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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att studera hur undantagsbestämmelsen tillämpas i några praktiker samt vilka 
tankar och uppfattningar som finns om densamma. Vidare har studien sökt finna svar på hur lagtexter 
och Skolverkets skrivningar tolkas. Studien tar sin avstamp i en kvalitativ intervjustudie och bygger på 
intervjuer med fem respondenter vilka representerar tre olika professioner, två specialpedagoger, två 
lärare samt en rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Intervjuerna har varit 
semistrukturerade till sin karaktär. 
 
Resultatet visar att det finns en hög tillit till specialpedagogens kompetens, men att det inte är 
självklart hur skollagen och Skolverkets råd och skrivningar tolkas. Det fanns inte konsensus i hur 
undantagsbestämmelsen tillämpas i praktiken, däremot var det tydligt att samtliga respondenter hade 
elevens bästa för ögonen. 
 
I visionen om en skola för alla där alla elever förutsätts nå samma kunskapskrav inom samma tidsram 
uppstår ett behov av en undantagsbestämmelse. Rådgivaren menade att han inte kunde se en skola utan 
en undantagsbestämmelse. Rådgivaren belyste emellertid vikten av att göra annorlunda samt att 
undantagsbestämmelsen inte får ersätta särskilt stöd. 
 
Flera intressanta fynd gjordes under studiens genomförande, exempelvis att en av de skolor som 
representeras endast tillämpar undantagsbestämmelsen vid slutbetyget i årskurs nio samt att skolan 
skriver in i betygsdokumentet att bestämmelsen har tillämpats. Ett annat fynd är att 
undantagsbestämmelsen, på en skola, användes genom att skala av undervisning, delar av ett ämne 
pystes bort. Det har således framkommit att det förekommer en diskrepans mellan lag och praktik. 
Studien tydliggör att det finns en tolkningsflexibilitet inbyggd i undantagsbestämmelsen som fenomen, 
varför det är rimligt att se undantagsbestämmelsen som ett gränsobjekt. 
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Inledning 
Betyg och bedömning är ett ämne som ofta diskuteras i den allmänna debatten, och det är också något 
som är en naturlig del av vardagen för ett antal hundratusen skolelever och deras lärare. Ska vi alls ha 
betyg, frågar sig vissa. Vi ger oss inte in i den diskussionen, men konstaterar att betygen, liksom det 
system som dessa betyg är en del av, är något som påverkar elever och deras framtidsutsikter.  
 
Vi lever i en tid där media ständigt rapporterar om ett ökat utanförskap och att många elever lämnar 
grundskolan utan godkända betyg.  SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) öppna jämförelse för 
läsåret 2014/2015 visar att endast 77% av eleverna i grundskolan uppnådde godkända betyg i alla 
ämnen. 85,6% av eleverna blev behöriga till ett nationellt yrkesprogram och 81 % av eleverna hade 
möjlighet att söka vilket nationellt program som helst. SKL menar förvisso att en del av förklaringen 
till den bristande måluppfyllelsen är den grupp elever som kategoriseras som nyanlända. De är således 
elever som inte har gått tillräckligt länge i den svenska skolan, de har alla kommit till Sverige efter 
skolstart och har således inte haft optimala förutsättningar att nå kunskapskraven. En skola där endast 
85,6% av eleverna som lämnar grundskolan har möjlighet att söka ett nationellt program innebär i 
praktiken att mer än 14% av eleverna hänvisas till ett av skolans introduktionsprogram där de ges 
möjlighet att nå tillräckligt många av grundskolans kunskapskrav för att ta sig vidare i 
utbildningssystemet. I antal räknat innebär 14,4% av denna elevgrupp totalt mer än 14000 ungdomar. 
Mer än 14000 ungdomar som lämnade grundskolan vårterminen 2015 var således ej ännu godkända 
med allt vad det innebär, i många fall med ett stukat självförtroende och kanske även låg självkänsla 
samt i förlängningen ett potentiellt utanförskap. 
 
I varje betygssystem finns det inbyggt såväl möjligheter som begränsningar. En aktuell aspekt av detta 
är skolverkets beslut om att göra smärre förändringar när det gäller användandet av betygsstegen D 
och B. Tanken är att lärare ska kunna vara mer generösa med just dessa mellanliggande betyg. Wern 
Palmius från Specialpedagogiska Skolmyndigheten, kommenterar i myndighetens blogg, Skolverkets 
beslut och konsekvensen för elever med funktionsnedsättning:  
 

Skolverket vill nu att man ska motverka konsekvenserna av ojämn begåvningsprofil. Har en elev haft 
svårigheter med sina muntliga prestationer på grund av sin blyghet eller haft svårt att tolka meningen 
bakom texten på grund av sin autism har detta genast dragit ned betyget till en låg nivå även om eleven 
i resten av ämnet har höga prestationer (Palmius, 2016, 3 maj). 

 
Uttalandet ovan sätter fingret på hur ett betygssystem kan missgynna elever med funktionsnedsättning. 
Även vår studie har betyg och bedömning relaterat till funktionsnedsättning som fokus. Syftet med 
denna studie är dock inte att analysera måluppfyllelsen i den svenska skolan, utan fokus är istället 
undantagsbestämmelsen, även kallad pysparagrafen. Vi har ägnat större delen av våra respektive 
lärarkarriärer åt elever i behov av särskilt stöd. Undantagsbestämmelsen även kallad pysparagrafen har 
följaktligen varit en naturlig del av våra arbeten under många år. Vår upplevelse är att det i många fall 
föreligger en stor osäkerhet om dess tillämpning. Många har uttryckt frustration över avsaknad på 
tydligare exempel på dess tillämpning och uppfattningar om vad som går att pysa eller hur mycket det 
går att pysa har skiljt sig åt lärare emellan. Vi befarar att detta kan riskera att leda till ett rättsosäkert 
system där elever går miste om de betyg de ska ha, vilket i sin tur riskerar leda till att elever felaktigt 
hamnar på exempelvis ett introduktionsprogram eller lämnar gymnasieskolan utan ett fullständigt 
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avgångsbetyg. Bristande kunskaper om bestämmelsen kan även riskera att leda till att elever felaktigt 
ges godkända betyg.  
 
Studien syftar inte till att undersöka hur undantagsbestämmelsen tillämpas i något specifikt ämne, utan 
till att utforska några lärares och specialpedagogers kännedom om och förtrogenhet med 
undantagsbestämmelsen samt det praktiska arbetet med densamma. Hur tänker professionen om 
undantagsbestämmelsen och dess tillämpning? Hur tillämpas den och vad säger det oss om den 
komplexa vardag som lärare har att hantera?  
 
Vad är då undantagsbestämmelsen? När en elev, trots extra anpassningar och särskilt stöd, ej når upp 
till kunskapskraven i ett ämne eller kurs, kan undantagsbestämmelsen vara aktuell. 
Undantagsbestämmelsen är inte alltid tillämpbar, men kunskap om bestämmelsen och dess tillämpning 
är viktig ur flera perspektiv, bland annat för att ge möjlighet till ett framtida innanförskap istället för 
ett potentiellt utanförskap. Om visionen en skola för alla i kombination med ökade krav i 
betygskriterierna skall inkludera samtliga elever så är en undantagsbestämmelse nödvändig. Det finns 
en hel del forskning om betyg och bedömning, däremot finns mycket lite skrivet om 
undantagsbestämmelsen, vi finner därför att detta är ett viktigt ämne att beforska. 
 
Tid utgör en begränsning i denna studie varför en komplett bild av ämnet ej kommer att kunna ges. 
För att ändå få en så heltäckande bild som möjligt har vi valt att intervjua respondenter från olika 
verksamheter. För att få en bredd har vi valt att intervjua specialpedagoger, lärare samt en rådgivare 
verksam vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (spsm). Rådgivaren har mångårig erfarenhet och 
kommer i sitt arbete ständigt i kontakt med praktiken på olika sätt. 
 

En viktig reflektion 

Det är mycket viktigt för oss att påpeka: Vårt arbete handlar om de elever där en funktionsnedsättning_ 
kommer till uttryck på ett sådant sätt att det innebär ett direkt hinder att uppnå vissa kunskapskrav, 
även med hjälp av extra anpassningar och särskilt stöd. Det är alltså inte så att en funktionsnedsättning 
per automatik innebär ett hinder för eleven att uppnå alla kunskapskrav och att 
undantagsbestämmelsen måste tillämpas för att eleven ska få minst betyget E. En elev med exempelvis 
dyslexi kan uppnå högsta betyg även utan tillämpning av undantagsbestämmelsen. 

Det finns dock elever som utmanar vårt sätt att tänka kring bedömning och betygsättning och som 
riskerar att hamna i svårigheter om inte tillräcklig kunskap kring bedömning, betygssystem, extra 
anpassningar och särskilt stöd finns. Vi presenterar därför bland annat tidigare forskning kring 
betygens påverkan på elever som befinner sig i svårigheter. Det är i detta sammanhang mycket viktigt 
att inte automatiskt dra ett likhetstecken mellan ’befinna sig i svårigheter’ och ’ha en 
funktionsnedsättning’. Det finns elever med funktionsnedsättning som klarar sig alldeles utmärkt på 
alla sätt och vis, på samma sätt som det finns elever som av sociala eller andra skäl riskerar att hamna i 
svårigheter relaterade till betygsättning. Kort sagt, arbetet handlar inte om elever med 
funktionsnedsättning i allmänhet, utan om de elever som av olika skäl, däribland en 
funktionsnedsättning, riskerar att missgynnas när det gäller bedömning och betygsättning. 
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Bakgrund 

Begrepp och definitioner 

Undantagsbestämmelsen och pysparagrafen 

Undantagsbestämmelsen är det formella begrepp som avser den bestämmelse som finns i skollagen att 
bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygsättningen i de fall där en elev på grund av 
funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden, trots särskilt stöd, inte kan nå vissa 
delar av kunskapskraven. I dagligt tal och ute i verksamheterna används emellertid ofta begreppet 
pysparagrafen och det talas om att pysa. Det är inte alltid begreppet undantagsbestämmelsen är känt. I 
denna studie har vi därför valt att använda bägge begreppen. Vi använder begreppet 
undantagsbestämmelsen när vi refererar till lagstiftning och pys-paragrafen är det begrepp vi främst 
använder med hänvisning till resultatet. 

Samtliga skolformer som utbildar på grundläggande samt gymnasial nivå omfattas av 
undantagsbestämmelsen. En formulering för respektive skolform finns i skollagen. Då vi har 
genomfört vår undersökning inom ramen för grund- respektive gymnasieskolan presenterar vi här 
respektive skrivningar ur skollagen. 

 

Grundskolan 

Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 §§ bortses från enstaka delar av 
de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 eller 9. 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 kunna nå ett visst kunskapskrav (10 kap, skollagen) 

Gymnasieskolan 

26 § 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 kunna nå ett 
visst kunskapskrav. De kunskapskrav som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förordningar eller 
myndigheters föreskrifter ska dock alltid uppfyllas (15 kap). 

