mina analysbegrepp utifrån mitt teoretiska perspektiv. 

7.1 Pedagogisk dokumentation 
Lärarna i studien beskriver pedagogisk dokumentation på två sätt. Dels beskriver de den 

vardagliga dokumentationen, dels den formella dokumentationen som ligger till grund för 

utvecklingssamtal och betygsättning. Enligt Hirsh (2016) kan pedagogisk dokumentation vara 

både juridisk och pedagogisk, där den juridiska är lagstiftad och den pedagogiska är nödvändig 

så att rättssäkerhet i bedömning kan upprätthållas. Lärarna i min undersökning är medvetna om 

att IUP, individuell utvecklingsplan, inte är ett lagstiftat dokument på gymnasienivå, men väljer 

att dokumentera elevernas lärande på ett IUP-liknande sätt då de inte tycker att den individuella 

studieplanen beskriver elevernas lärande tillräckligt. Vid utvecklingssamtalet (Hirsh, 2016) ska 

vårdnadshavare göras delaktiga i elevens utveckling och mentor ska kunna delge hur eleven 

utvecklas mot målen i samtliga ämnen. Ett samarbete kring den pedagogiska dokumentationen 

måste ske mellan elevens samtliga lärare för att mentor ska kunna förmedla elevens 

kunskapsutveckling, vilket sker på olika sätt bland mina informanter. En lärare arbetar på en 

skola där en lärplattform används, övriga har olika former av mappsystem där de dokumenterar 

och sammanställer elevens utveckling mot målen. 

Alla lärare (Hirsh, 2016) behöver göra minnesanteckningar för att kunna göra rättssäkra 

bedömningar och betyg. Dokumentationen kan bestå av material, loggböcker och anteckningar 

eller portfolios och självvärderingar. Läraren i min studie som arbetar med loggbok använder 

den som pedagogisk dokumentation och ser den som ett sätt att dokumentera elevens 

utveckling. Några av lärarna beskriver hur de dokumenterar den dagliga verksamheten genom 

att samla in material från eleverna eller göra anteckningar i en skrivbok om elevernas lärande. 

De beskriver att anteckningarna sedan mynnar ut i en pedagogisk planering som ligger till grund 

för det fortsatta arbetet. En svårighet är att eleverna kan ha svårt att uttrycka sin kunskap och 
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lärarna måste därför vara både lyhörda och uppfinningsrika för att ge eleverna möjlighet att visa 

sina kunskaper. 

Det verkar som att mina informanter använder IUP som tankeverktyg i 

dokumentationsprocessen. Det finns inte något krav på att eleven ska ha en IUP, individuell 

utvecklingsplan, på gymnasiesärskolan (Hirsh, 2016) utan att det räcker med en individuell 

studieplan. Det är i princip bara vilka kurser och vilket betyg eleven har i kursen som syns där, 

därför tycker samtliga informanter att det är en fördel att dokumentera elevens lärande på ett 

sätt som motsvarar en IUP. Samtliga informanter är mentorer till en mindre grupp elever som 

de har utvecklingssamtal med. För att kunna informera elever och vårdnadshavare om hur det 

går för eleven i de olika kurserna behöver arbetslagen dokumentera och delge kollegorna 

information om varje elev i respektive ämne inför utvecklingssamtalen. En av lärarna arbetar 

på en skola där det finns en digital lärplattform som samtliga lärare skriver sin pedagogiska 

dokumentation i för att sammanställa elevens kunskapsutveckling och delge varandra inför 

utvecklingssamtal. 

