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Förord
Kunskapsbedömning är en pedagogisk kärnfunktion och en central del i lärarens
kompetens. En framåtsyftande kunskapsbedömning, kommunicerad till eleven,
ger ett kraftfullt stöd för lärandet.
Tanken med det här stödmaterialet är att det ska stödja lärare i gymnasie
särskolan i arbetet med att utveckla sin bedömarkompetens både när det gäller
kunskapsbedömningar av elever och när det gäller bedömningar av den egna
undervisningen. Delar av innehållet är hämtat från Skolverkets stödmaterial
Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter.
Stödmaterialet kan tjäna som underlag i en diskussion om bedömning på den
enskilda skolan men också mellan kolleger från olika skolor. Varje kapitel avslutas
med några förslag på diskussionsfrågor som kan användas i sådana diskussioner.
I slutet lämnas förslag på vidare läsning om bedömning och betygssättning.
Skriften avslutas med en sammanställning av aktuella bestämmelser om bedöm
ning och betygssättning i gymnasiesärskolan.
Kjell Hedwall		
Avdelningschef		

Peter Gröndahl
Undervisningsråd
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Utgångspunkter för bedömning
Bedömningen utgår från
elevens arbetsprestation
Skolan har ett uttalat kunskapsuppdrag som bedömningen ska relateras till. Detta
uppdrag vilar på en kunskapssyn som kommer till uttryck i skolans styrdokument.
Enligt denna kunskapssyn finns det olika kunskapsformer (fakta, förståelse, färdig
het och förtrogenhet) som förutsätter och samspelar med varandra. I undervis
ningen ska dessa kunskapsformer balanseras så att de bildar en helhet för eleverna.
En bedömning av en elevs kunskaper tar sin utgångspunkt i elevens arbetspres
tation. Arbetsprestationen kan både vara en produkt i form av ett slutresultat och
en process som visar hur arbetet framskrider. Med bedömning avses här de obser
vationer och den informationsinsamling som sker runt en elevs arbetsprestationer
som i sin tur tolkas för att sedan leda till någon form av beslut och konsekvens.1
Bedömningen av elevprestationer i skolan är också nära sammankopplad med
undervisningen. När bedömning används på ett medvetet och systematiskt sätt,
väl integrerad i undervisningen, ges eleven goda förutsättningar för lärande.2
Även om det är elevens förmågor som står i centrum för bedömningar i sko
lan, är det läraren som har huvudrollen och som med stöd i styrdokument och
från kolleger, rektor och elever kan göra bedömningen till ett redskap för lärande.
Eleverna har också en viktig roll i det arbetet då de i förhållande till ålder, mognad
och förutsättningar kan ta eget ansvar för sitt lärande, t.ex. genom att bedöma sina
studieresultat och utvecklingsbehov.

1
2

Nyström (2004)
Black & Wiliam (1998); Bennet (2010).
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Bedömningens syfte
Att bedöma en elevs kunskaper handlar primärt om att samla in olika typer
av information om elevens arbetsprestationer och att tolka dessa. Beroende på
bedömningens syfte används sedan den insamlade informationen på olika sätt.
Ur ett undervisningsperspektiv är de mest framträdande syftena med bedömningar
att de används för att

• kartlägga kunskaper,
• värdera kunskaper,
• återkoppla för lärande,
• synliggöra praktiska kunskaper, och
• utvärdera undervisning.
Vart och ett av dessa syften beskrivs närmare nedan. Det är emellertid väsentligt att
komma ihåg att i praktiken kan dessa syften gå i in i varandra.
Bedöma för att kartlägga kunskaper

En elevs kunskaper kartläggs i olika skeden och sammanhang under skolgången.
Kartläggningen beskriver elevens utgångsläge eller startpunkt inför en ny under
visningsfas, t.ex. i början på en ny kurs eller ett nytt arbetsområde eller när läraren
vill få en bild av elevernas kunskaper i det aktuella ämnet eller ämnesområdet just
då. Denna bild kan sedan ligga till grund för planering av undervisningen.
Kartläggningen kan även ligga till grund för beslut om individuella insatser,
t.ex. studiehandledning på modersmålet om detta är ett annat språk. För nyan
lända ungdomar görs en stegvis pedagogisk kartläggning av kunskaper och skolerfarenheter så att undervisningen ska kunna anpassas till deras förutsättningar
(se Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever).
Bedöma för att värdera kunskaper

En mål- och kunskapsrelaterad bedömning innebär att elevens kunskaper bedöms
i relation till ämnesplaners kunskapskrav eller ämnesområdens kravnivåer för att se
hur långt eleven har kommit i sin läroprocess. Elevens arbetsprestationer värde
ras genom en jämförelse med kunskapskraven eller kravnivåerna för den aktuella
kursen eller ämnesområdet. Detta kan ske både vid en bestämd tidpunkt under
pågående kurs eller ämnesområde och som en summering av prestationer mot
slutet av kursen eller ämnesområdet. Med hjälp av bedömningen värderar läraren
8
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elevens kunskapsutveckling för att se i vilken utsträckning och med vilken kvalitet
eleven har lärt sig. Denna sammanfattande och värderande bedömning ligger till
grund för betygssättning på avslutade kurser eller vid bedömning av kunskapsutvecklingen utifrån kravnivåer i ämnesområden.
Bedöma för att återkoppla för lärande

För att bedömningen ska kunna bli ett led i lärandet är det viktigt att den följs upp
av lärare och elev, så att eleven får en tydlig återkoppling på sina arbetsprestationer.
Informationen från bedömningen används inte bara till att se hur långt eleven har
nått utan också till att vägleda eleven vidare i sin kunskapsprocess. Bedömningen
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fungerar då formativt. I en formativ eller lärande3 bedömning sätts styrkor och
svagheter i elevens kunskaper i relation till aktuellt kunskapskrav eller kravnivå för
att visa på elevens utvecklingsmöjligheter.
Bedöma för att synliggöra praktiska kunskaper

Praktiska kunskaper kan synliggöras och bedömas med hjälp av uppgifter som
liknar situationer i vardagen. Kunskaper bedöms då i samband med att elever utför
en handling eller deltar i en aktivitet där de kan få en konkret och direkt återkopp
ling på sin kunskapsutveckling. Aktuella förmågor att bedöma utifrån verklighets
nära praktiska uppgifter är t.ex. problemlösningsförmåga och kommunikations
förmåga.
Bedöma för att utvärdera undervisning

Elevernas resultat i olika bedömningssituationer ger viss information om hur
undervisningen har fungerat. Både lärare och elever får utifrån bedömningen indi
kationer på vad som har fungerat bra eller mindre bra i undervisningen. Läraren
kan exempelvis utifrån elevernas resultat få information som kan fungera som en
grund för anpassning och utveckling av undervisningsmetoder.

Bedömningens funktion och karaktär
När resultatet av en bedömning beskrivs i sammanfattande termer, t.ex. i form av
ett betyg till eleven, har den en summativ funktion. Utgör den istället en grund för
att hjälpa eleven vidare i sin kunskapsutveckling utifrån den lägesbeskrivning och
de styrkor och svagheter som framkommit, fungerar den formativt. Bedömningar
som vanligtvis betraktas som summativa, t.ex. prov, kan i undervisningen också
användas formativt för eleverna. De kan vidare fungera formativt för läraren om
denne förändrar sin undervisning med anledning av elevernas resultat på proven.
Likaså kan bedömningar som är utformade för att fungera formativt också bidra
till lärarens helhetsbild av elevens arbetsprestationer vid betygssättning.