 

Extra anpassningar och särskilt stöd 

I kölvattnet av att styrdokumenten för skolan ändrades 2011 skedde även en förändring i 
bestämmelserna kring särskilt stöd och den 1 juli 2014 tillkom bestämmelsen om extra anpassningar i 
skollagen. Uppdelningen av särskilt stöd i särskilt stöd och extra anpassningar är således ett relativt 
nytt fenomen. Tillkomsten av extra anpassningar kan sägas ha haft två syften, dels att minska den 
administrativa bördan för lärare och dels att öka inkluderingen av elever i behov av särskilt stöd, då 
dessa nu i högre utsträckning skulle få insatser inom ramen för den ordinarie undervisningsgruppen. 

Rådgivaren, verksam vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, berättar att 
handikapporganisationerna uttryckt att de befarade att extra anpassningar skulle kunna medföra att 
elever går miste om högre betyg i de fall där extra anpassningar räcker för att få eleven att nå upp till E 
och att organisationerna menar att det har blivit så som de befarade. 
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I skollagens 3 kapitel regleras bestämmelsen kring extra anpassningar och särskilt stöd: 

 

5 a § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom 
uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt 
framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, 
ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, 
såvida inte annat följer av 8 §. 

8 § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter 
från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att 
det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har 
getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till 
rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara 
tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt 
stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.   

Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. 

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. 

10 § För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda stödet ges 
på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som 
minst ska uppnås. 

 

Om elevers rätt att få en undervisning som ger dem rätt att utvecklas så långt som möjligt säger lagen 
vidare: 

 

 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 till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika 
kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 
funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska 
ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2014:458). (3 kap 3§). 

    

Barnperspektivet 

Barnkonventionen fastslår en rad rättigheter för barn och är att betrakta som en del av de mänskliga 
rättigheterna. Barnets rätt till utbildning och alla barns lika värde samt att beslutsfattare alltid ska ha 
barnets bästa i centrum är bara några få av alla de rättigheter som konventionen omfamnar. 
Barnkonventionen är emellertid ännu ej en del av Sveriges lagstiftning. Under knappt tre år har dock 
en statlig offentlig utredning (SOU 2016:19) genomförts bland annat i syfte att utreda hur väl 
barnperspektivet beaktas utifrån barnkonventionen i föreskrifter och när lagar tillämpas. Under 
utredningens gång har utredningens uppdrag även kommit att omfattas av att ta fram ett förslag om hur 
barnkonventionen kan bli en del av Sveriges lagstiftning. Salamancadeklarationen slår tydligt fast att 
alla barn har rätt till utbildning och att detta innebär att skolan måste utformas så att den kan möta alla 
barns behov av en undervisning som är anpassad utifrån deras individuella behov. Rätten till 
utbildning fastslås således i en rad dokument och utöver skolans styrdokument återfinns rätten till 
utbildning således dels i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (2008), i FN:s 
konvention om barnets rättigheter samt i Salamancadeklarationen. Det finns således redan en rad 
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dokument som styrker barnets rätt, men när Barnkonventionen nu föreslås bli en del av lagstiftningen 
så är det ytterligare en tydlig markering att barnperspektivet är viktigt. 
 
 

Tidigare forskning 

Internationell utblick - Betygsättning och elever i behov av särskilt stöd 

En jämförelse av det svenska systemet med undantagsbestämmelsen i ett internationellt perspektiv är 
inte helt enkelt då läroplaner och andra styrdokument skiljer sig åt. De utmaningar skolan ställs inför i 
mötet med elever som på något sätt avviker är däremot inte unikt. I USA kompliceras bilden 
ytterligare av att styrdokumenten inte är gemensamma för hela landet. Brigham, Berkeley, och Walker 
(2012) menar att det har varit svårt att jämföra resultaten av de standardiserade proven delstater 
emellan trots gemensam rättningsmall. En förändring skedde där olika delstater började utforma 
standardiserade prov utifrån sina respektive läroplaner. Företrädare för elever med 
funktionsnedsättningar noterade dock att deras elevgrupp inte inkluderades i bedömningarna. 
Förändringen kom 1997 med IDEA (Induviduals with Diasbilities Act) som kräver att skolorna 
inkluderar elever med funktionsnedsättningar i bedömningar på lokal och statdelsnivå. Ytterligare krut 
lades på att inkludera alla barn i den lag som är känd som NCLB (No Child Left Behind). Med No 
Child Left Behind skulle inga elever exkluderas från standardproven baserat på funktionsnedsättning, 
däremot noterades att alternativa bedömningar behövdes för vissa grupper. För de elever som trots 
hjälpmedel inte kan bedömas på ett rättvisande sätt skapades tre alternativ. 

Lazarus, Thurlow, Ysseldyke och Edwards (2015) lyfter fram att det redan 2011 kom signaler om att 
överge detta system. De menar att syftet med detta var tydliggöra elevernas kunskaper eller brist på 
kunskaper så att alla elever kunde få det stöd och den hjälp de behövde för att kunna prestera. 

Sammanfattningsvis menar Brigham et.al (2012) att det råder förvirring kring bedömningssystemen 
för elever i behov av särskilt stöd. I hög grad lämnas lärarna att själva förstå och navigera i denna 
djungel av olika bedömningsregler. Lazarus et.al (2015) menar att svårigheterna att hitta ett system för 
bedömning av de kunskaper elever med funktionsnedsättningar har kvarstår.  

Guskey & Jung (2009) belyser det faktum att det saknas riktlinjer för betygssättning av elever som på 
grund av funktionsnedsättning inte kan nå vissa kunskapsmål, de menar vidare att det inte heller finns 
rekommendationer att luta sig emot i betygssättningen. Konsekvensen blir att lärare skapar egna 
adhoc-lösningar för att komma runt problemet.  

Att (be)döma och bli (be)dömd - perspektiv på bedömning och 
betygsättning 

Skolan kan å ena sidan uppfattas som en trög organisation, å andra sidan förvisso ständigt utsatt för 
förändring och idéer om förändring från politiskt håll. En jämförelse med 1820 års skolförordning 
(Andersson 2002, s.153) visar att synen på elever i allmänhet och synen på elever i behov av särskilt 
stöd i synnerhet har förändrats drastiskt. Vi sätter inte längre betyg på elevers egenskaper, men som 
Aneer (2010, s.165) belyser så uppfattar eleven ofta betyget som ett betyg på den egna personen. Även 
Mickwitz (2015) diskuterar detta - de lärare hon intervjuat påpekar att eleverna ofta ser ett betyg på 
kunskaper som ett omdöme om dem som person (s. 195). 
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Fjellström (2002, s. 77) menar att betygen inte enbart riskerar att påverka elevernas självbild utan även 
påverka deras livschanser. Ett godkänt betyg skulle således kunna ge en skjuts i rätt riktning medan ett 
icke godkänt betyg utgör en riskfaktor där konsekvensen kan bli att eleven ger upp.  

Även Mickwitz (2011, s. 123) talar om att ett godkänt betyg förvisso kan vara fel utifrån 
styrdokumentens perspektiv men att det ändå kan vara ett ”rättvist betyg”. Hon menar att de lärare hon 
intervjuat skiljer mellan det rent ”felaktiga” betyget, och det inte-helt-korrekta betyg som lärare ibland 
sätter, väl medvetna om att det kanske inte helt stämmer överens med styrdokumenten. Rätt, rättvist, 
fel, felaktigt? Det beror på med vilka glasögon man ser det. Mickwitz (ibid) problematiserar varför 
lärare inte alltid följer styrdokumenten när det gäller betygsättning. Det är inte enbart styrdokumenten 
som avgör hur skolan agerar utan den komplexa praktiken ställer också krav. Mickwitz lyfter 
dilemmat som uppstår i krocken mellan att följa de uppsatta betygskriterierna samtidigt som elevens 
möjligheter att nå kunskapskraven inte korrelerar. Å ena sidan finns en vilja att göra rätt utifrån 
styrdokumenten, å andra sidan finns en vilja att göra rätt utifrån elevens premisser. Två intentioner 
som inte alltid möts. Mickwitz (ibid) studie visar att en slavisk tillämpning av styrdokumenten inte 
alltid anses vara professionellt: ”Att aldrig förmå lämna ett regelverk i sin professionella praktik kan 
ses som ett tecken på bristande professionalism” (s. 120). Det finns således en uppfattning om att 
läraren i egenskap av professionell också bör kunna fatta beslut utifrån sin professionella särställning. 
Fjellström (2002) drar paralleller till andra professioner där det kan vara aktuellt att göra avsteg ifrån 
reglementet. Han jämför med såväl det juridiska som med det militära området, inte ens där går det 
helt att bortse ifrån det humanistiska perspektivet.  

Emanuelsson (2002) förhåller sig kritisk till det rådande systemet där elever på förhand är dömda till 
misslyckanden ”Egentligen är det ju i betydande grad elevernas förutsättningar som bedöms, oftast 
mycket tidigt under skolgången och för många snarare förutsättningarna än deras faktiska prestationer 
i form av arbetsinsatser och lärande”, (s. 30). Emanuelsson (s. 30-31) menar att bedömningen utgår 
ifrån ett cyniskt system där agnarna ska sållas från vetet. 

Korp (2011) tar stöd av Stiggins (2010) som påvisar de negativa effekter skolmisslyckanden ger och 
hur dessa bidrar till att eleverna får en negativ självbild. 

 

Detta fick dem att börja tvivla på sin förmåga redan från början. Förlusten av självtillit tog ifrån dem den 
känslomässiga buffert som de hade behövt för att våga ta risken att fortsätta försöka. De ständiga 
misslyckandena blev svåra att dölja och blev skamfyllda (Korp, 2011, s. 81). 

 

De framgångsrika eleverna däremot fick bekräftat att de var lyckade och deras tro på sin förmåga fick 
dem att våga ta nästa språng (Korp,  2011, s. 81). Kopplingen mellan självbild och hanterande av 
betyg tas även upp i rapporten Betygens geografi (2015). Där beskrivs två vanliga synsätt på betyg 
inom forskarvärlden. Det ena perspektivet går ut på att betyg alltid fungerar motiverande, oavsett 
mottagare. Enligt det andra perspektivet, också det som finner mest stöd i forskningen, så är frågan 
mer komplex. Elevers erfarenheter av skolan, av bedömning, påverkar hur de påverkas av summativ 
bedömning. 

Berhanu och Gustafsson (2009) resonerar kring möjligheter och fallgropar för en inkluderande skola. 
De lyfter bland annat betygsättning (s. 89-91). Författarna konstaterar att det rådande systemet till viss 
del är motsägelsefullt. En elev ska ses som den unika individ hon är, samtidigt som kraven på att klara 
det alla andra klarar inom samma tid som alla andra, är höga. Bedömning och betygsättning riskerar 
därför, beroende på den lokala skolans praxis, att fungera exkluderande för elever i behov av särskilt 
stöd, om det saknas en medvetenhet om de fallgropar som finns. Författarna pekar på betydelsen av 
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anpassningar i bedömningssituationer som den viktigaste möjligheten att motverka utslagning av de 
elever som riskerar att missgynnas av traditionella bedömningsformer, så som prov. 

Specialpedagogens roll i en skola för alla 

Det är inte självklart vad uttrycket en skola för alla står för. Det är heller inte självklart vad som 
kännetecknar specialpedagogik, eller vad specialpedagogen bör syssla med, vilket bland andra 
Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015) visar i forskningsrapporten Speciella 
yrken? Specialpedagogers och speciallärares arbete och utbildning. En enkätstudie. Författarna menar 
att detta delvis beror på att den specialpedagogiska yrkesrollen tillkommit på politiskt initiativ, som ett 
led i att förändra attityder och värderingar ute i praktiken, och inte främst utifrån konkreta önskemål 
från praktiken. Det gör rollen svårdefinierad. 