7.2 Svårigheter med bedömning 
En utmaning för lärarna på gymnasiesärskolan är att eleverna kan ha svårt att tolka och förstå 

innebörden av kunskapskrav och betyg. Wiliam och Leahy (2016) beskriver fem 

nyckelstrategier för formativ bedömning där elev och lärare tar gemensamt ansvar. Den första 

strategin är att klargöra, dela upp och förstå lärandemål. Lärarna berättar att de försöker förenkla 

och förtydliga på olika sätt för att det ska bli lättare för eleverna att förstå. De försöker att i 

stunden diskutera målen och hur eleven ska ta sig till nästa steg. Strategi två är att ta reda på 

var eleverna befinner sig i lärandet. Informanterna talar om att de på olika sätt försöker få 

eleverna att visa sina förkunskaper, men att det kan vara svårt för eleverna att uttrycka 

kunskaperna och svårt för lärarna att tolka vad eleverna vill uttrycka. En lärare berättar att hon 

ofta har känslan av att eleverna kan mer än de visar, men att det är svårt att komma åt den 

kunskapen. Den tredje strategin handlar om feedback, lärarna berättar att de arbetar med 

formativ bedömning (Jönsson, 2013) som ett naturligt inslag i undervisningen eftersom 

eleverna behöver tydlig och omedelbar återkoppling för att komma vidare med sina uppgifter. 

Den fjärde strategin innebär kamratbedömning, något som inte någon av lärarna i studien tar 

upp som en form av bedömning de använder sig av. För elever på gymnasiesärskolan kan det 

vara svårt att ta ansvar för sitt eget arbete och de kan behöva mer stöd i att se hur de ska komma 

framåt i sitt lärande. Den femte strategin, att eleverna arbetar självständigt och tar ansvar för 

sitt lärande, kan därför vara svår att uppnå på gymnasiesärskolan. 
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7.3 Formativ bedömning och feedback 
Hattie (2013) betonar att för svagpresterande elever är omedelbar, instruktiv och stödjande 

feedback en framgångsfaktor. Feedbacken ska vara på elevens prestationsnivå. Lärarna i 

studien berättar att i den vardagliga undervisningen blir den typen av formativ bedömning ett 

naturligt inslag, de återkopplar ständigt till eleverna. Den summativa bedömningen, till exempel 

betygsättning, beskriver de som betydligt svårare då det är en svårighet i sig att få eleverna att 

visa sina kunskaper på grund av de olika funktionshinder eleverna på gymnasiesärskolan kan 

ha. 

Lärarna använder inte gärna ordet feedback utan föredrar att tala om formativ bedömning. Det 

kan bero på att det är ett engelskt ord eller att det i de svenska styrdokumenten talas om formativ 

bedömning (Skolverket, 2013). 

Lärarna beskriver att de arbetar med formativ bedömning regelbundet och att det är ett naturligt 

inslag i verksamheten då de arbetar med små elevgrupper och har möjlighet att diskutera med 

eleverna. De samtalar om hur eleverna ska komma vidare i sitt arbete och ger råd och stöd under 

lärandeprocessen. Jönsson (2013) beskriver kamratbedömning som en annan form av 

bedömning för lärande. Det är något som ingen av lärarna tar upp att de använder, det verkar 

inte vara en metod för bedömning som används inom gymnasiesärskolan. 

7.4 Betygens funktion 
Alla lärarna i studien är överens om att betygsättning av elever på gymnasiesärskolan kan 

ifrågasättas då betygen inte har någon egentlig funktion för eleverna. Lärarna beskriver att 

eleverna inte är intresserade av betyg och inte efterfrågar dem. Bourke och Mentis (2014) har 

undersökt hur lärande berättelser kan användas för att elever ska se sin utveckling och motivera 

till lärande. Betyg i form av en bokstav är abstrakt vilket elever på gymnasiesärskolan kan ha 

svårt att förstå. Bourke och Mentis (2014) visar hur konkretisering av elevens lärande i form av 

bilder och berättelser ger en förståelse av det egna lärandet och motiverar till framtida lärande. 

En lärande berättelse är tydligare för eleverna än ett betyg i form av en bokstav. 

