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Abstrakt 
Studien utreder syftet med betyg i grundsärskolan, samt huruvida betygsättningen i sig 

eventuellt leder till ökad stigmatisering för elever i grundsärskolan. Bakgrunden 

beskriver bland annat grundsärskolan som skolform samt syftet med betyg. Därefter 

följer teoridelen som tar avstamp i Goffmans teorier om stigmatisering. Studien är en 

systematisk litteraturstudie om betyg i grundsärskolan, utifrån syftet med betygssättning 

i grundskolan. Vidare visar studien att de tre främsta syftena med betyg i grundskolan 

inte är applicerbara i grundsärskolan och därmed saknas ett tydligt syfte med betyg i 

grundsärskolan. Betygens ogiltighet och brist på syfte leder till att grundsärskolan 

framstår som en imitation av grundskolan snarare än en egen skolform. Därmed ökar 

stigmatiseringen genom att elevernas avvikelser blir tydligare och eleverna framstår 

som onormala. Efter resultatet följer en diskussion som bland annat belyser hur betyg 

kategoriserar elever och påverkar deras framtidsmöjligheter. Diskussionen tar också upp 

hur skolan ökar elevers stigmatisering genom bemötande och hur stigmatiseringen ökar 

genom kategorisering och betygsättning. Studien avslutas med specialpedagogiska 

implikationer som till exempel lärarnas etiska och specialpedagogiska dilemman vad 

gäller att sätta betyg som saknar giltighet. Den delen av lärarnas uppdrag gör att även 

lärarna tvingas bidra till en dubbel stigmatisering av grundsärskoleeleverna.  
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 Inledning 
 

Enligt den svenska skollagen har barn och ungdomar med utredd utvecklingsstörning 

och som inte når grundskolans kunskapskrav, rätt att skrivas in i särskolan. I särskolan 

ska eleverna få en anpassad undervisning som bland annat ska förbereda eleverna på att 

göra framtida livsval och ge dem en möjlighet till fortsatt utbildning. Grundsärskolan 

ämnar vara en egen skolform, och därmed särskiljd från den vanliga grundskolan. Detta 

visar sig till exempel genom att särskolan har egna läroplaner. Men läroplanen för 

särskolan är i upplägg, värdegrund och kunskapsmål i stora drag detsamma som 

grundskolans läroplaner, med modifikationen att mer betoning på elevens individuella 

förmåga framträder till exempel vid bedömning. I övrigt är de olika skolformernas 

läroplaner snarlika vilket får särskolan att framstå som en kopia eller avvikelse från 

normskolan, snarare än en skolform i sin egen rätt. Särskolans elever har per definition 

kategoriserats som avvikande och valts bort av grundskolan och att tas emot i särskolan 

innebär därför redan en viss stigmatisering. Vi har valt att undersöka om betyg i 

grundsärskolan eventuellt bidrar till ytterligare stigmatisering av denna elevgrupp. Inom 

ramen för vårt arbete i särskolan upplever vi att det inte finns ett tydligt syfte med betyg 

i grundsärskolan, vilket inte sällan leder till frustration och osäkerhet både hos lärare 

och elever. Vår studie har därför för avsikt att undersöka huruvida det finns ett uttalat 

syfte med betygsättningen. Vidare har vi ämnat utreda om den redan etablerade 

särskiljningen mellan de två skolformerna samt den stigmatisering som detta innebär, 

förstärks av en betygsättning som är begränsad vad gäller framtida arbets- eller 

studiemöjligheter  för särskoleelever.  

 

Studien är en systematisk litteraturstudie och gör avstamp i Erving Goffmans teorier om 

stigmatisering och normalisering. I bakgrunden behandlar vi grundsärskolan som 

skolform, syftet med betyg, samt gör en jämförelse av läroplanerna för grundskola 

respektive grundsärskola. Därefter följer teoridelen som bygger på Goffmans teorier. I 

metoddelen presenteras datainsamlingen, etiskt övervägande och databehandlingen. I 

vår resultatdel redovisar vi det vi funnit i relation till syftet med betyg generellt, hur 

betygsättning i grundsärskolan kan påverka eleverna, samt vad stigmatisering kan 

innebära och leda till. Diskussionen som därefter följer analyserar syftet med betyg,  

betygsättning i grundsärskolan samt stigmatisering för elever i grundsärskolan. 

Avslutningsvis görs en kritisk analys av de specialpedagogiska implikationer som kan 

uppstå i samband med betyg i grundsärskolan. 

 

Då Skollagen (SFS 2010:800) använder begreppet utvecklingsstörning i sin lagtext har 

vi valt att använda samma begrepp i vår studie, trots att vi upplever att begreppet 

intellektuell funktionsnedsättning oftast är det begrepp som används av 

yrkesverksamma. 
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 Syfte och frågeställningar 
 

 Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka om betyg i grundsärskolan bidrar till elevernas 

stigmatisering. 

 

 Frågeställningar 
 Hur motiveras särskiljningen mellan Sveriges två skolformer: grundskolan och 

grundsärskolan? 

 Varför har vi betyg i grundskolan? 

 Varför har vi betyg i grundsärskolan? 

 På vilket sätt är betygsättning i grundsärskolan eventuellt stigmatiserande?  

 

 

 Bakgrund 
 

 Grundsärskola 
 

De elever som bedöms att inte klara av att nå grundskolans kunskapskrav på grund av 

en utvecklingsstörning ska enligt Skollagen (SFS 2010:800) tas emot i grundsärskolan. 

Även elever med hjärnskada som orsakat bestående begåvningsmässiga funktionshinder 

kan mottagas i grundsärskolan (Skolverket, 2016). För att en elev ska kunna tas emot i 

grundsärskolan krävs det att eleven genomgår fyra utredningar: en pedagogisk, en 

medicinsk, en psykologisk samt en social utredning för att bedöma huruvida eleven 

verkligen tillhör grundsärskolans målgrupp. Barn som mottas i grundsärskolan blir 

begränsade när det gäller framtida möjligheter till utbildning och yrke och det är 

hemkommunens ansvar att informera vårdnadshavare om de konsekvenser barnet kan 

drabbas av på grund av att det läser i grundsärskolan (Skolverket 2016). Syftet med 

grundsärskolan, enligt Skollagen (SFS 2010:800) är att barn med utvecklingsstörning 

ska få en, för dem, anpassad utbildning som ger dem kunskaper samt en förståelse för 

samhälleliga värden. Dessutom ska utbildningen bidra till personlig utveckling,  

förbereda eleverna på att göra aktiva livsval och möjliggöra för fortsatt anpassad 

vidareutbildning. Utbildningen i grundsärskolan ska även främja social gemenskap, 

allsidiga kontakter och hjälpa till att lägga grunden för ett aktivt deltagande i 

samhällslivet. 

  
3.1.1 Intyg, studieomdöme och betyg  

 

När eleven avslutat sin utbildning i grundsärskolan ska hen få ett intyg om utbildningen. 

Intyget ska kompletteras med allmänt studieomdöme som beskriver elevens möjligheter 

att studera, om eleven eller vårdnadshavare begär ett sådant. Studieomdömet innehåller 

inga betyg. Betyg ges bara till elever där eleven eller vårdnadshavaren har begärt det 

(SFS 2010:800). Enligt Skolverket (2016) kan inte betygen i grundsärskolan jämföras 

med betyg i grundskolan, men liksom eleverna i grundskolan ska grundsärskoleeleverna 

betygsättas i slutet av varje termin från och med årskurs 6. Precis som i grundskolan har 

man i grundsärskolan betyg med beteckningarna A, B, C, D eller E, där det högsta 

betyget är A och det lägsta är E. Om en elev i grundsärskolan inte uppnår kraven för att 

få det lägsta betyget, E, ska inget betyg sättas i det ämnet (SFS 2010:800). Betygen från 

grundsärskolan gör i sig inte eleverna behöriga till gymnasiesärskolan eftersom alla 
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grundsärskoleelever per automatik har rätt att fortsätta i gymnasiesärskolan (Skolverket, 

2016).  

 

 Syftet med betyg 
 

Enligt Klapp (2017) speglas samhällets politiska, ekonomiska och ideologiska 

förutsättningar i skolans betygssystem. Men betygssystemet kan också påverkas av 

olika uppfattningar om vad ett rättvist betygssystem bör innebära och vad det är som får 

elever att prestera samt vilka kunskaper som värderas som viktiga. I Sverige finns en 

lång tradition av att använda betyg för att säkerställa att eleverna har nått en viss nivå av 

kunskaper och för att kunna distribuera platser i de högre utbildningarna (ibid). På detta 

sätt påverkar betygen elevernas chanser till fortsatta studier och därmed även deras 

livschanser. Enligt Klapp finns det flera uttalade funktioner med betyg i den svenska 

skolan, till exempel att kunna göra ett urval, motivera eleverna till att prestera, samt att 

förmedla specifik information. Klapp skriver att den viktigaste funktionen för betyg är 

att göra urval, det vill säga att man använder betygen som ett selektionsverktyg för att 

kunna rangordna elever som söker samma utbildningsplatser. Betygen används även för 

att förmedla information i efterhand, och att summera hur eleverna har lyckats i skolan. 