Det finns enligt studien en skillnad mellan de förväntningar som specialpedagoger/lärare har kring sitt 
uppdrag, och de faktiska arbetsuppgifter de utför. Framförallt gäller det skolutveckling, där framförallt 
specialpedagogerna har en roll på pappret, men sällan i praktiken. De arbetsuppgifter som tillfaller en 
specialpedagog/lärare är istället beroende av var denne verkar. I grundskolan/gymnasiet beskriver 
författarna specialpedagogen som en ”undervisande mångsysslare” (s. 28) som främst arbetar med 
kvalificerade samtal, dokumentation och arbete med elever, enskilt och i grupp. Författarna hänvisar 
också till studier som visar att skillnaderna mellan de arbetsuppgifter som specialpedagoger/lärare 
utför varierar mer inom länder än mellan länder. 

Skillnader finns dessutom mellan specialpedagogernas syn på skolans syfte, vilken till viss del krockar 
med rådande diskurs kring utbildning. Författarna menar att de specialpedagoger/lärare som deltagit i 
studien, har en annan syn än den typiska på såväl skolans uppdrag, som orsaken till att elever hamnar i 
svårigheter. De företräder en relationell syn (vilket diskuteras mer utförligt i nästa avsnitt), och anser 
vidare att ”skolans främsta uppgift är att bidra till ett likvärdigt och jämlikt samhälle” (s. 17). 

 

Det förefaller således som om specialpedagoger och speciallärare representerar en annan syn på 
utbildning än den nu gällande utbildningspolitiska agendan inom västvärlden med den starka betoningen 
på utbildningens betydelse utifrån ett ekonomiskt perspektiv, betoning på kunskapsmål, mätningar och 
utvärderingar (s. 35). 

 

Den oklarhet som till viss del präglar den specialpedagogiska rollen, präglar också många av de 
retoriska uttryck som ofta förekommer, visar Gadler (2011) i sin avhandling en skola för alla - gäller 
det alla?. Begrepp som en skola för alla, integrering och inkludering har, liksom yrket 
specialpedagogik, utvecklats utifrån politiska visioner. I takt med att skolans roll förändrats, och i takt 
med att samhällets syn på har framförallt begreppet en skola för alla givits olika innebörd. På 1960-
talet infördes obligatorisk grundskola för alla barn, och konsekvensen av visionen om en skola för alla, 
kunde då bli att barn med olika funktionsnedsättningar skickades iväg till institutioner för att få 
utbildning. Synen på en skola för alla med innebörden ’en skola’ för alla, växte sedan fram under 
1980-talet. Begreppet integrering kom, men kritiserades för att föra med sig en tanke att eleven med 
funktionsnedsättning skulle anpassas till de normala - ”normaliseras”, och byttes slutligen ut mot 
begreppet inkludering. Anpassningen kom att handla mer om miljön än individen, och anpassningar är 
inte detsamma som ’specialpedagogiskt stöd’, påpekar Gadler: 

 

Ett flertal elever med rörelsehinder klarar sin skolgång med avseende på kunskapsutveckling och är inte 
med automatik beroende av specialpedagogiskt stöd. Istället kan det, beroende på nedsatt motorisk 



8 
 

förmåga och ibland perceptuella svårigheter, finnas behov av förlängd tid på prov, anpassning av 
läromedel osv. (s. 54). 

  

Men vilken roll bör då specialpedagogen ha? Liksom Göransson et al. (2015) har Von Ahlefeld Nisser 
(2014) studerat hur det specialpedagogiska uppdraget uppfattas, dels av specialpedagoger och 
speciallärare, dels av rektorer. Liksom Göransson et al. (ibid) konstaterar Von Ahlefeld Nisser (ibid) 
att specialpedagogrollen inte är självklar. Hon diskuterar dock också vilken roll som är lämplig för en 
specialpedagog. En av de slutsatser som Von Ahlefeld Nisser (ibid) kommer fram till är dock att det i 
arbetet med inkludering krävs både ett inifrån- och ett utifrånperspektiv. Författaren ser det som en av 
specialpedagogens uppgifter att bidra framförallt med utifrånperspektivet - alltså att vara den som med 
lite distans till en verksamhet kan upptäcka och ifrågasätta invanda mönster och oreflekterade 
sanningar (s. 260).                          

Teoretiska utgångspunkter 

Individuellt/Relationellt synsätt 

Isaksson (2009, s. 39) lyfter det relationella respektive det individuella perspektivet. Han menar att det 
individuella perspektivet har dominerat och fortfarande gör det. ”Ett sådant perspektiv innebär att 
elevers skolsvårigheter ses som ett individuellt problem, det vill säga att skolsvårigheter kan härledas 
till brister eller tillkortakommanden hos individen” (s. 39). Även Hjörne och Säljö (2008, 2013, s. 187) 
menar att det individuella perspektivet dominerar. Förklaringarna till elevers skolsvårigheter söks hos 
eleverna själva, ”eleven är svag, svagt begåvad, är lite dum i huvet, omogen eller skoltrött” (s. 187). 
 Eller ”eleven kan vara trubbig, udda, strulig eller ett trumpet barn” (s. 187). Linikkos (2009) 
avhandling visar att såväl den ordinarie skolan som specialskolan har en idealbild av hur en elev skall 
fungera. När en elev inte passar in i bilden av idealeleven hamnar fokus på det som avviker hos 
eleven. Linikko (2009, s. 32) lyfter fram tre olika specialpedagogiska perspektiv: det kategoriska 
perspektivet som han menar även benämns som kompensatoriskt- eller psykologisk-medicinskt 
paradigm, de andra perspektiv Linikko (2009) lyfter fram är det relationella perspektivet samt 
organisatoriskt paradigm även kallat dilemmaperspektiv. Han menar att det kategoriska perspektivet 
hitintills har varit det mest framträdande synsättet när det gäller det specialpedagogiska området. Om 
det kategoriska perspektivet säger Linikko (2009) ”Detta perspektiv fokuserar på individen och 
individens funktionsnedsättning som orsak till svårigheter” (s. 32). Detta stämmer således väl överens 
med det Isaksson (2009) och Hjörne och Säljö (2008) belyser när de talar om det individuella 
perspektivet där fokus hamnar på individens svårigheter snarare än det organisatoriska perspektivet. 
Hjörne och Säljö (2008) lyfter en annan intressant aspekt, kopplingen mellan diagnos och 
resurstilldelning. När diagnoser hos elever blir viktiga utifrån perspektivet att få ekonomiskt tillskott 
till skolans budget hamnar fokus på den enskilde individen och de åtgärder han eller hon behöver för 
att nå måluppfyllelse, fokus riskerar då att styras mot ett individuellt eller med andra ord ett 
kategoriskt perspektiv. Även Isaksson (2009) belyser kopplingen mellan diagnos och resurstilldelning 
i skolan, något som vidare reflekteras i ett i huvudsak individuellt perspektiv i åtgärdsprogrammen där 
det relationella perspektivet oftast saknas.  
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Gränsobjekt 

Begreppet gränsobjekt kommer från början från socialantropologin, och myntades av forskarna Susan 
Leigh Star och James R. Griesemer i slutet av 1980-talet. De studerade kartor, vilka de benämnde som 
gränsobjekt. Sedan dess har begreppet utvecklats och använts inom flera olika discipliner, vilket Star 
(2010) diskuterar i artikeln This is not a boundary object - Reflections on the origin of a concept. 

Vad är då ett gränsobjekt? Ett gränsobjekt behöver inte vara ett konkret föremål, som i den 
ursprungliga studien. Snarare menar Star att det är något som människor interagerar med. En 
vetenskaplig teori kan således vara ett gränsobjekt enligt Star (s. 603). En central egenskap hos ett 
gränsobjekt är att det delas av och kan tolkas på olika sätt av olika grupper. I den ursprungliga studien 
undersökte forskarna vilken funktion en karta kunde fylla för olika grupper. Grupperna kunde arbeta 
med och utifrån samma objekt utan att för den sakens skull vara helt överens om dess mening (s. 602). 
Star benämner detta ”tolkningsflexibilitet” (s. 602). Det innebär att ett gränsobjekt är vagt, men att det 
får en mer specifik roll i olika sammanhang för att fylla olika funktioner (s. 604). Objektet är 
tillräckligt vagt för att lösa ett problem för en grupp, och ett annat problem för en annan grupp. Star 
menar att metoden/teorin är mest användbar på organisationsnivå. 

Som bland andra Hultén (2013) redogör för, används begreppet nuförtiden även inom skolforskning, 
framförallt när det gäller forskning kring läroplaner, reformer och policydokument. Anledningen är att 
det ofta är många aktörer inblandade i utformningen av dessa, och att ett gränsobjekt kan fungera som 
ett slags ’kitt’ mellan dessa grupperingar: Det finns tillräckligt mycket tolkningsflexibilitet i ett 
gränsobjekt för att tillfredsställa de olika intressen som finns. Hultén (ibid) har studerat framväxten av 
begreppet arbetsområde i 1960-talets svenska skola, i relation till begreppet gränsobjekt. På 1960-talet 
enades den tidigare grundskolan, och läroverket, till en obligatorisk grundskola. De båda skolformerna 
förde med sig delvis olika syn på hur undervisningen skulle organiseras, särskilt kring 
ämnesintegrering. Vissa förespråkade mer ämnesintegrerat arbete, andra önskade behålla en strikt 
uppdelning mellan de olika skolämnena. Hultén (ibid) menar bland annat att begreppet arbetsområde 
fungerade som en kompromiss kring vilken de olika grupperna kunde enas. Begreppet arbetsområde 
kunde tolkas på olika sätt, och de inblandade behövde inte vara helt överens om dess innebörd. “Ingen 
bråkade någonsin om arbetsområde. Det är faktiskt anmärkningsvärt hur tyst idén introducerades och 
hur lite debatt den gav upphov till.”, konstaterar Hultén (s. 807).  

Begreppet gränsobjekt bidrar alltså till att synliggöra den tolkningsflexibilitet som finns inbyggt i 
något; exempelvis en karta som i den ursprungliga studien, eller en formulering i en läroplan. 
Undantagsbestämmelsen utgör ett gränsobjekt genom att flyta emellan och länka samman olika 
myndigheter, vision och praktik. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att utforska några lärares och specialpedagogers kännedom om och förtrogenhet 
med undantagsbestämmelsen samt deras uppfattningar om densamma. Syftet är vidare att utforska hur 
denna tolkas och tillämpas i ett antal pedagogiska praktiker.  

 

• Vilka uppfattningar har några lärare och specialpedagoger om undantagsbestämmelsen? 

• Vilka uppfattningar om undantagsbestämmelsen möter rådgivaren i det dagliga arbetet? 

• Hur tillämpas undantagsbestämmelsen i ett antal pedagogiska praktiker? 

• Hur tolkar några lärare, specialpedagoger och rådgivare den lagtext och de skrivningar som 

finns om undantagsbestämmelsen? 