Förmågan att tänka på sin framtid kan vara begränsad för elever på gymnasiesärskolan och 

betygen ligger inte till grund för vidare studier eller arbete, vilket gör att de inte motiverar 

eleverna till att anstränga sig mer. Betygsskalan saknar ett F (Skolverket, 2013a), eleverna kan 

inte bli underkända, vilket lärarna ser som positivt då eleverna befinner sig på så olika nivåer. 
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8. Diskussion 
I mitt arbete som specialpedagog och lärare i teoretiska ämnen på gymnasiesärskolan möter jag 

varje dag elever med utvecklingsstörning som befinner sig på olika nivåer i sin utveckling. Den 

här studien har gett mig en inblick i hur andra lärare arbetar med och talar om bedömning, 

pedagogisk dokumentation och betyg på gymnasiesärskolan. Det är något jag kommer att bära 

med mig och ha nytta av i mitt yrkesliv. 

Jag har delat in min diskussion i två delar, en metoddiskussion och en resultatdiskussion. 
 
8.1 Metoddiskussion 

Jag valde att ha en kvalitativ ansats på min studie då jag var intresserad av hur lärare talar om 

arbetet med pedagogisk dokumentation, feedback, bedömning och betyg. Jag gjorde 

semistrukturerade intervjuer á 50 minuter med fyra lärare som alla är speciallärare med 

inriktning utvecklingsstörning och undervisar på gymnasiesärskolans nationella program. Jag 

valde metod utifrån att jag få en djupare kunskap om informanternas synvinkel och ha möjlighet 

att ställa följdfrågor. Någon annan metod, som till exempel enkät eller observation hade inte 

varit lämplig för min studie. 

För att en studie ska ha hög reliabilitet ska den kunna reproduceras med samma resultat vid 

andra tidpunkter av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2015). Jag beskriver noggrant hur jag 

gått till väga i avsnittet metod, men sannolikt skulle informanterna inte svara på samma sätt om 

studien genomfördes igen om några år. Reliabiliteten är därför låg. 

Validiteten anger sanningshalten i en studie (Kvale & Brinkmann, 2015) och om den verkligen 

undersöker det den påstår sig undersöka. Min studie har låg validitet då den bara omfattar fyra 

intervjuer, det går inte att dra generella slutsatser utifrån den. 

Vid alla fyra intervjutillfällen fick vi sitta ostörda och utan avbrott, vilket gjorde att vi kunde 

ha fokus samtalet och att jag fick ingående svar på mina frågor. Kvale & Brinkmann (2015) 

beskriver intervjun som ett hantverk, där intervjuarens skicklighet avgör kvaliteten på intervjun. 

Det var bra att kunna arbeta ostörda så att jag även kunde koncentrera mig på tonfall, 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. Vid ett tillfälle fick jag ett svar av min informant som var helt 

oväntat. Hade jag varit en mer erfaren intervjuare hade jag ställt följdfrågor och utforskat vad 

informanten menade, men istället kom jag av mig och gick vidare i intervjuguiden. Nästa gång 

jag intervjuar hoppas jag att ha den erfarenheten med mig och istället utnyttja tillfället till att gå 

vidare och ställa följdfrågor. 
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Jag förberedde en intervjuguide, som jag sedan justerade. I den första intervjuguiden hade jag 

ett område som handlade om hur eleverna uppfattar och blir delaktiga i bedömning och betyg, 

vilket låg utanför mina frågeställningar. Mitt intresse är hur lärarna talar om pedagogisk 

dokumentation, bedömning och betyg, därför ändrade jag min intervjuguide till att fokusera på 

områden som kan besvara mina frågeställningar. 

Intervjuguiden var ett bra stöd under intervjuerna. Vid några tillfällen gled samtalen iväg och 

då var det bra att ha intervjuguiden att återgå till så att samtalen verkligen handlade om det som 

var syftet med intervjuerna. Jag märkte att intervjuerna gick lättare ju fler jag gjorde, jag kände 

mig mer bekväm och avslappnad, vilket säkert påverkade informanterna. 

