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Bedömning och betygssättning

Planera för olika behov

I Läroplan för gymnasieskolan poängteras vikten av att utbildningen är lik-
värdig och anpassad till varje elevs förutsättningar och behov:

Hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar, behov och kun-
skapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar 
har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervis-
ningen aldrig utformas lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för 
elever med funktionsnedsättning.

I skolan finns en stor variation när det gäller eleverna förutsättningar och 
behov. Det är viktigt att du som lärare har kunskap om konsekvenserna av 
detta och planerar utifrån denna variation. En kollektivt utformad uppgift 
och planering utgår ifrån att eleverna lär sig på ungefär samma sätt, vilket får 
till följd att alla elever inte får likvärdiga möjligheter att utveckla kunskap 
eller visa den. I arbetet med elever med språkstörning är det särskilt viktigt att 
planera för utformningen av både undervisning och bedömning för att kunna 
möta elevernas behov och ge dem förutsättningar att visa sina kunskaper.

Planera utifrån frågor som dessa:

• Vilka olika former av språklig stöttning och anpassning behövs för att 
eleverna ska kunna utvecklas mot kunskapsmålen?

• Hur kan du som lärare göra målen tydliga för  eleven och visa progressionen?
• På vilka olika sätt kan eleverna arbeta med innehållet och på vilka olika 

sätt kan de visa sina kunskaper?
• Hur kan återkoppling göras vid arbete och kunskapsutveckling?
• Hur kan jag bedöma utifrån olika förutsättningar, till exempel nedsatt 

språklig förmåga? 

I moment 2 och 3 har du kunnat läsa om vikten av tillgängliga instruktioner 
och språkutvecklande arbetssätt som fortsätter att bygga elevernas ordförråd. 
Andra viktiga delar är exempelvis läsförståelsestrategier, skrivstöd och stöd 
med planering och organisation.
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För elever med språkstörning är behovet av förförståelse, tid, tydlighet, 
struktur, visuellt stöd och repetition viktiga grundstenar i undervisningen. Ofta 
har eleven också behov av mer tid för inlärningen. Fundera på om du ibland 
kan undervisa i spår, där vissa elever kan arbeta självständigt med tydliga 
instruktioner medan andra kan få mer lärarledd undervisning, repetition eller 
möjlighet till återkoppling individuellt eller i grupp.

Vikten av formativ bedömning

Genom formativ undervisning och bedömning kan du som lärare fortlöpande 
anpassa och utveckla undervisningen så att eleverna når längre i sin kun-
skapsutveckling. Enligt läroplanen ska läraren vid betygssättning utnyttja all 
tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella 
kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av elevens kunskaper. Enligt 
Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning handlar allsidig bedöm-
ning om att använda sig av varierade bedömningsformer som kan vara både 
formella och informella. Formella bedömningssituationer kan vara prov eller 
inlämningsuppgifter medan informella bedömningssituationer kan vara när 
läraren lyssnar på elevens resonemang i ett samtal.  

Tät återkoppling är bra för alla elever. För elever med språkstörning eller 
andra typer av funktionsnedsättningar är det en nödvändighet. På grund av 
nedsatt arbetsminne och nedsatt språklig förmåga är behovet av repetition, 
vägledning och tillräckligt med tid nödvändigt för att eleven ska komma vidare 
i arbetet.

I den formativa bedömningen är det viktigt att ha i åtanke att eleven själv 
kan ha svårt att formulera hur arbetet fortskrider eller vad hen behöver hjälp 
med. Istället för att ställa frågor som ”Behöver du hjälp?” eller ”Går det bra?” 
kan det vara mer konstruktivt med frågor av typen ”Berätta om eller visa två 
saker som du har lärt dig.”, ”Hur långt har du kommit?” eller ”Hur har du 
tänkt fortsätta?”

Ge eleven gott om tid för att svara och formulera sig och ge stöd i samtalet i 
form av nedskrivna ord och begrepp, bilder eller planeringsscheman.

Hur kan eleverna visa sina kunskaper?

Kunskapskraven ger ganska stort utrymme när det kommer till hur kunska-
perna kan visas. Det viktigaste är att bedömningsformerna som du använder ger 
den information om elevernas kunskaper som du behöver. Därför är det viktigt 
att uppgifterna utformas på ett sätt som ger alla elever möjligheter att visa sina 
kunskaper i ämnet. Alla elever når inte kunskap på samma sätt och de måste inte 
heller visa dem på samma sätt. Formerna för hur eleverna visar kunskap kan 
också variera i en och samma uppgift. Skolverkets allmänna råd betonar vikten 
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av likvärdiga förutsättningar vid bedömningssituationer som kan väga tungt vid 
betygssättningen. Rätten till stöd och anpassning gäller inte bara undervisningen 
utan också i bedömningssituationerna. Läs mer om allsidig bedömning och 
betygssättning i de allmänna råden om betyg och betygssättning.

Tolka kunskapskraven med utgångspunkt i elevens funktionsnedsättning 
och anpassa undervisningen och bedömningssituationen utifrån det, redan på 
planeringsstadiet. När en elev har svårt att uttrycka sig språkligt är det viktigt 
att hitta bedömningsformer där de kan visa kunskaperna på andra sätt, där 
det är möjligt. Ge också akt på att det som du bedömer är de kunskaper som 
uttrycks i kunskapskraven och inte till exempel den skriftliga förmågan.