• Vilka möjligheter och problem ser några lärare, specialpedagoger och en rådgivare med 

undantagsbestämmelsen? 
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Metod 

Metodval 
Undantagsbestämmelsen skulle kunna studeras på olika sätt. Anledningen till att vi valde en kvalitativ 
metod, var att vi är intresserade av ämnets komplexitet. Vi har genom egen erfarenhet förstått att det 
finns många uppfattningar och tankar kring undantagsbestämmelsen, och det var dessa uppfattningar 
vi ville fånga. 

Deltagare 
Langemar (2008) skriver om urval i kvalitativa studier. I en kvalitativ studie vill forskaren få så rikt 
material som möjligt, för att uppnå ”kvalitativ representativitet” (s. 57). För vår del innebar det att vi 
funderade kring vilka olika uppfattningar kring undantagsbestämmelsen som kunde tänkas finnas ute 
på skolorna. Vi hade som mål att intervjua personer från såväl grundskolans senare årskurser som från 
gymnasiet, liksom gärna någon person från en verksamhet där det är vanligt förekommande att elever 
har funktionsnedsättningar som kan utgöra hinder. Vi tänkte att dessa personer kunde bidra med olika 
perspektiv, vilket var viktigt för vår studie. 

I studien finns en myndighet, två grundskolor och ett gymnasium representerat. En lärare och en 
specialpedagog är verksamma på samma skola (de intervjuades separat). En lärare undervisar i en 
särskild undervisningsgrupp inom grundskolans senare år, en lärare undervisar i årskurs 6. En 
specialpedagog är verksam inom grundskolan (årskurs 6-9), och en är verksam inom gymnasiet. 
Myndigheten är specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och den representeras av en rådgivare 
som arbetat mycket med frågor kring, anpassningar, stöd och undantagsbestämmelsen. 

Langemar (ibid) menar att intervjuer är en bra metod att samla in data men mindre lämpade för 
”ämnen som är starkt förknippade med social önskvärdhet” (s. 68). Det innebär att respondenten på 
grund av ämnet eller relationen till intervjuaren känner sig pressad att svara på ett särskilt vis. Av den 
anledningen har vi exempelvis inte intervjuat personer på vår egen arbetsplats. Istället hörde vi bland 
annat av oss till före detta VFF-platser i sökandet efter respondenter. 

Förberedelse 
Intervjuerna föregicks av att vi utformade tre olika intervjuguider, en för vardera profession. Vi utgick 
från olika teman, och utformade sedan frågor utifrån de olika professionernas uppdrag. 
Intervjuguiderna innehöll även förslag på följdfrågor, och konkretiserade frågor, att använda vid 
behov. 

Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats, bortsett från en intervju där det 
bedömdes bättre med annan plats. Samtliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas. Vid 
intervjuer med lärare och specialpedagoger närvarade en intervjuare, medan bägge närvarade vid 
intervjun med rådgivaren på SPSM. Begreppet semistrukturerade intervjuer är enligt Langemar (2008) 
mycket brett (s. 69), men principen är att forskaren på förhand funderat på och skrivit ned olika ämnen 
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eller frågor som är relevanta för studien, och som bör täckas in under intervjun. Men under själva 
intervjun finns det möjlighet för spontana följdfrågor av relevans för studien. Frågorna behöver heller 
inte ställas i någon särskild ordning, utan kanske utifrån de svar forskaren får. 

Vi använde intervjuguiden som ett stöd i mötet med våra respondenter. Ibland ställde vi frågor i 
ungefär den ordning som de stod i intervjuguiden, ibland slumpade det sig så att samtalet med 
respondenten tog andra vägar. Då använde vi intervjuguiden som ett slags checklista för att se till att vi 
inte missade något. Ibland kom aspekter upp som vi kanske inte tänkt på i förhand, men som ändå var 
mycket relevanta sett till undantagsbestämmelsen. Då fördjupade vi oss även i dessa aspekter, genom 
exempelvis följdfrågor. 

Intervjuerna varierade i längd, mellan 20 minuter och 85 minuter. Vid intervjuer med lärare och 
specialpedagoger hade vi som mål att landa runt 30 minuter, medan intervjun med rådgivaren på 
SPSM fick ta mer i tid i anspråk. 

Bearbetning och analys av data 
Langemar (2008) redogör för tematiskt analys - en arbetsmetod som går ut på att sortera in data i olika 
kategorier. Kategorierna kan vara bestämda i förväg, eller växa fram ur materialet; deduktivt 
respektive induktivt arbetssätt (s. 127-130). Vi började med att var och en för sig markera intressanta 
citat från intervjuerna, vilka vi skrev upp på lappar. Lapparna med citat grupperade vi utifrån likheter 
vi upptäckte, och gav sedan varje grupp ett namn - ett slags titel som på ett bra sätt sammanfattade de 
olika citaten. På så vis växte sakta några olika teman fram. Vi diskuterade också beröringspunkter 
mellan dessa teman - kanske kunde två teman slås ihop till ett? Ett enklare sätt att beskriva detta är 
med Langemars metafor, att ”koka sås” (s. 93). De teman som växte fram i takt med att intressanta 
citat valdes ut, återkommer i resultatdelen.  

Studiens validitet och generaliserbarhet 
”Givetvis är det ofta av största intresse att veta hur utbredd till exempel en uppfattning är, men detta 
besvaras inte i kvalitativa studier”, skriver Langemar (2008, s. 111). Det innebär att vår studie säger 
något om några av de många uppfattningar om undantagsbestämmelsen som finns, men inget om 
huruvida dessa uppfattningar är representativa för lärare och specialpedagoger i allmänhet. Det är 
heller inte syftet med en kvalitativ studie att generalisera på det sättet. Inom en kvalitativ studie är det 
istället viktigt att täcka in alla de variationer av tankar och resonemang som kan tänkas finnas kring ett 
ämne. Det gör forskaren genom att välja metoder där hon kan få syn på olika tänkbara variationer, och 
genom att finna deltagare som kan tänkas ha olika erfarenheter och uppfattningar kring något. Detta 
ger studien validitet och kvalitativ generaliserbarhet, påpekar Langemar (ibid). 

Genom att välja respondenter med olika erfarenheter hoppades vi på att upptäcka en viss variation av 
tankar och resonemang. Med fem genomförda intervjuer kunde vi inte fånga in alla de uppfattningar 
och resonemang kring undantagsbestämmelsen som finns. Däremot har de respondenter vi intervjuat 
alla bidragit med olika perspektiv. Rådgivaren på SPSM bidrog också med sitt intryck av de 
uppfattningar som är vanligt förekommande på skolorna - då han regelbundet kommer i kontakt med 
betygsättande lärare från vitt skilda skolor kan hans insikter om kunskapsläget om 
undantagsbestämmelsen sägas vara mycket god. 
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Forskningsetiska aspekter 
I samband med forskning har studenten/forskaren att förhålla sig till några grundläggande principer 
gentemot deltagarna. Det handlar om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. I samband med att vi kontaktade presumtiva respondenter skickade vi också med ett 
missivbrev_, där studiens syfte förklarades, vilket är i linje med informationskravet. I samband med 
intervjuerna informerades respondenterna om hur informationen från de transkriberade intervjuerna 
skulle användas, enligt nyttjandekravet. De fick veta att transkriptioner åtminstone skulle läsas av den 
andra studenten, men kanske också av opponent, handledare och examinator. De informerades också 
om att de skulle vara anonyma i uppsatsen, i linje med konfidentialitetskravet.  Samtyckeskravet 
handlar om att deltagande ska vara frivilligt, vilket inte enbart innebär att deltagaren ”sagt ja”, utan att 
denne ‘sagt ja’ av godtagbara skäl, det vill säga inte exempelvis känt sig pressad att delta. Samtliga 
respondenter i vår studie uttryckte ett uppriktigt stort intresse för undantagsbestämmelsen, och talade 
om intervjuerna i termer som ”mycket spännande”, vilket indikerar verkligt frivilligt deltagande. 

Langemar (2008) skriver att det är viktigt att respektera respondenten (s. 155). Det kan exempelvis 
tolkas som att förhålla sig ödmjuk inför respondenternas svar. En intervju om cirka 30 minuter ger viss 
inblick i hur respondenten tänker och resonerar, men det är viktigt att inte dra alltför långtgående 
slutsatser, då samtliga respondenter är verksamma i komplexa sammanhang som vi bara fått en kort 
inblick i. Det handlar alltså om att förhålla sig ödmjuk inför det faktum att en intervju inte ger en 
komplett bild av någons tankar, men också om att i tolkningen av deras svar komma ihåg de komplexa 
krav som de dagligen möter i sin profession. 

Av forskningsetiska skäl har vi inte enbart ändrat namn på respondenter, skolor och personer i 
respondenternas svar. Även vissa omständigheter som skulle kunna identifiera en person har skrivits 
om utan att innebörden gått förlorad. 
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Resultat 
Vi har valt att låta det insamlade materialet styra resultatredovisningen och presenterar därför 
resultatet tematiskt. De teman som ligger till grund för detta avsnitt växte fram under analysen av 
insamlad data, vilket beskrivs mer i metodavsnittet.  

Första temat är uppfattningar om undantagsbestämmelsen och syftet med denna. Detta tema handlar 
om hur respondenterna ser på undantagsbestämmelsen, och kan framförallt knytas till 
frågeställningarna ”Vilka uppfattningar har några lärare, specialpedagoger och en rådgivare om 
undantagsbestämmelsen?” samt ”Vilka möjligheter och problem ser några lärare, specialpedagoger 
och en rådgivare med undantagsbestämmelsen?” Underrubrikerna som växte fram är det 
organisatoriska perspektivet samt elevens bästa.  

Det andra temat är Pysen i praktiken. Under denna rubrik presenteras det praktiska arbetet med 
undantagsbestämmelsen. Detta kan framförallt kopplas till frågeställningen ”Hur tillämpas 
undantagsbestämmelsen i några praktiker?”. Underrubrikerna som växte fram är när används pysen 
samt pysa eller göra annorlunda.  

Det sista temat har namnet Styrdokument möter verklighet – att tolka styrdokument och skrivningar. 
Detta kan framförallt kopplas till frågeställningarna ”Hur tolkar några lärare, specialpedagoger och en 
rådgivare den lagtext och de skrivningar som finns om undantagsbestämmelsen?”. Underrubrikerna 
som växte fram är Om det ‘direkta hindret’ och andra formuleringar i lagen, Självklara och mindre 
självklara fall samt enkla och problematiserande svar.  

Frågeställningen ”Vilka uppfattningar om undantagsbestämmelsen möter rådgivaren i det dagliga 
arbetet?” tas upp under flera rubriker, bland annat i avsnittet pysa eller göra annorlunda.  

 

Uppfattningar om undantagsbestämmelsen och 
syftet med denna 
Här presenterar vi vad respondenterna tänker kring undantagsbestämmelsen? Vad är syftet med den 
och vad är inte syftet med den? 