3

I Sverige används också begreppet lärande bedömning. (Jönsson, 2010).
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Bedömning kan också ske både formellt och informellt. Med formell bedömning
avses tydligt uttalade bedömningssituationer oftast avsedda för hela undervisnings
gruppen, t.ex. skriftliga prov eller muntliga redovisningar. Den informella bedöm
ningen sker snarare i samband med olika klassrumsaktiviteter då läraren observerar
och ställer frågor till eleven mitt i arbetet med en undervisningsuppgift.4 Vare sig
bedömningen är formell eller informell bör läraren i förväg ha bestämt hur den ska
användas och eventuellt återkopplas. Särskilt vid formell bedömning är det dess
utom viktigt att läraren har tänkt igenom hur bedömningen ska gå till, hur den
relaterar till kunskapskraven eller kravnivåerna samt hur den ska dokumenteras.
Oavsett vilken funktion eller karaktär lärares bedömningar har, ska de överens
stämma med styrdokumentens intentioner och övergripande mål. Bedömningar
både planeras och genomförs med hjälp av styrdokumenten och därför är det
mycket viktigt att läraren är väl insatt i styrdokumentens struktur och begrepp.

Struktur och begrepp i
ämnes- och ämnesområdesplanerna
Ämnes- och ämnesområdesplanerna för gymnasiesärskolan är uppbyggda kring
rubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav respektive kravnivåer.
Syfte

Syftet beskriver vilka kunskaper eleverna ska få möjlighet att utveckla genom
undervisningen i ämnet eller ämnesområdet. Syftestexten är formulerad så att det
tydligt framgår att det är i undervisningen eleverna ska få möjlighet att utveckla
de angivna förmågorna. Texten avslutas med ett antal mål. Målen sätter ingen
begränsning för elevernas kunskapsutveckling. Det går alltså inte att betrakta dem
som något som slutgiltigt kan uppnås. Det är förmågorna som uttrycks i målen
som ska bedömas och de ligger därför till grund för kunskapskravens och kravnivå
ernas beskrivningar.

4

Pettersson m.fl. (2010); Nyström (2004).
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Centralt innehåll

I det centrala innehållet anges vad som ska behandlas i undervisningen. Innehållet
består av ett antal punkter. Hur de olika innehållspunkterna hanteras i relation till
varandra är något som lärare tillsammans med elever måste avgöra. Det centrala
innehållet säger heller ingenting om hur mycket undervisningstid som ska ägnas åt
de olika delarna. Även detta avgör läraren tillsammans med eleverna med utgångs
punkt i t.ex. elevernas förkunskaper.

12
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Kunskapskrav och kravnivåer

Ämnes- och ämnesområdesplanerna innehåller kunskapskrav respektive kravnivåer.
Kunskapskraven och kravnivåerna är konstruerade utifrån ämnets och ämnesområdets mål och beskriver vad som krävs av eleverna för att uppnå olika betygs
steg eller kravnivåer. I kurserna i ämnesplanerna finns kunskapskrav för betygs
stegen E, C och A. I ämnesområdena finns kravnivåer för grundläggande och
fördjupade kunskaper. Bedömningsgrunden är hur eleven visar sina kunskaper på
kvalitativt skilda nivåer. Det innebär att eleven t.ex. beskriver med olika kvalitet.
Läraren avgör utifrån skrivningarna i kunskapskraven eller kravnivåerna vilken
kvalitet beskrivningen motsvarar. Kunskapskraven och kravnivåerna beskriver
dessa i en sammanhållen text där progressionen mellan nivåerna markeras i fetstil.
Nedan är ett exempel från kursen historia 1.

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva olika tidsperioder utifrån några utmärkande
drag och människors levnadsvillkor. Dessutom medverkar eleven i att föra
resonemang om historiska förändringsprocesser och deras betydelse för nuti
den. Eleven använder olika källor och medverkar i att föra resonemang om
källornas användbarhet.
Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt olika tidsperioder utifrån några utmär
kande drag och människors levnadsvillkor. Dessutom för eleven enkla reso
nemang om historiska förändringsprocesser och deras betydelse för nutiden.
Eleven använder olika källor och för enkla resonemang om källornas använd
barhet.
Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt olika tidsperioder utifrån några utmär
kande drag och människors levnadsvillkor. Dessutom för eleven utvecklade
resonemang om historiska förändringsprocesser och deras betydelse för
nutiden. Eleven använder olika källor och för utvecklade resonemang om
källornas användbarhet.
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Progressionstabellen – ämnesplaner

Nivåerna för betygsstegen E, C och A i kunskapskraven är formulerade med hjälp
av en progressionstabell. Progressionstabellen är utgångspunkt för kunskapskraven
i samtliga kurser. Detta för att samma progressionsuttryck i så stor utsträckning
som möjligt ska användas när samma sak avses oavsett vilken kurs det rör sig om.
Ibland avviker dock formuleringarna från progressionstabellen och i vissa kurser
används även andra begrepp än de som förekommer i tabellen. Nedan presenteras
progressionstabellen för ämnesplanerna.
Bedömningsaspekt

Betyget E

Betyget C

Betyget A

beskriva, redogöra,
förklara, samtala

medverkar i att
beskriva/redogöra/
förklara/samtala

beskriver/redogör/
förklarar/samtalar
på ett enkelt sätt

beskriver/redogör/
förklarar/samtalar
på ett utvecklat sätt

ge exempel

medverkar i att
ge exempel

ger något exempel

ger några exempel

föra resonemang

medverkar i att
föra resonemang

för enkla resonemang

för utvecklade
resonemang

utföra arbetsmoment
(handlag)

medverkar i att
utföra

utför med visst
handlag

utför med gott
handlag

utföra arbetsmoment
(resultat, kvalitet)

medverkar i att
utföra

utför med tillfredsställande resultat

utför med gott
resultat

utföra arbetsmoment
(säkerhet)

medverkar i att
utföra

utför med viss
säkerhet

utför med
säkerhet

använda redskap

medverkar i att
använda

använder på ett
delvis ändamålsenligt sätt

använder på ett
ändamålsenligt sätt

värdera information

medverkar i att föra
resonemang om
informationens och
källornas användbarhet

för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet

för utvecklade
resonemang om
informationens och
källornas användbarhet

välja handlings
alternativ, lösa
problem

medverkar i att
välja handlingsalternativ

väljer handlingsalternativ som efter
viss bearbetning
leder framåt

väljer handlingsalternativ som leder
framåt

14
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Kommentarer till progressionsuttrycken

