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Abstract 
The purpose of this study is to examine pupils´ experiences from getting grades in upper 

secondary education for pupils with learning disabilities and which impact this has on these 

pupils how they form and get formed as schoolchildren. Four pupils in upper secondary 

education for pupils with learning disabilities in a Swedish community have participated in 

qualitative semi-structured interviews. All analysis that has been made has focused on these 

pupils´ stories about getting grades. I have asked openly formulated questions so that the 

pupils themselves have had the possibility to highlight those experiences that they want to 

share. 

Three categories that I have used, with starting point from the questions in this study, to 

analyze the answers in the interview material is how the pupils talk about the bases for 

grading, the pupils´ self-awareness when they talk about their own grades and the pupils´ 

view when they talk about the importance of grades. The theoretical base of the study is 

policy enactment. 

One conclusion of this study is that both teachers and pupils in upper secondary education for 

pupils with learning disabilities often is based on other factors than what different policy 

documents says about what should be the ground for teachers grading. One other result with 

the study is that the pupils in this type of school have a relatively positive view on grades. The 

result of the study also shows that the pupils that have been interviewed experience grades as 

something that is important for them even though they don´t seem to be especially aware of 

their own grades. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka erfarenheter elever inom gymnasiesärskolan 

har av att få betyg samt vilka konsekvenser detta får för hur elever formas och formar sig som 

skolelever. Fyra elever som går på en gymnasiesärskola i en svensk kommun har deltagit i 

kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Samtliga analyser som gjorts har fokuserat på dessa 

elevers berättelser om att få betyg. Jag har ställt öppet formulerade frågor så att eleverna 

själva har getts möjlighet att lyfta fram de erfarenheter de själva vill. 

Tre kategorier som jag har använt mig av, med utgångspunkt från denna studies 

frågeställningar, för att analysera svaren i intervjumaterialet är hur eleverna berättar om 

grunderna för betygsättning, elevernas självinsikt i sina berättelser kring sina egna betyg samt 

elevernas syn i sina berättelser på betygens betydelse. Studiens teoretiska utgångspunkt är 

policy enactment. 

En slutsats i denna studie är att såväl lärare som elever i gymnasiesärskolan ofta utgår från 

andra faktorer än vad som anges i olika policydokument för vad som ska ligga till grund för 

lärares betygsättning. Ett annat resultat med studien är att eleverna i gymnasiesärskolan har en 

relativt positiv syn på betyg. Studiens resultat visar även att eleverna som har intervjuats 

upplever att betygen är viktiga för dem trots att de inte verkar vara särskilt medvetna om sina 

egna betyg. 

 

Nyckelord 
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1. Inledning 
Föreliggande studie lägger fokus på gymnasiesärskolans betyg i samband med 

utbildningspolitiska beslut. I den dåvarande regeringens proposition (Prop. 2009/10:165) inför 

den nya skollagen (2011) formulerades ett förslag till gymnasiesärskolans syfte: 

 

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje 

elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i gymnasieskolan 

(Prop. 2009/10:165, s. 458). 

 

Men vad händer efter gymnasiesärskolan? I november 2014 presenterade Arvidsson (2014) 

den hittills största undersökningen som gjorts i Sverige kring vad som händer efter studenten 

för alla de elever som har gått på gymnasiesärskolan. Undersökningen visar att 22 procent av 

alla de 13020 elever som hade slutat gymnasiesärskolan mellan åren 2000 till 2011 har ett 

arbete idag inom den reguljära arbetsmarknaden. En aspekt som Arvidsson (2014) inte 

redovisar är emellertid hur stor roll elevernas betyg hade när de fick dessa arbeten. 

På en träff under höstterminen 2014, i den kommun där jag arbetar, mellan olika parter på 

arbetsmarknaden (dagcenterverksamhet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen, 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan) framfördes synpunkten att ingen av dessa parter 

någonsin frågar efter gymnasiesärskolebetyg. 

I förordningen om läroplanen för gymnasiesärskolan står följande under rubriken 2.1 

Kunskaper Mål: ”Det är skolans ansvar att varje elev i gymnasiesärskolan ges möjlighet till 

förberedelse för etablering på arbetsmarknaden” (SKOLFS: 2013:148, s. 6). Under rubriken 

2.5 Bedömning och betyg står även följande: ”Betyget uttrycker i vilken utsträckning den 

enskilda eleven har uppfyllt de nationella kunskapskrav som finns för varje kurs …” 

(SKOLFS: 2013:148, s. 10). Det verkar emellertid som att betygen inte spelar någon som 

helst roll för dessa elevers fortsatta sysselsättning efter gymnasiesärskolan. Om inte samhället 

utanför gymnasiesärskolan anser att betyg är viktiga inom denna verksamhet kan man undra 

varför dessa elever egentligen ska ha betyg. Varför ska eleverna få betyg när kunskapsnivån 

hos de flesta eleverna i gymnasiesärskolan ligger långt under den kunskapsnivå som elever i 

årskurs sex (då eleverna för första gången får betyg) i grundskolan ligger på? Handlar det om 

elevernas syn på sig själva och att de vill ha betyg som alla normalstörda (icke 

utvecklingsstörda) elever eller är betygen ett uttryck för att gymnasiesärskolan mer ska 

präglas av kunskap än av omsorg? 

Betygen har flera funktioner. Ett användningsområde är att sortera/selektera elever när de 

ansöker till högre studier. Denna funktion fyller emellertid inte gymnasiesärskoleelevernas 

betyg eftersom dessa elever inte kan söka vidare till högre studier. Vissa folkhögskolor 

erbjuder emellertid utbildningar och kurser för funktionshindrade men det finns inga 

antagningskrav till dessa i form av betyg. Det kanske är så att betygen inom 

gymnasiesärskolan spelar en annan roll än antagning till högre studier? Jag tänker då närmast 

på betygens funktion för elevernas syn på sig själva. Genom att studera elevernas 

identitetsframträdanden syftar denna studie till att undersöka vilken roll betygen spelar för 

elevernas identiteter. 
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Karlsson och Perez Prieto (2012) beskriver identitetsframträdanden på följande sätt: 

”Människors erfarenheter och identiteter tillskrivs mening genom berättelser samtidigt som 

nya erfarenheter och identiteter skapas genom själva berättandet.” (Karlsson & Perez Prieto, 

2012, s. 1). Om det skulle visa sig att denna funktion är betydelsefull för många av dessa 

elever kan ju den funktionen motivera och berättiga användandet av betyg inom 

gymnasiesärskolan trots att betygen inte används för antagning till högre studier. Följande 

citat belyser ytterligare mitt resonemang: 

 

Betygens viktigaste funktion är att fungera som urvalsinstrument för vidare studier. I den bemärkelsen har 

betygen ingen funktion i särskolan. Alla elever är garanterade en plats i gymnasiesärskolan. Och hur bra 

betyg eleven än får är vägen stängd till gymnasieskolan. – Nej, enda argumentet för betyg i särskolan är 

att den ska likna grundskolan. Betygskriterierna kan också användas för att skilja ut elever som inte anses 

höra hemma i grundsärskolan utan som borde gå i träningsskolan (Hedström, 2011, s. 2). 

 

Murphy (2008) menar att symboliska tillgångar, exempelvis människors kön eller betyg, 

medför sociala konsekvenser som påverkar hur individer, såväl lärare som elever, positionerar 

sig själva. Betyg och dess påverkan på elevers självbild, det vill säga det elever hävdar att de 

gör eller är och att andra inte gör eller är, elevernas identitetsframträdanden, är ett ämne som 

jag finner intressant. Idag arbetar jag på en gymnasiesärskola och är därför särskilt intresserad 

av denna elevgrupps erfarenheter av att få betyg. 

Inom internationell forskning finns ett antal kvantitativa och kvalitativa studier som stöder 

utgångspunkten att bedömning påverkar elevers identitetsformering (T.ex. Brookhart, 2001; 

Gavin, 2008; Moni, 2002; Murphy, 2008; Ross, 2002; Shen & Padulla, 2000; Williams, 

2010). Lundahl (2015), Klapp (2015) m.fl. har studerat hur betyg från ett generellt 

elevperspektiv påverkar självbild, motivation och lärande. En fråga som jag ställer mig i 

denna studie, med utgångspunkt utifrån befintlig forskning, är hur betyg och bedömning 

påverkar elever inom gymnasiesärskolan. 

 

1.1. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka erfarenheter elever inom gymnasiesärskolan 

har av att få betyg samt vilka konsekvenser detta får för hur elever formas och formar sig som 

skolelever. 

 

1.2. Frågeställningar 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

1. Hur berättar eleverna i gymnasiesärskolan om grunderna för betygssättning? 

2. I vilken mån är eleverna i gymnasiesärskolan medvetna i sina berättelser om sina egna 

betyg? 

3. I vilken utsträckning anser eleverna i gymnasiesärskolan i sina berättelser att betyg är 

viktiga? 
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2. Bakgrund 
Med hjälp av olika policytexter från riksdag/regering och Skolverket ämnar jag här att 

beskriva hur kraven när det gäller betyg och bedömning har förändrats i gymnasiesärskolan. 

Nedan följer därför en kort tillbakablick över gymnasiesärskolans utveckling och bakgrund 

fram till reformen 2013. 

I början av 1800-talet började undervisning av barn med utvecklingsstörning och år 1875 

inrättades ett landstingsdrivet anstaltsväsende som kom att prägla särskolan under nästan 

hundra år. Kungl. Skolöverstyrelsen fastställde år 1946 en provisorisk undervisningsplan för 

”sinnesslöskolor” och 1954 kom en lag som fastslog att det skulle finnas yrkeshem, det vill 

säga internat med olika yrkesutbildningar för ”psykiskt efterblivna”. Först 1968 gav Kungl. 

Skolöverstyrelsen ut riktlinjer för undervisningen i form av en läroplan för särskolan. Efter 

hand delades yrkesutbildningen upp i olika nivåer med hänsyn till elevens förutsättningar och 

år 1973 gav Skolöverstyrelsen ut en ny läroplan för särskolan (SOU 2011:8, Skolverket, 

2013). 

I praktiken skildes inte utbildningen inom särskolan från omsorgen förrän 1996 och från och 

med 1994 omfattades särskolan av samma läroplan som skolväsendet i övrigt. För första 

gången framträdde nu ett inkluderande perspektiv i ett av de centrala dokument som styr 

undervisningens utformning i den svenska skolan. Gymnasiesärskolans kursplaner 

bearbetades och fastställdes sedan 2002 i samband med Skolverkets uppgift att regelbundet 

granska och revidera alla kursplaner (SOU 2011:8, Skolverket, 2013). 

Intentionerna med den reformerade gymnasiesärskolan år 2013 kan sammanfattas i följande 

punkter: ”ökad samhällsgemenskap och delaktighet, flexibilitet för att möta varje elevs 

förutsättningar och behov, ökad samverkan mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan, 

utbildningarna ska vara likvärdiga, god förberedelse för arbetslivet samt ett meningsfullt 

vuxenliv” (Prop. 2011/12:50, Skolverket, 2013, s. 10). 

Sveriges regering har fastställt en nationell strategi för genomförande av 

funktionshinderspolitiken i Sverige under åren 2011-2016. I denna strategi redovisas insatser 

inom bland annat utbildningspolitiken med följande inriktningsmål: ”Varje barn, elev och 

vuxenstuderande ska ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt … 

Kunskaperna om funktionsnedsättningar och hur undervisningen kan utformas efter varje 

elevs behov ska förbättras” (Regeringskansliet, 2011, Skolverket, 2013, s. 102). 