Det organisatoriska perspektivet 

 

Alltså, om man har kunskapskrav i stilen med simkunnighetskrav och har sagt att det här datumet den här 
tiden ska man kunna exakt det här och…    

         

Vi intervjuar en rådgivare på SPSM - specialpedagogiska skolmyndigheten - och undrar, skulle han 
kunna tänka sig en skollag utan undantagsbestämmelsen? Rådgivaren relaterar detta till utformningen 
av läroplanen med dess formuleringar och kunskapskrav och menar att det inte skulle vara möjligt. 
”Då skulle man behöva göra om skolsystemet”, menar han. Det är inte rimligt att kräva att alla elever 
ska nå samma kunskapskrav på samma tid. Det beror på kunskapskravets utformning och individens 
förutsättningar. En syn som även delas av Magdalena, som på frågan om hon kan se en skola utan pys, 
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svarar ”Nej, så funkar inte jag. Jag tycker att det måste finnas en flexibilitet i bedömningen beroende 
på vem man möter, vad man har för elev framför sig.” Rådgivaren drar även paralleller till begreppet 
‘total inclusion’, vilket bland annat används i vissa kanadensiska delstater. Där går barn med 
utvecklingsstörning integrerat i ‘vanlig’ klass, men detta har enligt rådgivaren utmanat det traditionella 
tänket kring betygsättning, där alla ska uppnå samma sak på samma tid: 

 

Jag skulle tycka att det var lite tilltalande om man hade ett liksom att man jobbade på…och tillsammans. 
När man utformar det så…när man har mera…alltså omfattande som exemplet med den här Shakespeare 
grejen i Kanada och där har man det man kallar total inclusion i en del delstater. Där har man inte 
särskola heller. Utan där lär man sig allt man någonsin kan tillsammans med sin åldersgrupp. Och där går 
barn med utvecklingsstörning ihop med barn utan utvecklingsstörning. Men dom kan ju inte ha samma 
kunskapskrav per tid. Det går ju inte då va. 

 
Utan att djupare gå in på det kanadensiska betygssystemet talar rådgivaren här om vikten av att ha ett 
pragmatiskt förhållningssätt. Om en person är förlamad så kan personen aldrig lära sig att hoppa 
jämfota. Vad gör du då om det finns ett kunskapskrav som säger att eleven måste kunna göra det? 
Rådgivaren menar att läraren antingen behöver anpassa, göra annorlunda, eller ta bort de moment som 
eleven inte kan göra. I exemplet med Shakespeare visar rådgivaren en bild där en elev med hjälp av 
bilder hade illustrerat berättelsen och på så vis visat sin förståelse och sina kunskaper om Romeo och 
Julia.  

 

Elevens bästa 

 
Men man får göra det, ja men...eh...i och med att man får så vill man ju göra det för man vill ju göra det 
så bra som möjligt för eleven och KAN inte eleven så TACK gode Gud att man får. 

 

Så svarar specialpedagogen Kate på en fråga om lagstiftningen kring undantagsbestämmelsen. I lagen 
står att man “får” tillämpa undantagsbestämmelsen, och vi undrar hur respondenterna tolkar ordet 
“får”. Är det samma sak som ‘bör’ eller ‘ska’? Citatet illustrerar två centrala aspekter kring 
undantagsbestämmelsen. För det första är det inte alltid självklart hur lagtext och rekommendationer 
ska tolkas, även om många kanske skulle önska det. För det andra uttrycker alla respondenter en 
önskan om att just “göra det så bra som möjligt för eleven,” som Kate uttrycker det. 

Just elevens bästa, är själva kärnan när det gäller undantagsbestämmelsen, menar den rådgivare på 
SPSM som vi intervjuar. Han betonar att ”skollagen talar om att uppväga skillnader” och återkommer 
ofta till vikten av att tolka undantagsbestämmelsen i relation till övriga skrivelser i styrdokumenten. 
Undantagsbestämmelsen är som fenomen inte väsensskilt från skollagen i övrigt, den är en del utav 
densamma. 

 

Ja, jag tycker att man ska kombinera pysparagrafen med skollagens första kapitel, tionde paragraf: allting 
vi gör ska vara till barnets bästa. Pysparagrafen. Det ska vara för elevens bästa, det ska undanröja 
konsekvenserna av funktionsnedsättningen. Så de hör ihop. Skollagen hör ihop, det är ju liksom en bok. 

 



16 
 

Det handlar alltså inte om “skolans bästa”, påpekar rådgivaren, apropå skolverkets rekommendation 
att enbart tillämpa undantagsbestämmelsen i de fall då inte ens särskilt stöd skulle hjälpa. ”Alltså, 
’dyslektikerna måste vi pysa allt för…vi tar bort läs och skriv för dom eftersom vi inte har köpt några 
apparater.’” Elevens bästa handlar också om att få lära sig saker och utvecklas. “Man var ju livrädd att 
folk skulle börja pysa från start utan att ens försöka,” förklarar rådgivaren. Han betonar också att 
undantagsbestämmelsen inte innebär att undervisning får tas bort, då det skulle innebära att elevens 
möjlighet att utveckla dessa delar av undervisningen skulle tas bort. Josefin, lärare i årskurs 6, är inne 
på samma linje. Hon tycker å ena sidan att skolverkets rekommendation, som nämns ovan, låter lite 
hård, å andra sidan anser hon att det är bra att “man provat allt som står i ens makt. För, för det, 
utbildning går väl ändå ut på att försöka lära elever liksom att nå så långt det är möjligt.” Selma, 
specialpedagog på grundskolan, berättar att det händer att föräldrar hör av sig och vill att skolan ska 
’pysa’. Men utifrån elevens bästa kan man inte ’pysa’ enbart för att slippa “möda”, som Selma 
uttrycker det. 

 

Men jag tycker att det är väldigt otydligt, så jag tänker att trots att man har dåligt arbetsminne så kan man 
ju faktiskt lära sig. Men där har ju föräldrarna kanske en inställning, att det kräver för mycket möda. Men 
att skolan tycker, att det går att lära sig. Vi kan, med olika minnesstrategier lära oss saker och ting. Man 
kanske kan ha en tankekarta, man kanske kan ha vissa ord förberedda. Då kommer man ju runt det. Men 
det är inte tydligt. 

 

Även Kate har blivit kontaktad av föräldrar som velat att skolan ska pysa. Hon berättar om ett tillfälle 
där en mamma försökt påverka skolan att sätta ett högre betyg med hänvisning till 
funktionsnedsättning. 

 

[…] så skriver hon ni vet väl om pysparagrafen? Ni vet väl om pysparagrafen? Ni vet väl om 
pysparagrafen? Och jag vet inte hur många gånger jag har förklarat för henne, att pysparagrafen är inte 
där, man kan inte få ett A för att han har dyslexi men gör en uppgift på C-nivå. 

 

Kate menar att allt inte går att pysa, kunskapen måste finnas. Det går inte att pysa bort ett helt ämne 
eller att pysa sig till det högsta betyget om eleven överhuvudtaget inte presterar på A-nivå. Det vill 
säga det är inte möjligt att undanta samtliga kunskapskrav för exempelvis betyget A genom att hänvisa 
till en funktionsnedsättning.  

Pysen i praktiken  
“Det måste finnas en kunskap som är likvärdig. Inte likadan, men likvärdig.” 

Citatet kommer från rådgivaren som menar att eleven förvisso måste ha kunskaper i ett ämne för att 
kunna uppnå ett godkänt betyg, men att dessa kunskaper inte behöver, eller ens kan, se likadana ut för 
alla elever. Inte heller kan de alltid redovisas på samma sätt. I samband med detta talar rådgivaren 
också mycket om att ‘göra annorlunda’, vilket inte är inte samma sak som att pysa. Men var går då 
gränsen mellan att pysa och att ‘göra annorlunda’? Och hur tillämpas vanligen 
undantagsbestämmelsen på de skolor vi besökt? Här presenterar vi hur respondenterna talar om det 
vardagliga arbetet med undantagsbestämmelsen och relaterade frågor. 
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När används pysen? 

Årskurs 6 eller årskurs 9? 

Det här året arbetar Josefin med elever i årskurs 6 och hon uttrycker frustration över att, som hon 
uppfattat det, inte få använda sig av pys förrän i år 9, hon undrar varför det är på det sättet. Hon 
berättar att hon önskar sig mer kunskap om undantagsbestämmelsen och dess tillämpning. “Man 
kanske skulle vilja ha mer information, men i och med att det bara är årskurs nio så blir det typ, aa 
egentligen var tredje eller var fjärde år man använder sig utav den” Josefin har hög tillit till 
specialpedagogens kunskaper om undantagsbestämmelsen och litar följaktligen på den information 
hon har fått av denna. Hon berättar vidare att hon fått samma direktiv på en annan grundskola där hon 
arbetat för några år sedan samt att man på bägge skolorna har skrivit in i elevens avgångsbetyg att 
undantagsbestämmelsen har tillämpats. Specialpedagogen Kate är däremot av en annan uppfattning. 
liksom Magdalena. 

 
Rådgivaren menar att skolan bryter mot skollagen om den bara tillämpar undantagsbestämmelsen på 
slutbetyget i årskurs 9. “Det finns en annan missuppfattning som inte är särskilt ovanlig och det är att 
man får pysa i sexan men inte i sjuan och åttan, men i nian”. Däremot menar han att man till 
skolledarens försvar skulle kunna säga att det kan vara svårt att veta vilka kunskapskrav eleven i 
slutändan inte kommer att kunna nå på grund av sin funktionsnedsättning. Han betonar dock att pys 
absolut är tillämpbart på terminsbetyg, men eftersom skollagen nämner årskurs sex och nio, men inte 
årskurs sju och åtta, i lagtexten uppstår dessa missförstånd.   

 
Vid betygsättning eller under läsårets gång? 

Det är inte alltid så att respondenterna enbart använder undantagsbestämmelsen i samband med 
betygsättning. Specialpedagogen Kate berättar hur de under läsårets gång valt att plocka bort ett 
moment från en ämnesplan, i syfte att skapa en hanterbar studiesituation för en synskadad elev, som 
ännu inte helt och hållet behärskar de hjälpmedel som finns: 

 

Det har varit en sådan process för honom att lära sig göra det här, så vi har bestämt...att då dessutom hitta 
egna källor...så då tänkte jag att vi pysar det i år 

Lärarna har hjälpt honom hitta källorna redan i uppgiften. Det är ju fel jämfört med hur skolverket 
säger...för de vill ju inte att man ska pysa under läsåret. 

 

Magdalena resonerar på ett liknande sätt. Hon undervisar i en särskild undervisningsgrupp, där 
eleverna bland annat läser med långsam studietakt. Hon berättar, hur hon tillsammans med sin chef, 
bantat kursplanen i matematik. 

 

Därför att det är för mycket och dom hinner inte lära sig allting, dom kan inte ta in så mycket. Då har vi 
tillsammans kommit överens om två olika områden som man kan ta bort, och så fokuserar vi mest på den 
vardagsnära matematiken som ett baspaket. Och då kan vi hänvisa till pysparagrafen i det fallet. 

 

Ur Magdalenas perspektiv är undantagsbestämmelsen ett sätt att skapa en hanterbar vardag för 
eleverna. Kursplanen är omfattande, och Magdalena uttrycker att hon tack vare 
undantagsbestämmelsen kan skapa en rimlig studiesituation där eleverna ges förutsättningar att lyckas 
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med sina studier. På frågan om hon beaktar undantagsbestämmelsen vid slutbetyget i nian eller även i 
samband med terminsbetyg, så påpekar hon att, “det gör jag, och egentligen hela tiden i min 
bedömning. Därför att om jag skulle ta med alla kunskapskraven så skulle det bli övermäktigt”. 

 

Göra annorlunda eller pysa? 