Kolumnen längst till vänster anger vad eleven gör. För kunskapskravet för betyget
E används genomgående uttrycket medverkar. Det innebär att eleven är aktiv och
bidrar till att utföra uppgiften eller arbetsmomentet, men att eleven behöver stöd
av en lärare eller handledare för att utföra uppgiften eller arbetsmomentet. För
betygsstegen C och A krävs däremot en ökad grad av självständighet i utförandet.
Att en elev använder hjälpmedel i undervisningen behöver inte påverka bedöm
ningen om eleven är självständig sin arbetsprestation. Det innebär att även en elev
som behöver hjälpmedel kan uppfylla kraven för betygsstegen C och A.
När kunskapskraven innehåller uttrycken beskriver, redogör, förklarar och samtalar
används för betyget E formuleringen medverkar i att beskriva/redogöra/förklara/sam
tala, för betyget C formuleringen beskriver/redogör/förklarar/samtalar på ett enkelt
sätt samt för betyget A beskriver/redogör/förklarar/samtalar på ett utvecklat sätt. Vad
innebär det då att eleven medverkar i att beskriva, beskriver på ett enkelt sätt eller
beskriver på ett utvecklat sätt? När eleven medverkar i att beskriva bidrar eleven till
beskrivningen, med till exempel enstaka begrepp, men behöver stöd av en lärare eller
handledare för att beskriva. En enkel beskrivning tar upp delar av det som eleven ska
beskriva, men ger inte en komplett beskrivning. En enkel beskrivning är också mer
kortfattad medan en utvecklad är längre.
Kunskapskraven kan även innehålla kvantitativa skillnader mellan betygsstegen.
För betyget E krävs det att eleven ska medverka i att ge exempel, för betyget C ger
eleven något exempel, och för betyget A ger eleven några exempel. I den kvantita
tiva skillnaden finns också en kvalitativ aspekt. När eleven ger flera exempel visar
det på en högre kunskapsnivå än om hon eller han bara ger något exempel.
När eleven för resonemang krävs det för betyget E att eleven medverkar i att
föra resonemang, för betyget C att eleven för enkla resonemang och för betyget A
att eleven för utvecklade resonemang. Att eleven medverkar i att föra resonemang
innebär att eleven bidrar till att föra ett resonemang, men att eleven behöver stöd
av en lärare eller handledare för att få struktur och sammanhang i resonemanget.
Ett enkelt resonemang innebär att eleven uttrycker ett innehåll men att det är
enkelt och innehåller ett fåtal fakta. Formuleringen ett utvecklat resonemang
betyder att eleven uttrycker ett mer utförligt innehåll med ett flertal fakta.
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När det gäller att utföra arbetsmoment används uttrycken handlag, resultat, kvali
tet och säkerhet. Vilket uttryck som används beror på sammanhanget. I vissa kurser
är det naturligt att tala om ett handlag, i andra är det viktigare att tala om med
vilken säkerhet eleven utför arbetet. När det handlar om utförandet avser säker
hetsbegreppet hur skicklig eleven är, inte om eleven arbetar säkert för sig själv och
sin omgivning. Den senare typen av säkerhet finns dock i de flesta yrkeskurser.
I fråga om handlag krävs att eleven för betyget E medverkar i att utföra arbets
moment, för betyget C utför eleven arbetet med visst handlag och för betyget A
utför eleven arbetet med gott handlag. Med handlag avses det sätt på vilket eleven
hanterar till exempel verktyg och material.
16
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När det gäller resultat och kvalitet används för betyget E formuleringen medverkar
i att utföra arbetsmoment med resultat eller kvalitet, för betyget C formuleringen
utför arbetsmoment med tillfredsställande resultat eller kvalitet och för betyget
A formuleringen utför arbetsmoment med gott resultat eller god kvalitet. När
eleven medverkar i att utföra arbetsmoment kan det innebära att eleven aktivt
bidrar till att utföra ett arbetsmoment, men att eleven har behov av en lärare eller
handledare vid sin sida i mer eller mindre omfattning. Med tillfredsställande resul
tat eller kvalitet avses att resultatet precis uppfyller fastställda kvalitetskrav eller
normer, eller att kvaliteten precis uppfyller krav på funktion eller utseende. När
resultatet är gott eller av god kvalitet innebär det att arbetet med god eller mycket
god marginal uppfyller fastställda kvalitetskrav, normer, krav på funktion eller krav
på utseende.
För säkerhet i utförandet anges att eleven för betyget E medverkar i att utföra
arbetsmoment med säkerhet. Eleven utför arbetsmomenten med viss säkerhet för
betyget C och med säkerhet för betyget A. Säkerhet i utförande avser en vid aspekt
av utförandet. Förutom handlag omfattar det även med vilken säkerhet eleven
väljer till exempel material eller arbetssätt. En elev som medverkar i att utföra
ett arbetsmoment med säkerhet behöver stöd av en lärare eller handledare för att
utföra arbetsmomentet, medan det för betyget C och A krävs att eleven kan utföra
arbetsmoment alltmer självständigt med olika nivåer av säkerhet i utförandet.
Uttrycket använda redskap anger att eleven för betyget E medverkar i att
använda redskap. Det innebär att eleven behöver stöd av lärare eller handledare för
att på rätt sätt använda redskap. För betygen C och A använder eleven utan stöd
av lärare eller handledare redskapen på ett ändamålsenligt sätt. Med delvis ändamålsenligt sätt, som är kravet för betyget C, avses att eleven inte fullt ut använder
redskapet effektivt eller funktionellt.
När eleven ska värdera information krävs det för betyget E att eleven medverkar i
att resonera om informationens användbarhet. Det innebär att eleven behöver stöd
av lärare eller handledare för att kunna bedöma om informationen är tillförlitlig
och i vilka sammanhang den går att använda. För betyget C krävs att eleven resone
rar på ett sätt som visar att eleven i viss mån kan bedöma informationens tillförlitlighet och användbarhet och för betyget A resonerar eleven på ett sätt som visar
att eleven kan bedöma informationens tillförlitlighet och användbarhet.
Avseende uttrycken välja handlingsalternativ och lösa problem innebär betyget
E att eleven medverkar i att lösa problem. Eleven behöver vägledning och stöd
under hela processen för att komma fram till en lösning av problemet. För betygs
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steget C löser eleven problem genom att välja handlingsalternativ som efter viss
bearbetning leder framåt. Det innebär att eleven väljer handlingsalternativ som
är relevanta, men som kräver bearbetning för att komma fram till en lösning av
problemet. För betygssteget A löser eleven problem genom att välja handlingsalternativ som leder framåt. De valda handlingsalternativen är både relevanta
och leder till en lösning av problemet.
Betygsstegen D och B

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är upp
fyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A
är uppfyllda.
Betygsstegen D och B grundar sig alltså på vad som står i kunskapskravet för
betyget under och över. Underlaget för betygen D och B kan se olika ut för olika
elever. En elev uppfyller vissa delar av kunskapskravet för det överliggande bety
get, medan en annan elev uppfyller andra delar. Båda eleverna kan dock bedömas
uppfylla det överliggande betyget till övervägande del. Eftersom ”till övervägande
del” är en bedömning som kan se olika ut från elev till elev kan dessa kunskapskrav
inte preciseras vare sig på nationell eller på lokal nivå.
Vid bedömningen av ”till övervägande del” gör läraren en helhetsbedömning av
de kunskaper eleven visar jämfört med överliggande kunskapskrav. I jämförelsen
identifierar läraren vilka delar av kunskapskraven som eleven uppfyller. Därefter
bedömer läraren med stöd i ämnets syfte och kursens centrala innehåll om elevens
kunskaper sammantaget uppfyller kravet på ”till övervägande del”.5
Progressionstabellen – ämnesområdesplaner

Nivåerna för grundläggande respektive fördjupade kunskaper är formulerade med
hjälp av en progressionstabell. Progressionstabellen är utgångspunkt för krav
nivåerna i samtliga ämnesområden, för att samma progressionsuttryck i så stor
utsträckning som möjligt ska användas när samma sak avses oavsett vilket ämnes
område det rör sig om.
På nästa sida presenteras progressionstabellen för ämnesområdesplanerna.

5

se även Skolverkets stödmaterial Betygsskalan och betygen B och D – en handledning.
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Grundläggande kunskaper
(utifrån elevens förutsättningar)

Fördjupade kunskaper
(utifrån elevens förutsättningar)

beskriva

reagerar igenkännande

ger exempel/berättar

beskriva

några återkommande

varierande

beskriva

urskiljer och reagerar

beskriver

utföra (skapa, planera,
genomföra, utföra)

deltar

skapar/planerar/
genomför/utför

välja, använda

deltar

väljer/använder

givna källor

olika källor

tolka, undersöka, observera

deltar

tolkar/undersöker/observerar

kommunicera

deltar

kommunicerar

välkända

bekanta

Bedömningsaspekt

söka information

miljöer, sammanhang
och situationer

Kommenterar till progressionsuttrycken

Kolumnen längst till vänster anger vad eleven gör. Uttrycket deltar återkommer
i kravnivån för grundläggande kunskaper i flera ämnesområden. Det innebär att
eleven är närvarande och deltar utifrån sina förutsättningar i aktiviteten. I krav
nivån för fördjupade kunskaper krävs att eleven mer aktivt deltar i och bidrar till
aktiviteten utifrån sina förutsättningar.
Vad innebär då uttrycket att eleven beskriver genom att reagera igenkännande
eller berätta om något? Att eleven reagerar igenkännande innebär att läraren kan
uppfatta att eleven efter sina förutsättningar reagerar på t.ex. en bild som förestäl
ler något som tagits upp i undervisningen. När eleven berättar innebär det att
eleven utifrån sina förutsättningar berättar om något som tagits upp i undervis
ningen. Det ställer inga krav på hur utförligt eller på vilket sätt eleven berättar.
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När eleven använder t.ex. redskap för att göra något används för grundläggande
kunskaper uttrycket deltar i att använda och för fördjupade kunskaper använder.
Att eleven deltar i att använda ett redskap innebär att eleven är närvarande när
något utförs och deltar i utförandet efter sina förutsättningar. När eleven använder
redskapet innebär det att eleven använder redskapet utifrån sina förutsättningar.
När eleven söker information anges det för den grundläggande kravnivån att
eleven använder givna källor och för den fördjupade kravnivån olika källor. För
den grundläggande kravnivån innebär det att den information som eleven behöver
presenteras av läraren, medan det för den fördjupade nivå krävs att eleven utifrån
sina förutsättningar kan använda olika slags källor för att söka den information
som eleven behöver.