Trots att varje elev inom gymnasiesärskolan ska ges förutsättningar att utveckla sina 

kunskaper så långt som möjligt och att en kunskapsförbättring av hur undervisningen kan 

utformas efter varje elevs behov bör ske kvarstår det faktum att de nya kraven på betyg och 

bedömning i särskolan präglas av ett ökat fokus på kunskapskrav (Skolverket, 2013). Utifrån 

ett historiskt perspektiv där omsorgen tidigare prioriterades har därmed ett ytterligare steg 

tagits mot en mer kunskapsinriktad särskola i och med den reformerade gymnasiesärskolan 

2013. 
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3. Forsknings- och litteraturgenomgång 

3.1. Betyg som fenomen 
Här ämnar jag beskriva vilken roll betyg spelar i dagens skola och samhälle. Under rubriken 

Vad är bedömning på Skolverkets hemsida finns en utförlig redogörelse kring betygens vidare 

betydelse som fenomen idag: 

 

… bedömning av olika slag kan få livsavgörande konsekvenser för eleven, i form av exempelvis 

tillträde till högre utbildning eller en negativ självbild. 

Bedömningsforskningen spänner över flera discipliner 

Bedömning fyller idag även en viktig funktion för statens och huvudmännens styrning av skolan. 

Skolans resultat mäts bland annat genom elevernas måluppfyllelse. Kunskapsbedömning blir 

härvidlag också en central del av ett administrativt uppföljningssystem. Bedömning har dessutom 

alltmer kopplats samman med ekonomi på olika sätt: exempelvis diskuteras om betyg ska ligga till 

grund för lärares lönesättning. Även det faktum att eleven agerar på en skolmarknad där betyg kan 

utgöra drivkrafter för elevers strömningar mellan olika skolor befäster betygens roll som 

ekonomiskt incitament. 

Detta sammantaget bidrar till att forskning om bedömning spänner över flera discipliner och vi kan 

se ett ökat intresse för bedömningsforskning från olika håll. Pedagogik som tidigare haft en stark 

ställning inom bedömningsforskning har idag fått sällskap av forskare från andra fält såsom 

ämnesdidaktik, statskunskap och nationalekonomi. (Skolverket, 2011. Hämtad 2015-01-06 från: 

www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/tema-bedomning). 

 

Som citatet ovan visar har betyg och bedömning vidgat sin betydelse från att tidigare 

mestadels ha handlat om skolan till att även inbegripa akademiska discipliner och 

områden som ekonomisk styrning av skolan, ämnesdidaktik, statskunskap och 

nationalekonomi. 

 

3.2. Betyg inom särskola 
Bedömning och betygssättning i särskolan är ett relativt outforskat område och den forskning 

som har gjorts har i liten utsträckning fokuserat på det pedagogiska arbetet. I stället har 

utmaningen med integrering samt särskoleelevers samspel med varandra studerats (Berthén, 

2007). Även Östlund (2012) finner att särskolan som skolform inte fått någon större 

uppmärksamhet inom pedagogiskt orienterad forskning. Östlund (2012) menar emellertid att 

en något större produktion av avhandlingar med anknytning till särskolan går att se under 

2000-talet genom historiskt inriktade studier. 

Det är en stor utmaning att hitta forskning med direkt koppling till en viss fråga inom det 

specialpedagogiska fältet. Däremot finns det mycket närliggande forskning. En fråga som jag 

ställer mig är därför hur forskningen ser ut kring elevers erfarenheter av betyg i allmänhet. 

 

3.3. Betyg ur ett elevperspektiv 
Hur ser då forskningen ut kring elevers erfarenheter av betyg generellt? Forsberg & Lindberg 

(2010) menar att endast ett fåtal forskningsartiklar handlar om elevers uppfattningar om, 

upplevelser av och inställning till bedömning och betyg. Författarna menar även att de flesta 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/tema-bedomning
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avhandlingar och artiklar i tidskrifter som angränsar till området inom bedömningsfältet 

handlar om elevers prestationer och skolors resultat. Tanner och Perez Prieto (2014b) har 

beskrivit det svenska forskningsläget. Där menar författarna att elevers erfarenheter av och 

upplevelser relaterade till bedömning tills vidare endast uppmärksammats i ett fåtal studier, 

där skilda kunskapsintressen och teoretiska utgångspunkter representeras. Tanner och Perez 

Prieto (2014b) menar även vidare att även elevgrupperna och sammanhangen varierar 

(skolform, skolämne, typ av bedömningssituation samt bedömningens funktion) samt att de 

resultat som hittills finns främst grundar sig på enkätdata eller intervjuer (Tanner & Perez 

Prieto, 2014b). 

En relevant studie som har fokus på konstruktionen av elevidentitet i relation till bedömning 

är Tholander (2011) som studerar hur elever jämför sig socialt i samband med bedömning. 

Resultatet visar bland annat hur sådana jämförelser är kopplade till undervisningens formella 

bedömningssystem. Sådana sociala jämförelser kan, enligt Tholander, förstås som ett led i 

elevers konstruktioner av sig själva som framgångsrika elever, men att det även är 

ofrånkomligt att vissa elever kommer att positioneras som lågpresterande. Tanner & Pérez 

Prieto menar att sociala jämförelser kopplat till bedömningspraktiker på så vis kan förstås som 

en informell social stratifiering i skolsystemet (Tanner & Pérez Prieto, 2014b). 

Inom internationell forskning finns ett antal kvantitativa och kvalitativa studier som stöder 

utgångspunkten att bedömning påverkar elevers identitetsformering. Brookhart (2001) menar 

att mycket av bedömningsforskning har skrivits med fokus på lärarrollen och inte elevrollen. 

Att elevers uppfattningar bör ges mer uppmärksamhet i forskning motiveras av att detta inte 

fått särskilt stort utrymme tidigare samt att yngre elever eller elever med utvecklingsstörning 

endast undantagsvis har inkluderats (Lindberg, 2005; Forsberg & Lindberg, 2010). 

Lundahl (2015) har på uppdrag av Vetenskapsrådet bland annat studerat hur betyg ur ett 

elevperspektiv påverkar självbild, motivation och lärande. Forskningsledaren beskriver där 

det internationellt sett bristande forskningsläget: 

 

I projektet granskades 2633 abstract av vilka 174 artiklar bedömdes relevanta att läsa i sin helhet. 

Av dessa var 64 artiklar relevanta för frågeställningen (summativa bedömningars påverkan på 

lärande och prestationer) men enbart 19 av artiklarna fokuserade på betygsättning och betygens 

effekter på elevernas lärande och prestationer (Lundahl, 2015, s. 110). 

 

Några övergripande slutsatser från Lundahls (2015) studie är att vuxna högpresterande 

studenter inte verkar påverkas negativt i sitt lärande av betyg. Forskningsledaren menar att 

lågpresterande och yngre elever verkar påverkas mer negativt av betygssättning jämfört med 

äldre och högpresterande elever. Enligt Lundahl (2015) tycks ålder och erfarenheter av 

bedömning spela en stor roll för hur elevers lärande, motivation för lärande och prestationer 

påverkas av betygsättning (Lundahl, 2015). 

Gavin (2008) har skrivit en artikel kring hur elever upplever betyg och bedömning. I artikeln 

utreder artikelförfattaren frågan om elevers uppfattningar av syftet med bedömning är kopplat 

till olika grader av prestationer. Elevers tolkningar av betyg och bedömning kategorieras i 

artikeln utifrån fyra aspekter: att betyg gör eleverna mer ansvarsfulla, att betyg inte är viktiga 

eftersom de är dåliga och orättvisa, att betyg förbättrar elevernas lärande samt att betyg är 

positiva. En slutsats som presenteras i artikeln är att elever som har bedömning i åtanke 
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kopplat till det personliga ansvaret presterar mer än elever som anser att ansvaret ligger på 

skolan eller lärarna. 

Ross m.fl. (2002) har skrivit en artikel med fokus på utvärderingar för att ge elever 

information som de kan använda för att förbättra deras lärande och prestationer. I artikeln 

skriver författarna att elever jämför sina prestationer med sina klasskamrater och att detta 

påverkar hur eleverna själva ser på sitt skolarbete. Ross m.fl. (2002) hävdar bland annat att 

elever som har många högpresterande klasskamrater värderar sina egna prestationer lägre. 

Artikelförfattarna menar även att om en elev har positiva förväntningar inför framtida 

prestationer kan denne se att ansträngning kan leda till framgång och att en tro på den egna 

förmågan ökar sannolikheten att lyckas. 

Shen & Padulla (2000) skrev för många år sedan en artikel kring relationen mellan elevers 

skolprestationer och hur de upplever sin egen förmåga av kompetens inom matematik och 

naturvetenskapliga ämnen. Även utifrån denna studie menar artikelförfattarna att elever 

jämför sina prestationer med sina klasskamrater och att detta påverkar hur eleverna själva ser 

på sitt skolarbete. En slutsats som Shen & Padulla (2000) drar är att såväl skapare av policy 

som skolpersonal, elever som föräldrar, i större utsträckning bör se på sina skolprestationer 

utifrån en internationell kontext, så att förväntningar på elever kan utgå från och relateras 

bortom den lokala bygden, staden eller nationen (Shen & Padulla, 2000). 

Williams (2010) har skrivit en artikel som bland annat belyser behovet av ytterligare 

forskning kring könsskillnader relaterade till formativ bedömning. En av kategorierna som jag 

tänker mig ska utgöra analysen kring intervjuerna i denna studie är elevernas medvetenhet 

kring sina egna betyg. Detta är även en av de frågor som Williams (2010) ställer i sin artikel. 

Artikelförfattarna nämner i samband med detta att elever framför allt värdesätter individuellt 

baserad återkoppling och vad som är framgångsrikt för deras lärande. I artikeln framkommer 

att eleverna vill få feedback så tidigt som möjligt så att de vet att de är på rätt spår. Att få ett 

betyg i slutet av en kurs, är enligt eleverna i artikeln, för sent för att underlätta lärandet. Med 

andra ord menar Williams att eleverna har en god insikt kring vilken feedback de kan ha nytta 

av (Williams, 2010). 

Moni m.fl. (2002) har skrivit en artikel kring elevers uppfattningar av bedömning av deras 

literacyförmåga. Artikelförfattarna menar att forskning kring elevers uppfattningar av 

bedömningsprocesser ökar, om än i långsam takt. Moni m.fl. (2002) skriver att betyg för 

många elever utgör den enda formella återkoppling som de får från lärare om hur det går med 

deras skolarbete och deras lärande i skolan. I artikeln kan man även läsa att elever ofta förstår 

återkoppling olika och att missförstånd utifrån lärares avsikt uppstår, såväl från muntlig som 

skriftlig återkoppling. 