Alla betyg är offentliga handlingar och till exempel forskare kan använda elevernas 

resultat för att utvärdera skolan. Betygen kan också användas som grund för reformer 

och förändringar av utbildning- och betygssystemet (ibid). Enligt Jönsson (2017) hävdas 

det ibland även att betyg har ett pedagogiskt syfte, att betygen ska motivera eleverna till 

att prestera bättre, vilket de dock, enligt Jönsson, sällan gör. Betyg kan istället få 

negativa konsekvenser för elevernas självkänsla. Betygen kan upplevas som en 

bedömning av elevens personlighet och det kan göra att uppmärksamheten flyttas från 

uppgiften till eleven själv. Detta kan göra att eleven utvecklar en negativ självbild och 

att hen då tappar tilltron till sig själv, vilket i sin tur kan leda till eleven tappar 

motivationen till att anstränga sig i framtida uppgifter. Jönsson menar att det inte finns 

några belägg för att betyg skulle hjälpa elevernas motivation, utan att betygens egentliga 

funktion är just att fungera som ett urvalsinstrument (ibid).  

 

Abelsson och Midander (2016) visar i sin studie av betygens betydelse i grundsärskolan 

att lärare inte anser att betyg är så viktigt på grund av att betygen inte används efter 

avslutad utbildning. Majoriteten av eleverna blir godkända men få elever har betygen A 

eller B. Enligt Abelsson & Midander (2016) är en av de största fördelarna med betyg i 

grundsärskolan att elevernas lärande stärks och att betygen påminner om att det är en 

skolverksamhet och inte en omsorgsinriktad verksamhet. Men samtidigt framkommer 

det i studien att det finns en risk att betygen i grundsärskolan enbart existerar för att 

grundsärskolan ska likna grundskolan. Skolverket (2016) menar dock att betygen i 

grundsärskolan inte kan jämföras med betygen i grundskolan. De poängterar även att 

det är viktigt att veta att betygen man får i grundsärskolan inte ger behörighet till något 

av de nationella programmen i gymnasiet. Ett annat syfte med betyg i grundsärskolan 

kan vara för att kategorisera vilka elever som bör läsa ämnesområden istället för ämnen 

(ibid).  

 

Klapp (2017) skriver att Sverige har betyg av high-stakes karaktär, vilket innebär att 

betygens betydelser är stor för enskilda elevers möjligheter att söka till 

vidareutbildningar. I Abelssons & Midanders studie uttrycker en före detta elev på 

grundsärskolan att han inte haft någon nytta av sina betyg han fick i nian. Han menade 

att han inte hade någon användning för dem då de inte hade någon betydelse i samhället. 
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Han uttryckte att det kändes meningslöst att kämpa för betyg som var verkningslösa, 

betyg som inte är som vanliga betyg (2016:39). 

 

 Jämförelse av läroplanerna gällande för grundskola och 
grundsärskola 
 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) (2018) 

och grundsärskolans läroplan 2011 (Lsär 11, reviderad 2018) står det att båda 

skolformerna har kunskapskrav i samtliga ämnen och även förklaringar till vad som ska 

uppnås för att få en viss bedömning. Båda skolformerna har betygssteg A, B, C, D och 

E, där A är det högsta betyget och E det lägsta. Betygen ska uttrycka i vilken mån 

eleven har uppnått de nationella kunskapskraven som finns för respektive ämne. Båda 

skolformerna har som mål att eleverna ska utveckla ett större ansvar för sina studier och 

dessutom utveckla sin förmåga att kunna bedöma sina resultat och kunna ställa olika 

bedömningar i relation till den arbetsprestation och de förutsättningar som eleven har. 

Både elever i grundskolan och grundsärskolan får betyg från årskurs 6, men i 

grundsärskolan tilldelas elever som läser ämnen enbart betyg om eleven eller 

vårdnadshavare begär det. Dessutom kan man i grundskolan bli icke godkänd i ett ämne 

och då får eleven ett F, men i grundsärskolan används inte betygssteget F. Enligt 

Skolverket (2019) ska man inte sätta betyg alls om en elev inte når upp till de 

kunskaperna som motsvarar betyget E. Skolverket skriver också att eleverna på 

grundsärskolan ska informeras om vilka kunskaper som är väsentliga i ämnet, 

betygsskalan och betygsättning.  

 

 

 Teori 
 

I vår litteraturstudie har vi valt att ta avstamp i Erving Goffmans (1922-1982) teorier 

om stigmatisering. Erving Goffman var en nordamerikansk sociolog som intresserade 

sig för människors samspel i olika sociala situationer. Han är bland annat känd för sina 

perspektiv på stigmatisering och identitetsstyrning (Goffman, 2014). Enligt Goffman 

myntades begreppet stigma av grekerna. Individer som stigmatiserades var personer 

som utmärkte sig som ovanliga eller hade dålig moralisk status. För att urskilja vilka 

individer som var avvikande lät man skära eller bränna in ett tecken i dessa individers 

kroppar. Personer som ansågs avvikande och därför stigmatiserades var oftast personer 

som var brottslingar, sjuka, eller slavar. Anledningen till märkningen var att övriga 

samhällsmedborgare skulle kunna undvika de som avvek från normen. Märkningen 

möjliggjorde därför den stigmatisering som omgärdade de som inte ansågs passa in i 

samhället. 

 

Goffmans definition av att vara stigmatiserad innebär att en person får avsaknad av ett 

socialt erkännande då individen, av olika anledningar, inte anses uppfylla samhällets 

normer och identitetsvärden. Det är samhällets normer som bestämmer vilka individer 

som ska passa in i de olika kategorierna som samhällsmedborgarna är uppdelade i. Det 

är även samhällets sociala normer som bestämmer vilka egenskaper som anses vara 

normala och därför ses som "naturliga" i varje kategori. De personer som av samhället 

inte anses vara normala eller “naturliga” utan istället avviker på ett sätt som inte är 

önskvärt stigmatiseras just därför (Goffman, 2014; Persson, 2012). Med andra ord är 

samhällets identitetsvärden och normer en institution som utövar makt över individen. 
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Om identitetsvärdena som samhället fastslagit innefattar till exempel utseende, kön eller 

längd, sådant som är svårt att påverka eller förändra kan detta leda till att samhället 

fastställer individen som en avvikelse från det som samhället anser vara normalt. Sådant 

avvikelseskapande kan få förödande konsekvenser som till exempel under förintelsen i 

andra världskrigets Tyskland.  

 

Enligt Goffman (2014) finns det tre olika kategorier av stigmatisering.  

Den första kategorin innebär att individen har någon form av kroppslig 

avvikelse/missbildning till exempel utseende och funktionshinder. Den andra kategorin 

handlar om de brister som individen kan ha vad gäller sin personliga karaktär som till 

exempel att vara viljesvag, homosexuell, arbetslös eller missbrukare. Den tredje 

kategorin utgörs av tribala tillhörigheter som till exempel religion, nationalitet och 

etnicitet.  

Det är, enligt Goffman, när barnen börjar skolan som den kritiska tidpunkten för 

stigmatisering uppstår. Det är där och då som de tvingas att lära sig att leva med ett 

stigma och vad det innebär. Omgivningens bemötande av barnet lär barnet att andra inte 

anser att barnet är “normalt” och ibland uttalas det att barnet skulle må bättre av att vara 

med likasinnade. De som får epitetet “stigmatiserad” kan dock bemötas som människor 

utan stigmatisering då de till exempel interagerar i sociala situationer där sympatiskt 

inställda medmänniskor ingår. Att vara en sympatiskt inställd medmänniska brukar 

vanligtvis innebära att personen delar samma stigma eller är väl insatt i den 

stigmatiserades vardag genom att arbeta inom verksamheter där stigmat är vardag, eller 

att personen har ett socialt band till det stigmatiserande barnet (ibid). 

 

Persson (2012) har utifrån sin tolkning av Goffmans perspektiv på sociala interaktioner 

beskrivit hur det i skolan kan förekomma sociala ritualer som ämnar visa på respekt för 

individen, men som i realiteten bara är tomma skal som enbart vill visa upp att 

individen respekteras. Samtidigt som individens rättigheter och väljande 

institutionaliseras, till exempel genom att hävda en gemensam värdegrund, så 

institutionaliseras mekanismer som just visar en illusorisk respekt för individen, vilken 

används för att lura systemet. På detta sätt kan skolan använda sig av en 

demokratiuppvisning. Med andra ord,genom att använda sig av en demokratisk diskurs i 

olika förordningar och läroplaner som till exempel betonar respekt, värdegrund eller 

anti-mobbning, parallellt med att elever i realiteten behandlas respektlöst, kan skolan 

lura systemet. I dag uppfostras och undervisas eleverna i skolan att ha “rätt” åsikt då 

“felaktiga” värderingar riskerar att leda till stigmatisering. I det svenska samhället finns 

en stark betoning på vikten av  utbildning, de som inte har en utbildning eller är 

anställningsbara blir vanligtvis stigmatiserande. För att undvika att diskrediteras 

försöker vi ibland att göra det Goffman kallar en “stigmastyrning”. Det vill säga, vi 

döljer våra sämre sidor och tillkortakommanden för att kunna passera som normala. Vi 

löper alla risk att stigmatiseras, det finns ingen som är normal (Goffman, 2014; Persson, 

2012). 

 

 

 Metod 
 

Vi har valt att genomföra vår studie som en systematisk litteraturstudie. En systematisk 

litteraturstudie innebär att utifrån ett vetenskapligt syfte göra en granskning av 

vetenskaplig litteratur där granskningen är systematisk och metodisk samtidigt som 

granskningen är kritisk.Till skillnad mot allmänna litteraturstudier innebär en 

systematisk litteraturstudie att metoderna tydligt redovisas och att studien är öppen för 
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granskning. I vår studie använder vi litteraturen som informationskälla och våra 

redovisade data bygger på de vetenskapliga rapporter och tidskriftsartiklar som vår 

datasökning (se sökhistorik bilaga A) har lett oss till. Vi har strävat efter att identifiera 

all disponibel evidens som är relevant för vårt syfte och våra frågeställningar. 