Diskussionsfrågor
syften med bedömningar är mest framträdande i din
•	Vilket/vilka
praktik och varför är det så?
använder du information från informella respektive formella
•	Hur
bedömningar?
tänker du kring möjligheter och svårigheter med det centrala
•	Hur
innehållet i de kurser eller ämnesområden som du undervisar i?
kan kunskapskravens eller kravnivåernas progressionsuttryck
•	Hur
(de ord som avgör gradskillnaden mellan de olika betygsstegen i ett kunskapskrav och mellan kravnivåerna
i ämnesområdesplanerna) konkretiseras för eleverna?

kan eleverna vara delaktiga i olika bedöm• Hur
ningssituationer?
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Bedömning för lärande
Den bedömning som har till syfte att stödja lärandet, den formativa bedömningen,
kan betraktas som ett redskap för lärande både för elever och för lärare. Ett aktivt
arbete med formativ bedömning handlar om att sträva efter en lärandekultur
och ett klassrumsklimat där elever vill lära och där de får möjlighet att lära sig
att lära. Den bedömningskultur som finns i klassrummet har stor betydelse för
den enskilde elevens förhållningssätt till lärande. I nedanstående figur betraktas
bedömning som en faktor som kan påverka elevens motivation och självbild både
positivt och negativt.6
Figur 1. Bedömning som påverkansfaktor.

Jag kan, vill, vågar

Utveckla
Analysera

Bedöma

Döma
Fördöma
Jag kan inte, vill inte, vågar inte

6

Pettersson (2005) s. 40.
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Fem nyckelstrategier för formativ bedömning
En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målen för undervisningen
tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målen
och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen.
De tre frågor som lärare och elev måste ställa är:

• Vad är målet?
• Hur ligger jag/eleven till?
• Hur ska jag/eleven gå vidare?
Med dessa tre frågor som grund beskrivs nedan fem nyckelstrategier för formativ
bedömning.7 I dessa är både eleven, klasskamraterna och läraren viktiga aktörer.
1. Vad ska eleverna lära sig?

I gymnasiesärskolans ämnes- och ämnesområdesplaner motsvaras målen för under
visningen av de förmågor som undervisningen ska utveckla och som finns uppräk
nade sist under rubriken Syfte. Målen för elevens kunskapsutveckling motsvaras
av kunskapskraven och kravnivåerna. Eleverna behöver förstå syftet med under
visningen och känna sig delaktiga i detta. Målen måste vara tydliga och begripliga
för eleverna och de bör få möjligheter att lära sig förstå skillnader i kvalitet mellan
olika prestationer. Detta kan ske genom att elever och lärare diskuterar och vär
derar exempel på arbetsprestationer av olika kvalitet eller att bedömningsexempel
arbetas fram tillsammans med eleverna.
2. Vad kan de redan?

Undervisningen bör utformas så att det framgår både för lärare och för elever i vil
ken utsträckning eleverna har lärt eller förstått dvs. var de befinner sig i förhållande
till målen. Kvaliteten på de uppgifter som eleverna arbetar med eller de frågor
som ställs i klassrummet har betydelse för om eleverna får möjlighet att visa sina
kunskaper. Med utgångspunkt från den information läraren samlar in om elever
nas kunskaper kan läraren göra ändringar i sin planering och undervisning för att
bättre kunna möta elevernas behov och förutsättningar.

7

Wiliam (2010); Sadler (1989).
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3. Hur ska eleven göra för att komma vidare?

Läraren, men också eleven själv och andra elever, kan ge återkoppling som kan
föra lärandet framåt. Återkopplingen bör kunna användas av eleven för att minska
avståndet mellan nuvarande kunskaper och de kunskaper som undervisningen
syftar till att utveckla. Den kan också bidra till att stärka en dialog mellan lärare
och elev om hur eleven ska göra för att närma sig målen.
4. Hur kan eleverna stödja varandras lärande?

När elever bedömer varandras arbete och ger återkoppling kan det bidra till att de
blir mer förtrogna med hur uppgifter av olika kvalitet ser ut. Deras förmåga att
göra självbedömningar kan stärkas genom att skolan arbetar aktivt med kamratbedömning.
5. Hur kan eleven bedöma och styra det egna lärandet?

Elevens förmåga att ta ansvar för och styra det egna lärandet kan stärkas genom
att eleven ges möjlighet att lära sig att själv bedöma sitt arbete.
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Från rätt svar till rätt fråga/rätt uppgift
En formativ bedömning börjar redan i planeringen av undervisningen. Med
utgångspunkt i styrdokumenten bör uppgifter och frågor vara utformade på ett
sätt som kan ge information om elevens kunskap. Den formativa bedömningen
kan sägas ha två syften i detta sammanhang. Den ska ge läraren information om
elevens lärande för att kunna ge återkoppling men också information om hur
undervisningen fungerat för att kunna göra lämpliga justeringar i planeringen.8
Bedömningen anses ha olika möjligheter att stödja lärandet beroende på hur
frågor ställs och uppgifter formuleras. Öppna frågor eller uppgifter inbjuder till att
bedömningen kan göras av eleven och läraren tillsammans och ger goda möjligheter till utvecklad och framåtriktad återkoppling. När frågor inte har ett självklart
rätt svar stimulerar de till tänkande och diskussion och svaren från eleverna kan
användas som utgångspunkt för att öka förståelsen.9
Elevuppgifter som är inriktade mot ”görande” tycks ge goda möjligheter till
bedömning under arbetsprocessens gång och kan därmed fungera i återkoppling
som eleven har användning för i sitt lärande. Det kan vara uppgifter där elevernas
kunskaper ska användas i nya sammanhang eller där de förväntas lösa problem
eller uppgifter där specifika förmågor tränas. Uppgifter som liknar situationer i
samhället där eleverna behöver använda sig av de redskap som de lärt sig i skolan,
så kallade autentiska uppgifter, har även visat sig fungera väl för formativ bedöm
ning. Utgångspunkten för hur uppgifter konstrueras blir här hur eleverna ska
kunna använda sina kunskaper.10