Brookhart (2001) skrev för ett antal år sedan en artikel kring framgångsrika elevers formativa 

och summativa användning av bedömningsinformation. I denna artikel menar Brookhart 

(2001) att betyg kan ha den funktionen att om elever anser att betyg är viktigare än feedback 

så spelar feedback en mindre roll för elevernas lärande. En av intervjufrågorna som jag har 

ställt till deltagarna i föreliggande studie är om elever anser att betyg är viktiga. I analysdelen 

får jag därmed möjligheten att reflektera över och jämföra om detta även kan vara ett vanligt 

förekommande fenomen i gymnasiesärskolan och om betygen kan ha den funktionen att de 

flyttar fokus på lärares feedback bort från eleverna. 
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3.3.1. Sammanfattning av betyg ur ett elevperspektiv 
Mycket av bedömningsforskning har (Brookhart, 2001) tidigare skrivits med fokus på 

lärarrollen och inte elevrollen, vilket har inneburit att elever med utvecklingsstörning endast 

undantagsvis inkluderats. Lundahl (2015) har beskrivit det bristfälliga forskningsläget och 

menar att lågpresterande och yngre elever verkar påverkas mer negativt av betygssättning 

jämfört med äldre och högpresterande elever. 

Gavin (2008) menar att det personliga ansvaret spelar roll för hur elever presterar i skolan och 

denna slutsats stärks även av Ross (2002). Denne artikelförfattare menar även att elever 

jämför sina prestationer med sina klasskamrater och att detta påverkar hur eleverna själva ser 

på sitt skolarbete, vilket även stärks av Shen & Padulla (2000). En av de kategorier som 

Williams (2010) utforskar i sin artikel är elevernas medvetenhet kring sina egna betyg. Moni 

m.fl. (2002) menar att forskning kring elevers uppfattningar av bedömningsprocesser ökar, 

om än i långsam takt och Brookhart (2001) menar att betyg kan ha den funktionen att om 

elever anser att betyg är viktigare än feedback så spelar feedback en mindre roll för elevernas 

lärande. 

 

3.4. Betygens effekter 
I och med en ökad kontroll av elevers resultat i skolan (Ball m.fl. 2012) kan man fråga sig hur 

dessa policyförändringar ska ses och hanteras utifrån ett elevperspektiv. Hur tolkar, hanterar 

och översätter elever utbildningspolitiska beslut när elever i gymnasiesärskolan gör betyg och 

vilka problem uppstår som behöver lösas när elever gör policy? 

Ett bekymmer som Jönsson (2012) påvisar är att det finns negativa effekter av betyg, vilket 

kan bero på flera faktorer. Författaren menar bland annat att betyg påverkar självbilden och att 

låga betyg kan göra att eleverna upplever att de inte är tillräckligt begåvade för att klara av 

skolarbetet och att det därför inte är lönt att anstränga sig. Jönsson (2012) menar även att 

betyg avleder elevernas uppmärksamhet från målen, så att det viktigaste med skolarbetet är att 

få höga betyg (eller att undvika att få låga) (Jönsson, 2012). 

I en rapport från Vetenskapsrådet (2009) framkommer flera negativa aspekter av betyg: 

 

Betygen kan betraktas som ett maktinstrument för lärarna, de främjar vissa elevers motivation 

samtidigt som de missgynnar andras, och kan medverka till utslagning och marginalisering av 

elever (Cliffordson, 2007, s. 1). 

 

Den negativa aspekten stärks även av Ross m.fl. (2002), då de menar att betyg kan påverka 

elevernas självkänsla negativt om de jämför med sina klasskamrater. Artikelförfattarna skriver 

att många elever endast jämför betyg som de är nöjda med medan om de får låga betyg så 

håller de hellre betygsresultaten för sig själva. Även Moni m.fl. (2002) belyser att betyg kan 

påverka elever negativt när det kommer till deras inställning till skolarbete och hur de 

presterar. Artikelförfattarna menar att yngre elever generellt sett är mer positiva till betyg 

medan äldre elever oftare är mer missnöjda. 

Brookhart (2001) skriver istället att summativ bedömning (prov och betyg) kan vara såväl 

negativ som positiv för elever och att denna typ av bedömning formar elever som 

svagpresterande eller som formativa förbättrare. Som tidigare nämnts betonar även Lundahl 
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(2015) både positiva och negativa sidor av betyg, då han menar att lågpresterande och yngre 

elever verkar påverkas mer negativt av betygsättning jämfört med äldre och högpresterande 

elever. 

Klapp (2015a) forskar idag om bedömning och betyg. Hon har kommit fram till att 

lågpresterande och resurssvaga elever presterar sämre om de tidigare under skolgången blivit 

betygsatta. Författaren menar att betyg kommer att få olika inverkan på eleverna beroende på 

deras bakgrund och förutsättningar. Klapp (2015a) skriver även att feedback i form av betyg 

både kan vara positiv och negativ för eleven, varpå den påverkar elevens självkänsla, 

motivation, lärande och prestationer i olika riktningar. Författaren poängterar att det råder en 

asymmetrisk relation mellan straff och belöning, där bestraffningar påverkar eleverna mer, 

och att det behövs mycket mer av positiv feedback för att neutralisera negativ feedback 

(Klapp, 2015a, se även Klapp, 2014 samt Klapp 2015b). 

 

3.4.1. Sammanfattning av betygens effekter 
Jönsson (2012) påvisar att det finns negativa effekter av betyg, bland annat att betyg påverkar 

självbilden och att låga betyg kan göra att eleverna upplever att de inte är tillräckligt begåvade 

för att klara av skolarbetet och att det därför inte är lönt att anstränga sig. Cliffordson (2007) 

menar även att betyg kan medverka till utslagning och marginalisering av elever. Ross (2002) 

och Moni m.fl. (2002) belyser att betyg kan påverka elever negativt när det kommer till deras 

inställning till skolarbete och hur de presterar. Brookhart (2001) skriver att summativ 

bedömning (prov och betyg) kan vara negativ för elever och att denna typ av bedömning 

formar elever som svagpresterande. Lundahl (2015) belyser negativa sidor av betyg, då han 

menar att lågpresterande och yngre elever verkar påverkas negativt av betygsättning jämfört 

med äldre och högpresterande elever. Klapp (2015a) har kommit fram till att lågpresterande 

och resurssvaga elever presterar sämre om de tidigare under skolgången blivit betygsatta och 

att betyg påverkar elevens självkänsla, motivation, lärande och prestationer i olika riktningar. 

Annan forskning är emellertid mer nyanserad och betonar såväl positiva som negativa 

aspekter av betyg. Cliffordson (2007) menar t.ex. att betyg främjar vissa elevers motivation 

och Brookhart (2001) skriver att summativ bedömning (prov och betyg) kan vara positiv för 

elever och att denna typ av bedömning formar elever som formativa förbättrare. Lundahl 

(2015) belyser positiva sidor av betyg, då han menar att äldre och högpresterande elever 

påverkas mer positivt av betygsättning jämfört med lågpresterande och yngre elever. Klapp 

(2015a) skriver även att feedback i form av betyg både kan vara positiv och negativ för 

eleven. 

 

3.5. Motivering för denna studie 
Jag strävar härmed efter att motivera mitt forskningsämne genom, som Loseke (2013) 

formulerar det: ”att beskriva hur just min studie skiljer sig från andra studier, i termer av vad 

vi inte vet samt vad andra forskare inte har tagit reda på.” (Loseke, 2013, s. 51) 

Då föreliggande studie syftar till att studera elevers erfarenheter av att få betyg i 

gymnasiesärskolan skiljer den sig från Pérez Prietos och Tanners pågående forskningsprojekt 

(2014-2016), eftersom deras studie bland annat syftar till att undersöka vilka erfarenheter 

elever i årskurs 6 i grundskolan har av att få betyg (Tanner & Perez Prieto, 2014b).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Bjereld m.fl. (2009) skriver att teorier är utsagor om olika fenomens orsaksförhållande till 

varandra. Föreliggande studie utgår från vad som händer hos elever i gymnasiesärskolan när 

de möter fenomenet betyg. För att lyfta fram sådana exempel ur intervjumaterialet har jag för 

avsikt att använda begreppet policy enactment (Ball m.fl. 2012). Den engelska termen 

används eftersom det är svårt att finna en svensk översättning som förmår fånga de delar som 

den engelska termen innebär. 

Ball m.fl. (2012) har utarbetat en teori om hur policypraktiker tolkas i skolan, hur skolor gör 

policy. När denna komplicerade process ska fortlöpa ingår kreativa processer av översättning 

från texter till konkret praktik samt från abstraktioner av policyidéer till kontextuella 

praktiker. Författarna betonar vikten av hur aktörer tolkar, omtolkar, ignorerar, anpassar eller 

mobiliserar policy. Perspektivet ställer in siktet mot de styrningsprocesser som sker när 

initiativ och policys landar, skapas och omskapas i en komplex skolverklighet. En aspekt av 

policytexter eller riktlinjer för all skolverksamhet är att de vanligtvis skrivs utifrån en 

idealbild av skolkontexten. Ball m.fl. (2012) menar därför att dessa texter måste översättas, 

förstås och tolkas när de ska implementeras från teori till praktik. 

I en annan studie har Ball (2006) beskrivit policy enactment som att utbildningspolitiska 

beslut, reformer och förändringar inom utbildningsområdet betraktas som något som inte 

enbart åläggs människor, utan som även förorsakar problem som måste lösas i sitt 

sammanhang. Många studier som har undersökt hur policys har övergått från teori till praktik 

har setts som antingen ”top down” eller ”bottom up”. Ball m.fl. (2012) ser emellertid på 

policyprocessen som en dynamisk och icke-linjär aspekt på hela komplexiteten i processen 

som policy i skolan är en del av. Författarna betonar att hundratals policys är i omlopp i 

skolans värld. I Balls m.fl. (2012) studie identifierades inte mindre än 170 olika policys i de 

fyra skolor som ingick i studien. I samtliga skolor riktades uppmärksamhet på behovet av att 

öka elevinflytandet och kreativiteten i deras dokumentation av policys (Ball m.fl. 2012). 

Utgångspunkten är att olika aktörer i gymnasiesärskolan tolkar, omtolkar och använder 

policys som kommer uppifrån. Såväl anpassningar och följsamhet som aktiva och passiva 

omtolkningar och iscensättningar innefattas. I begreppet ingår även medvetet och omedvetet 

icke-görande samt aspekter som ignorerande eller förbiseende. Perspektivet betonar vikten av 

de lokala aktörernas tolknings- och handlingskraft. Att rektorer, lärare och elever inte är 

passiva policysubjekt utan att de själva aktivt deltar i policyutvecklingen som självständiga 

policyskapare är en central utgångspunkt. De lokala aktörerna kan anta olika roller och deras 

handlingar och interaktioner utgör tillsammans policy enactment. Ball m.fl. (2012) har 

identifierat åtta policypositioner, emellertid främst när det kommer till skolans personal, 

utifrån deras fallstudiedata i fyra engelska skolor (Ball m.fl. 2012). 

Ball m.fl. (2012) menar att inte bara aktörerna utan även den institutionella och 

organisatoriska kontexten har stor betydelse. I denna innefattas även de historiska arv som 

finns inbäddade i organisationen. Författarna menar att policy hamnar, omformas och 

rekonfigureras olika beroende på sammanhang. En fråga som följer av detta är vad de lokala 

enactmentprocesserna betyder i kontexten gymnasiesärskola? Enligt Ball m.fl. (2012) är det 

viktigt att få fram specifika lokala omständigheter som råder på en viss plats, liksom vilka 

grundläggande sociokulturella och mikropolitiska villkor som finns. De lokala 

enactmentprocesserna formas i ett komplext samspel mellan människor, som i sin tur har olika 
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relationer till sin omgivning. Denna omgivning kan vara såväl möjliggörande som hindrande 

– ibland till och med båda delarna på samma gång (Ball, m.fl. 2012). 