Forskningen som använts som underlag för slutsats och bedömning är peer reviewed 

(Eriksson Barajas et.al, 2013). I vår systematiska litteraturstudie har vi fokuserat på 

aktuell forskning vilket vi har förhoppningar om kan leda till nya forskningsstudier. Då 

en litteraturstudie handlar om att undersöka tidigare dokumenterade kunskaper ansåg vi 

den bäst lämpad som metod då vi inte önskade enskilda personers antaganden utan 

eftersökte ett tydligt svar på vårt syfte genom att ställa våra frågeställningar till 

litteraturen (Eriksson Barajas et.al, 2013).  

Vi övervägde att, som ett komplement, även genomföra intervjuer med lärare, elever 

eller rektorer för att få en bredare datainsamling. Dock efter att ha läst tidigare studier i 

området exempelvis Abelsson & Midander (2016) landade vi i att nya intervjuer med 

lärare och rektorer inte skulle ge ett svar på vårt syfte. Då diskuterades det att ändra vårt 

syfte, men eftersom vi hade ett syfte som preciserade det vi var intresserade av att få 

besvarat beslutade vi att inte genomföra intervjuerna. Vad gäller intervjuer med elever 

på grundsärskolan förde vi en diskussion om huruvida det var etiskt korrekt och om det 

skulle gynna vårt syfte så pass så det vore försvarbart att väcka frågor och tankar hos 

eleverna om deras betyg och framtidsmöjligheter. Vi upplevde en risk med att intervjua 

eleverna så som möjlig oro eller stress och därför valde vi även bort intervjuer med 

elever. För att få svar på vårt syfte valde vi istället att maila skolverket (se bilaga B) då 

vi resonerade att skolverket borde ha vetskap om syftet med betyg i grundsärskolan.  

 

 Datainsamling 
 

För att hitta så relevant litteratur som möjligt har vi använt sökord utifrån vårt syfte och 

problemformuleringar. Vi har försökt använda sökord som ringat in vårt ämnesområde 

och sökt i olika databaser för att hitta relevanta artiklar. Sökningarna har alltid varit mot 

artiklar som är peer reviewed det vill säga refereegranskade. Vi har använt oss av 

sökorden: betyg, grades, purpose, retarded, school, grundsärskola, särskola, stigma, 

intellectual learning disability, children och stigmatization. Vi har även sökt på hela 

titlar på artiklar som vi funnit intressanta och relevanta under vårt arbete med vår studie. 

Vi har använt oss av databaserna: ERIC, OneSearch och Swepub. När vi sökte på våra 

olika sökord och kombinationer var vi noga med att dokumentera sökningarna i vår 

sökhistorik (se bilaga 1). Vi började med ett sökord för att sedan smalna av sökningen 

genom att kombinera sökordet med ett eller flera andra sökord. Vi har även använt 

referenslistor från artiklar, rapporter, litteratur och så vidare som vi sökt i sökmotorn 

ERIC för att att säkerställa att de är peer reviewed innan vi gjort nästa steg i vårt urval.  

 

Eftersom forskningen på betygssättning i grundskolan och dess konsekvenser är mycket 

begränsad har vi dessutom valt att använda oss av en artikel som det inte framgår 

huruvida den är peer reviewed eller ej, och det är Peter Karlsudds artikel Sortering och 

Diskriminering eller inkludering (2011) då vi ansåg att den hade hög relevans i relation 

till vår studies övergripande syfte. Efter att vi fått fram antal artiklar i vår sökning har vi 

läst sammanfattningarna av de artiklar som verkar stämma med vårt ämnesområde. De 

artiklar som i sammanfattningen har visat sig handla om ett helt annat område har vi 

exkluderat. De artiklar som stämmer överens med vårt ämnesområde har vi inkluderat 

och arkiverat. När vi hittat ett antal intressanta artiklar har vi läst samtliga för att avgöra 

vilka som fungerar att använda i vår studie, och därmed gjort ännu en urvalsprocess. 
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Likaså har vi valt bort artiklar som är äldre än 20 år då betygssystemet och 

grundsärskolan inte ser likadan ut som då och därför anser vi att de artiklarna inte är 

relevanta för vår studie.I samband med vår datainsamling har vi även diskuterat våra 

valda artiklar och gjort ett etiskt övervägande och därmed kvalitetsgranskat varje artikel. 

 

 Etiskt övervägande 
 

Vi har tagit i beaktande att forskare har ett ansvar för samtliga som medverkar i 

forskningen, men även mot de som indirekt kan påverkas eller gagnas av forskningen. 

Vi har beaktat att forskare alltid ska hålla sig fri från manipulering och yttre påverkan, 

samt att inte driva privata ärenden eller andra intressenters ärenden (Vetenskapsrådet, 

2017). Likaså talar vi sanning om vår forskning, vi har medvetet granskat 

utgångspunkterna för vår studie och redovisat vår metod och våra resultat 

sanningsenligt. Eftersom vi inte har några kommersiella intressen med forskningen och 

det inte finns något vinstintresse i den har detta inte påverkat våra resultat. Inte heller 

har vi stulit annan forskning eller resultat. Inga människor, djur eller miljö har skadats 

av vår forskning (se Vetenskapsrådet, 2017:8). 

 

Vi har valt att genomföra en litteraturstudie. Vi ansåg att det kunde vara oetiskt att 

utsätta elever med utvecklingsstörning för enkät- eller intervjufrågor som berörde deras 

syn och tankar vad gäller syftet med deras betyg, därmed även deras framtida 

möjligheter till vidareutbildning och senare arbetsliv.Vi diskuterade huruvida det var 

vanligt att lärare eller vårdnadshavare informerade eleverna om problematiken runt 

betygssättning i grundsärskolan och kom fram till att vi inte ville vara de som väcker 

frågan och tankar hos eleverna då vi inte vet om det finns personal som kan jobba vidare 

med de funderingar som frågorna kunde riskera att väcka hos eleverna. Genom att 

genomföra vår studie som en litteraturstudie minimerar vi riskerna att skada människor, 

djur eller miljö och detta val styrdes alltså också utifrån våra etiska överväganden. 

 

 Databearbetning 
 

Då vi bearbetat vårt material har vi först analyserat varje artikel var för sig utifrån vårt 

syfte och våra problemställningar. Sedan har vi analyserat artiklarna i relation till det 

sammanlagda resultatet vi fått från vår studie och då även letat efter och försökt belysa 

de likheter och skillnader vi funnit i de olika forskningsstudierna. Vår databearbetning 

har handlat om att pressa samman, reducera och fokusera innehållet.  

 

 

 Resultat 
 

I forskningen om betygens syfte lyfts olika aspekter upp om hur man kan se på betygets 

positiva och negativa inverkan på elever. För att kunna redovisa betydelsen av betyg i 

grundsärskolan utreder vi först syftet med betyg i grundskolan med hjälp av relevanta 

artiklar som behandlar ämnet. Då vårt syfte med vår studie är att undersöka om betyg i 

grundsärskolan bidrar till elevernas stigmatisering redovisar vi samtliga resultat av 

artiklar som behandlar hur betygsättning av elever med utvecklingsstörning kan leda till  

ytterligare stigmatisering. 
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 Syftet med betyg? 

  

I Cliffordsons (2008) studie, Differential Prediction of Study Success Across Academic 

Programs in the Swedish Context: The Validity of Grades and Tests as Selection 

Instruments for Higher Education, var syftet att undersöka den förutsägbara giltigheten 

i de kriterier som det svenska Scholastic Apitude Test (SweSAT) använder sig av. Man 

sökte framförallt att synliggöra de möjliga och förutsägbara skillnader som kunde finnas 

för eventuell framtida prestation i akademiska utbildningar. Studien är en analys som 

baseras på de kreditpoäng som 164 106 svenska studenter erhöll under åren 1993-2001.  

Det relevanta med Cliffordsons studie, med hänsyn till vårt syfte, är att studien 

synliggör att betyg i allmänhet har tre tydliga funktioner: att ge information om 

elevernas kunskaper och färdigheter, att verka som ett selektionsverktyg för att göra ett 

urval till vilka som kommer vidare till nästa utbildning samt för att motivera eleven till 

studera. I  en annan studie, Does grading affect educational attainment? A longitudinal 

study utförd av Klapp (2015) var syftet att undersöka hur betygssättning i grundskolan 

påverkade elevernas prestationer. Man mätte deras betyg i årskurs 7-9, samt 

utbildningsprestanda i gymnasieskolan. Man studerade också hur effekten varierade 

beroende på elevernas kognitiva funktion, samt kön och socioekonomisk status. I 

studien användes uppgifter från ETF-projektet (Evaluation Through Follow-Up) som 

innehåller information om de elever som fick betyg i årskurs 6 och de som inte inte fick 

betyg. Studien utgjordes av 8558 elever som var födda 1967. Studien använde sig av en 

kvasi-experimentell design där flera tillväxt och logistiska modeller anpassades till data. 