Specialpedagogen Selma berättar om hur hon tänker kring undantagsbestämmelsen, och resonerar 
kring hur de arbetar på skolan för att elever ska lyckas. Selma talar om hur de försöker skapa 
förutsättningar, och drar paralleller till de ramper som finns istället för trappor. Tänker Selma att 
rampen är undantagsbestämmelsen då, undrar intervjuaren: 

 

I: Tänker du att pysen är rampen då? 

S: Nä,nä, det är det faktiskt inte, det var ett dåligt exempel. För att då ska man ju inte använda pysen...Ja, 
om rampen finns, då behöver man ju ingen pys. 

 

Citatet får illustrera den skillnad som finns mellan att ’pysa’ och att ’göra annorlunda’. I bägge fall 
handlar det om att en elev ska få minst betyget E. Men medan ’pysa’ handlar om att bortse från 
enstaka delar av kunskapskrav vid betygsättning, så handlar “göra annorlunda” mer om tolkningen av 
kunskapskrav, till viss del övriga styrdokument, och huruvida det är nödvändigt att pysa. Denna 
skillnad lyfter rådgivaren på SPSM ofta och även övriga respondenter berör frågan på olika sätt. 
Rådgivaren påpekar att “det går inte att kräva att alla elever ska göra på samma sätt, 
bedömningsformerna kommer se olika ut beroende på den enskilde elevens behov och 
förutsättningar.” Han exemplifierar och tar då cp-skadade barn som saknar talförmåga som exempel på 
att göra annorlunda. Han berättar hur de med hjälp av en så kallad blisskarta1_ kan kommunicera och 
menar att det är att likställa med muntlig framställning: 

 

Vem tror att kunskapskravet handlar om oral motorik? Ska ett barn med stamning inte heller kunna bli 
godkänd? Det är ju rena, alltså det är ju så dumt. Stephen Hawking skulle inte bli godkänd i svensk 
grundskola kan jag tala om, hos en del lärare. Han säger det ju inte själv. 

 

Specialpedagogen Kate lyfter ett liknande exempel där de dock valt att tillämpa 
undantagsbestämmelsen. Det handlar om en elev som tack vare “pys” kom in på en högre utbildning 
vilken senare ledde till en mycket framgångsrik karriär. Eleven hade en talstörning som inverkade så 
kraftigt på elevens självkänsla att hon inte klarade av att genomföra några muntliga framställningar, 
den muntliga delen bortsåg man därför från vid betygsättningen. Däremot visade eleven sina 
kunskaper skriftligt, exempelvis genom att skriva ett tal istället för att framföra det muntligt. 

Ytterligare ett exempel på att göra annorlunda lyfts av rådgivaren. Genom att samarbeta mer kring 
bedömning och betygsättning behöver man inte hamna i ett pysande, menar han och påpekar att “om 
då du har hört eleven beskriva och jag aldrig har hört det då är det bättre att du bedömer. Just det. Jag 
menar jag tycker man ska ha den inställningen hela tiden.” 

                                                        
1 En blisskarta är ett kommunikationshjälpmedel som består av symboler, bland annat grammatiska 

sådana.  
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Rådgivaren kommenterar även begreppet centralt innehåll och kunskapskrav: “och centrala innehållet 
vill man pysa och så, så det är liksom rätt mycket förvirring kring eller en stark förhoppning, för det 
skulle lösa ett problem. Man når inte tycker man, kunskapskravet med eleven…” Utöver en önskan 
om att finna en lösning på ett problem illustrerar citatet dels komplexiteten i ett betygsystem och dels 
hur olika människor kan tolka ett regelsystem. Just detta med tolkning återkommer flera gånger under 
vårt samtal.  

Styrdokument möter verklighet - att tolka 
styrdokument och skrivningar 
 

I: Skolverket påpekar också att det ska vara omöjligt för eleven att nå kunskapskravet oavsett i vilka 
former och i vilken omfattning det särskilda stödet ges för att läraren ska få använda sig av bestämmelsen. 
Hur tänker du kring detta? 

K: Ska det vara omöjligt? 

 

Citatet ovan illustrerar en verklighet där lite tid finns att sätta sig in i de lagtexter som reglerar skolans 
verksamhet. Här presenterar vi hur våra respondenter tänker kring just de formuleringarna som finns i 
skollagen samt i skolverkets skrivningar rörande undantagsbestämmelsen.  

Om det ‘direkta hindret’ och andra formuleringar i lagen 

Undantagsbestämmelsen finns som en utväg när en funktionsnedsättning eller annat personligt 
förhållande som inte är av tillfällig natur innebär ett “direkt hinder” för eleven att nå enstaka delar av 
kunskapskraven. Men hur resonerar respondenterna kring detta ‘direkta hinder’? En dokumenterad 
funktionsnedsättning kanske är lättare att förhålla sig till? Men vad innebär ”andra personliga 
förhållanden” för dem? Och enstaka - hur ska man tolka det? 

 
Enstaka delar av kunskapskrav 

När betyg och bedömning kommer på tal är likvärdigheten ofta central, på samhällsnivå diskuteras 
frågan frekvent och det talas om exempelvis central rättning av nationella prov. Att få till en likvärdig 
och rättvis bedömning ses som viktigt. Hur mycket får då läraren bortse ifrån vid betygsättningen i de 
fall då undantagsbestämmelsen är tillämpbar? Rådgivaren poängterar att enstaka dels är ”pluralformen 
av en”, men även att det handlar om enstaka i varje ämne “minst två bör det ju vara”. 

Under intervjuerna med de olika respondenterna framkommer det emellertid att uppfattningen om vad 
enstaka kunskapskrav innebär skiljer sig åt. Specialpedagogen Selma ger ingen exakt siffra på hur 
mycket som kan undantas utan resonerar istället kring hur skolan kan tänka och att skolan försöker 
undanröja hinder. Selma menar vidare att läroplanen är luddig och fylld av värdeord men att enstaka 
inte handlar om att ta bort allt. Även Magdalena uttrycker att det finns en otydlighet men på en direkt 
fråga om vad enstaka delar betyder svarar hon: 

 

Då vet jag att man...vissa tycker två. Andra kan tycka fem. Det beror ju på också vad det är för ämne, hur 
många kunskapskrav det finns inom det ämnet. Men enstaka, jag tänker att det är två-tre-fyra så. I min värld 
är det några få men kanske inte bara två. 
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Kate berättar att hon har tolkat det som högst två eller tre kunskapskrav, men hon förtydligar att det 
kan omfatta samtliga kunskapskrav på något sätt “om jag är stum då kommer jag ju inte kunna göra 
det då måste man ta bort det på alla, men det är ju bara muntliga, alltså det de inte kan måste man ju ta 
bort. Oberoende”. Josefin talar utifrån förmågor, tala, lyssna, skriva och läsa men även kring att kunna 
reflektera och resonera, vilka är värdeord som återkommer i olika ämnen. Under vårt samtal uttrycker 
Josefin att det handlar om ett eller två kunskapskrav. 

 
Funktionsnedsättning, lärmiljö och ‘direkta hinder’ 

När det gäller vad ett direkt hinder är så framkommer olika resonemang. Specialpedagogen Selma 
menar att mer synliga hinder inte ger upphov till lika mycket debatt som mer osynliga hinder och 
menar att “Det är ju mycket lättare när det gäller fysiska handikapp. Alla förstår att om man inte kan 
gå, man har inga ben, då kan man ju inte sätta betyg på det.” I samband med detta tar Selma också upp 
en utmaning som skolan har att hantera, “Dom som har intellektuella nedsättningar, men som inte 
tillhör grundsärskolan.” Även specialpedagogen Kate berör indirekt denna distinktion mellan ’synligt 
och osynligt’ i talet om en elev som haft svårt att tala inför andra människor, när hon poängterar att 
“[…] hon hade faktiskt inte något fysiskt hinder att prata.” 

Rådgivaren vidgar perspektivet ytterligare. Ett direkt hinder för att uppnå ett kunskapskrav, menar 
han, kan inte alltid enbart härledas till själva funktionsnedsättningen, utan är något som kan ha växt 
fram på grund av bristande stöd. Bristen av särskilt stöd är å ena sidan inte ett skäl att pysa, å andra 
sidan kan en funktionsnedsättning i kombination med bristen på särskilt stöd under en längre tid, 
kanske under flera år, resultera i att ett hinder uppstår, menar rådgivaren: “Man kanske missade ett 
språktåg eller så”. Konsekvenserna för eleven kan då bli så stora att hon riskerar att bli underkänd på 
grund av att hon inte har fått det särskilda stöd som hade behövts. Ett direkt hinder kan då sägas ha 
uppkommit, men inte enbart på grund av funktionsnedsättningen. Men på en annan skola hade eleven 
kanske fått det stöd som behövdes och då hade inget hinder uppstått, eleven skulle då getts möjlighet 
att nå ett godkänt betyg utan pysande, påtalar rådgivaren.  

Vidare kan ett direkt hinder, enligt rådgivaren också kopplas till kunskap om pedagogiska verktyg, 
särskilt verktyg som underlättar för elever med funktionsnedsättning. Han illustrerar sina tankar med 
ett resonemang kring AKK - alternativ, kompletterande kommunikation “Har man använt tecken som 
AKK i undervisningen så hade dom hängt med, men det var ingen som kunde tecken så de gjorde inte 
det.” Ett direkt hinder har här uppstått i mötet mellan funktionsnedsättning och lärmiljö. Elevens 
funktionsnedsättning innebär svårigheter med kommunikation, men med hjälp av AKK kan man 
komma runt detta.  

 

Ja, jaa och sedan får man använda andra metoder på något vis, jazza emellan och kolla, jag tror ju kring 
språkstörning att man använder AKK för lite, jag tror att man använder grafisk AKK för lite. Man skulle 
kommunicera med bilder man skulle ha text med bilder för att då skulle man få ett helt annat utfall.  

 

Om ingen på skolan däremot känner till detta verktyg, så kommer det inte eleven till nytta. Som en 
konsekvens av detta blir elevens funktionsnedsättning ett direkt hinder, i alla fall tillfälligt. Rådgivaren 
fortsätter med att påpeka att, “det är undervisningen som ska ge förutsättningar...vi måste våga prata 
om funktionshindrande undervisning” menar han. Varpå frågan ställdes om det även går att tala om 
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funktionshindrande organisation, något som bekräftades av rådgivaren som sedan återkom till att tala 
om den aspekten.  

Rådgivaren fortsätter med att berätta om en elev som inte hade talat. En av elevens lärare hade dock 
gått en blisskurs hos honom på SPSM, och börjat fundera över om bliss kunde vara ett alternativ för 
eleven och testade. Efter 4-5 månader utvecklades talat språk hos eleven och när Skolinspektionen 
kom till skolan så kunde barnet guida runt inspektörerna. 

 

Alltså man måste ju göra det som går. Man ska inte låta bli att göra det som går helt enkelt. Men det är 
klart, hon hade väl tur att hon hittade en lärare som ville göra det som hjälpte henne då och hade hon haft 
otur hade hon hamnat i ett pysande. 

 
Återigen påpekar rådgivaren hur bristande kunskaper om metoder och tillvägagångssätt kan utgöra ett 
direkt hinder för att kunna nå fram till en elev efter dennes förutsättningar. Men det kan också 
illustrera hur brister i den organisatoriska konstruktionen i en skola kan utgöra ett hinder. Att pröva 
nya vägar, nya metoder kräver tid och rum för reflektion. 