I en studie av Braun m.fl. (2011a) utforskar artikelförfattarna hur lärare förstår nya 

policyidéer, hur policy på olika sätt talar till lärare. Braun m.fl. (2011a) menar att det råder en 

komplexitet mellan policy och skolverklighet och strävar därför efter att reda ut missförstånd 

som ofta uppstår vid forskning kring teoretisering av policy i skolor. Artikelförfattarna ser på 

lärare såväl som policysubjekt som policyaktörer (Braun m.fl. 2011a). 

Braun m.fl. (2011b) undersöker i en annan studie kontextens betydelse i skapandet av policy 

enactment. Artikeln utgör ett ramverk som identifierar och relaterar en variation av faktorer 

som influerar olika policy enactments, eftersom policys, enligt artikelförfattarna, formas och 

influeras av skolspecifika faktorer. När policys möter skolors olika tillgångar råder, enligt 

Braun m.fl. (2011b), såväl begränsningar som möjligheter av kontexter att möta olika krav 

från policys. Strävan i artikeln är att fånga en vidsträckt rad av kontextuella faktorer för att 

kunna möta det faktum att policygörande ofta tenderar att anta en bästa möjliga 

tolkningsmiljö, där endast ideala skolmiljöer, lärare och elever skulle finnas (Braun m.fl. 

2011b). 

Braun m.fl. (2011b) ramar in fyra delar som ligger till grund för hela forskningsprojektet 

kring policy enactment: 1. Den lokala naturen av policy enactment. 2. Närvaron av många 

överlappande policys i skolor. 3. Policyaktörers roll. 4. Resursbegränsningar (Braun m.fl. 

2011b). 

Maguire m.fl. (2011) har i en studie undersökt vilken roll artefakter spelar i processen kring 

dokumentation och teoretisering av policy enactment. Även i denna artikel belyses att 

diskurser kring policys ofta präglas av bilden av den goda skolan, att vara den duktiga läraren 

och att prestera som den framgångsrike eleven. Annorlunda uttryckt menar Ball m.fl. (2012) 

att detta rör sig om fabrikationer av den ideala skolan, läraren och eleven (Maguire m.fl. 2011, 

Ball m.fl. 2012). 

Sättet att förstå relationen mellan policy och praktik har som tidigare nämnts beskrivits av 

Ball m.fl. (2012) i termer av policy enactment, vilket innebär att utbildningspolitiska 

policydiskurser kommer att representeras och översättas i handling av skolans aktörer. När 

detta studerats på skolnivå är det i vanliga fall skolledare och lärare som har setts som aktörer. 

I en studie av Tanner & Pérez Prieto (2014a) har författarna emellertid visat att inte bara lärare 

utan även elever i klassrummets vardagliga interaktion bidrar till att omsätta och upprätthålla 

policydiskurser. I genomförandet av policyförändringar kan därmed både lärare och elever ses 

som subjekt och aktörer. I sin artikel betonar författarna vikten av att inkludera elever i studier 

kring policy enactment eftersom de också är deltagare i policypraktiker (Tanner & Pérez 

Prieto, 2014a). 

Teorins relevans i denna studie, för att analysera särskolelevers erfarenheter av att få betyg 

utifrån policyteori, motiveras av att elevers uppfattningar inte fått särskilt stort utrymme 

tidigare (Lindberg, 2005; Forsberg & Lindberg, 2010) samt att elever bör inkluderas i högre 

omfattning i studier kring policy enactment, eftersom de också är deltagare i policypraktiker. 

(Tanner & Pérez Prieto, 2014a). 

Ball m.fl. (2012) menar att elever aktivt deltar i policyutvecklingen som självständiga 

policyskapare och Braun m.fl. (2011b) ramar bland annat in policyaktörers roll som grund för 

hela forskningsprojektet kring policy enactment. I denna studie är det därför relevant att 
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studera hur elever även inom gymnasiesärskolan tolkar, översätter och förhåller sig till policy, 

hur de påverkas vid policyanvändning, hur de förhåller sig till ideal om den gode och 

kompetente eleven samt hur betygen formas och formar eleverna när de gör policy. 
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5. Metodologisk ansats och val av metod 
Hur har jag då gått tillväga för att studera policyperspektivet policy enactment? Framför allt 

har jag utgått ifrån följande frågor: Vad är det för betyg som görs i särskolan och vad gör 

betygen med särskolan? Ett alternativt sätt att uttrycka frågorna på är: Vad gör policy med 

eleverna och vad gör eleverna med policy? Policy enactment handlar med andra ord om 

elevernas policyanvändning. 

Forskning utgår i regel från två olika ansatser, den kvantitativa eller den kvalitativa. Den 

kvantitativa ansatsen innebär att man studerar eller samlar in statistik och kvantifierbar data 

som man sedan analyserar med en eller flera statistiska metoder för att få fram ett resultat. 

Den kvalitativa ansatsen kännetecknas istället av att man använder sig av bland annat 

intervjuer, observationer, enkäter eller en blandning av olika metoder för att samla in data. En 

stor skillnad i den kvalitativa ansatsen gentemot den kvantitativa är att forskaren själv 

befinner sig i den sociala miljö som undersöks (Backman, 2008). 

 

5.1. Kvalitativa intervjuer 
Jag har valt att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer med elever som går på 

gymnasiesärskolan. Anledningen till detta är att den information som behövs för att besvara 

denna studies syfte och frågeställningar bäst lämpar sig att samlas in utifrån en kvalitativ 

ansats. (Ahrne & Svensson, 2011) Denna intervjuform innebär att den som intervjuar ställer 

enkla och raka frågor och att svaren både kan bli innehållsrika och komplexa (Trost, 2010). 

Jag vill kunna urskilja mönster samt finna samband och likheter utifrån elevernas 

policyanvändning (Trost, 2010). Med hjälp av mina intervjufrågor vill jag försöka förstå 

elevernas erfarenheter av betyg (Kvale & Brinkmann, 2014). Transkriberingen av intervjuerna 

i kvalitativa intervjuer skapar det empiriska material som ska analyseras (Ahrne & Svensson, 

2011). Varje elev som blir intervjuad sätter emellertid sina egna ord på det de beskriver utifrån 

sitt eget perspektiv. Detta innebär att elevernas beskrivning av samma fenomen (betyg) därför 

kan skilja sig åt (Öberg, 2012). Eftersom jag ställer samma frågor till samtliga deltagare men 

ger dem möjligheten för öppna svar är formen för de kvalitativa intervjuerna 

halvstrukturerade. I en halvstrukturerad intervju är även ordningsföljden på intervjufrågorna 

densamma men deltagarna ges stort utrymme att berätta om sina egna upplevelser (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

 

5.2. Urval 
Preliminärt tänkte jag att jag skulle intervjua tre till sex elever på gymnasiesärskolan. Allt 

eftersom jag hade intervjuat några elever var jag emellertid beredd att anpassa antalet 

respondenter efter hur intervjuerna fallit ut. I Ahrne & Svensson (2011) påstås det att det 

insamlade materialet bör uppnå mättnad. Genom att varva intervjuer med analys kan man 

avgöra när mättnad sker, det vill säga när svarsmönster återkommer i flera intervjuer så att 

ytterligare intervjuer inte tillför något nytt material. Författarna skriver emellertid att det är 

bra att göra några extra intervjuer för att vara på den säkra sidan: 

 

I de flesta undersökningar är dock även sex personer från en viss grupp ett för litet antal för att 

vara representativt, och man behöver komma upp i åtminstone mellan tio och femton intervjuer 

(Ahrne & Svensson, 2011, s. 44). 
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I denna studie har jag intervjuat fyra elever som går på gymnasiesärskolan. Det var dessa fyra 

elever, på den gymnasiesärskola som jag besökte för att genomföra intervjuer, som tackade ja 

till att medverka i studien. 

 

5.3. Genomförande 
Initialt skrev jag mejl till tre olika rektorer som arbetar på olika gymnasiesärskolor i en svensk 

kommun för att be om tillåtelse att intervjua deras elever. Jag väntade i omkring en vecka utan 

att få svar från någon av rektorerna. Då bestämde jag mig för att mejla lärare på 

gymnasiesärskolorna istället. Det var endast en gymnasiesärskola som hade kontaktuppgifter 

på deras hemsida. Jag skickade ett mejl till en handfull lärare och fick svar inom en timme. 

Därefter ringde jag till läraren som hade svarat på mejlet och vi bestämde att jag skulle 

komma och hälsa på eleverna och presentera mig för att sedan återkomma en vecka senare för 

att genomföra intervjuer. 

Roberts (2008) anser att en betydande del av att ta ställning till ett deltagarrättsligt perspektiv 

är att lyssna på deltagarna. Jag har därför haft som ambition att få ta del av elevers åsikter och 

önskemål i förarbetet inför intervjuerna som berör eleverna ifråga. Mayall (2008) betonar 

även att det är relevant att respektera deltagares önskningar om, när och hur de vill delta i 

processen kring datainsamling. Jag har även haft detta i åtanke när jag har pratat med eleverna 

kring deras kommande intervjuer. O´Kane (2008) har uppmärksammat att deltagare verkar 

vara mer angelägna att vara inkluderade utifrån ett rättighetsperspektiv än att få det de vill ha. 

I en mindre undersökning visade det sig nämligen att de flesta deltagarna uttryckte att det var 

viktigast att någon lyssnade på dem. Jag har försökt att beakta detta, då jag har eftersträvat att 

lyssna på eleverna i så stor utsträckning som möjligt. 

Även Williams (2010) betonar vikten av att få elevers röster hörda. Artikelförfattaren betonar 

att många studier har börjat belysa och diskutera elevperspektiv som ett allt viktigare 

forskningsämne. För att möjliggöra att elevröster kan bli hörda är en ålder på 12-13 år 

önskvärd, då Williams (2010) menar att elever i denna ålder är mer kapabla att uttrycka sina 

tankar på ett meningsfullt sätt. De elever som jag har intervjuat inom gymnasiesärskolan var 

mellan 16-20 år. 

Kvale & Brinkmann (2014) är av uppfattningen att en viktig del av ett intervjuprojekt bör äga 

rum innan bandspelaren sätts på för den första intervjun. Författarna syftar på att 

nyckelfrågorna vid planeringen av en intervjuundersökning gäller intervjuns varför, vad och 

hur. (Kvale & Brinkmann, 2014) 

Kvale & Brinkmann (2014) menar att det är vanligt att man med hjälp av pilotintervjuer 

försöker klarlägga de viktigaste aspekterna av ett ämne och även testa hur surveyfrågorna 

uppfattas när man ska konstruera frågeformulär. Jag har därför genomfört två provintervjuer 

med elever som jag själv undervisar på gymnasiesärskolan där jag arbetar. Detta gjorde jag för 

att testa mina intervjufrågor. Ett antal inledande frågor som introduktion till intervjuernas 

början motiveras av att lätta upp stämningen, för att lära känna eleverna lite bättre och för att 

de ska komma igång att samtala. I Kvale & Brinkmann (2014) argumenteras det för att 

inledningen i en intervju är väldigt viktig, vilket kan motivera att jag har med de inledande 

frågorna: 
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De första minuterna av en intervju är avgörande. Intervjupersonen vill ha en uppfattning om 

intervjuaren innan hon tillåter sig att tala fritt och yppar erfarenheter och känslor för en främling 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 170). 