Resultatet visade på en betydande negativ effekt av betygsättning på efterföljande 

prestationer. Studien visade också på skillnader vad gäller de betygsatta elever med låg 

förmåga. De fick i allmänhet ett lägre efterföljande betyg i 7-9 och deras chanser att 

slutföra gymnasieutbildningar var lägre än för de icke betygsatta eleverna med låg 

förmåga. Den könsskillnad som visade sig verkade öka med tiden. Flickor som fått 

betyg uppnådde högre betyg i årskurs 7-9 och hade större chanser att fullfölja sina 

gymnasiestudier jämfört med flickor som inte fått betyg och pojkar med eller utan 

betygsättning. Enligt Klapp är forskningsresultaten på huruvida betyg motiverar 

eleverna till att prestera bättre obetydlig. Hennes studie visar istället att den positiva 

effekten av betyg är obetydlig och då enbart positiv för högpresterande elever. Elever 

som är lågpresterande har svårt att förstå syftet med betyg och upplever oftast betyg 

som något negativt. Om en elev får upprepade negativ feedback leder det till att eleven 

får en sämre inlärningsförmåga och presterar således sämre i skolan (ibid).  

 

Trotters (2006) studie, gjord i Storbritannien, Student perceptions of continuous 

summative assessment hade som syfte att ta reda på huruvida de handledningsdokument 

som beskrivs i teorin uppfyller kriterierna för effektiv bedömning samt huruvida dessa 

har förbättrat elevernas inlärningsmiljö. Handledningsdokumenten består bland annat av 

olika frågeställningar som framkommit i olika workshops, diverse svar från handledning 

samt elevers reflektioner kring ämnet. Handledningsdokumentet har uppdaterats tre 

gånger per termin. Trotters forskning består av tre delar; dels en litteraturstudie, en 

enkätundersökning samt intervjuer. Med hjälp av en tematisk metod analyserades 

svaren. Resultatet visade att även om en kontinuerlig summativ bedömning innebär mer 

jobb för lärarna så överväger fördelarna med att lärmiljön förbättras för eleven. Trotter 

(2006) skriver att bedömningar i skolan bland annat har som syfte att motivera eleverna 

och stärka deras inlärning. Även om studien är gjord i Storbritannien tror vi att Trotters 

resultat som visar att bedömningarna som görs i skolan delvis syftar till att motivera 

eleverna går att applicera på svenska skolsystemets syfte med betyg. Dock har Klapps 

(2015) studie tydliggjort att lågpresterande elever har svårt att motiveras av 
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bedömningar i skolan. Trots det visar Trotters studie att ett syfte med betyg i skolan kan 

tänkas vara att motivera elevernas kunskapsinhämtning. Till skillnad från Trotters studie 

visar resultatet från Zoecklers studie Moral aspects of grading: A study of high school 

english teachers´perceptions (2007) på att betyg kan ses som ett sett att kommunicera 

med eleverna. Studien visar också på att syftet med betyg inte enbart är för att motivera 

eleverna utan även för att kommunicera eventuell besvikelse på elevernas prestationer. 

Zoecklers studie hade som syfte att undersöka moralfrågor i samband med betygsättning 

för lärare i engelska i gymnasieskolan. Studien undersöker lärarnas förväntningar med 

hjälp av en teoretisk ram som beaktar betygsproccesser i termer av sanning, värdighet, 

förtroende, och intellektuell och moralisk uppmärksamhet.  

Resultatet visar att engelsklärare kämpar med rättvisefrågor men är övertygade om att 

betygen kommunicerar det de önskar. Zoeckler skriver att genom betygsättningen 

försöker lärarna kommunicera olika saker till sina elever, dels förväntansnivå, vilken 

akademisk nivå de förväntar sig samt uppmuntran eller besvikelse.  

 

6.2 Betygsättning i grundsärskolan 

Ineland och Silfvers (2018) studie Bedömning och betyg av elever med 

utvecklingsstörning - attityder och erfarenheter från pedagogers perspektiv hade som 

syfte att analysera lärares inställning till, och erfarenhet av, bedömning och 

betygssättning av elever med utvecklingsstörning i grundskola och särskola. Studien 

ingår i ett större forskningsprojekt på Umeås universitet som studerar organisatoriska 

villkor för arbetet med personer med utvecklingsstörning. Projektets syfte är att på 

ledarskapsnivå och operativ nivå analysera och jämföra erfarenheter av att arbeta med 

personer med utvecklingsstörning i socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. 

Informanterna bestod av lärare, speciallärare och specialpedagoger från fem kommuner. 

Datainsamlingen har genomförts genom intervjuer samt webbenkäter. Resultatet visar 

på utmaningar med betygsättning kopplade till elevgruppens förutsättningar, rollen som 

lärare och pedagog, samt till riktlinjer angående betygskriterier och läroplaner. 

 

Även om det finns forskning om betyg och bedömning i Sverige så är särskolan 

fortfarande ett relativt outforskat område vad gäller bedömningsforskning som 

fokuserar på lärande och undervisning. Den forskning som har bedrivits på särskolan 

fokuserar vanligtvis på delaktighet, gemenskap och utanförskap. Då särskoleformen inte 

förekommer i något annat land än Sverige finns det heller ingen internationell forskning 

på området (Ineland & Silfver, 2018).  

 

Skolans verksamhet speglar de politiska och ideologiska förändringar som sker i 

samhället. Vi har gått från att särskilja elever med utvecklingsstörning till att inkludera. 

Detta hänger troligtvis ihop med tanken om att skolan ska vara “ en skola för alla”, ett 

begrepp som symboliserar den politiska viljan att med hjälp av olika styrdokument 

skapa en inkluderande, tillgänglig och öppen skola för alla elever oavsett behov eller 

förutsättningar (ibid). I sin artikel Sortering och diskriminering eller inkudering 

diskuterar Karlsudd (2011) att kategoriserandet av särskoleelever i sig är 

diskriminerande. Artikeln är inte peer reviewed, men vi har ändå valt att använda den 

dels för  att vi anser den vara av hög relevans till vårt syfte och våra forskningsfrågor, 

dels för att det finns väldigt begränsad mängd forskning på betygsättning i särskolan. I 

artikeln dokumenterar Karlsudd olika specialpedagogiska aspekter och resonemang 

kring sortering, diskriminering och inkludering. Han tar avstamp i den 

specialpedagogiska debatten om att elever ska bemötas utifrån ett kategoriskt 

perspektiv. Syftet med dokumentationen är att uppmuntra till dialog och diskussion i 



  
 

10 

frågor som rör elever med särskilda behov, till exempel elever med utvecklingsstörning. 

Dokumentationen visar bland annat att även om det ska ses som en rättighet för en elev 

med utvecklingsstörning att läsa i särskolan, så krockar det med att det faktum att 

särskolans existens som särskild skolform i sig innebär diskriminering av särskolans 

elevgrupp (ibid). Även politiska intentioner krockar med verkligheten i skolans 

verksamhet. Den politiska intentionen med till exempel inkludering är inte alla gånger 

verklighetsförankrad eftersom skolans faktiska verksamhet ofta måste agera i rak 

motsats till direktivet, till exempel med särskiljande och kompensatoriska idéer för att 

kunna se till den enskilda elevens behov (se till exempel Ineland & Silfver, 2018).  

 

Enligt den nuvarande skollagen (SFS 2010:800) ska elever som läser mot 

grundsärskolans betygskriterier betygsättas om vårdnadshavare eller elev så önskar. Den 

utbildning som ges till utvecklingsstörda ska så långt som möjligt motsvara 

grundskolans utbildning. Eleverna i grundsärskolan och grundskolan läser i stort sett 

samma ämnen, men eleverna i grundsärskolan får mer individuella anpassningar. 

Likheterna med grundskolan och grundsärskolan tyder på att kunskapsuppdraget i 

grundsärskolan har stärkts. Troligtvis har detta skett som en följd av tidigare kritik som 

ansåg att särskolan var mer omsorgsinriktad än kunskapsinriktad (Ineland & Silfver, 

2018). Det finns dock skillnader vad gäller betygssättning i grundskolan och 

grundsärskolan. Även om båda skolformerna har samma betygsbeteckningar så måste 

vårdnadshavare begära betyg i grundsärskolan för att det ska ges. Dessutom används 

inte F inom grundsärskolan. Läraren på grundsärskolan kan dessutom vid 

betygssättning, om särskilda skäl finns, bortse från vissa delar av kunskapskraven som 

eleven skulle uppnått i slutet på årskurs 6 och 9. Särskilda skäl kan vara en 

funktionsnedsättning eller personliga förhållande som hindrar eleven från att nå ett 

specifikt kunskapskrav. Intellektuell funktionsnedsättning räknas dock inte som ett 

särskilt skäl (ibid).    

 

Ineland & Silfver skriver i sin artikel att deras studie angående betygssättning av elever 

med utvecklingsstörning visar att det finns flera utmaningar och svårigheter vad gäller 

betygsättningar av just den här elevgruppen. En av utmaningarna är när och hur 

kunskaper och prestationer ska bedömas då elevens utvecklingsstörning leder till 

svårigheter att generalisera, att omsätta kunskaperna till meningsfulla färdigheter samt 

att en utvecklingsstörning påverkar korttidsminnet på samma sätt som det påverkar 

generella minnesfunktioner på ett negativt sätt. Ett annat problem vad gäller bedömning 

av elever med utvecklingsstörning är deras ojämna kunskapsprofil, det vill säga att 

deras kunskap är beroende av deras dagsform och av en konkret situation. Dessutom har 

denna elevgruppen svårare att se kopplingen mellan sina prestationer och sina betyg. De 

har svårt att se hur ett visst betyg ska uppnås eller varför deras betyg blir dåligt när de 

själva upplever att de kämpat hårt. I vissa fall har eleverna dessutom så omfattande 

kognitiva nedsättningar att de inte har någon möjlighet att nå betygsmålen. En annan 

svårighetsaspekt är kommunikationen. Det är svårt att betygsätta kunskaper som inte 

kommuniceras. På grund av att elevernas utvecklingsnivå påverkar både deras 

kommunikationsförmåga och deras prestationsförmåga kan det skapa en osäkerhet om 

huruvida det är elevernas utvecklingsstörning som bedöms eller deras kunskaper. 