8 Cizek (2010); Jönsson (2010); Lindberg (2005).
9 Black & Wiliam (1998); Wiggins (1998); Black m.fl. (2003).
10 Wiggins (1998); Jönsson (2010).
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Självbedömning och kamratbedömning
Självbedömning innebär att eleven reflekterar över kvaliteten på sitt arbete,
bedömer om det är i enlighet med kunskapskraven eller kravnivåerna och därefter
reviderar eller övar mer. När de bedömer sina egna arbetsprestationer tjänar detta
till att förstärka det egna lärandet. Eleverna har genom det aktiva bedömningsarbe
tet ökade möjligheter att bli förtrogna med kännetecken på kvalitet. Ofta diskute
ras självbedömning som en del av begreppet självstyrning.11 Med detta menas att
eleven utvecklar självständighet, självkontroll och självdisciplin och blir bättre på
att både bedöma, planera och ta ansvar för det egna lärandet. Formativ bedömning
kan bidra till att eleverna utvecklar strategier för självstyrning.12
Återkoppling från läraren har visat sig kunna stärka elevers lärande men riskerar
samtidigt att göra dem beroende av läraren om inte deras förmåga att även bedöma
sig själva stärks. En återkoppling från läraren kombinerad med en bedömning till
sammans med eleven kan vara ett bra sätt att öva på självbedömning. Att eleverna
är delaktiga i arbetet med tydliggörande av kännetecken på kvalitet kan bidra till att
öka deras förståelse av skillnader i kvalitet mellan olika lösningar eller prestationer.13
I syfte att stärka elevens egen förmåga till bedömning kan kamratbedöm
ning vara ett hjälpmedel. Vid kamratbedömning ser eleverna fler exempel på hur
uppgifter kan lösas vilket kan stödja deras förståelse för och förmåga att urskilja
skillnader i kvalitet mellan olika arbeten. De kan då lättare se styrkor och svagheter
i sitt eget arbete.14 När elever fungerar som resurser för varandra kan de i vissa fall
avlasta läraren samtidigt som de får återkoppling vid fler tillfällen. När eleverna ger
återkoppling till varandra använder de sitt sätt att förklara och kommunicera vilket
kan ge återkopplingen en annan karaktär än den läraren skulle ha gett. En aspekt
av kamratbedömning är alltså att den kan bidra till att eleverna blir mer delaktiga i
bedömningsfrågor vilket kan stärka och underlätta kommunikationen om bedöm
ning mellan lärare och elever.15
Såväl kamratbedömning som självbedömning kan ta tid att utveckla om eleverna
inte mött detta tidigare. Det är viktigt att tänka på att detta är något eleverna måste
öva på om de är vana vid en klassrumskultur där det endast är läraren som bedömer.

11
12
13
14
15

I den internationella forskningen används begreppet self-regulated learning.
Andrade (2010); Brookhart (2007).
Jönsson (2010); Lundahl (2011).
Black m.fl. (2003).
Black & Wiliam (2006); Jönsson (2010).
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Formativ bedömning för
att utveckla undervisningen
För att läraren ska veta hur undervisningen har fungerat kan olika former av
utvärdering användas. Efter att läraren har haft en genomgång eller under arbete
med en uppgift kan eleverna ges möjlighet att visa i vilken utsträckning de lärt
eller förstått. Eleven gör då en självbedömning och visar den för läraren. Detta ger
läraren underlag för att fatta beslut om vad som ska göras härnäst. Det innebär
att hela lektionen eller serien av lektioner inte kan planeras i detalj i förväg utan
läraren behöver flexibelt kunna förändra sin planering beroende både på elevernas
och på lärarens bedömning av hur undervisningen har fungerat.16
Den information som läraren samlar in för att bedöma elevens kunskaper i syfte
att kunna ge god återkoppling kan även tjäna till att utveckla undervisningen.
Olika metoder kan användas men det viktiga är att den information om elevens
lärande som insamlas och tolkas av läraren används för att i nästa steg påverka
undervisningsplaneringen. Frågor att ställa sig i reflektionen om ett undervisnings
avsnitt är:

• Överensstämmer undervisningen och bedömningen med ämnets eller ämnes
områdets syfte samt kunskapskrav respektive kravnivåer?
• Har undervisningen inneburit att jag som lärare kunnat urskilja de kunskaper
som undervisningsavsnittet avsett att utveckla?
• Har planeringen innehållit möjligheter till själv- eller kamratbedömning?
• Har eleverna getts möjlighet att ta tillvara återkopplingen?
Utvärdering efter ett genomfört undervisningsavsnitt kan ge värdefull information
inför planeringen av nästa avsnitt. Elevernas resultat utgör grunden för lärarens
utvärdering. Har eleverna lärt sig det som var avsett? Det kan också finnas anled
ning att även utvärdera hur eleverna har upplevt undervisningen eftersom detta
kan påverka deras motivation. Viktiga faktorer att ha med i en utvärdering är om
eleverna har förstått syftet med undervisningsavsnittet, om de har kunnat urskilja
kännetecken på kvalitet för de uppgifter de arbetat med, om de har upplevt under
visningen som meningsfull och om de har upplevt att de har utvecklat sitt lärande
och lärt sig något nytt.17
16 Black m.fl. (2003).
17 Jönsson (2010).
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Diskussionsfrågor
kan eleven använda återkopplingen på sitt arbete? Hur kan själv•	Hur
bedömning och kamratbedömning användas som en resurs i din
praktik?

kan självbedömning och kamratbedömning användas som en
•	Hur
resurs i din praktik?
för att kamratbedömning ska fungera
•	Enär attförutsättning
elever visar respekt för varandras arbete.
Hur kan man introducera kamratbedömning och
skapa trygga förhållanden för denna?
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Att utveckla bedömningen
Ökad samsyn genom gemensamma diskussioner
Att tolka kunskapskraven och kravnivåerna tillsammans med kollegor bidrar till
säkrare bedömningar av elevernas prestationer och gör det lättare att samtala med
elever och vårdnadshavare om hur eleven kan förbättra sina prestationer. I gemen
samma diskussioner kan lärare uppmärksamma inslag i bedömningen som de inte
tidigare har lagt märke till och få hjälp att klä sina tankar i ord på ett tydligare
sätt. På så sätt kan de utveckla ett gemensamt språk kring bedömning. Genom
att sedan gemensamt bedöma konkreta elevexempel kan de skapa en samsyn och
därmed stärka likvärdigheten.
En utgångspunkt är att kunskapskraven och kravnivåerna behöver tolkas i ett
sammanhang. Vad som skiljer till exempel ett enkelt resonemang från ett utvecklat
kan vara olika och beror bland annat på vilket centralt innehåll som behandlas.
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Det går därför inte att en gång för alla slå fast entydiga tolkningar av kunskaps
kraven och kravnivåerna som gäller i alla sammanhang, varken på lokal eller på
nationell nivå.
Däremot är det möjligt att utifrån ett arbetsområde eller en uppgift konkretisera
vad läraren kommer att utgå från i sin bedömning av kvaliteten i elevernas arbe
ten. Detta är nödvändigt för att kunna göra säkrare bedömningar, men också för
att kunna beskriva för elever och föräldrar på vilket sätt en elev kan förbättra sina
prestationer.
En utgångspunkt för förändring av bedömningspraktiken utgörs av didaktiska
reflektioner hos den enskilde läraren. Det handlar om att prova sig fram till vilka
verktyg och metoder som passar den egna praktiken. Kunskap om bedömning och
om gällande styrdokument behöver ta form i praktisk handling. En väg att stimulera
till reflektion kan vara att värdera den egna praktiken med hjälp av frågor som:

• Hur planerar jag min undervisning så att eleverna ges möjlighet att
uppfylla alla delar av kunskapskraven eller kravnivåerna?
• Hur vet jag att eleverna har förstått vad de ska lära sig?
• Hur vet mina elever vad jag lägger vikt vid när jag bedömer deras uppgifter eller
prestationer?
• I vilken omfattning ger jag eleverna återkoppling som berättar om kvaliteten
på arbetet/prestationen?
• I vilken omfattning är min praktik sådan att eleverna får återkoppling som
de lär av och som hjälper dem vidare i sin kunskapsutveckling?
• Hur använder jag den återkoppling jag ger eleverna för att identifiera elevernas
behov och planera därefter?
• Hur ger jag eleverna möjlighet till att värdera det egna arbetet? I vilken omfattning bedömer eleverna varandras uppgifter/arbete efter tydliga kriterier?
• I vilken omfattning använder jag elevernas responser/svar för att ta reda på vad
eleverna förstår och för att planera den vidare undervisningen?18