Det kan vara en utmaning att anpassa undervisning och bedömning utifrån 
att eleven har en språklig funktionsnedsättning. Ett bra sätt att börja är att fun-
dera på vad som kan göras i andra former än med skriftliga produktioner och 
prov. Vilket stöd är möjligt att ge i undervisning och bedömning? Hur kan du 
få syn på kunskapernas kvalité trots att eleven har svårigheter att uttrycka sig 
språkligt? 

Att fundera kring i planering av bedömningssituationer:

• Utformning: Använd muntliga prov eller låt eleven komplettera skriftliga 
prov muntligt. Tänk på att både muntliga och skriftliga instruktioner ska 
vara så tydliga att inte den språkliga utformningen hindrar förståelsen, 
till exempel vad gäller ordval och meningslängd. Ibland kan flervalsfrågor 
vara ett alternativ. Du kan också utforma bedömningssituationen i form av 
ett samtal.

• Visuellt stöd: När eleverna ska visa på resonemang eller händelser kan 
de få ta stöd av nedskrivna begrepp på kort som kan kategoriseras eller 
läggas i ordning, se exempel i moment 4. Använd också gärna skrivmal-
lar, tidslinjer, sekvensbilder eller annat visuellt stöd för att underlätta för 
arbetsminnet. Vidare kan du stötta eleven att komma igång med hjälp av 
konkret material eller startmeningar. Eleven kan också få stöd av att se ett 
exempel på hur en färdig uppgift kan se ut. 

• Digitala verktyg: Använd digitala verktyg, under förutsättning att eleven 
är hjälpt av det, är trygg med verktygen och vet hur de ska användas. Låt 
bedömningsunderlag utgöras av film, digitala böcker, bilder i en digital 
presentation eller andra digitala medier. 

• Formativ bedömning ger många möjligheter för informella bedömnings-
tillfällen och återkoppling

• Ge tillräckligt med tid: Elever med språkstörning behöver ofta längre tid 
för att hitta ord och formulera svar, så förlängd provtid kan vara nöd-
vändigt. En konsekvens av detta kan vara att ett bedömningstillfälle bör 
delas upp på flera. Risken är annars att provtiden kan bli alltför lång och 
informationsmängden alltför omfattande för att eleven ska orka göra hela 
provet på en gång.

• Förberedande prov: Eleven kan behöva tid för att förbereda sig och få en 
förförståelse för hur ett prov är upplagt och fungerar. Det ökar tryggheten 
samt ger möjlighet till att repetera och att aktivera långtidsminnet. 
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Utgå ifrån samma behov av lösning som eleven har vid ordinarie undervisning 
när du planerar en bedömningssituation. De verktyg, till exempel teknikstöd, som 
används i undervisningen ska också finnas till hands när eleven gör ett prov.

Ta stöd av kollegor vid bedömning och  
betygssättning

Som tidigare sagts är det viktigt att börja att tänka på bedömning redan i pla-
neringen av undervisningen av arbetsområdet. Vid betygssättning ska du som 
lärare använda undantagsbestämmelsen där den är tillämplig, men innan dess 
ska du ha anpassat undervisningen och bedömningsformerna utifrån elevens 
förutsättningar och behov. Om en elev riskerar att inte nå de mål och kunskaps-
krav som finns i läroplanen ska stöd i form av extra anpassningar i ordinarie 
undervisning sättas in i första hand. Om det inte räcker med extra anpassningar 
har skolan ansvar för att ge eleven särskilt stöd.

Både vid undervisning, bedömning och betygssättning är det en god idé att 
ta stöd av kollegor för att kunna göra en allsidig bedömning av elevernas kun-
skaper. Rektor ska verka för att ge lärarna möjlighet att diskutera hur de kan 
tänka och använda olika arbetssätt vid bedömning av elevernas kunskaper.

Viktiga frågor att diskutera kan vara: 

• Hur ser de pedagogiska konsekvenserna av elevens funktionsnedsättning 
ut i de olika ämnena?

• Spelar arbetssätt, uppgifter, bedömningsformer eller gruppsammansättning 
någon roll? 

• Vilka kunskaper har eleven visat i de olika ämnena eller kurserna? 
• Vilket stöd har eleven fått och på vilket sätt kan det påverka bedömningen 

utifrån elevens förutsättningar? 
• Har ni hittat sätt att undervisa och bedöma eleven som kompenserar för 

elevens funktionsnedsättning? 
• Vilket stöd kan ni hämta från elevens kartläggning? 
• Har eleven visat någon förmåga eller kunskap i ett annat ämne eller för en 

annan lärare som kan komplettera din samlade bedömning, eller ge infor-
mation och ledtrådar?

Tillförlitligheten i bedömningen ökar när lärare hjälper varandra med bedöm-
ning. Väg in olika perspektiv och information och gör en samlad bedömning 
med hjälp av dina kollegor. I slutändan är dock det alltid den undervisande 
läraren som avgör.
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