Jag har tolkat resultatet utifrån min förförståelse, tidigare forskning och min teoretiska 

utgångspunkt. Jag har försökt att vara objektiv i min tolkning men inser att mina erfarenheter 

och min förförståelse färgar mitt sätt att tolka mina resultat. För att kunna vara helt objektiv 

skulle jag helt sakna förkunskaper men det faller på sin egen rimlighet då jag om så vore fallet 

inte skulle ha något intresse av att undersöka mina frågeställningar. 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur några lärare på gymnasiesärskolans nationella 

program talar om pedagogisk dokumentation, feedback, bedömning och betyg. 

Pedagogisk dokumentation är något som lärarna beskriver att de arbetar med mer i vissa 

perioder, oftast i slutet av terminerna inför utvecklingssamtal och betygssättning. Eleverna på 

gymnasiesärskolans nationella program omfattas inte av lagstiftningen att de ska ha en IUP, 

en individuell utvecklingsplan, då de får betyg (Hirsh, 2016). De ska istället ha en individuell 

studieplan. Studieplanen visar vilka kurser eleven läser och vilket betyg de fått om kursen är 

avslutad och betygsatt. Lärarna beskriver att de ändå dokumenterar varje elev på ett IUP- 

liknande sätt då den formen av dokumentation ändå behövs inför utvecklingssamtal. Lärarna 

undervisar i respektive kurser och måste lämna information till den lärare som har ansvar för 

elevens utvecklingssamtal. Vad är då vitsen med att eleverna på gymnasiesärskolan inte 

omfattas av lagen att de skall ha en IUP när mina informanter ändå känner sig tvingade att 

dokumentera elevernas kunskapsutveckling på ett IUP-liknande sätt? Lärarna beskriver att det 

i perioder tar mycket tid att dokumentera. Skolverket kan ha anledning att se över vilken form 

av pedagogisk dokumentation som är lämplig för gymnasiesärskolans elever. 

Lärarna beskriver också att de dokumenterar för sin egen skull, för att komma ihåg vad elever 

arbetat med och hur långt de kommit, om de redovisat ett arbete och vad de ska gå vidare med. 
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Den typen av dokumentation är individuell för varje lärare, men nödvändig för att kunna 

planera sin undervisning och att komma ihåg vad elever presterat inför betygsättning. Asp- 

Onsjö (2011) skriver att dokumentation ska gagna eleven och inte bli till en nackdel för det 

framtida lärandet. Det är pedagogiska aspekter som ska dokumenteras, inte egenskaper. Som 

lärare kan det vara svårt att i den dagliga dokumentationen, som ofta består av anteckningar i 

en skrivbok, hålla sig till det rent kunskapsmässiga och inte ta med personliga värderingar i 

det man skriver ner i all hast efter en lektion. När betygen sedan ska sättas och läraren går 

tillbaka i anteckningarna kan bedömningen färgas av de värderingar man omedvetet gjort vid 

anteckningstillfället. 

Formativ bedömning och feedback är något som lärarna beskriver att de arbetar med 

kontinuerligt under sina lektioner. En lärare berättar att hen arbetar med formativ bedömning 

så att eleverna inte ser det eller uppfattar vad hen gör. Jag tolkar det som att vederbörande inte 

är klar över begreppet formativ bedömning då det är något som sker i samspel med eleven 

(Timperley & Hattie, 2007). Hattie (2013) har identifierat påverkansmetoder som gör skillnad 

på elevers studieresultat och en viktig faktor är att eleven får feedback på sin egen 

prestationsnivå. Svagpresterande elever behöver omedelbar, stödjande och instruktiv 

feedback för att komma vidare i sitt lärande. I studien beskriver flera av lärarna att de 

diskuterar med eleverna under lektionerna och leder dem framåt i arbetet. De små 

undervisningsgrupperna på gymnasiesärskolan möjliggör en omedelbar återkoppling på 

elevens arbete, vilket är viktigt då elever på gymnasiesärskolan kan ha svårigheter att hålla 

saker i minnet och att komma ihåg instruktioner. 