 
Andra ’personliga tillfällen’, lärmiljö och ‘direkta hinder’ 

Under samtalet berättar specialpedagogen Kate om en situation där skolan hade valt att inte tillämpa 
undantagsbestämmelsen, det handlar om en elev som på grund av tidigare omfattande mobbning har 
utvecklat en stark talängslan. Kate menar att eleven inte har några fysiska hinder att tala, men att 
rädslan inför muntlig framställning är så svår att den utgör ett direkt hinder. Men är det varaktigt? Kate 
lyfter fram en omständighet som är ny för eleven. Nu på gymnasiet är eleven inte längre utsatt för 
mobbning och hon har fått vänner, tidigare har hon aldrig haft några vänner. Den sociala situationen 
har således förändrats rejält jämfört med hur det varit i grundskolan. Anpassningar har gjorts på olika 
sätt, skolan har ordnat så att eleven getts möjlighet att genomföra muntliga uppgifter enskilt med 
läraren eller att spela in muntliga uppgifter. Trots olika försök till anpassningar har eleven inte lyckats. 
Skolan har ändå valt att inte pysa, något som fått stöd av psykologen som tror att elevens talängslan 
kommer att ge med sig. Kate beskriver hur situationen sakta men säkert förbättras för eleven. Nu 
under elevens sista år på skolan skulle eleven skriva ett stort arbete om ett ovanligt ämne, hon 
lyckades hitta ett framstående universitet som ägnade sig åt det område hon valt. 

 

Hon mailade dem till slut och jag läste igenom allting innan hon vågade skicka det och sen så vågade hon 
skicka det och så fick hon svar en vecka senare. Och så världens uppsats om hur hon skulle jobba med 
det. Och sen så fyra veckor senare så skrev han att jag kommer att komma till Sverige, vill du träffa mig? 

 

Kate beskriver hur oron och talfobin släppt allt mer i takt med framstegen och att skolan räknar med 
att eleven skall kunna vända sitt F i Svenska under sitt sista år. Hon menar att eleven sannolikt 
kommer att kunna nå ett högre betyg eftersom hon fick möjlighet att utvecklas istället för att direkt bli 
pyst. Om skolan däremot hade trott att eleven aldrig skulle klara av att prata inför grupp hade skolan 
pyst när kursen tog slut. 

Selma får frågan om det finns någon situation där undantagsbestämmelsen har funnits med i tankarna, 
men där skolan landat i att bestämmelsen inte har varit tillämpbar. Hon kommer då in på den 
elevgrupp som brukar kallas för elever med svag teoretisk begåvning. Selma menar att föräldrarna 
hänvisar till att deras barn har utredda inlärningssvårigheter och att pysparagrafen då är tillämpbar. 
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Selma menar emellertid att undantagsbestämmelsen inte per automatik är tillämpbar när elever med 
dessa svårigheter inte når kunskapskraven. Hon menar att det skulle bli alltför många elever som 
omfattas eftersom denna grupp är stor “[…]15 % eller nånting”. 

Varken Magdalena eller Josefin kommer på någon situation där undantagsbestämmelsen har funnits 
med i tankarna men där de sedan har landat i att bestämmelsen inte är tillämpbar. Magdalena menar att 
alla hennes elever har mycket stora svårigheter. Hon beskriver hur detta har renderat i att en del 
kunskapskrav har skalats av på förhand. Josefin å andra sidan resonerar kring att 
undantagsbestämmelsen inte behövs om eleven når alla kunskapskrav. 

 

Självklara och mindre självklara fall 

Skulle särskilt stöd hjälpa? 

“Säg simkunnighet och rörelsehinder och om man är förlamad från halsen och nedåt då är det ju pys 
redan från början till slut.” I rådgivarens exempel här är det ingen tvekan om vad som gäller. Särskilt 
stöd skulle inte kunna hjälpa en förlamad person att återfå sin rörelseförmåga och lära sig att simma. 
Alltså undantagsbestämmelse från början. Det är inte alltid som verkligheten är lika tydlig som 
styrdokumenten. Det är inte alltid lika självklart som vid fallet förlamning och simning att särskilt stöd 
inte skulle hjälpa. Rådgivaren menar att det ofta handlar om en process, där det är viktigt med en 
konstant dialog med alla inblandade. Å ena sidan menar han att det kan finnas skäl för att vara 
restriktiv med tillämpningen av undantagsbestämmelsen: 

 

Ska man pysa en grej som man kommer att fixa till sen? Det känns ju inte, då är det ju inte ett direkt 
hinder utav funktionsnedsättningen. Då kanske man, då kanske man liksom måste säga att du ligger på E-
nivå här tror vi, å det är åtgärdsprogram och vi ska försöka och så här och så hankar man sig fram. 

 

Å andra sidan menar han att det inte alltid finns ett självklart rätt svar: 

 

Men man släpper igenom det till E i alla fall och säger ’vi använder pysparagrafen tillsvidare men vi 
jobbar på med åtgärdsprogrammet…för vi tror att kanske…vi tänker inte ge upp förrän i maj i åk 9 eller 
kanske juni…men tillsvidare’. 

 

Läraren Josefin resonerar på ett likartat sätt när hon påpekar att, “fast jag är ändå i den tron och tänker 
att eleven kanske…”. 

Som tidigare berättats är Skolverkets rekommendation att undantagsbestämmelsen endast är tillämpbar 
när det bedöms att särskilt stöd inte skulle hjälpa. Ska man som skola då tänka sig en idealsituation 
eller det särskilda stöd som är tillgängligt vid tidpunkten på den aktuella skolan, frågar vi rådgivaren. 
Han menar å ena sidan att rekommendationen är tydlig: 

 

Hur e det, alltså jag brukar, hitta på en sån här tumregel till folk, men man har en unge med stora 
svårigheter så kommer rektorn och då säger han såhär: du får gå vilka kurser du vill, du får köpa vilka 
apparater du vill, du får hur mycket läromedel du vill. Skulle du kunna lära den här eleven det här då, 
svarar man då ja på den frågan så gäller inte pysparagrafen. För att det går, alltså om man tror att det går 
skolans ekonomi är alltså inte skäl för en undantagsbestämmelse.   
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Å andra sidan konstaterar han att verkligheten är komplicerad: 

 

Skollagen är ju väldigt trubbig i förhållande till hur verkligheten ser ut, jag menar, i...i tredje kapitlet 
åttonde paragrafen som handlar om åtgärdsprogrammen så står det så här att om utredningen visar att en 
elev är i behov av särskilt stöd så ska den få det...utan det står rektor låter utreda, rektorn konstaterar vad 
som behövs och när man vet vad som behövs så ska eleven ha det. ‘Ja men om det inte räcker till nästa 
elev?’, frågar rektor då, för han har bara fått en viss hög med pengar. Ja, det säger inte skollagen 
någonting om… 

 

Viktigast är att resonera tillsammans, problematisera och vrida och vända på saken, resonerar 
rådgivaren, apropå det särskilda stödet som finns tillgängligt, och det som skulle kunna finnas i en 
ideal värld: 

 

Ja, eh, alltså, jag tror att man i elevhälsoteamet och i sin utredning kring det där barnet som man 
naturligtvis gör i skolan… ska pendla mellan de där två sakerna, som man skulle göra…För man måste 
ändå med sig själva resonera vad man tycker är ett direkt hinder…för skollagen, att skollagen är så hård 
med det där, alltså så tydlig med att…ett direkt hinder…och att man inte har någon sån här 
jämkningsmån, det ju, du kan ju tänka skolor som har jättebra budget och låter massa ungar ha direkta 
hinder. Alltså, ’dyslektikerna måste vi pysa allt för...vi tar bort läs och skriv för dom eftersom vi inte har 
köpt några apparater…’.  

 
Utöver vikten av att resonera, problematisera och vrida och vända ger rådgivaren här uttryck för att 
skolan i en del fall skulle kunna frestas till att inte kosta på särskilt stöd eftersom det skulle kosta för 
mycket, inte för att skolan nödvändigtvis skulle sakna ekonomiska förutsättningar. Att göra 
anpassningar eller ej är dock inte val: Syftestexten, som hör till respektive kursplan klargör att, ”genom 
undervisningen skall eleven ges förutsättningar att kunna”, påpekar rådgivaren.   

Enkla och problematiserande svar  

Lagtexten innebär utrymme för tolkning, och som vi sett så är det inte självklart hur ord som enstaka 
kan tolkas. Frågor kring undantagsbestämmelsen är enligt rådgivaren den “i särklass vanligaste 
frågan”, och många efterfrågar specifika svar, checklistor och lathundar kopplade till olika 
funktionsnedsättningar. Den som ringer SPSM kan dock förvänta sig “problematiserande svar”, 
förklarar han, och berättar vidare hur de som ringer reagerar på dessa problematiserande svar, ”…och 
då när de har frågat oss, när dom har fått svaret så tycker de att det är komplicerat.” 

Den sorts mycket exakta svar och rekommendationer som ibland efterfrågas ser inte rådgivaren som 
en möjlighet, “specifika tror jag borde vara väldigt, så...såhär det här kan du pysa för Asperger, det, 
det tror jag vore en katastrof.“ Tolkning är subjektivt och faktum är, menar rådgivaren, att en situation 
som hanteras med hjälp av undantagsbestämmelsen på en skola, hanteras på ett annat sätt på en annan 
skola. Han drar paralleller till rättssystemet: 

 

Strafflagstiftningen, tingsrätten säger en sak och hovrätten säger en annan för exakt samma brott. Exakt 
samma bevisning. Hur kan den ena döma si och den andra döma så? Jo, det är en värdering, 
myndighetsutövning… 
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Rådgivaren ger även ett problematiserande svar gällande begreppet likvärdighet. Hur många 
kunskapskrav är egentligen enstaka? 

 

Ja, hur blir det då...en skola kanske har sagt två fast grannskolan har sagt att det betyder tre. Åh då säger 
man så här: ‘borde det inte vara lika i hela landet’?...’då blir det inte likvärdigt’ säger man…’Skolverket 
borde bestämma så här…’ Och min invändning mot det här resonemanget är...för det säger man likadant 
med betygssättning… borde inte den vara likvärdig för alla…likadant så här...ja, jag tycker det när 
undervisningen är likvärdig, inte förr. Vem kan påstå att det är rättvist? Om alla fått lika bra lärare hela 
tiden...om undervisningen varit lika bra anpassad för olika elever...hela tiden, för alla barn…det är ingen 
som pratar om fusk- och snällundervisning. Men fusk- och snällbetyg, då jäklar. Det är jättekonstigt. 

 
Rådgivaren problematiserar här den rådande diskursen kring likvärdighet. En diskurs som ofta 
fokuserar på just betyg och betygsättning. Han menar att lärare i Sverige alltid varit lite misstrodda när 
det kommer till just förmågan att sätta betyg. Mer sällan, menar rådgivaren, talas det om icke likvärdig 
undervisning. Däremot talas det ofta om likvärdig betygssättning, eller kanske snarare hur skolan skall 
uppnå en likvärdig betygssättning. Något som således diskuteras utan att relatera detta till en likvärdig 
undervisning.   
 
Samtliga intervjuade efterfrågar fler riktlinjer, i varierande grad. Magdalena menar att det finns ett 
värde i flexibilitet, och en risk med ett alltför stelbent regelverk.  
 