Ineland och Silfver skriver att det finns två diskurser som existerar parallellt när det 

kommer till bedömning och betyg av elever med utvecklingsstörning. Den ena 

diskursen framställer kunskaper som någonting som är stabilt och mätbart, medan andra 

diskursen framställer kunskapen som instabil, beroende av tid och att den ibland inte går 

att mäta eller att kommunicera. Det finns en pedagogisk utmaning i att göra skillnad 

mellan de eventuella svårigheter eleven har och elevens eventuella kunskaper. På grund 
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av sin utvecklingsstörning kan elevens möjligheter att kommunicera sina kunskaper 

försvåras och läraren måste kunna avgöra huruvida eleven har kunskapen även om det 

kommuniceras på ett annat vis. Ineland och Silfver skriver att tanken om betyg bygger 

på en lika villkorsgrund och att det leder till frustration då betygen inte är konstruerade 

utifrån en och samma tanke. Betygens giltighet belyser en etisk problematik vad gäller 

betygens verkliga ställning och status. Ineland och Silfvers forskning visar på hur 

betygssättning av elever med utvecklingsstörning kan ses som oetiskt. Betygssättningen 

värderar snarare elevernas utvecklingsstörning än deras kunskaper. Detta i sin tur kan 

leda till att eleverna upplever sig mindre värda då de får låga betyg trots ansträngningar. 

Dessutom gör betyg att eleverna upplever onödig stress. Deras forskning visar också på 

att det saknas nödvändig information om tanken med att betygsätta elever med 

utvecklingsstörning. Betygen saknar betydelse för eleven efter avslutad skolgång, vilket 

gör att det är svårt att se varför elevgruppen överhuvudtaget ska ha betyg. Enligt 

Karlsudd (2011) kan en placering i grundsärskolan få väldigt stora konsekvenser för 

barnets framtid och just därför är det viktigt att det inte finns några brister i 

handläggningen eller utredningarna. Att barnet hamnar i rätt skolform är en viktig 

rättssäkerhetsfråga då det potentiellt sett är barnets hela framtid som påverkas. De 

senaste åren har placeringarna i grundsärskolan ökat samtidigt som antal elever med 

anställning efter avslutad utbildning på gymnasiesärskola minskat radikalt.  

 

De etiska aspekterna i att betygsätta elever med utvecklingsstörning reflekterar en 

problematik som innebär att offentliga verksamheter tenderar att betona det som anses 

vara en ”normal” verklighet. När elever med utvecklingsstörning får betyg som inte har 

samma juridiska status som grundskolans betyg och därför inte ger möjlighet till 

fortsatta studier, förefaller deras betyg inte vara normala betyg. Istället kan betygen ses 

som en imitation av de”normala” betygen. Därmed riskerar betygsättning av elever med 

utvecklingsstörning att leda till att man återskapar dikotomin mellan det normala och 

det onormala. Imitationen av det ”normala” kan skapa en större risk för att samhället 

och skolan upprätthåller det sociala utanförskap som människor med 

utvecklingsstörning riskerar att hamna i, samt att deras stigmatiserade position som 

avvikande från normen ytterligare förstärks (Ineland & Silfver, 2018). 

 

 Stigmatisering 

 

Då forskning om stigmatisering kopplat till betyg nästintill är obefintlig kommer detta 

avsnitt mestadels behandla artiklar som handlar om stigmatisering generellt.  

 

I artikeln Adolescent understandings of disability labels and social stigma in school 

(2019) har Mueller för avsikt att få till en studentcentrerad diskussion angående 

kunskap om funktionsnedsättningar och medvetenhet om stigma. Diskussionen 

presenteras i relation till relevant litteratur. Resultatet visade att studenterna själva har 

en djup kunskap av, och ett medvetet beteende för att undvika den stigmatisering som 

följer deras funktionsnedsättning. Mueller skriver i sin artikel att skolor försöker 

identifiera och kategorisera olikheter som förekommer bland eleverna, med fokus på att 

fixa individen. Det är skolornas normer och kultur som bestämmer vad som ska 

bedömas vara ett funktionshinder eller ett problem och eleven får därefter försöka lista 

ut vad den stämpeln kommer att innebära i skolan. Ett problem här är hur man definierar 

någon som annorlunda utan att definitionen leder till stigmatisering. Enligt Karlsudd 

(2011) omfattas barn som läser i grundsärskolan inte av de normativa mål som 

grundskolan har, men av deras normativa kultur. Genom att särskilja elever genom att 

använda särskoleformen till vissa elever skickar man ut signaler om att eleven inte har 
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samma värde som andra barn och detta i sig är diskriminerande. Mueller (2019) skriver 

att elever som definierats som funktionshindrade eller oförmögna på något sätt bemöts 

på alla interaktionsnivåer, av andra elever, familjemedlemmar och lärare utifrån de 

stereotyper och attityder som omgärdar funktionshindret. Den stigmatisering som ett 

funktionshinder innebär går inte att spåra till en tydlig eller enhetlig källa, den finns i 

våran kultur. Människorna som är utsatta för ett stigma kommer att bete sig som det 

förväntas av någon med den problematiken eller funktionshindret och på det viset 

uppfylla de förutfattade meningarna som de som stigmatiseringar har bestämt. Vad ett 

funktionshinder innebär för elevens identitet är något som eleven lär sig genom andras 

bemötande.  

 

O´Byrne och Muldoons studie från 2017, Stigma, self-perception and social 

comparisons in young people with an intellectual disability, hade som syfte att 

undersöka hur individer med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning och som 

dessutom läser i en segregerad specialskola, uppfattar stigmatisering beroende på kön 

och graden av sitt funktionshinder. Studien genomfördes med hjälp av självskattning i 

en tvärsnittsundersökning. Resultatet visade att graden av funktionsnedsättningen 

påverkar upplevelsen av stigmatisering. Enligt O´Byrne och Muldoon innebär 

diagnosen utvecklingsstörning att man får en kraftfullt stigmatiserande stämpel som 

rutinmässigt leder till en negativ och låg samhällelig status. Stigman kan visa sig i 

erfarenheter av avslag som till exempel olika tillfällen med diskriminering och 

segregerande utbildningar (ibid). Karlsudd (2011) menar att elever i grundsärskolan 

indirekt redan har blivit underkända och att det är just därför som de går i särskolan och 

att de där återigen blir graderade men då i en grupp bland andra “underkända”. Enligt 

Karlsudd kan själva tillhörigheten till en grundsärskola uppfattas som diskriminerande 

då man är separerad från eleverna i den normala verksamheten och kanske också från 

tidigare klasskompisar. Att befinna sig i en negativt differentierad klass kan därför 

också skapa en sämre självuppfattning. Risken för stigmatisering ökar i allmänhet på 

skolor där man ser funktionshinder som någonting konstigt och/eller avvikande. 

 

 

 Diskussion 
 

 Syfte med betyg 
 

Vår tolkning av ett möjligt syfte med betyg kan vara att kategorisera anställningsbara 

medborgare. Betyg ska ge information om vilka kunskaper och förmågor elever har 

tillskansat sig men samtidigt ge indirekt information om kunskaper elever inte lyckats 

nå men borde ha uppnått. Betyg anses även fungera som motivation för elever att 

fortsätta studera och prestera väl i skolan. Forskningen visar dock på en obetydligt 

positiv effekt och då enbart för de redan högpresterande eleverna (Klapp, 2015). På så 

vis sporras ett fåtal redan högpresterande elever mot urvalsprocessen för högre studier, 

medan lågpresterande elever lättare hamna i en negativ spiral på grund av dåliga betyg 

som i sin tur leder till sämre prestationer och därför till minskade chanser till högre 

studier. Elever kategoriseras därför, med hjälp av betyg, som utbildningsbara / ej 

utbildningsbara och därmed avgörs även deras framtida anställningsbarhet. Betyg kan 

även ses som en identitetsstyrning (Goffman, 2014) då betygen betonar det som anses 

normalt i samhället, det vill säga det som eleverna förväntas kunna prestera för att passa 

in i normen. Skolan betygsätter alltså inte bara kunskapsprestationer utan också om 

eleven kan följa samhällets normer vad gäller förväntade beteende. Låga betyg visar på 
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bristen till förmåga att anpassa sig och blir ett tecken på avvikelse från normen. Ju 

längre bort från den förväntade normen eleven hamnar, desto större risk för 

stigmatisering.   

 

 Betygsättning i grundsärskolan 
 

Skolformen särskola är något som enbart finns i Sverige och området är relativt 

outforskat vad gäller exempelvis betygsättning. Elever med utvecklingsstörning har rätt 

att läsa efter särskolans kursplan och betygsättas efter de mål som inryms i kursplanen. 