Begreppet feedback är något lärarna inte använder sig av, de föredrar formativ bedömning, 

men använder inte det heller i någon större utsträckning. Vad beror det på? Kan det vara så 

att särskolan av tradition ständigt arbetar med feedback så att det inte är något man ens 

reflekterar över. Lärare och elev arbetar nära varandra och kommunicerar lärande på olika 

nivåer, allt från att lära sig att bli mer självständig i sin vardag till att lära sig algebra och 

ekvationer. På så sätt genomsyrar lärandet gymnasiesärskolan och särskolan på ett alldeles 

unikt sätt, alla elever arbetar med just de behöver träna på, även sånt som inte står i kursplaner. 

En svårighet som lärarna beskriver är att eleverna på gymnasiesärskolan befinner sig på olika 

kognitiva nivåer, vilket kan göra det svårt bedöma var eleverna befinner sig i sin utveckling. 

William & Leahys modell (2016) innehåller fem nyckelstrategier där den första består i att 

klargöra, dela och förstå lärandemål. Lärarna beskriver att det kan vara svårt att få eleverna 

på gymnasiesärskolan att bli medvetna om sin kunskapsutveckling då de kan ha svårt att förstå 
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innebörden av kunskapskrav och lärandemål. En lärare säger att hon ofta får känslan av att 

eleverna kan mer än de visar, förmågan att uttrycka och visa sina kunskaper kan variera 

mycket mellan elever och lärarna har en svår arbetsuppgift i att hitta just det uttryckssättet 

som passar varje elev bäst. 

William och Leahy med flera bedriver forskning inom området feedback och formativ 

bedömning vilken fått stort genomslag inom skolvärlden. Intressant vore om den forskningen 

skulle göras inom särskolan/gymnasiesärskolan. Skulle resultatet se annorlunda ut? Resultatet 

i min studie visar att kamratbedömning (William & Leahy, 2016) är en metod som inte används 

inom gymnasiesärskolan, är det något som kan utvecklas? Eller är det bättre för elever på 

gymnasiesärskolan att arbetar med de tre första strategier för formativ bedömning, att se och 

klargöra målet, ta reda på var eleven befinner sig och att ge feedback för att eleven ska komma 

framåt i lärandet? 

Lärarna talar också om att de upplever en trygghet i att samarbeta med kollegorna när de gör 

bedömningar eftersom det är kan vara en svårighet att få eleven att visa sina kunskaper. Det är 

framförallt den summativa bedömningen (Jönsson, 2013), betygssättningen, som lärarna 

samtalar om. 

Betyg och betygsättning är det som bekymrar lärarna i min studie allra mest. Lärarna beskriver 

att eleverna inte själva pratar om betyg och att eleverna oftast inte är så intresserade av att 

diskutera vare sig kunskapskrav eller betyg. Ingen av lärarna har varit med om att en elev har 

tagit initiativ till att diskutera sina betyg. En lärare trycker på att det är bra att betygsskalan inte 

har något F, underkänt, då hon tycker att det är ett kränkande betyg då eleverna har så olika 

förutsättningar att klara kunskapskraven. De utgår från helt olika förutsättningar och 

förkunskaper när de börjar på gymnasiet, skulle det vara möjligt att frångå betygssystemet och 

istället bedöma utifrån Hatties forskning (2013) där fokus ligger på kunskapsutveckling och 

inte kunskapskrav. Alla elever börjar inte från samma utgångsläge och slutar inte heller på 

samma plats i sin kunskapsutveckling. En lärare uttryckte det som att eleverna stannar olika 

länge på olika hållplatser, det tycker jag var en bra beskrivning av hur kunskapsutveckling går 

till. 

Skolverket har helt övergivit lärarna på gymnasiesärskolan när det gäller bedömningsstöd i den 

webbaserade ”Bedömningsportalen” (Skolverket, 2017). Där finns bedömningsstöd för olika 

skolformer och ämnen med konkreta exempel för lärare att använda i sin bedömningsutövning. 