 

Jag gjorde ett första besök då jag presenterade mig för de kommande deltagarna och 

informerade kring min pågående studie. Veckan efter var det dags för mig att genomföra 

intervjuerna. Innan jag började varje intervju fick deltagaren som skulle intervjuas skriva på 

en samtyckesblankett (bilaga 2). Jag genomförde fyra intervjuer under en dag. En elev som 

hade sagt veckan innan att hen skulle ställa upp på att intervjuas drog sig ur när det väl var 

dags. Jag fick aldrig någon förklaring varför. Detta var bara att acceptera, helt enligt den 

forskningsetiska principen kring informationskravet, som går ut på att deltagandet är frivilligt 

och att deltagare har rätt att avbryta sitt medverkande när som helst utan några negativa 

konsekvenser (Vetenskapsrådet, 1990). 

Bjereld m.fl. (2009) menar att personkemin mellan intervjuare och den som blir intervjuad i 

många fall kan ha stor betydelse för vilka svar den intervjuade ger. Detta har varit något som 

jag har varit vaksam inför i egenskap av intervjuare, att jag har strävat efter att inte ställa för 

ledande följdfrågor som har kunnat leda in den intervjuade på vissa svar. Doverborg & 

Pramling Samuelsson (2012) menar emellertid att det är viktigt att den intervjuade och 

intervjuaren har en gemensam referensram och att intervjuaren alltid interagerar med den som 

blir intervjuad, vilket bör ses som något positivt. 

Intervjuerna genomfördes i två olika klassrum som eleverna brukar ha lektioner i till vardags. 

Eleverna befann sig därmed i sin naturliga skolmiljö vilket skapade en avspänd stämning 

mellan mig som intervjuare och den som blev intervjuad. Ingen av de fyra intervjuer som 

genomfördes drabbades av några störningsmoment eller avbrott. 

En utmaning för mig var hur jag skulle intervjua eftersom det inte går att använda erfarenheter 

som begrepp under en intervju. Jag behövde operationalisera, bryta ned centrala begrepp till 

vardagsspråk så att eleverna skulle förstå vad det var jag frågade efter. Det var även viktigt att 

ställa rätt följdfrågor. Kvale & Brinkmann (2014) menar att detta kräver en fin balansgång 

mellan intervjuarens intresse av att komma åt värdefull kunskap och etisk respekt för 

intervjupersonens integritet. Vid många tillfällen under intervjuerna fick jag ställa följdfrågor 

och försöka be deltagarna att berätta mer. Under andra tillfällen bedömde jag att det var mest 

lämpligt att gå vidare med intervjufrågorna och att inte ställa några följdfrågor. Framför allt en 

av deltagarna blev tyst vid flera tillfällen. Då var det viktigt att jag väntade ut deltagaren 

under en stunds tystnad så att hen fick tid och möjlighet att besvara intervjufrågorna. 

 

5.4 Bearbetning av datamaterialet 
Samtliga analyser som gjorts har fokuserat på elevers berättelser om att få betyg. Eftersom jag 

är intresserad av elevers erfarenheter av att få betyg har jag ställt öppet formulerade frågor så 

att eleverna själva har getts möjlighet att lyfta fram de erfarenheter de själva vill (bilaga 3). 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2012) menar att det är viktigt för analysen av samtalet att 

man har hela samtalet inspelat. Författarna menar att det har stora fördelar att spela in 

samtalet just för att det är så gott som omöjligt att kunna göra anteckningar hela tiden som 

samtalet pågår. Med denna ståndpunkt som utgångspunkt valde jag att spela in intervjuerna 
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för att sedan i efterhand transkribera dem för att ha så goda möjligheter som möjligt för den 

kommande analysen. Med utgångspunkt i samtalsanalys som metod (eng. Conversation 

Analysis, CA) betonar även Hutchby & Wooffitt (2008) fördelen med att spela in intervjuer: 

 

Perhaps the most distinctive methodological trait of CA, and certainly a policy that underpins all 

its analytic findings, is that research is based on transcripted tape recordings of actual interactions 

(Hutchby & Wooffitt, 2008, s. 12, se även kap. 3). 

 

Här har det varit viktigt att hela tiden hålla i minnet att jag sysslar med särskolan. När jag har 

tagit in litteraturen, som ofta bygger på studier i icke-särskola, riskerar jag annars att föra 

diskussioner som kan bli felaktiga. Med detta menar jag att den specifika kontexten för denna 

studie och litteraturens kontext inte är densamma och att litteraturen kan föra in argument som 

inte har med denna studie att göra, som då kan leda till att jag missar poängen med just denna 

studie. 

Kvale & Brinkmann (2014) lyfter även ett varningens finger för att inta det teoretiska 

perspektivet alltför sent i forskningsprocessen. Författarna menar att intervjuerna kan sakna 

den relevanta information som krävs för att göra specifika tolkningar på basis av en teori om 

man inte intar det teoretiska perspektivet förrän under analysstadiet. Jag tolkar detta som att 

det därför är viktigt att tänka igenom den teoretiska anknytningen redan vid intervjuernas 

genomförande. Ett tips inför intervjun som Kvale & Brinkmann (2014) tar upp är att ju mer 

strukturerad intervjusituation, desto lättare blir det senare att strukturera intervjun teoretiskt 

under analysen. Om det i analysen kommer att bli fråga om kodning av svaren, menar 

författarna att man under intervjun bör söka klargöra innebörden av svaren med hänsyn till de 

kategorier som kommer att användas (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Kategorierna som jag har beslutat att använda mig av har framkommit och utformats utifrån 

elevernas svar i intervjuerna. Dessa kategorier behandlar hur eleverna berättar om grunderna 

för betygsättning, elevernas självinsikt i sina berättelser kring sina egna betyg samt elevernas 

syn i sina berättelser på betygens betydelse. 

 

5.5. Studiens tillförlitlighet och giltighet 
Kvale & Brinkmann (2014) och Bjereld m.fl. (2009) menar att en studies giltighet handlar om 

ifall forskaren mäter det som studien avser att mäta. Med andra ord är det viktigt att jag 

behåller en röd tråd genom studiens arbetsgång och att jag inte skriver om några sidospår 

(t.ex. ett lärarperspektiv) annat än om betyg och deras roll för gymnasiesärskoleelevers 

identitetsframträdanden.  För att validiteten av resultatet i denna studie ska bli så giltigt som 

möjligt har intervjufrågorna formulerats med utgångspunkt från frågeställningarna och syftet 

med studien. Även två pilotintervjuer genomfördes för att säkerställa giltigheten. Utifrån 

dessa två pilotintervjuer kunde sedan intervjuguiden omarbetas och på så sätt kunde jag få 

fram mer adekvata frågor till studiens kommande intervjuer. 

Under intervjuernas genomförande har det varit viktigt att jag har hållit mig till ämnet och att 

jag har utgått från mina frågeställningar. Ahrne & Svensson (2011) menar även att en studie 

kan göras mer trovärdig genom bland annat transparens, att det framgår tydligt hur 

forskningsprocessen har framskridit och att de metodval som gjorts och eventuella brister med 

studien lyfts fram. 
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En eventuell brist med denna studie är att tidigare forskning är ur en icke-särskolekontext och 

att den specifika kontexten för denna studie just är särskola, vilket som sagt kräver en 

vaksamhet mot att inte föra in argument som inte har med denna studie att göra. 

För att öka tillförlitligheten i en studie menar Bjereld, m.fl. (2009) att man bör ställa sig 

frågan hur forskaren har gått tillväga för att nå sitt resultat. Trost (2010) menar att en studie 

med hög tillförlitlighet ska kunna återupprepas med samma resultat och att den metod eller 

det mätinstrument som använts måste vara anpassat för att få fram så tillförlitliga resultat som 

möjligt. Bjereld, m.fl. (2009) menar emellertid att det inte finns någon helt sann, objektiv 

omvandling från muntlig till skriftlig form och att resultatet av en kvalitativ intervju sällan 

blir exakt detsamma om man genomför den igen. För att öka tillförlitligheten av resultatet i 

denna studie har jag valt att citera de elever som har intervjuats. 

 

5.6. Etiska överväganden 
I denna studie har jag förhållit mig till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, som 

bygger på fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). 

 

5.6.1. Informationskravet 
Eleverna informerades kring syftet med denna studie en vecka innan de deltog i intervjuer. 

Deltagarna informerades även om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta 

sitt medverkande när som helst utan några negativa konsekvenser. En elev valde också att 

göra just detta precis innan det var dags att intervjuas. 

 

5.6.2. Samtyckeskravet 
Detta krav innebar att uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke skulle 

inhämtas. Om deltagarna är över 15 år behöver inte vårdnadshavarna ge sitt samtycke men i 

annat fall ska även samtycke inhämtas från dem. Eftersom samtliga deltagare var över 15 år 

fick varje deltagare skriva på en samtyckesblankett innan varje intervju påbörjades. 

 

5.6.3. Konfidentialitetskravet 
Innebörden av detta krav var att inga personuppgifter eller andra känsliga uppgifter ska kunna 

komma fram till utomstående. De elever som har ingått i denna studie har därför 

anonymiserats och deras namn har kodats till elev 1, elev 2 elev 3 och elev 4. Skolan som 

ingår i studien har även den anonymiserats och nämns inte vid sitt riktiga namn. 

 

5.6.4. Nyttjandekravet 
Kravet om nyttjande handlar om att det material som har samlats in från enskilda personer 

enbart får användas till forskningsändamål i denna studie. Detta innebär att inga obehöriga 

kommer att få ta del av de insamlade intervjuuppgifterna. 

  



 

17 

 

6. Resultat och analys 
De tre kategorier som jag tänker använda mig av, med utgångspunkt från denna studies 

frågeställningar, för att analysera svaren i intervjumaterialet är hur eleverna berättar om 

grunderna för betygsättning, elevernas självinsikt i sina berättelser kring sina egna betyg samt 

elevernas syn i sina berättelser på betygens betydelse. Kategorierna har framkommit och 

utformats utifrån elevernas svar i intervjuerna. Ball m.fl. (2012) menar att elever aktivt deltar i 

policyutvecklingen som självständiga policyskapare och Braun m.fl. (2011b) betonar 

policyaktörers roll för policy enactment. Kategorierna behandlar med andra ord hur elever 

inom gymnasiesärskolan tolkar, översätter och förhåller sig till policy, hur de påverkas av 

detta och hur betygen formas och formar eleverna när de gör policy. 

 

6.1. Hur berättar eleverna i gymnasiesärskolan om grunderna 

för betygsättning? 
Utifrån denna kategori tolkar jag att sju specifika frågor från intervjuerna kan vara relevanta. 

Dessa frågor är: 1. Hur tror du att det går till när lärare sätter betyg? 2. Sätts betygen på det ni 

kan (de kunskaper man har som elev)? 3. Spelar det någon roll hur duktiga klasskamraterna är 

för vilket betyg man får? 4. Spelar uppförandet någon roll för det betyg en elev får? 5. Vad 

tror du räknas som ett bra skolarbete? 6. Hur kan en elev höja sitt betyg? 7. Kan du ge 

exempel på vad du har gjort för att få något/några betyg? 