Syftet med betyg är samma som i alla skolformer, det vill säga att kategorisera 

utbildningsbara och anställningsbara medborgare. Dock är betyg i grundsärskolan 

jämfört med grundskolan kontraproduktiva då de inte kan användas till att söka 

vidareutbildningar eller anställningar då de saknar juridisk giltighet. Betyg i 

grundsärskolan kan då ses som ett försök att betona det normala, att imitera den 

“normala” skolan. Men frågan är om detta inte snarare stigmatiserar eleverna än 

normalisera dem. Betyg i grundsärskolan kan ses som ett försök av samhället att göra 

det Goffman (2014) kallar en stigmastyrning av eleverna. Samhället kan med hjälp av 

betygen försöka dölja elevernas tillkortakommande och få dem att verka “normala” 

Genom att försöka att inte diskreditera eleverna genom att ge dem betyg som imiterar 

normskolans betyg så görs en förmodad stigmastyrning. Men eftersom särskolans betyg 

inte har någon juridisk status så betonas istället indirekt elevernas avvikelse och 

abnormitet, vilket i sin tur ökar deras redan stigmatiserande position. Det må på ytan se 

ut att vara i enlighet med styrdokumenten som i sin tur inbegriper föreställningar om 

allas lika värde och rättigheter som att betygsättningen i grundsärskolan är ett nobelt 

försök att inkludera en avvikande grupp i samhället. Men faktum kvarstår att 

betygsättningen utan juridisk status snarare betonar avvikelsen och därför stigmatiserar 

gruppen ytterligare.   

 

En annan skillnad mellan betyg i grundskolan och betyg i grundsärskolan är att eleverna 

i grundsärskolan enbart får betyg om deras vårdnadshavare begär det Vårdnadshavaren 

kan med andra ord välja huruvida deras barn ska betygsättas eller inte.Ytterligare en 

skillnad är att elever i grundsärskolan inte kan bli underkända i något ämne. Dessa 

skillnader är avvikelseskapande för eleverna på grundsärskolan och betygen kan därmed 

ses som en ytlig och betydelselös demokratiuppvisning. Skolorna har läroplaner och 

styrdokument som visar att elever i grundsärskolan ska bemötas likvärdigt för att de har 

samma mänskliga värde som elever i grundskolan. Men då grundsärskolans 

betygsättning är valfri och egentligen inte spelar någon roll då eleverna varken kan 

underkännas eller använda sina betyg till högre studier eller framtida anställning, så har 

betygen inget som helst värde. Betygen är inte “äkta” utan gör bara sken av att vara ett 

likvärdigt system för ökad jämlikhet mellan samhällsmedborgare. I själva verket bidrar 

istället denna skenbarhet till särskolans elevers redan utsatta och stigmatiserande 

samhällsposition och betygsättningen framstår som en charad. 

 

 Stigmatisering 

 

Enligt Goffman definieras stigmatisering som en persons avsaknad av socialt 

erkännande då personen inte uppfyller samhällets identitetsvärden. Vidare menar 

Goffman att det är när barnen börjar skolan som stigmatiseringen vanligtvis framträder. 

I skolan tvingas de avvikande eleverna att lära sig att leva med ett stigma. Det är 

omgivningens bemötande som lär barnet att andra inte anser att barnet är “normalt” och 
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ibland händer det att någon menar att barnet skulle må bättre av att vara med 

likasinnade. Sveriges två olika skolformer möjliggör för samhället att kategorisera 

elever utifrån förutsättningar och behov. Att tillhöra särskolan innebär en samhälleligt 

låg och negativ status och kan ses som ett mer metaforiskt sätt att brännmärka 

stigmatiserade människor än den bokstavliga brännmärkning grekerna utförde på dem 

som ansågs avvikande. Att få betyg i särskolan innebär således en dubbel 

stigmatisering. Dels har samhället redan underkänt eleven genom placeringen i 

grundsärskolan och sedan stigmatiseras eleven ytterligare genom att skolprestationen 

bedöms med betyg utan värde, vilket i sin tur underminerar prestationen och betonar 

den redan underkända elevens abnormitet. Så å ena sidan förmodas särskoleeleverna 

normaliseras genom betygsättningen, men å andra sidan så stigmatiseras de simultant på 

grund av att betygen inte har något värde. 

 

Vi har inte någonstans i den tidigare forskningen hittat något svar på hur man motiverar 

särskiljningen mellan Sveriges två skolformer. Detta är i sig intressant då bristen på en 

uttalad motivering till särskiljningen riskerar att placera särskolan som en 

avstjälpningsplats för de samhällsmedborgare som inte passar normen av vad en normal 

samhällsmedborgare är. En tydlig motivering till särskiljningen hade kanske underbyggt 

den mer humanistiska värdegrund som åberopas i både grundskolans och 

grundsärskolans läroplan, men avsaknaden möjliggör snarare tolkningar som 

ifrågasätter detta förmodat humanistiska motiv. Utan en tydlig motivering till 

särskiljningen mellan de båda skolformerna blir också intentionen med betyg, antingen 

som en normaliserande åtgärd eller som en stigmatiserande särskiljningsprocess, öppen 

för kritik. 

 

Frågeställningen om varför vi har betyg i grundskolan kan utifrån den tidigare 

forskningen dock sammanfattas i tre huvudsakliga anledningar: 

 

 information om elevernas kunskaper och färdigheter 

 motivation till fortsatta studier 

 urval  

 

Varför vi har betyg i grundsärskolan är mer komplext. I vårt sökande efter svar mailade 

vi Skolverket (se bilaga B), men mailsvaret vi fick svarade inte på vår fråga utan 

informerade enbart om skillnaden med betygssystemet i grundskolan gentemot 

grundsärskolan. Återigen blir bristen på motivering en anledning att ifrågasätta 

betygsättning i grundsärskolan som är i rak motsats till den i läroplanerna framträdande 

värdegrund om allas lika värde. Enligt en sådan ansats skulle betygsättningen kunna 

tolkas som en normaliseringsprocess i vilken individens avvikelse inte kontrasteras mot 

normen, utan att man istället expanderar "normaliteten" så att den också kommer att 

inbegripa de förmågor och behov som särskoleelever eventuellt uppvisar. Ett exempel 

på detta skulle kunna vara hur man till exempel byter ut begrepp som 

utvecklingsstörning till intellektuell funktionsvariation där "variation" indikerar ett 

större spektrum av funktioner. Då kan alla placeras på ett sådant spektrum och elevens 

placering i särskolan indikerar ej avvikelse som sådan, utan variation på ett och samma 

tema, en och samma normalitet. Då skulle betygen i särskolan kunna ses som 

normaliserande, men eftersom motivationen till betyg i grundsärskolan infekteras av att 

de saknar värde och juridisk status, så framträder bristen på motivering till varför vi har 

betyg i grundsärskolan istället som en stigmatiserande process.  
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I vår studie har vi sett hur betyg i grundsärskolan används på samma sätt som i 

grundskolan, vad gäller att ge information om elevernas kunskaper och färdigheter. Men 

sen slutar likheterna. Att använda betyg för att motivera elever till att studera fungerar 

bara på ett fåtal elever, och då högpresterande, där “ högpresterande” indikerar en 

tillgång till en rad avgörande och väl utvecklade kognitiva förmågor. I grundsärskolan 

hamnar man för att man anses vara lågpresterande, där "lågpresterande" indikerar brister 

i kognitiva förmågor, något som inte minst fastställs genom de utredningar som eleven 

genomgår inför eventuell förflyttning till/placering i särskolan. Istället för att motivera 

eleverna är det vanligt att eleverna på särskolan inte förstår betygen i relation till deras 

prestation och vad det innebär och istället blir stressade av dem. Det i sin tur leder till 

sämre självkänsla och sämre inlärning. Betygen kan inte heller användas till att 

motivera eleverna på längre sikt, till exempel genom att använda dem till att komma 

vidare efter grundskolans slut eftersom betygen inte går att använda för att söka sig till 

gymnasiesär eller andra utbildningar. Därmed faller betyg även som en urvalsprocess 

för eleverna på grundsärskolan. Även om ett tydligt, uttalat syfte med betyg i 

grundsärskolan inte går att hitta i forskningen eller hos Skolverket så visar vår studie att 

ett möjligt syfte med betyg i grundsärskolan kan vara att grundsärskolan och dess elever 

med hjälp av betygen ska imitera det “normala” och därmed också försöka dölja det 

som är avvikande och onormalt. Men med betygens paradoxala implementering 

förstärker samhället istället att människor med en utvecklingsstörning inte är “normala”. 

Att låtsas att de normaliseras genom och få betyg som “normala” barn, trots att betygen 

är juridiskt ogiltiga, betonar snarare deras abnormitet och betygsättningen skapar en 

dubbel stigmatisering.  

 

Att vara ett barn med ett funktionshinder är i sig stigmatiserande. Att dessutom vara 

elev på grundsärskolan och omges av andra “onormala” barn ökar stigmatiseringen. 

Samhället har med sina normer och värderingar bestämt att dessa avvikande barn ska 

tillhöra en annan skolform än de normalbegåvade. Men samtidigt får inte 

grundsärskolan eller eleverna stå stolta i sin avvikelse utan får lära sig att det som 

räknas som annorlunda hos dem ska gömmas. Eleverna på grundsärskolan får, enligt 

normalitetens direktiv enbart “leka skola”; en lek som sätter deras självkänsla på spel. I 

vår forskning kring syftet med betyg i grundsärskolan blev vi intresserade av huruvida 

eleverna själva visste om att deras betyg var juridiskt ogiltiga. Av etiska skäl valde vi att 

inte intervjua några barn i frågan. Däremot valde vi att ta upp frågan med Skolverket (se 

bilaga B) samt rektorn på vår skola (se bilaga C)  där vi ställde frågan om vem det är 

som berättar för eleverna att deras betyg är oanvändbara i framtiden. Vi fick svaren att 

föräldrarna informeras om ogiltigheten i betygen, men inget tydligt svar om vem som 

informerar eleverna, om det är föräldrarna, mentorn eller om det inte nämns alls. Inte 

heller i någon tidigare forskning fann vi svar på frågan.  