För gymnasiesärskolans lärare finns det inte ett enda bedömningsstöd i något ämne att tillgå. 
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Vad det beror på går att spekulera i, det kan bero på att Skolverket inte hunnit göra 

bedömningsstöd på de fyra år om gåt sedan läroplanen kom, eller kan det bero på att det är så 

svårt med bedömning på gymnasiesärskolan att inte Skolverket kan komma med 

bedömningsstöd. 

Betygen har inte någon formell betydelse då de inte kan användas till att söka vidare till högre 

utbildning. Eleverna får ett gymnasiesärskolebevis där det framgår vad de lärt sig under sin 

gymnasietid och som de kan visa när de söker arbete (Skolverket, 2013a). Elever som slutar på 

gymnasiesärskolan har oftast en arbetsplats eller någon annan form av verksamhet ordnad så 

de hamnar egentligen aldrig på den öppna arbetsmarknaden då deras förutsättningar att 

konkurrera om arbete där är mycket små. Gymnasiesärskolebeviset har därför inte någon 

egentlig betydelse för att få ett arbete eller annan sysselsättning. 

Lärarna beskriver att det är bekymmersamt med betygsättning. De beskriver att eleverna har 

svårt att ta till sig information om kunskapskrav och betyg och att betygen inte har någon 

formell betydelse. Lärarna berättar att elever som inte har förmågan till att uppnå kunskapskrav 

ändå ska bedömas utifrån dem och att lärarna känner att de kränker eleven när de sätter betyget. 

Det går att likna vid en illustration av hur olika förutsättningar elever har. En apa, en säl, en 

pingvin, en elefant, en guldfisk och en hund får till uppgift att sin lärare att klättra upp i ett träd 

för att de ska bli rättvist bedömda. Alla djur ska göra samma prov, trots att deras förutsättningar 

är så olika. Lärarna jag intervjuat ger uttryck för hur orättvist det känns att bedöma elever utifrån 

kunskapskraven när deras förutsättningar är så olika. 

En viktig fråga är om det nuvarande betygssystemet alls gagnar eleverna på gymnasiesärskolan. 

Är det rätt form av bedömning och betygsättning för de här eleverna som förespråkas i 

läroplanen, eller finns det andra modeller som gagnar elevernas lärande och motiverar till 

framtida lärande? En annan fråga är vem det gagnar att eleven får betyg. För eleven själv verkar 

det inte ha någon större betydelse, lärarna tycker att det är en bekymmersam arbetsuppgift, så 

då återstår huvudmannen. Är betygen ett kvitto på lärarnas insats, mäter arbetsgivaren lärares 

skicklighet utifrån resultat? Påverkas en skolas ekonomi av betygsresultaten? 

Gymnasiesärskolorna i mitt närområde bedrivs av kommun och landsting och är förskonade 

från vinstuttag, är det en tidsfråga innan även den här typen av verksamhet bedrivs av 

investmentbolag med vinstintressen? Vilken betydelse får betygen då? 

En lärare säger att den enda funktionen hen ser med betyg och kunskapskrav är att det ger en 

likvärdighet för gymnasiesärskolor i Sverige, det blir som en kvalitetsstämpel. Jag kan till en 
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viss del hålla med om det, samtidigt som den kvalitén regleras i läroplanen, ämnesplaner och 

kursplaner (Skolverket, 2013b). Kärnan till motståndet till betygsättning tror jag ligger i att 

eleverna ska bedömas utifrån kunskapskrav som det har så olika förutsättningar att uppnå. Jag 

tror att lärare på gymnasiesärskolan skulle vilja vända på steken och istället för att mäta 

kunskaper beskriva elevens utveckling inom olika områden, utan kunskapskrav och betyg, 

liknande den metod med lärande berättelser som Bourke och Mentis (2014) forskat om på Nya 

Zeeland. Hattie (2013) är inne på samma tankar med synligt lärande, att synliggöra elevens 

utveckling snarare än att mäta kunskap. 