Samtliga elever hade en uppfattning kring frågan om hur de tror att det går till när lärare sätter 

betyg. Endast en av eleverna kunde ge ett exempel från något ämne och ingen av eleverna 

hänvisade till några policydokument i form av skolans läroplan, kursdokument med centralt 

innehåll eller kunskapskrav som grund för betygsättning. Däremot föreslog eleverna andra 

tänkbara grunder, exempelvis faktorer som närvaro och elevernas aktivitet på lektionstid, som 

lärare kan tänkas utgå från när de sätter betyg. Elev 1 svarade mest utförligt på frågan: 

 

Läraren tänkte väl säkert på vad jag gjort. Jag tror att de hade ett speciellt papper som det stod A, 

B och C … Betygen så och då står det väl saker som man ska göra för att få A. Och om jag gjort 

det så får jag väl A. När jag gick på högstadiet i alla fall sade hemkunskapsläraren att jag fick B 

och då sade hon att jag var så att jag visste att den bänken och den bänken ska torkas och att det 

skulle ställas in i diskmaskinen eller att jag var mer framåt och visste vad som skulle göras. 

 

De andra eleverna svarade att lärarna nog planerar, diskuterar och skriver ner på dator vad 

eleverna har gjort. Eleverna berättade även att lärarna förmodligen kollar hur man ligger till 

som elev med närvaro samt hur man har jobbat och jobbar på lektioner. 

På frågan om betygen sätts på det eleverna kan (de kunskaper man har som elev) svarade 

samtliga elever ja. Elev 3 svarade även med formuleringen: ”man får väl inte betyg på det 

man inte kan.” Trots att samtliga elever svarade att man får betyg på de kunskaper man har 

vägde eleverna ändå in andra faktorer, t.ex. närvaro, hur man sköter sig och hur mycket man 

jobbar, som grund för lärares betygsättning. 

Om det spelar någon roll hur duktiga klasskamraterna är för vilket betyg man får svarade tre 

av fyra elever något i stil med: ”Nej, det tror jag inte”. En elev svarade att hen inte visste och 

elev 2 var den deltagaren som besvarade frågan mest utförligt: 
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Nej. Jag tror inte det. Men alla gör ju så gott de kan. Alla är liksom olika på olika nivåer. En del 

kan det och en del kan inte det och en del tycker det är lätt och en del tycker det är svårt. Liksom 

alla är ju olika. 

 

Ifall uppförandet spelar någon roll för det betyg en elev får berättade elev 1 att hen inte tror att 

det spelar någon roll för. Eleven sade att lärare nog mest tänker på det man gjort på pappret 

eller i boken. Tre av fyra elever svarade emellertid att de tror att uppförandet spelar roll för 

det betyg en elev får. En av dessa elever svarade att det nog spelar väldigt stor roll. Elev 3 var 

den deltagare som svarade mest utförligt på denna fråga: 

 

Ja, det tror jag. Om man jobbar på lektionerna, då ser ju läraren att man anstränger sig om man vill 

ha bra betyg. Men om man kanske inte jobbar och kanske sitter med telefonen eller vad som helst 

då ser ju läraren att man inte jobbar och då kanske man inte får något betyg på det. 

 

På frågan om vad som räknas som ett bra skolarbete berättade flera av eleverna ganska 

utförligt. En av eleverna fattade sig emellertid kort och sade att skolarbetet blir bra om man 

sköter sig och har ordning. En annan av eleverna berättade lite mer utförligt och betonade 

faktorer som att det är viktigt att vara förberedd som elev, att inte slarva och att man bör vara 

noggrann i sitt skolarbete. 

 

Elev 1 berättade också utförligt hur hen tänkte kring frågan: 

 

Det är när man gjort jättemånga sidor. Typ i en uppsats eller någonting. Sen så kan ju även ett bra 

skolarbete ha bra ord också. Bara för att det är tunt så är det ju inte säkert att det är dåligt, att det är 

dåliga ord i texten. (paus) Det är lite svårt att förklara. Bara för att det är tunt papper eller tunt 

häfte till exempel så betyder ju inte det att det är dåliga ord i meningen liksom. Jag menar att man 

kan skriva kort men bra. 

 

Elev 2 var den eleven som svarade mest utförligt på frågan om vad ett bra skolarbete innebär. 

Emellertid kanske utan att egentligen säga något specifikt om skolarbete i sig. Denne elev 

funderade egentligen desto mer generellt kring olika förutsättningar som kan ligga till grund 

för att man ska kunna prestera bra i skolan som elev. Hen nämnde exempel som att elever bör 

vara koncentrerade och lyssna på läraren, att elever bör räcka upp handen och be om hjälp 

samt att det är viktigt med arbetsro. 

Utifrån frågan hur en elev kan höja sitt betyg svarade samtliga deltagare kreativt och alla hade 

olika tankar om hur man kan göra. En elev svarade så här: ”Tänka om så att man gör på ett 

annat sätt. Förra året fick jag D i hemkunskap. Då kan man tänka: Vad gjorde jag inte förra 

året? Vad skulle jag kunna ändra på?” En av de andra eleverna berättade att man kan ta hem 

böcker, då man kan skriva och träna eftersom man kan få hjälp av en vuxen då också. Elev 3 

föreslog följande: ”Jobba bättre i ämnet. Att man jobbar på mera. Att man kanske höjer sig 

och jobbar på mer än vad man gjort.” Elev 4 hade också ett förslag, vilket var att man kan 

prata med sin mentor om det och fråga hur man kan göra. 
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Om eleverna kunde ge exempel på vad de har gjort för att få något/några betyg hade de svårt 

att nämna något konkret. En elev svarade lite svepande att hen har jobbat hårt. En av de andra 

eleverna berättade att det nog är att man går på lektionerna och försöker göra det bästa man 

kan. Elev 2 svarade mest utförligt på frågan: ”Man har väl gjort som läraren säger kanske. Om 

läraren säger att du ska göra det så har man gjort det. Det är så svår fråga.” 

 

6.1.1. Sammanfattning av hur eleverna i gymnasiesärskolan 

berättar om grunderna för betygsättning utifrån policy 

enactment 
Samtliga elever hade en uppfattning kring frågan hur de tror att det går till när lärare sätter 

betyg. Här nämns ett exempel på när eleverna tolkar, översätter och förhåller sig till policy. 

Ingen av eleverna hänvisade emellertid till några policydokument i form av skolans läroplan, 

kursdokument med centralt innehåll eller kunskapskrav som grund för betygsättning. Däremot 

föreslog eleverna andra tänkbara grunder, exempelvis faktorer som närvaro, klasskamraternas 

prestationer samt elevernas aktivitet och uppförande på lektionstid, som lärare kan tänkas utgå 

från när de sätter betyg. 

På frågan om betygen sätts på de kunskaper eleverna har svarade samtliga elever ja. Trots att 

samtliga elever svarade att man får betyg på de kunskaper man har vägde således eleverna 

ändå in andra faktorer som grund för lärares betygsättning. Om det spelar någon roll hur 

duktiga klasskamraterna är för vilket betyg man får som elev svarade tre av fyra elever att det 

inte spelar någon roll. Sett utifrån policy enactment tolkar jag här att policy påverkar eleverna 

men inte i den utsträckningen att betygen tar ur eleverna deras betydelse som enskilda 

individer. Elev 2 sade till exempel så här: 

 

… alla gör ju så gott de kan. Alla är liksom olika på olika nivåer. En del kan det och en del kan inte 

det och en del tycker det är lätt och en del tycker det är svårt. Liksom alla är ju olika. 

 

Tre av fyra elever svarade emellertid att uppförandet spelar roll för det betyg en elev får. 

Angående frågan vad som räknas som ett bra skolarbete delade flera av eleverna med sig av 

ganska många egna tankar och erfarenheter. Eleverna visade även här uttryck för att de själva 

förhåller sig till och gör policy. Utifrån frågan hur en elev kan höja sitt betyg svarade samtliga 

deltagare kreativt och alla hade tankar om hur man kan göra som elev för att förbättra sina 

betyg. Återigen tolkar, översätter och förhåller sig eleverna till policy. På frågan om eleverna 

kunde ge exempel på vad de gjort för att få något/några betyg hade eleverna svårt att nämna 

något konkret exempel. Angående den frågan hade eleverna svårare att tolka och göra policy. 
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6.2. I vilken mån är eleverna i gymnasiesärskolan medvetna i 

sina berättelser om sina egna betyg? 
Utifrån denna frågeställning/kategori tolkar jag att sex specifika frågor från intervjuerna kan 

vara relevanta. Dessa frågor är: 1. Kommer du ihåg första gången du fick betyg? Kan du 

berätta något om det minnet? 2. Har du fått veta något om dina betyg? Hur gick det till när du 

fick reda på betygen? 3. Har du pratat med någon om dina betyg? 4. Jämför elever betyg med 

varandra? På vilket sätt? 5. Kan du minnas och ge några egna exempel på när du har fått 

höga/låga betyg? 6. Tror du att du blir bättre i skolan av att få betyg? 

Om eleverna kommer ihåg första gången de fick betyg berättade samtliga elever att de har 

positiva minnen från detta. Elev 1 berättade att hen var stolt över sig själv för att ha fått något 

betyg över huvud taget och att detta var ett bra och positivt minne. Elev 2 mindes inte så 

mycket men kunde ändå förmedla vissa ljusglimtar från de första betygen. När hen gick i 

årskurs nio fick vederbörande betyget A i hemkunskap, vilket denne elev berättade att hen är 

väldigt glad för än idag. Elev 3 berättade inte heller så mycket men kunde också förmedla 

några positiva minnen: ”Jag tror jag fick det i åttan. Jag tror att det var vid julavslutningen. Vi 

gick väl till klassrummet och så och så fick vi våra betyg. Jag fick bra betyg.” Även elev 4 

berättade om ljusa minnesglimtar från första gången hen fick betyg. 

På frågan om eleverna har fått veta något om sina betyg svarade två elever nej och två elever 

ja. Samtliga elever svarade emellertid att de inte har pratat särskilt mycket med någon annan 

om sina, med undantag för deras vårdnadshavare. 

En elev uttryckte att hen inte vet någonting om sina betyg och att man får reda på det när man 

slutar särskolegymnasiet efter fyra år. Den andre eleven som inte visste särskilt mycket om 

sina betyg berättade att man kanske får betyg till sommaravslutningen eller när man tar 

studenten. De två eleverna som sade att de visste något om sina betyg berättade att 

mentorerna håller dem informerade samt att de fick betyg på den senaste julavslutningen. 

Utifrån frågan om elever jämför betyg med varandra uttryckte tre av fyra elever att de inte vill 

jämföra sina betyg med klasskamraterna. Att döma på elevernas berättelser verkar det därmed 

som att elever i gymnasiesärskolan generellt sett inte gärna jämför betyg med varandra. 

Eleverna uttrycke sig i ordalag som: ”Det är mitt betyg.” eller ”Man kanske är nyfiken att 

kolla vad kompisarna har för betyg men jag jämför ju inte för alla är ju olika.” Elev 2 tyckte 

så här: ”Jag tycker inte man ska jämföra. Om någon frågar vad jag får för betyg så säger jag 

att jag inte vet. Jag vill inte jämföra. Jag läser när jag kommer hem i lugn och ro.” 

Angående frågan om eleverna kunde minnas och ge egna exempel på när de fått höga/låga 

betyg svarade samtliga elever att de kom ihåg detta. Alla elever berättade även om egna 

exempel. Skolämnet hemkunskap nämndes flera gånger som ett ämne som eleverna hade fått 

höga betyg i medan ämnen som teknik, matematik, engelska och idrott var typiska ämnen, 

enligt eleverna, där man ofta fick det lägsta betyget E. 