 

Ett möjligt syfte med betyg i grundsärskolan, som inte kommit fram när vi letat i 

tidigare forskning, kan vara att det ska mäta lärarens arbete. Betygen kan var ett sätt att 

säkerhetsställa och dokumentera att läraren jobbar utifrån läroplanen och 

kunskapsmålen så att grundsärskolan inte bara blir en avlastningsplats för grundskolan. 

En annan möjlig anledning kan vara att man vill undvika att fokus på omsorg av 

särskolans elever blir större än fokuset på kunskap. I så fall är syftet med betyg snarare 

att säkerhetsställa att eleverna får den utbildning de har rätt till, men så länge det syftet 

inte är tydligt uttalat så kommer betygens fokus ligga på elevnivå och det är de som 

kommer att stigmatiseras och mår sämst av betygen. Återigen låter en sådan möjlig 

förklaring som ett sätt att normalisera särskoleeleverna, men om fokus till exempel 

ligger enbart på lärarens eventuella prestation så exkluderas den individuella eleven 



  
 

16 

ganska drastiska och den tänkte normaliseringen blir snarare ytterligare ett uttryck för 

elevens redan stigmatiserande position.  

 

Syftet med studien var att undersöka om betyg i grundsärskolan bidrar till elevernas 

stigmatisering. Genom att jämföra de syften och funktioner som betygen i grundskolan 

är tänkta att ha, med hur samma syftena fungerar i grundsärskolan, visade resultatet på 

två stora skillnader. Dels att syftena inte har möjlighet till att fylla samma funktion i 

grundsärskolan, dels att betygen i grundsärskolan ökar elevernas stigmatisering. Genom 

att betygen i grundsärskolan inte har ett reellt värde och är juridiskt ogiltiga framstår de 

som en imitation av grundskolans betyg och därmed belyses istället elevernas avvikelser 

vilket leder till ökad stigmatisering. Genom att försöka få grundsärskolan att framstå 

som en “normal” skola med hjälp av liknande läroplaner och betyg blir grundsärskolan 

kontraproduktivt nog mer belyst ur ett avvikelseperspektiv. Eleverna i grundsärskolan är 

redan bortsorterade från vanlig skola, de kategoriserades på grund av att de inte är 

normala. Att låtsas att de är normala genom att låta grundsärskolan efterlikna normal 

skola får eleverna att framstå som mer onormala och då blir de ännu mer 

stigmatiserande. Stigma verkar alltid ha funnits då medborgare delats in i kategorier 

utifrån vad som anses normalt/onormalt. Samhällets identitetsvärden som fastställer vad 

som är avvikande kan få förödande konsekvenser för individ och samhälle. 

Stigmatisering kan drabba alla då ingen är normal. 

 

 Metoddiskussion 

 

För att säkerställa reliabiliteten i resultatet genomfördes en systematisk litteraturstudie. 

Kvantitativa studier valdes bort då risken för antaganden istället för ett 

forskningsbaserat svar på vårt syfte ansågs vara för stor. I ett försök att ytterligare 

besvara studiens syfte kontaktades skolverket. En svaghet med denna litteraturstudie är 

bristen på vetenskaplig forskning i ämnet vilket bidrog till ett minimalt utbud vilket i sin 

tur kan riskera att alla fördelar och nackdelar med betyg i grundsärskolan inte finns 

utforskade och dokumenterade. En kvantitativ studie hade kunnat ge en större 

datamättnad, men samtidigt hade risken för enskilda personers godtyckliga upplevelse 

av betyg inte besvarat vårt egentliga syfte. Trots genomtänkta sökord kan relevanta 

sökord ha missats. Detta kan även påverka studiens resultat.  

 

De inklderande artiklarna valdes utifrån relevans för studiens syfte. Dock utgör det 

faktum att särskolan enbart förekommer som skolform i Sverige ett problem vad gäller 

att relatera internationell forskning till studiens syfte och frågeställningar. Genom att 

belysa resultat från tidigare forskning och sätta de i relation till varandra samt kritiskt 

analysera resultaten, säkerhetsställs studiens trovärdighet och relevans.  

 

 

 Specialpedagogiska implikationer 
 

Att använda betyg i grundsärskolan kan medföra ett flertal specialpedagogiska 

implikationer. Ett problem som möjligen kan uppstå är när både integrerade 

särskoleelever och grundskolans normalbegåvade elevgrupp inte förstår att de trots 

integreringen läser enligt olika läroplaner, kunskapsmål och därför även betygsättning. 

Då kan ett betyg i ett ämne signalera olika prestation, och givetvis olika värde, något 

som i sin tur kan komma att komplicera relationerna mellan eleverna. Ett A enligt 

särskolans bedömningsgrunder är nämligen inte ett A enligt grundskolans bedömning 
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av uppnådda kunskapsmål. Denna olikhet underminerar i sig integreringen av 

särskoleeleven och i än högre grad om eleverna själva inte är medvetna om denna 

skillnad i värde. Paradoxalt nog innebär det en specialpedagogisk implikation både om 

vetskapen finns eller om den inte finns eftersom det i båda möjligheterna placerar 

särskoleeleven i en avvikande position. Betygen kan då leda till ett utanförskap som kan 

uppstå då eleven i relation till vänner, syskon och så vidare jämför betyg. Betyget, som 

saknar juridisk giltighet, kan göra att eleven också vid jämförelse med andras betyg 

inser ogiltigheten av sina egna betyg och därmed upplever mer utanförskap och 

stigmatisering. I relation med jämnåriga som läser enligt grundskolans läroplan kan 

eleven komma att se att grundskolans elever använder sina betyg för att söka sig vidare 

till andra utbildningar. Detta kan i sin tur leda till att eleven därmed ifrågasätter hur de 

egna betygen ska användas och varför de inte kan användas för att söka samma 

utbildningar som kompisarna eventuellt gör. Detta skulle kunna undvikas om eleven 

tidigt informeras om att betygen inte har någon vikt för framtida möjligheter till 

utbildning, samt informeras om vilka utbildningar som finns tillgängliga för särskolans 

elever och varför de har färre utbildningsmöjligheter och val än grundskolans elever. 

Samtidigt kan sanningen om betygens ogiltighet och de färre möjligheterna till att 

kunna vidareutbilda sig och arbeta med det man helst önskar leda till att eleven tappar 

motivationen att prestera överhuvudtaget i skolan. Risken för att det ska hända kan 

påverka lärarna till att välja att inte informera eleven om betygens ogiltighet, vilket i sin 

tur gör att läraren på ett sätt lurar eleven för att få denna att prestera. Därmed blir också 

relationen mellan lärare och elev påverkad. En specialpedagogisk implikation av detta 

är att den relation som förutsätts avgörande för lärande, till exempel i den relationella 

teoribildningen, förlorar sin autenticitet och därmed möjligheten till lärande eftersom 

“problemet” läggs hos eleven. 

 

En ytterligare implikation som kan uppstå vad gäller elevernas kunskapsinhämtning är 

att betygens ogilitghet kan göra läraren omotiverad till att sätta rättmätiga betyg eller att 

göra allt som krävs för att eleven ska bli godkänd. Det finns ofta en problematik och 

svårighet i att avgöra vad som är elevens utvecklingsstörning och vad som är en faktisk 

kunskapsbrist då ett betyg ska sättas. Om och när en elev riskerar att inte nå 

kunskapsmålen är pedagogen skyldig att genomföra en pedagogisk utredning och 

utforma ett åtgärdsprogram. Om pedagogen är medveten om betygens ogiltighet kan 

tanken på detta merarbete leda till att eleven godkänns trots brister i kunskaper, då 

betygen ändå inte är av någon vikt. Lärarna som sätter betyg i grundsärskolan kan 

uppleva moraliska och etiska implikationer som uppstår då de genom att sätta betyg 

som inte räknas faktiskt bidrar till en hel (elev)grupps fortsatta och dubbla 

stigmatisering.  