18 Frågorna är inspirerade av Vurdering for læring, ett norskt utvecklingsprojekt för formativ bedömning,
presenterat av Utdanningsdirektoratet, Norges motsvarighet till Skolverket, se Utdanningsdirektoratet.
http://skolenettet.no/Moduler/Vurdering/Templates/Pages/StartPage.aspx?id=64600&epslanguage=NO
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Det kan vara svårt att som ensam lärare införa strategier eller bedömningsmetoder
som eleverna inte är vana vid. Det är därför av största vikt att en utveckling av
bedömarkompetens sker genom samarbete med kolleger på den enskilda skolan
eller mellan skolor. För att stimulera till utveckling av bedömarkompetens på sko
lan kan reflektionsfrågor användas i en kollegial diskussion. Exempel på frågor att
ställa om skolans bedömningspraktik:
I vilken omfattning:

• präglas kulturen på skolan av en tro på att alla eleverna kan uppfylla alla delar
av kunskapskraven eller kravnivåerna?
• har vi en praktik som säkrar att alla elever, utifrån sina förutsättningar och
oavsett lärare, vet vad de ska lära?
• diskuterar vi hur lärares bedömningspraktik kan hjälpa eleverna att uppfylla alla
delar av kunskapskraven eller kravnivåerna?
• får både elever och lärare återkoppling på sitt lärande som motiverar dem att
utvecklas?
• är eleverna utifrån sina förutsättningar delaktiga i bedömningsarbetet?
• diskuterar jag och mina kolleger vad som kännetecknar goda och konstruktiva
frågor och uppgifter?
• uppmuntras lärare vid vår skola till att värdera egen undervisning, egen utveck
ling och kompetens?19

19 Utdanningsdirektoratet. http://skolenettet.no/Moduler/Vurdering/Templates/Pages/StartPage.
aspx?id=64600&epslanguage=NO
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Kännetecken på en god bedömningspraktik
Som en sammanfattning på den här skriften följer nedan ett antal punkter som
lyfter fram kännetecken hos lärare som bedriver en god bedömningspraktik och
hos rektorer som möjliggör en utveckling av skolans bedömningspraktik.
Lärare som bedriver en god bedömningspraktik…

… utgår ifrån en tydlig uppfattning om ämnet och ämnesområdet i överens
stämmelse med styrdokumenten.
… strävar efter en klassrumskultur där lärandet står i fokus och eleverna delar
intentionerna med undervisningen.
… fäster vikt vid att eleverna förstår både målen med undervisningen och
är förtrogna med kunskapskraven eller kravnivåerna.
… ger formativ återkoppling som eleverna använder för att utveckla sina förmågor.
… planerar undervisningen så att elevernas lärande och kunskaper synliggörs på
olika vis och på olika nivåer.
… strävar efter att involvera eleverna i bedömningen genom att utveckla former
för kamrat- och självbedömning.
… utvecklar former för att använda summativ bedömning formativt.
… arbetar för en rättvis och likvärdig betygssättning i samarbete med kolleger.
Rektorer som leder arbetet mot en god bedömningspraktik…

… ser bedömningsarbetet som en avgörande aspekt av skolans kunskapsuppdrag.
… ser bedömningsarbetet som ett medel att nå flertalet av läroplanens över
gripande mål (ansvarstagande, elevdemokrati, livslångt lärande, samarbete).
… planerar in möjligheter och avsätter tillräcklig tid för ett systematiskt arbete
där lärare kan dela erfarenheter och diskutera såväl lärande bedömning, som
betygssättning i ämnesgrupper och arbetslag.
… strävar efter en bedömningskultur där elevens lärande står i fokus.
… engagerar sig i och leder ett systematiskt arbete med likvärdig och rättvis
betygssättning.
… lägger vikt vid att skolans lärare har god kunskap om bedömning och
om styrdokumenten.
… uppmuntrar lärare som vill utveckla sin bedömarkompetens.
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Diskussionsfrågor

•	Värdera din egen praktik. Utgå från frågorna på sidan 32.
skolans praktik med kollegerna.
• Diskutera
Utgå från frågorna på sidan 33.
svårigheter upplever du/ni med att som lärare
•	Vilka
bedriva en god bedömningspraktik?
arbetar ni på din skola för ökad likvärdighet
•	Hur
i bedömning och betygssättning?
•	Hur sker samverkan med andra skolor?

Bedömning för lärande – ett stödmaterial om kunskapsbedömning i gymnasiesärskolan

35

36

Bedömning för lärande – ett stödmaterial om kunskapsbedömning i gymnasiesärskolan

Förslag på vidare läsning
Skolverket (2011). Bedömning i yrkesämnen – dilemman och möjligheter.
Elektroniskt tillgänglig på http://www.skolverket.se/publikationer?id=2527.
Skolverket (2011). Kunskapsbedömning – vad, hur och varför? Elektroniskt
tillgänglig på http://www.skolverket.se/publikationer?id=2666.
Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem
och möjligheter. Elektroniskt tillgänglig på http://www.skolverket.se/
publikationer?id=2660.
Skolverket (2009). Kunskapsbedömning i särskolan och särvux – ett stödmaterial
för samtal och verksamhetsutveckling. Elektroniskt tillgängligt på http://www.skol
verket.se/publikationer?id=2237.
Skolverket (2012). Skolverkets allmänna råd för bedömning och betygssättning
i gymnasieskolan. Elektroniskt tillgänglig på http://www.skolverket.se/publikationer?id
=2841.
Internetadresser

www.skolverket.se/bedomning

Bedömning för lärande – ett stödmaterial om kunskapsbedömning i gymnasiesärskolan

37

Referenser
Andrade, Heidi .L. (2010). Students as the Definite Source of Formative Assess
ment: Academic Self-Assessment and the Self-regulation of Learning. Ingår i
H.A.Andrade & G. J. Cizek (Eds.), Handbook of formative assessment. New York
& London: Routledge.
Bennet, Randy Elliot (2010). Formative assessment: a critical review. Assessment in
Education: Principles, Policy & Practice, 18:1, s. 5–25.
Black, Paul. & Wiliam, Dylan (1998). Assessment and classroom learning. Assess
ment in Education, 5, 7–74.
Black, Paul, Harrison, Chris, Lee, Clare, Marshall, Bethan & Wiliam, Dylan (2003).
Assessment for learning. Putting it into practice. Berkshire: Open University Press.
Black, P. & Wiliam, D. (2006). Assessment for Learning in the Classroom.
I J. Gardner (Ed.), Assessment and Learning. London, California, New Delhi:
Sage Publications.
Brookhart, Susan M. (2007). Expanding Views About Formative Classroom
Assessment: A Review of the Literature. Ingår i J.H. McMillan (Ed.), Formative
Classroom Assessment: theory into practice. New York: Teachers college, Columbia
university.
Cizek, Gregory J. (2010). An introduction to formative assessment. I H.A.
Andrade & G. J. Cizek (Eds.), Handbook of formative assessment. New York
& London: Routledge.
Jönsson, Anders (2010). Lärande bedömning. (1. uppl.) Malmö: Gleerup.
Lindberg, Viveca (2005). Bedömning i förändring. I L. Lindström & V. Lindberg
(red.), Pedagogisk bedömning: att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap.
Stockholm: HLS Förlag.
Lundahl, Christian. (2011). Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedts.
Nyström, Peter. (2004). Rätt mätt på prov. Om validering av bedömningar i skolan.
Umeå: Pedagogiska institutionen: Umeå universitet.
Pettersson, Astrid (2005). Bedömning – varför, vad och varthän? Ingår i L. Lind
ström & V. Lindberg (red.) (2005). Pedagogisk bedömning: att dokumentera,
bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: HLS förlag.