Om eleverna tror att de blir bättre i skolan av att få betyg svarade en elev nej och tre ja. En 

elev menade att man mest tänker på att göra bra ifrån sig och inte på vilket betyg man 

kommer att få. En annan elev svarade istället att betygen nog gör att man blir bättre i skolan. 

Hen menade att betygen ofta fungerar som en uppmuntran för att jobba bättre. De andra två 

eleverna trodde också att betygen har en positiv inverkan på eleverna. En av dem uttryckte sig 

kort och gott så här: ”Alla vill nog ha bra betyg.” 
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6.2.1. Sammanfattning av elevernas medvetenhet i sina 

berättelser i gymnasiesärskolan kring sina egna betyg utifrån 
policy enactment 

Om eleverna kommer ihåg första gången de fick betyg berättade samtliga elever att de har 

positiva minnen från detta. Sett utifrån policy enactment tolkar jag här att policy påverkar 

eleverna på ett positivt sätt. En fråga som man kan fundera på är om eleverna anpassar sig till 

vad de tycker är lämpligast sett utifrån fabrikationer av den ideale, gode och kompetenta 

eleven. Är det eleverna säger uttryck för att de tolkar skolsituationen och förhåller sig till de 

krav som ställs på dem utifrån denna idealbild? 

På frågan om eleverna har fått veta något om sina betyg svarade två elever nej och två elever 

ja. Samtliga elever svarade att de inte har pratat särskilt mycket med någon annan om sina 

betyg. Om jag tolkar det eleverna säger utifrån dessa två frågor exemplifierar eleverna här ett 

annat förhållningssätt till policy, att de medvetet eller omedvetet håller sin kunskap om sina 

egna betyg för sig själva. 

Utifrån frågan om elever jämför betyg med varandra uttryckte tre av fyra elever att de inte vill 

jämföra sina betyg med klasskamraterna. Sett utifrån policy enactment tolkar jag återigen att 

policy påverkar eleverna men att de inte vill dela med sig av sina erfarenheter av policy hur 

som helst eller med vem som helst. 

Angående frågan om eleverna kunde minnas och ge egna exempel på när de fått höga/låga 

betyg svarade samtliga elever att de kom ihåg detta och kunde ge egna exempel. Även här kan 

man således se exempel på när eleverna tolkar och gör policy. Om eleverna tror att de blir 

bättre i skolan av att få betyg svarade en elev nej och tre ja. Utifrån de två sista 

intervjufrågorna verkar det som att eleverna i gymnasiesärskolan har en relativt positiv syn på 

betyg. En intressant fråga är om detta är uttryck för att eleverna orienterar sig mot att 

åstadkomma situationsanpassade beskrivningar (fabrikationer) i förhållande till ideal om den 

gode och kompetente eleven. 

 

6.3. I vilken utsträckning anser eleverna i gymnasiesärskolan 

i sina berättelser att betyg är viktiga? 
Utifrån denna frågeställning/kategori tolkar jag att tre specifika frågor från intervjuerna kan 

vara relevanta. Dessa frågor är: 1. Tror du att elever i gymnasiesärskolan tycker att det är 

viktigt att få betyg? På vilket sätt och för vad är det viktigt i sådana fall? 2. Tycker du att det 

är viktigt att få betyg? Varför? Varför inte? 3. Tror du att betygen är viktiga för din framtid? 

På frågan om deltagarna tror att elever i gymnasiesärskolan tycker att det är viktigt att få 

betyg svarade två elever av fyra att de tror att elever anser att betyg är viktigt. En elev svarade 

att hen inte visste och en elev svarade att hen inte tror att elever tycker att det är viktigt. En av 

de två elever som tror att betyg är viktigt för gymnasiesärskolelever svarade att betygen gör 

att man ser vad man är duktig i för ämnen. Eleven motiverade sitt svar med att det kan vara 

både roligt och viktigt att få reda på den informationen som elev. 

Om eleverna själva tycker att det är viktigt att få betyg svarade deltagarna lite olika. Två av 

eleverna betonade vikten av betyg för livet efter skolan. En av dessa elever sade till exempel 

följande: ”Ja, jag tror att när man ska skaffa jobb så tror jag att det är mycket lättare för chefen 

att se om jag har varit duktig på någonting eller inte.” En elev uttryckte att hen inte tycker att 
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betygen är särskilt viktiga medan ytterligare en elev tyckte att det är viktigt med betyg men 

istället för att veta hur man ligger till i skolan idag. 

Angående frågan om eleverna tror att betygen är viktiga för deras framtid besvarade samtliga 

deltagare att de tror att deras framtid påverkas av betygen. Samtliga elever betonade även 

betygens roll för eventuella kommande arbeten efter gymnasiesärskolan. Här väljer jag att 

återge vad samtliga elever har sagt för att visa på hur samstämmiga de är i sina uppfattningar 

kring betygens roll för deras framtid efter gymnasiesärskolan: 

 

Ja, jag tror det. Det är väl om de kollar mer vad jag gjort i skolan sen om jag får jobb … så att de 

vet vad jag kan och inte kan (Elev 1) 

Ja för kan man se på jobb och så. Om man ska söka jobb så kan man se vad man har för betyg och 

så sedan innan ju … så det är väldigt viktigt (Elev 2). 

Ja, det tror jag. Jag tror att det är viktigt att man får betyg. Jag vet inte riktigt varför. Det gör 

kanske inte så mycket när man söker jobb men kanske lite. Man kan nog få bättre jobb om man får 

bättre betyg (Elev 3). 

Ja, det tror jag. Om man får ett jobb och det så kan de kolla på betygen (Elev 4). 

 

6.3.1. Sammanfattning av i vilken utsträckning eleverna i 
gymnasiesärskolan i sina berättelser anser att betyg är 

viktiga utifrån policy enactment 
På frågan om deltagarna tror att elever i gymnasiesärskolan tycker att det är viktigt att få 

betyg svarade två elever av fyra att de tror att elever anser att betyg är viktigt. En elev svarade 

att hen inte visste och en elev svarade att hen inte tror att elever tycker att det är viktigt. Om 

eleverna själva tycker att det är viktigt att få betyg svarade deltagarna lite olika. Två av 

eleverna betonade vikten av betyg för livet efter skolan. En elev uttryckte att hen inte tycker 

att betygen är särskilt viktiga medan ytterligare en elev tyckte att det är viktigt med betyg men 

istället för att veta hur man ligger till i skolan idag. Sett utifrån policy enactment tolkar jag här 

att policy påverkar eleverna eftersom majoriteten av deltagarna i denna studie värderar betyg 

som viktiga. 

Angående frågan om eleverna tror att betygen är viktiga för deras framtid besvarade samtliga 

deltagare att de tror att deras framtid påverkas av betygen. Samtliga elever betonade även 

betygens roll för eventuella kommande arbeten efter gymnasiesärskolan. Här nämns därmed 

ytterligare ett exempel på när eleverna tolkar, översätter och förhåller sig till policy. En 

tolkning utifrån elevernas intervjusvar, framför allt utifrån den tredje och sista intervjufrågan, 

är en policybetoning på att betyg är viktiga.  
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7.1. Metoddiskussion 
För att få svar på mina frågeställningar gjorde jag valet att genomföra kvalitativa 

forskningsintervjuer med elever som går på gymnasiesärskolan. En fråga som inte har utretts i 

denna studie är om elevers erfarenheter av betyg är beroende av hur lång tid de själva har gått 

i skolan. De elever som har intervjuats gick nämligen i olika årskurser på gymnasiesärskolan. 

I samband med studiens begränsade omfattning har jag emellertid inte undersökt om det råder 

några skillnader mellan elevernas erfarenheter av betyg beroende på vilken årskurs de går i. 

För att få fler perspektiv än elevernas hade det även varit intressant att intervjua elevernas 

lärare kring hur de uppfattar betyg i samband med elevernas policyanvändning. Även detta 

fick prioriteras bort i och med studiens begränsade omfång. 

När intervjuerna genomfördes valde jag att spela in dem istället för att anteckna. Detta innebar 

fördelen att jag kunde koncentrera mig på samtalen utan avbrott (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Ett metodval som kunde ha gjorts mer framgångsrikt kunde ha varit att inte mejla för att få 

kontakt med deltagare att intervjua. Med facit i hand är det förmodligen mer effektivt att ta en 

direkt kontakt, genom att exempelvis ringa eller besöka på plats. 

En fråga som man kan fundera på är om eleverna anpassar sig till vad de tycker är lämpligast 

sett utifrån fabrikationer av den ideale, gode och kompetenta eleven. Är det eleverna säger i 

intervjuerna uttryck för att de tolkar skolsituationen och förhåller sig till de krav som ställs på 

dem utifrån denna idealbild? Att intervjua elever i grupp hade kanske gett annorlunda svar än 

vad denna studies enskilda kvalitativa forskningsintervjuer visade. 

7.2. Resultatdiskussion 
Utifrån ett historiskt perspektiv där omsorgen tidigare prioriterades har, som tidigare nämnts i 

kapitlet 2. Bakgrund, ett ytterligare steg tagits mot en mer kunskapsinriktad särskola i och 

med den reformerade gymnasiesärskolan 2013. Hur kan man förstå det mot bakgrund av 

förändringar i uttryck av ökade kunskapskrav och ett ökat statligt intresse av 

kunskapsmätningar i dagens mer komplexa samhälle? Hur översätter, tolkar, gör motstånd och 

på andra sätt förhåller sig elever till dessa nya krav på betyg och bedömning i särskolan? 

 

7.2.1. Hur berättar eleverna i gymnasiesärskolan om 

grunderna för betygsättning utifrån policy enactment? 
Jönsson (2012) har belyst att lärare ofta väger in andra faktorer i bedömningen förutom 

kunskaper och färdigheter. Författaren menar istället att faktorer som ordning och uppförande, 

aktivitet på lektionerna, personlighetsdrag, elevernas intresse och motivation samt lärarnas 

egna övertygelser kring bedömning ofta spelar en stor roll för vilket betyg en elev ska få 

(Jönsson, 2012). 

Utifrån detta lärarperspektiv upplever jag det som meningsfullt att jämföra om elever i 

gymnasiesärskolan endast tänker utifrån sina egna kunskaper och färdigheter när de pratar om 

sina egna betyg eller om även de, precis som lärare ofta gör, väger in andra faktorer när de 

tänker kring hur de blir bedömda och betygsatta. 

Utifrån intervjusvaren från de fyra deltagarna i denna studie var det ingen av eleverna som 

hänvisade till några policydokument i form av skolans läroplan, kursdokument med centralt 

innehåll eller kunskapskrav som grund för betygsättning. Däremot föreslog eleverna andra 
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tänkbara grunder; exempelvis faktorer som närvaro, klasskamraternas prestationer samt 

elevernas aktivitet och uppförande på lektionstid, som lärare kan tänkas utgå från när de sätter 

betyg. Här nämns exempel på när eleverna tolkar, översätter och förhåller sig till policy. 

Paradoxalt nog svarade samtliga elever emellertid ja på frågan om man får betyg på de 

kunskaper man har. 

En slutsats i denna studie är härmed att såväl lärare som elever i gymnasiesärskolan ofta utgår 

från andra faktorer än vad som anges i olika policydokument för vad som ska ligga till grund 

för betygsättning. Med andra ord översätter och tolkar både lärare och elever olika 

policytexter från Skolverket kring betyg och bedömning. 