 

Andra moraliska implikationer är att eftersom läroplanen för särskolan efterliknar 

grundskolans och förutsätter således i kunskapsmålen att eleverna, genom utbildningen, 

utvecklas till självständiga medborgare. Verkligheten för flertalet av eleverna inom 

grundsärskolan är att de alltid kommer vara beroende av personal runt omkring sig i 

form av till exempel god man eller assistenter. Läroplanen och betygsättningen 

förbereder inte eleverna i grundsärskolan för deras vuxna, förmodat självständiga liv, 

utan försöker förbereda eleven för ett liv som hen aldrig kommer uppnå, ett liv som 

“normal”. Den specialpedagogiska implikationer utgör då konflikten mellan elevens 

verklighet och samhällets normer. Samtidigt kan detta även utgöra en etisk implikation 

då konflikten mellan elevens verklighet, förutsättningar och behov kontrasteras mot 

samhällets normer på ett sätt som stigmatiserar snarare än normaliserar.  
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Inför framtiden kan det vara av vikt att skolans arbetslag lyfter diskussion om hur vi 

hanterar de förtäckta syftena som särskolan arbetar efter. Även om Skolverket inte kan 

ge svar på syftet med betyg i grundsärskolan kan arbetslagen arbeta fram ett gemensamt 

förhållningssätt till betyg, en samsyn på betyg och dess troliga syfte. Detta kan tänkas 

motverka viss form av stigmatisering och/eller problem i samband med betyg och 

betygsättning. Dock kvarstår problemet att samtliga särskolor i Sverige bör arbeta efter 

samma syfte för att säkerhetsställa en likvärdig utbildning. En viktig diskussion som bör 

fortgå är den om hur säkerställning av  kunskapskrav i korrelation med elevens 

utvecklingsnivå fastställs. Detta framstår tydligt som en specialpedagogisk implikation 

då det måste framgå vad det är som faktiskt betygsätts.  
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Bilagor 
Bilaga A Sökhistorik 

Datum Databas Sökord Träffar Relevanta 

träffar 

2019-

05-16 

ERIC Betyg  0 0 

2019-

05-16 

ERIC Grades 73 853 0 

2019-

05-16 

ERIC Grades - purpose 7138 1 

2019-

05-16 

ERIC Retarded  3637 3 

2019-

05-16 

ERIC Retarded- school 526 1 

2019-

05-16 

ERIC Retarded - school -grades  33 1 

2019-

05-16 

OneSearch  Betyg 128 1 

2019-

05-17 

OneSearch  Grundsärskola 3 2 

2019-

05-17 

OneSearch  Grades 533724 0 

2019-

05-17 

OneSearch  Grades - purpose 194534 0 

2019-

05-17 

OneSearch  Retarded 179592 0 

2019-

05-17 

OneSearch  Retarded - school - grades 4877 1 

2019-

05-17 

Swepub Betyg 51 2 

2019-

05-17 

Swepub Grundsärskola 4 1 

2019-

05-17 

Swepub Särskola 10 1 

2019-

05-30 

ERIC Student perceptions of 

continuous summative 

assessment 

8 1 



  
 

II 

2019-

05-30 

ERIC Differential predicition of 

study across academic 

programs in the swedish 

context 

1 1 

2019-

05-30 

ERIC Does grading affect 

educational attainment?  

2 1 

2019-

06-04 

OneSearch  Stigma grades  9412 0 

2019-

06-04 

OneSearch  Stigma intellectual disability  8164 0 

2019-

06-04 

OneSearch  Stigma intellectual disability 

school  

1 1 

2019-

06-04 

OneSearch  Intellectual disability grades 14 1 

2019-

06-04 

OneSearch  Intellectual disability stigma 47 2 

2019-

06-04 

OneSearch  Intellectual disability  stigma 

school 

1 0 

2019-

06-04 

OneSearch  Intellectual disability  stigma 

children  

9 0 

2019-

06-08 

ERIC Intellectual disability stigma 56 2 

2019-

06-08 

ERIC Stigmatization school 78 1 

2019-

06-16 

Swepub Sortering och diskriminering 

eller inkludering  

1 1 
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Bilaga B Mailkonversation med skolverket 

Skickat: den 3 juni 2019 09:47 

Till: Upplysningstjänsten <upplysningstjansten@skolverket.se> 

Ämne: betyg i grundsärskolan 

  

Hej, 

Vi är två lärare som jobbar på en grundsärskola och studerar till speciallärare. Vi skriver 

vårt examensarbete där syftet är att undersöka huruvida betyg i grundsärskolan bidrar 

till elevernas stigmatisering. Vi skriver till er nu för att be om hjälp med att klargöra vad 

syftet med betyg i grundsärskolan är. Vi undrar också vems ansvar det är att informera 

eleverna om att deras betyg inte kan leda dem till vidareutbildning såsom betyg i 

grundskolan kan. 

  

Tacksam för svar. 

  

Jessica Svensson & Sandra Grengby  

 

Från: Upplysningstjänsten [mailto:upplysningstjansten@skolverket.se] 

Skickat: den 11 juni 2019 10:47 

Ämne: Sv: betyg i grundsärskolan 

  

  

Hej! 

  

Tack för er fråga om betyg i grundsärskolan. 

  

I grundsärskolan får elever bara betyg om de själva eller deras vårdnadshavare begär 

det. Om eleven inte klarat godkänt betyg i ett ämne, det vill säga minst betyget E, ska 

betyg inte sättas. En elev i grundsärskolan som läser enligt grundsärskolans kursplaner 

kan därför inte få betyget F. En elev som läser ämnesområden får inte betyg alls, inte 

heller på vårdnadshavares begäran. 

  

Rektorn får besluta att en elev i grundsärskolan ska läsa ämnen enligt grundskolans 

kursplaner, om eleven har förutsättningar för det. Om eleven eller elevens 

vårdnadshavare begär att betyg ska sättas i en sådan situation ska de bestämmelser som 

gäller för betygssättning i grundskolan tillämpas. Det innebär bland annat att alla 

betygssteg är möjliga för en elev i grundsärskolan som läser enligt grundskolans 

kursplaner, även betyget F. 

  

Det jag skrivit ovan innebär att det finns en flexibilitet i hur utbildningen i 

grundsärskolan läggs upp för den enskilde eleven, eftersom elevgruppen är mycket 

heterogen med stora skillnader i behov och förutsättningar. Flexibiliteten omfattar alltså 

även betygssättningen, eftersom reglerna ser olika ut beroende på om eleverna läser 

ämnesområden, ämnen enligt grundsärskolans kursplaner eller ämnen enligt 

grundskolans kursplaner. 

  

Hemkommunen, det vill säga den kommun där eleven är folkfokförd, bör när frågan om 

ett eventuellt mottagande i grundsärskolan väcks ha rutiner för att eleven och elevens 

vårdnadshavare får information om vilka konsekvenser det får på kort och lång sikt att 

gå i grundsärskolan, till exempel information om begränsningar avseende framtida 



  
 

IV 

studiealternativ och yrkesval. Du kan läsa mer om detta på s 12-15 i våra allmänna råd, 

se länk nedan. 

  

Källor: 

  

Elever i grundsärskolan kan läsa ämnesområden, ämnen enligt grundsärskolans 

kursplaner och ämnen enligt grundskolans kursplaner: 11 kap. 8 § skollagen 

Betyg i grundsärskolan: 11 kap. 18- 23 a §§ skollagen 

Här hittar du skollagen: www.skolverket.se/regler-och-ansvar/skollagen-och-

forordningar 

Lagstiftarens intention med flexibilitet i utbildningen i grundsärskolan: Regeringens 

proposition 2009/10:165 ”Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet”, s 

390-391 

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om mottagande i grundsärskola och 

gymnasiesärskola samt urval till gymnasiesärskolans nationella program: 

www.skolverket.se/publikationer?id=4027 

  

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Skolverkets 

upplysningstjänst på 08-527 332 00. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Skolverkets upplysningstjänst 

Anna Florén 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/skollagen-och-forordningar
http://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/skollagen-och-forordningar
http://www.skolverket.se/publikationer?id=4027
http://www.skolverket.se/publikationer?id=4027
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Bilaga C Mailkonversation med en rektor 

Skickat: den 3 juni 2019 09:56 

Till: xxxxxxxxxxx 

Ämne: betyg 

  

Hej, 

Nu när vi skriver vårt examensarbete angående  syftet med betyg i grundsärskolan har vi 

tänkt på att det ingenstans i litteratur, förordningar eller artiklar går att finna vem som är 

ansvarig för att informera eleverna om att deras betyg inte har samma funktion som 

betygen på grundskolan, att de inte kan använda sina betyg till att söka till 

vidareutbildningar. Vet du vem det är på grundsärskolorna som är ansvarig för att 

informera eleverna om detta? Vet du när, vilken årskurs  informationen brukar ges till 

eleven? 

  

Tacksam för svar! 

Jessica & Sandra  

 

Från: xxxxx 

Skickat: den 24 juni 2019  07:49  

Ämne: Sv: betyg  

Hej Sandra och Jessica! 

  

I vår kommun får föräldrar information om skillnaden mellan grundskolans och 

grundsärskolans betyg när de har mötet med mig och LSS-handläggaren för information 

om mottagande i särskolan. Det är främst jag som rektor som ansvarar för att 

informationen ges. 

Föräldrar får då veta att betyg kan ges från åk 6 men att de måste begära betyg via en 

särskild blankett när barnet börjar i åk 6. De får information om att frågan kommer att 

lyftas vid utvecklingssamtalet varje termin från åk 6-9 för att stämma av att deras beslut 

fortfarande gäller. Mentor ansvarar för detta på utvecklingssamtalen. 

  

Föräldrarna får information om att i dagsläget så behövs inte betyget för att söka vidare 

till gymnasiesärskolans nationella program, men att vi inte vet om betygen kommer att 

behövas längre fram. 

De får även information om att betyget F inte finns i särskolan och att man därför inte 

får betyg i ämnen där man inte kan uppnå minst betyget E. 

Vi informerar vårdnadshavare i träningsskolan om möjlighet att läsa enstaka ämne och 

ta ut betyg från denna kursplan om eleven klarar den nivån och vi informerar även 

vårdnadshavare vars barn läser kursplanen ämne att det finns möjlighet att läsa enstaka 

ämne i grundskolans kursplan och ta ut betyg i dessa, om eleven klarar den här nivån. 

(Vilket dock är mycket ovanligt). 

  

Rektor informerar föräldrarna om betyg i särskolan vid mottagandetmötet, mentor lyfter 

sedan frågan igen inför åk 6 och blanketten fylls i där man antingen begär betyg eller 

avstår betyg. Undervisande lärare i de olika ämnena ansvarar för att pratat mål och 

betyg med eleverna, vilket sker löpande i undervisningen utifrån planering och 

kursplanemål. 

  

Hoppas jag besvarat Er fråga. 

  

Hälsningar xxxx 