38

Bedömning för lärande – ett stödmaterial om kunskapsbedömning i gymnasiesärskolan

Pettersson, Astrid, Olofsson, Gunilla, Kjellström, Katarina, Ingemansson, Ingmar,
Hallén, Stina, Björklund Boistrup, Lisa och Alm, Lena. (2010). Bedömning av
kunskap – för lärande och undervisning i matematik. Stockholm: Institutionen för
matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet.
Sadler, Royce D. (1989). Formative assessment and the design of instructional
systems. Instructional Science, 18, 119–144.
Skolverket (2008). Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Elektroniskt
tillgänglig på http://www.skolverket.se/publikationer?id=2027.
Skolverket (2012). Betygsskalan och betygen B och D – en handledning. Elektroniskt
tillgänglig på http://www.skolverket.se/publikationer?id=2953.
Wiggins, Grant P. (1998). Educative assessment: designing assessments to inform and
improve student performance. San Francisco, California: Jossey-Bass.
Wiliam, Dylan (2010). An integrative summary of the research literature and
implications for a new theory of formative assessment. I H.A. Andrade & G. J.
Cizek (Eds.), Handbook of formative assessment. New York & London: Routledge.
Utdanningsdirektoratet.http://skolenettet.no/Moduler/Vurdering/Templates/Pages/
StartPage.aspx?id=64600&epslanguage=NO. 110605. (hämtad 2011-06-05)

Bedömning för lärande – ett stödmaterial om kunskapsbedömning i gymnasiesärskolan

39

bilaga

Aktuella bestämmelser om betyg
De aktuella bestämmelserna är hämtade ur följande styrdokument:

• Skollagen (2010:800)
• Gymnasieförordningen (2010:2039)
• Förordning om läroplan för gymnasiesärskolan (2013:148)
Skollagen: kapitel 3
Allmänna bestämmelser om betyg
Skolformer där betyg ges

13 § I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och
utbildning i svenska för invandrare ska betyg sättas i den utsträckning och form
som följer av denna lag eller annan författning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrif
ter om undantag från första stycket för fristående skolor med särskild pedagogisk
inriktning. Lag (2010:2022).
Rektorns ansvar

14 § Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med denna lag och andra författ
ningar.
Information om grunderna för betygssättningen

15 § Eleverna ska informeras om de grunder som tillämpas vid betygssättningen.
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Beslut om betyg20

Ny lydelse av 16 § som träder i kraft den 1 december 2013.
16 § Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den
tidpunkt när betyg ska sättas.
Om läraren eller lärarna inte är legitimerade, ska beslutet fattas tillsammans med
en lärare som är legitimerad. Kan dessa inte enas ska betyget beslutas av den legiti
merade läraren under förutsättning att han eller hon är behörig att undervisa i det
ämne som betyget avser. I annat fall ska betyget beslutas av rektorn.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare
föreskrifter om vem som beslutar betyg när mer än en lärare bedriver under
visningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från andra stycket för lärare som saknar legitimation och
är anställda utan tidsbegränsning för att bedriva sådan undervisning som avses
i 2 kap. 20 § andra eller tredje stycket. Lag (2012:493).
Information om skälen för betyget

17 § Den som har beslutat betyget ska på begäran upplysa eleven och elevens
vårdnadshavare om skälen för betyget.
Utfärdande av betyg

18 § Betyg ska utfärdas skriftligt.

20 Nuvarande lydelse av 16 § som upphör att gälla den 1 december 2013.
Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den tidpunkt då betyg ska sättas.
Om läraren eller lärarna inte är legitimerade, ska beslutet fattas tillsammans med en lärare som är legitimerad.
Kan dessa inte enas ska betyget beslutas av den legitimerade läraren under förutsättning att han eller hon är
behörig att undervisa i det ämne som betyget avser. I annat fall ska betyget beslutas av rektorn.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vem som
beslutar betyg när mer än en lärare bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från andra styck
et för lärare som anställts utan tidsbegränsning med stöd av 2 kap. 20 § andra eller tredje stycket. Lag (2011:189).
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Rättelse av skrivfel och liknande förbiseende

19 § Ett betyg som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av ett skrivfel eller
liknande förbiseende får rättas av rektorn. Innan rättelse görs ska rektorn ge eleven
och elevens vårdnadshavare tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt. Vid rät
telse ska ett nytt skriftligt betyg utfärdas och den oriktiga betygshandlingen om möjligt
förstöras.
Ändring av uppenbart oriktiga betyg

20 § Finner den eller de som har fattat ett beslut om betyg att beslutet är uppen
bart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning,
ska denne eller dessa ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt. En sådan
ändring får inte innebära att betyget sänks.
Ändring enligt första stycket ska göras av rektorn om
1. den som har fattat det ursprungliga beslutet inte längre är anställd av huvud
mannen eller är förhindrad på grund av något annat liknande skäl,
2. det ursprungliga beslutet har fattats av flera personer och någon eller några av
dem inte längre är anställda av huvudmannen eller är förhindrade på grund av
något annat liknande skäl, eller
3. det ursprungliga beslutet har fattats av flera personer och dessa inte kan enas.

Skollagen: kapitel 18
Utvecklingssamtal

20 § Minst en gång varje termin ska rektorn se till att eleven i ett utvecklingssam
tal ges samlad information om sin kunskapsutveckling och studiesituation
Utvecklingssamtalet ska genomföras med elevens individuella studieplan som
grund. En elevs vårdnadshavare ska få sådan information som avses i första stycket.
Lag (2012:109).
BETYG
Allmänna bestämmelser

21 § Allmänna bestämmelser om betyg och betygssättning finns i 3 kap. 13–21 §§.
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Betygssättning

22 § På de nationella programmen ska betyg sättas på varje avslutad kurs och efter
genomfört gymnasiesärskolearbete.
På ämnesområden ska betyg inte sättas. Om en elev på ett individuellt program
har läst en kurs i ett ämne enligt 19 kap. 15 §, ska betyg sättas enligt 23–26 §§.
Om en elev har läst en kurs enligt gymnasieskolans ämnesplan ska, i stället för vad
som föreskrivs i 23–26 §§, betyg sättas enligt bestämmelserna i 15 kap. 22–27 §§
om betygssättning i gymnasieskolan.
Regeringen får meddela föreskrifter om hur betygssättningen ska gå till. Föreskrif
terna får innebära undantag från bestämmelsen i 3 kap. 16 § om vem som beslutar
om betyg. Lag (2012:109).
23 § Som betyg för godkända resultat på en kurs ska någon av beteckningarna
A, B, C, D eller E användas. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med
E. Betyg ska sättas med hjälp av de kunskapskrav som har föreskrivits för en kurs.
För den elev som inte har uppnått kraven för betyget E, ska betyg inte sättas.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter
om kunskapskrav. Lag (2012:109).
24 § Som betyg på gymnasiesärskolearbetet ska beteckningen E användas om
eleven har nått målen för gymnasiesärskolearbetet. För den elev som inte har nått
målen för gymnasiesärskolearbetet ska betyg inte sättas. Lag (2012:109).
25 § Om det finns särskilda skäl, får det vid betygssättningen bortses från enstaka
delar av kunskapskraven. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra
liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett
direkt hinder för att eleven ska nå ett visst kunskapskrav. En utvecklingsstörning
får dock bara beaktas om det finns synnerliga skäl. De kunskapskrav som rör säker
het och de som hänvisar till lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter ska
dock alltid uppfyllas. Lag (2012:109).
26 § Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper på grund av
elevens frånvaro, ska betyg inte sättas. Lag (2012:109).
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Gymnasieförordningen: kapitel 8
Betygskatalog och gymnasiesärskolebevis

DOKUMENT
Betygskatalog

8 § Beslut om betyg ska dokumenteras i en betygskatalog. Med beslut om betyg
avses beslut
1. att sätta betyg efter varje avslutad kurs och på gymnasiearbete eller efter pröv
ning, både när det gäller den som är elev i gymnasieskolan och när det gäller
den som inte är det, och
2. att inte sätta betyg enligt 15 kap. 27 § eller 18 kap. 26 § skollagen (2010:800).
Sådana beslut markeras i betygskatalogen med ett horisontellt streck.
Beslut om betyg ska genast kunna sammanställas för varje enskild elev. Rektorn
ansvarar för att betygskatalogen förs.
Utdrag ut betygskatalogen