 

7.2.2. I vilken mån är eleverna i gymnasiesärskolan 

medvetna i sina berättelser om sina egna betyg utifrån 

policy enactment? 
Angående frågan om eleverna i denna studie kommer ihåg första gången de fick betyg 

berättade samtliga elever att de har positiva minnen från detta. På frågan om eleverna har fått 

veta något om sina betyg idag svarade emellertid två elever nej och två elever svarade ja. 

Samtliga elever svarade också att de inte har pratat särskilt mycket med någon annan om sina 

betyg. Med utgångspunkt från eleverna som deltog i denna studie och utifrån vad de säger 

verkar det härmed som att eleverna i gymnasiesärskolan inte är så medvetna om sina egna 

betyg. Eleverna exemplifierar här ett förhållningssätt till policy att de medvetet eller 

omedvetet håller sin kunskap om sina egna betyg för sig själva. 

Såväl Ross m.fl. (2002) som Shen & Padulla (2000) menar att elever jämför sina prestationer 

med sina klasskamrater och att detta påverkar hur eleverna själva ser på sitt skolarbete. Ross 

m.fl. (2002) hävdar bland annat att elever som har många högpresterande klasskamrater 

värderar sina egna prestationer lägre. Utifrån intervjusvaren som deltagarna gav i denna studie 

verkar det emellertid som att elever i gymnasiesärskolan inte generellt jämför betyg med 

varandra, då tre av fyra elever uttryckte att de inte vill jämföra sina betyg med 

klasskamraterna. 

Ross m.fl. (2002) menar att betyg kan påverka elevernas självkänsla negativt om de jämför 

med sina klasskamrater. Artikelförfattarna skriver att många elever endast jämför betyg som 

de är nöjda med medan om de får låga betyg så håller de hellre betygsresultaten för sig själva. 

En tolkning av att tre av fyra deltagare inte vill jämföra betyg med varandra skulle kunna vara 

att eleverna i gymnasiesärskolan inte är nöjda med sina betyg. En annan, kanske rimligare 

tolkning, är att särskolans diskurs säger att varje elev är unik och därför inte ska jämföras. 

Något som säger emot denna diskurs är emellertid att kunskapskraven i betygskriterierna även 

för särskolan är formulerade utifrån just kunskapskrav och inte varje elevs unika särart. 

Elevernas medvetenhet kring sina egna betyg är även en av de frågor som Williams (2010) 

utreder i sin artikel. Artikelförfattaren nämner i samband med detta att elever värdesätter 

framför allt individuellt baserad återkoppling och vad som är framgångsrikt för deras lärande. 

I artikeln framkommer att eleverna vill få feedback så tidigt som möjligt så att de vet att de är 

på rätt spår. Att få ett betyg i slutet av en kurs är, enligt eleverna i artikeln, för sent för att 

underlätta lärandet (Williams, 2010). 
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Såväl Moni m.fl. (2002), Brookhart (2001) och Lundahl (2015) belyser att betyg kan påverka 

elever både negativt och positivt utifrån faktorer som bland annat elevernas ålder och 

prestationer. Angående intervjufrågan i denna studie om eleverna kunde minnas och ge egna 

exempel på när de fått höga/låga betyg svarade samtliga elever att de kom ihåg detta och 

kunde ge egna exempel. På intervjufrågan om eleverna tror att de blir bättre i skolan av att få 

betyg svarade merparten av eleverna ja. Här blev ett exempel på när eleverna tolkar och gör 

policy tydligt. 

Ytterligare en slutsats i denna studie är härmed att trots att eleverna inte vill jämföra sina 

betyg med klasskamraterna (intervjufråga 4) verkar det ändå (intervjufrågorna 1, 5 och 6) som 

att eleverna i gymnasiesärskolan har en relativt positiv syn på betyg. Med andra ord förhåller 

sig eleverna till nya policykrav på betyg och bedömning i särskolan som att detta är någonting 

positivt för dem. 

 

7.2.3. I vilken utsträckning anser eleverna i 

gymnasiesärskolan i sina berättelser att betyg är viktiga 

utifrån policy enactment? 
På frågan om eleverna tror att betygen är viktiga för deras framtid besvarade samtliga 

deltagare att de tror att deras framtid påverkas av betygen, då samtliga elever betonade 

betygens roll för eventuella kommande arbeten efter gymnasiesärskolan. Sett utifrån policy 

enactment påverkar policy eleverna i och med att majoriteten av deltagarna i denna studie 

värderar betyg som viktiga. 

Brookhart (2001) skrev för ett antal år sedan en artikel kring framgångsrika elevers formativa 

och summativa användning av bedömningsinformation. I Brookharts (2001) artikel menar 

artikelförfattaren att betyg kan utgöra funktionen att om elever anser att betyg är viktigare än 

feedback så spelar feedback en mindre roll för elevernas lärande. Har betygen den funktionen 

att de flyttar fokus bort från lärares feedback till eleverna även inom gymnasiesärskolan? På 

frågan om eleverna själva tycker att det är viktigt att få betyg svarade merparten av deltagarna 

ja. Två elever betonade vikten av betyg för livet efter skolan och en elev tyckte att det är 

viktigt med betyg för att veta hur man ligger till i skolan idag. Utifrån hur deltagarna i denna 

studie har svarat drar jag slutsatsen att risken är överhängande även inom gymnasiesärskolan 

att betygen flyttar fokus bort från lärares feedback till eleverna. Detta är ytterligare ett 

exempel på policy enactment när eleverna i gymnasiesärskolan översätter, tolkar och förhåller 

sig till betygspolicy och att en policybetoning på att betyg är viktiga påverkar eleverna i deras 

skolvardag. 

Avslutningsvis skulle jag vilja återvända till en av de frågor som ställdes i inledningskapitlet 

till denna studie: om det är så att betygen inom gymnasiesärskolan spelar en annan roll än för 

antagning till högre studier? Efter att ha intervjuat elever inom gymnasiesärskolan visar det 

sig att dessa elever tillskriver betygen betydelsen att de konstruerar sig som sådana som får 

betyg och att de upplever att betygen är viktiga för dem. Denna slutsats stärks av att samtliga 

deltagare berättade att de tror att deras framtid påverkas av betygen. 
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7.3. Vidare forskning 
En fråga som inte besvaras i denna studie är hur arbetet med att öka medvetenheten hos elever 

kring grunderna för betygsättning ska kunna gå till. En annan fråga som skulle vara intressant 

att förkovra sig inom är om elevernas positiva syn på betyg är uttryck för att eleverna 

orienterar sig mot att åstadkomma situationsanpassade beskrivningar (fabrikationer) i 

förhållande till ideal om den gode och kompetente eleven. 

Ett faktum som denna studie visar är att det verkar som att ingen har upplyst eleverna om att 

betyg från gymnasiesärskolan inte har någon faktisk betydelse för deras framtid. En följdfråga 

man kan ställa är därmed hur handikappmedvetna elever på gymnasiesärskolan är, när de 

svarar under intervjuerna i denna studie, att betygen är viktiga för deras framtid. En relevant 

fråga att studera vidare är därför hur man kan arbeta för att öka handikappmedvetenhet 

överlag hos elever i gymnasiesärskolan. 

Ytterligare en fråga som inte besvarats i denna studie är om konsekvenserna av att eleverna 

upplever att betygen är viktiga för dem blir att eleverna bryr sig om betygen och i sådana fall 

riskerar att få en dålig självkänsla om de upplever att de får dåliga betyg. En annan fråga som 

har väckts under studiens gång är hur ett fortsatt arbete med betyg och bedömning bör 

utvecklas i allmänhet som forskningsfält och i synnerhet med inriktning på särskola. 
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Bilaga 1 

Brev till elever i gymnasiesärskolan 
Jag är student på speciallärarprogrammet, inriktning utvecklingsstörning, vid Karlstads 

universitet och intresserar mig för elevers berättelser om hur det är att få betyg. Under våren 

2015 ska jag skriva examensarbete och planerar därför att genomföra intervjuer med elever i 

gymnasiesärskolan. Elevers berättelser om och erfarenheter av betyg har inte fått särskilt stort 

utrymme i tidigare forskning och jag vill i och med examensarbetet bidra med ett litet steg i 

rätt riktning för att förändra den saken. Jag har förhoppningen att berättelserna i min studie 

kan öka kunskapen om bedömning och betygsättning av elever inom gymnasiesärskolan. 

Jag är intresserad av att genomföra intervjuer vid ett tillfälle under våren 2015. Avsikten är 

att genomföra intervjuer enskilt. Intervjuerna kommer att spelas in digitalt om samtycke ges. 

Även om Ni ger ert samtycke kan ni när som helst utan några negativa konsekvenser dra 

tillbaka ert samtycke till att delta. De elever som kommer att ingå i min studie kommer att 

anonymiseras och det material som kommer att samlas in kommer enbart användas till 

forskningsändamål i mitt examensarbete. Detta innebär att inga obehöriga kommer att få ta 

del av insamlade uppgifter. 

Med vänliga hälsningar/David Johansson 

Tel: 070-416 24 06. Mejl: david.johansson@edu.karlskoga.se 
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Bilaga 2 

Samtyckesblankett 
Jag har fått information om ett pågående examensarbete under VT 2015 där det planeras att 

genomföra intervjuer med elever i gymnasiesärskolan om elevers berättelser om hur det är att 

få betyg. Härmed samtycker jag till att delta i det pågående examensarbetet genom intervjuer. 

Ort och datum: 

Elevens namn: 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Bilaga 3 

Intervjuguide – Gymnasiesärskoleelevers berättelser om betyg 
Fråga 1 och 2 utgör en introduktion till intervjuernas inledande del för att lätta upp 

stämningen, för att lära känna eleverna lite bättre och för att de ska komma igång att samtala. 

Framför allt är det frågorna 3 och 4 som är relevanta för föreliggande studie. 

1. Berätta något om dig själv. Familj? Fritidsintressen? Utbildning? Årskurs? 

2. Tycker du om att vara i skolan? Vilka är dina favoritämnen? Har du mycket läxor? Vad 

tycker du om det? Får du hjälp med dem – av vem? Skulle du vilja ha mer läxor? 

Tycker du om att läsa/skriva/räkna? Vad tänker du om att göra prov? Tycker du att 

elever i gymnasiesärskolan borde skriva nationella prov? 

3. Tror du att elever i gymnasiesärskolan tycker att det är viktigt att få betyg? På vilket 

sätt? För vad är det viktigt i sådana fall? Hur kan en elev höja sitt betyg? Jämför elever 

betyg med varandra? På vilket sätt? Hur tror du att det går till när lärare sätter betyg? 

Kan du ge exempel från något ämne? Sätts betygen på det ni kan? Spelar det någon 

roll hur duktiga klasskamraterna är? Spelar uppförandet någon roll för det betyg en 

elev får? 

4. Kommer du ihåg första gången du fick betyg? Kan du berätta något utifrån det 

minnet? Har du fått veta något om dina betyg? Hur gick det till när du fick reda på 

betygen? Har du pratat med någon om dem? Kan du ge exempel på vad du gjort för att 

få något/några betyg? Kan du minnas och ge några egna exempel på när du har fått 

höga/låga betyg? Tycker du att det är viktigt att få betyg? Varför? Varför inte? Tror du 

att du blir bättre i skolan av att få betyg? Vad tror du räknas som ett bra skolarbete? 

Avslutningsvis undrar jag om du tror att betygen är viktiga för din framtid? Vad skulle 

du vilja ha för sysselsättning i framtiden? 