8.3 Fortsatt forskning 
Det har varit svårt att hitta forskning inom området gymnasiesärskola i allmänhet och 

gymnasiesärskola, betyg och bedömning i synnerhet. Förslag på framtida forskning inom mitt 

undersökningsområde är att undersöka hur elever på gymnasiesärskolan bedöms, betygsätts 

och vilken nytta eleverna har av den form av bedömning och betygsättning som lärare ska 

göra enligt Gysär13 (Skolverket, 2013). Forskningen kan tas ännu ett steg till att undersöka 

hur och om elever på gymnasiesärskola ska bedömas för att det ska främja utveckling i ett 

längre perspektiv. 

Eftersom forskning inom gymnasiesärskolan inte verkar förekomma vore det även intressant 

att undersöka fler områden, som metodik och didaktik inom gymnasiesärskolan. Hur 

undervisar lärare på gymnasiesärskolan och vilka arbetssätt ger goda resultat? Finns det 

vedertagna arbetssätt som används men som inte är forskningsbaserade? Det vore spännande 

att kartlägga alla de erfarenheter som finns bland lärare på gymnasiesärskolan och se vilka 

undervisningsmetoder de använder med fokus på lärande. 
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Bilaga 1 
Missivbrev 

 
 
Hej! 

Jag heter Linda Nyberg och studerar till specialpedagog vid Linköpings Universitet. Jag går nu 
sista terminen och har valt att skriva mitt examensarbete om dokumentation, bedömning av 
kunskapsutveckling och betyg i gymnasiesärskolan. 

Jag arbetar på Himmelstalundsgymnasiet i Norrköping på Gymnasiesärskolans program Skog, 
mark och djur. Hos oss finns inriktningarna Djurvård och Trädgård. Jag undervisar i svenska, 
engelska och arbetar med elever i behov av särskilt stöd. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärare på gymnasiesärskolans nationella 

program talar om dokumentation, bedömning och betyg i teoretiska ämnen för att synliggöra 

elevernas kunskapsutveckling. 

Mina frågeställningar är: 
 

1. Hur dokumenterar lärare elevers kunskaper? 

2. Hur bedömer lärare kunskapsutveckling hos eleverna? 

3. Hur talar lärare om betyg? 
 
Jag är djupt tacksam för att du tar dig tid att svara på mina frågor. Intervjun tar ca 30 minuter 

att göra och jag kommer spela in den på min telefon. Eftersom jag besöker dig får du gärna 

ordna en lokal som känns bekväm för dig. 

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är det helt frivilligt att delta i 

studien. Den data som jag samlar in kommer enbart att användas till mitt examensarbete och 

förstörs efteråt. Du kommer att vara helt anonym. Mitt examensarbete kommer att finnas till 

förfogande på Linköpings Universitetsbibliotek när det är slutfört. 

 
 

Med vänliga hälsningar Linda Nyberg  

lindanyberg@live.se, 073-9782274 

mailto:lindanyberg@live.se


 

Bilaga 2 
Intervjuguide 

Inledande frågor: 

Hur länge har du jobbat inom gymnasiesärskolan? Vilken utbildning har du? Vilka 
kurser/ämnesområden undervisar du i? Vilken utbildning har du? Hur många elever går på 
gymnasiesärskolan? Är skolan inkluderad i annan skolverksamhet? 

 
 

1. Dokumentation 
 
 
Hur dokumenterar du elevers lärande och kunskapsutveckling? Använder du några mallar, 
matriser eller andra verktyg för dokumentation? 

Hur mycket tid lägger du på att dokumentera varje elev? 

När använder du dokumentationen? 

 

2. Bedömning och betyg 

Hur upplever du att det är att arbeta mot kunskapskraven? 

Hur gör du för att informera eleverna om kunskapskraven? 

Hur upplever du att eleverna förstår kunskapskraven? 

På vilka olika sätt visar eleven sina kunskaper? 

Har du några verktyg/strategier för att se elevers kunskapsutveckling? 

Hur arbetar du med bedömning? Formativ och summativ. 

Samarbetar lärarna på skolan kring bedömning? 

Hur arbetar du med betygsättning? 

Samarbetar lärarna kring betygsättning? 
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