9 § Rektorn ansvarar för att eleverna informeras om rätten att få ett utdrag ur
betygskatalogen. Om en elev övergår till en annan skolenhet eller avbryter studi
erna, ska eleven få ett utdrag ur betygskatalogen.
När en elev övergår till en annan skolenhet ska läraren lämna skriftlig information
till den nya skolenheten om de kurser som eleven har påbörjat men inte slutfört.
Eleverna ska få ett utdrag ur betygskatalogen minst två gånger per läsår. Utdraget
ska i förekommande fall innehålla uppgift om omfattningen av den frånvaro som
eleven har haft utan giltigt skäl under terminen. Förordning (2011:994).
Gymnasiesärskolebevis efter nationellt program

22 a § Gymnasiesärskolebevis ska utfärdas för den som har avslutat ett nationellt
program i gymnasiesärskolan. Av gymnasiesärskolebeviset ska det framgå
1. vilken studieväg som beviset avser,
2. vilka kurser som beviset avser, hur många gymnasiesärskolepoäng som varje
kurs har omfattat och vilket betyg eleven har fått på varje kurs eller om betyg
inte har kunnat sättas enligt 18 kap. 26 § skollagen (2010:800),
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3. i förekommande fall vilka kurser från gymnasieskolan som beviset avser, hur
många gymnasiepoäng som varje kurs har omfattat och vilket betyg eleven har
fått på varje kurs eller om betyg inte har kunnat sättas enligt 15 kap. 27 § skol
lagen,
4. i förekommande fall vilka ämnesområden som beviset avser och deras omfattning,
5. om eleven har genomfört ett godkänt gymnasiesärskolearbete och vad det i så
fall har innehållit,
6. om eleven har slutfört ett fullständigt, reducerat eller utökat program,
7. omfattningen av det arbetsplatsförlagda lärandet,
8. på vilken eller vilka arbetsplatser som eleven har genomfört arbetsplatsförlagt
lärande och vilka arbetsuppgifter som eleven har utfört där, och
9. en bedömning av hur eleven har genomfört arbetsuppgifterna inom ramen för
det arbetsplatsförlagda lärandet och gymnasiesärskolearbetet, om eleven begär
det. Förordning (2013:359).
Gymnasiesärskolebevis efter individuellt program

22 b § Gymnasiesärskolebevis ska utfärdas för den som har avslutat ett individuellt
program i gymnasiesärskolan. Av gymnasiesärskolebeviset ska det framgå
1. att beviset avser ett individuellt program,
2. vilka ämnesområden som beviset avser och deras omfattning, och
3. i förekommande fall vilka kurser som beviset avser, hur många gymnasiesärskolepoäng som varje kurs har omfattat och vilket betyg eleven har fått på
varje kurs eller om betyg inte har kunnat sättas enligt 18 kap. 26 § skollagen
(2010:800).
Om eleven har genomfört praktik, ska omfattningen av praktiken också framgå av
gymnasiesärskolebeviset. Vidare ska det framgå på vilken eller vilka arbetsplatser
som praktiken har genomförts och vilka arbetsuppgifter som eleven har utfört där.
Beviset ska även innehålla en bedömning av hur eleven har genomfört arbetsupp
gifterna inom ramen för praktiken, om eleven begär det. Förordning (2013:359).
Utfärdande av gymnasiesärskolebevis

22 c § Rektorn utfärdar gymnasiesärskolebevis.
Om en elev har två betyg från samma kurs eller från jämförbara kurser, ska det
högsta av dessa betyg tas med i gymnasiesärskolebeviset. Förordning (2013:359).
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Utformning av dokument

27 a § Om betyg inte har kunnat sättas enligt 15 kap. 27 § skollagen (2010:800),
ska detta markeras med ett horisontellt streck i de dokument enligt detta kapitel
som rör gymnasieskolan.
Om betyg inte har kunnat sättas enligt 18 kap. 26 § skollagen, ska detta markeras
med ett horisontellt streck i gymnasiesärskolebeviset. Förordning (2013:359).
28 § Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om utformningen av de
dokument som har nämnts i detta kapitel. När det gäller föreskrifter som rör exa
mensbevis ska Skolverket samråda med Universitets- och högskolerådet samt
Myndigheten för yrkeshögskolan. Förordning (2012:745).

Läroplan för gymnasiesärskolan
2.5 Bedömning och betyg

Betyget uttrycker i vilken utsträckning den enskilda eleven har uppfyllt de
nationella kunskapskrav som finns för varje kurs respektive målen för gymnasie
särskolarbetet.
Mål

Skolans mål är att varje elev så långt möjligt
tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat, och

•
• kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven
för utbildningen.

Riktlinjer

Läraren ska
fortlöpande ge varje elev information om framgångar och utvecklingsbehov
i studierna,

•

• samverka med vårdnadshavare och informera om elevernas skolsituation och
kunskapsutveckling, och

• redovisa för eleverna på vilka grunder betygssättning sker.
46

Bedömning för lärande – ett stödmaterial om kunskapsbedömning i gymnasiesärskolan

Läraren ska vid betygssättningen

• utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till

de nationella kunskapskrav och kravnivåer som finns för respektive kurs och
ämnesområde,

• beakta även sådana kunskaper som en elev har tillägnat sig på annat sätt än
genom den aktuella undervisningen, och

• utifrån de nationella kunskapskrav och kravnivåer som finns för respektive kurs
och ämnesområde allsidigt utvärdera varje elevs kunskaper.

Övriga aktuella bestämmelser
Skollagen: kapitel 3
Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt
lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar
ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt
når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att
kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.
Information om barnets och elevens utveckling

4 § Eleven och elevens vårdnadshavare och vårdnadshavare för ett barn i förskolan
ska fortlöpande informeras om elevens eller barnets utveckling.
Gymnasieförordningen: kapitel 9
Rätt att gå om en kurs

1 § Om en elev inte har fått lägst betyget E på en kurs, har eleven rätt att gå om
kursen en gång. Har eleven slutfört kursen två gånger och inte fått lägst betyget E
får eleven gå om kursen ytterligare en gång, om det finns särskilda skäl.
En elev som inte har fått betyget E på gymnasiearbetet eller gymnasiesärskolearbe
tet har rätt att göra om arbetet en gång.
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Om en elev har fått betyget F på en stor andel av kurserna under ett läsår får
eleven, om det finns särskilda skäl, gå om också sådana kurser som eleven fått lägst
betyget E på under läsåret. Förordning (2012:402).
Läroplan för gymnasiesärskolan
2.1 Kunskaper
Riktlinjer

Läraren ska: (…)
samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen, (…)
organisera och genomföra arbetet så att eleven (…) successivt får fler och större
självständiga uppgifter och ökat eget ansvar (…)

•
•
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Kunskapsbedömning är en pedagogisk kärnfunktion och
en central del i lärarens kompetens. En framåtsyftande
kunskapsbedömning, kommunicerad till eleven, ger ett kraftfullt stöd för lärandet.
Tanken med det här stödmaterialet är att det ska stödja
lärare i gymnasiesärskolan i arbetet med att utveckla sin
bedömarkompetens både när det gäller kunskapsbedömningar av elever och när det gäller bedömningar av den egna
undervisningen. Delar av innehållet är hämtat från Skolverkets
stödmaterial Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp,
problem och möjligheter.
Stödmaterialet kan tjäna som underlag i en diskussion om
bedömning på den enskilda skolan men också mellan kolleger
från olika skolor. Varje kapitel avslutas med några förslag på
diskussionsfrågor som kan användas i sådana diskussioner.
I slutet lämnas förslag på vidare läsning om bedömning
och betygssättning. Skriften avslutas med en sammanställning av aktuella bestämmelser om bedömning och betygssättning i gymnasiesärskolan.