       

...nej...jag tror att det är bättre att man pratar ihop sig i kollegiet, och definierar vad enstaka är...hur 
många det är så...så får man väl ha ett litet spann där det får röra sig inom. Så jag tycker ändå viss 
flexibilitet, annars så tror jag att det blir väl fyrkantigt. Att det kan stå och falla på ett betyg om det 
råkar vara ett fler eller färre på något sätt.  
 
      

Däremot skulle hon önska vissa förtydliganden, särskilt när det gäller lagtexten, gällande andra 
liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur. Det blir svårt med gränsdragningar 
menar Magdalena, och funderar på om exempelvis ätstörningar skulle kunna vara ett sådant 
”personligt förhållande”. 
 
      

Att man skulle kunna specificera lite mer. För vi har haft den diskussionen för ett par år sedan där man 
tolkade det som att det egentligen bara är elever med diagnoser och hemförhållanden ska inte påverka 
för var drar man gränsen? Vad är det som är jobbigt hemma...eller vad det nu stod för 
någonting...”personliga förhållanden”...då kanske nån har en elev med ätstörningar eller skär... Alltså, 
det finns ju allt möjligt. Vad är godtagbart och inte? Jag tror att det också är subjektivt, vad man har för 
uppfattning där. Och det finns risk för glädjebetyg, inflation i betygsättning, hos vissa men hos andra 
inte. Jättesvårt. 
 

 
Det är inte enbart SPSM som förväntas ge svar i frågan. Även specialpedagogen förväntas ge svar, 
vilket bland andra Kate och Josefin berättar om. Josefin har rådgjort med specialpedagogen om 
tillämpningen av undantagsbestämmelsen och tänker också att hon skulle vilja ha “mera tips och trix” 
från specialpedagogen under resans gång, liksom svar på om en elevs svårigheter beror på en 
funktionsnedsättning “så att den aldrig går att träna sig till?” 
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“Svar ja!”, svarar specialpedagogen Kate på frågan om lärare brukar efterfråga stöd kring 
undantagsbestämmelsen. Lärarna vill “veta hur de ska tänka”, berättar Kate. Hon berättar vidare att 
skolans lärare inte tillämpade undantagsbestämmelsen innan hon började arbeta på skolan. Det var en 
kunskap hon förde med sig. Även Selma berättar att lärare efterfrågar hjälp kring 
undantagsbestämmelsen: ”Jo, dom vill ha hjälp att tolka rätt. Är det tillämpligt i det här fallet? Då 
känner jag ju ofta till en del, mer om elevens funktionshinder, än vad dom själva gör, och även vilka 
åtgärder som vi kan se tillbaka på.” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



26 
 

Metoddiskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka undantagsbestämmelsen i några praktiker samt i teorin. Vi 
ville få en djupare förståelse för de tankar och resonemang som förekommer ute i några praktiker, 
fånga ett slags komplexitet. Med tanke på detta var det lämpligt att arbeta utifrån ett kvalitativt 
perspektiv. En mer storskalig enkätstudie hade varit intressant att genomföra, men med tanke på den 
begränsade tid vi haft för projektet, tänkte vi att vi skulle lyckas fånga in fler aspekter med ett 
kvalitativt tillvägagångssätt. Genom semistrukturerade intervjuer gav vi också utrymme för deltagarna, 
vilket bland annat innebar att vi fick information som vi kanske inte ens tänkt på förhand att vi skulle 
få. Studien blev på så vis delvis induktiv - materialet fick styra resultatredovisningen, även om vi 
också hade specificerade frågeställningar på förhand. Ett exempel är aspekten ”pysa eller göra 
annorlunda” - hade vi på förhand fått gissa vilka teman som skulle framträda ur materialet hade vi inte 
gissat på denna aspekt. Med tanke på att vi haft ett begränsat antal deltagare lyckades vi fånga in en 
viss variation. Men studien hade naturligtvis blivit mer täckande om vi haft en större bredd. Det finns 
säkerligen många aspekter av undantagsbestämmelsen som vi inte fått syn på i vår studie. Vi skrev 
tidigare att de deltagare vi haft alla uttryckt intresse för vår studie och undantagsbestämmelsen. Det är 
bra för att det står för verkligt frivilligt deltagande. Men en negativ aspekt är att om det är de med visst 
intresse som ställer upp, så är det på sätt och viss ”de intresserades” tankar och resonemang som vi fått 
med. Det finns säkerligen personal som är negativt inställda till undantagsbestämmelsen, som tycker 
det är ”orättvist” och så vidare, men de har inte deltagit i vår studie. I en större enkätstudie hade även 
dessa röster kunnat ges bättre möjlighet att framträda.  

Den etiska aspekten är något vi haft med oss genom skrivandet. Det har dels handlat om att ge läsaren 
en allsidig bild av respektive respondent, och inte plocka citat ur sitt sammanhang. De har ställt upp 
och delat med sig av sina tankar och kunskaper, och därför är det viktigt att deras deltagande 
behandlas med respekt. Men framförallt handlar det om att vi fått välja bort eller skriva om viss 
information, för att den på ett alltför tydligt sätt kunnat kopplas ihop med en person. Särskilt viktigt 
var detta då vi bad våra deltagare att beskriva exempel från verkligheten, och att de då ofta tog 
exempel med enskilda elever. Elever som på ett indirekt sätt blivit en del av studien, utan sin vetskap. 
När det gäller exempel som skildrar elever har vi som sagt försökt skriva om omständigheterna lite 
grann utan att förlora essensen av det som berättats, men det är ändå inte osannolikt att personer som 
läser uppsatsen skulle kunna identifiera någon av de elever som omnämns. Det har verkligen varit 
svårt att välja bort eller skriva om, eftersom exemplen ofta varit intressanta och illustrativa. Även de 
två deltagare som arbetar på samma skola, kommer att kunna identifiera varandra. När det gäller 
rådgivaren diskuterade vi om vi skulle skriva ut personens namn eller inte. Å ena sidan representerar 
personen en statlig myndighet, och inte sig själv som person. Kanske hade det varit lämpligt att 
använda rådgivarens namn - på samma sätt som man refererar till en författare av en bok? Å andra 
sidan är det kanske inte viktigt vilken rådgivare på SPSM vi intervjuat, utan viktigast är det faktum att 
det är en myndighetsperson. Personen heter nu “rådgivaren”, och skulle eventuellt kunna identifieras, 
då han som rådgivare vid en statlig myndighet med jämna mellanrum förekommer i offentliga 
sammanhang, och då gör uttalanden. Uttalanden som möjligen kan kopplas samman med liknande 
uttalanden i denna text.  

Vi funderade mycket på hur vi skulle ge plats åt rådgivaren i texten. Han bidrog med många 
intressanta infallsvinklar och väckte många intressanta uppslag och frågor hos oss. Det är av den 
anledningen vi valt att ge honom en förhållandevis stor plats. En annan anledning till detta är att han 
var ensam rådgivare, medan såväl lärare som specialpedagoger i texten representeras av två 
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respondenter vardera. Rådgivaren har bidragit med infallsvinklar utifrån sitt arbete, och övriga 
respondenter har bidragit med infallsvinklar från sitt arbete och den vardag de arbetar i.  

I inledningen skrev vi om den ringa forskning som finns på området, den forskning som främst finns 
på området behandlar betyg och bedömning, men inte specifikt undantagsbestämmelsen. Det som 
finns skrivet om undantagsbestämmelsen återfinns i olika examensarbeten, inte i avhandlingar. Vi ser 
därför att detta är ett område där det finns ett tydligt behov av vidare forskning i större skala. 
Forskning på detta område är viktigt ur rättssäkerhetsperspektiv. Betyg och bedömning kommer 
sannolikt aldrig fullt ut komma att bli helt likvärdig, men vår strävan mot likvärdighet får aldrig 
upphöra och där är kunskapen om undantagsbestämmelsen och dess tillämpning en essentiell 
komponent att beakta. Även om det är riskabelt att dra alltför stora slutsatser utifrån detta arbete då 
omfattningen är förhållandevis ringa, bör arbetet ändå i någon mån ge svar på, eller i vart fall belysa 
de uppfattningar som finns om undantagsbestämmelsen och dess praktiska tillämpning ute i 
verksamheterna. Rådgivarens medverkan har dessutom gett möjlighet till en större förståelse för hur 
det ser ut i verksamheterna, då hans erfarenheter inbegriper direktkontakt med många som är i 
betygssättande position och då behöver råd om hur undantagsbestämmelsen kan tillämpas.  
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Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna uppsats har varit att studera tankar och kunskaper om undantagsbestämmelsen, samt 
det praktiska arbetet med densamma. Vi frågade oss vilka uppfattningar kring undantagsbestämmelsen 
som förekommer, och hur lagtexter och rekommendationer tolkas i praktiken. 

Oklarheter i praktiken och på myndighetsnivå 

Vi kan börja med att konstatera att formuleringarna i såväl lag som rekommendationer inbjuder till 
olika tolkningar (på gott och på ont), vilket också våra respondenter återkommer till. Detta ser 
respondenterna som till viss del oundvikligt, och inte nödvändigtvis som något negativt. Dock önskar 
sig flera respondenter förtydliganden och menar att skrivningarna kring undantagsbestämmelsen är 
svårtolkade. Att det finns ett stort behov av kunskap och vägledning när det gäller 
undantagsbestämmelsen och dess tillämpning verifieras också av rådgivarens erfarenheter som menar 
att frågor om att pysa är den utan tvekan mest förekommande fråga som SPSM får.  

 
Vid en närmare granskning av lagar och förordningar går det i fallet med undantagsbestämmelsen att 
urskilja en skillnad i hur lagtexten är formulerad jämfört med hur Skolverket formulerar sig kring 
detsamma. Citaten nedan är hämtade från Skolverkets hemsida, där det första är ett utdrag ur 
skollagen. 

 

Grundskolan 10 kap 

21 § Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 §§ bortses från enstaka 
delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 eller 9. 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 kunna nå ett visst kunskapskrav.  

Undantagsbestämmelsen, även kallad pysparagrafen, är den paragraf i skollagen som behandlar 
möjligheten att vid betygssättningen bortse från enstaka delar av ett kunskapskrav om det finns särskilda 
skäl. Särskilda skäl är när eleven har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden 
som inte är av tillfällig natur och som är ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst 
kunskapskrav. 

 

Den första texten talar om att bortse från enstaka delar av kunskapskrav, den andra texten uttrycker 
sig något annorlunda då det framgår att möjlighet finns att bortse från enstaka delar av ett 
kunskapskrav. Vad är delar av ett kunskapskrav? Och vad avses egentligen med begreppet 
kunskapskrav? Innan frågan om vad delar av kunskapskrav är, samt vad enstaka delar av ett 
kunskapskrav är, kan besvaras måste begreppet kunskapskrav definieras. Är allt som anges för betyget 
E respektive C och A att betrakta som ett kunskapskrav? Med andra ord har skolan endast tre 
kunskapskrav att förhålla sig till i respektive ämne? Eller innehåller varje enskilt betygssteg flera olika 
kunskapskrav?  Definitionen av vad ett kunskapskrav egentligen är torde vara enkel att slå fast. Olika 
formuleringar på myndighetsnivå ger emellertid utrymme för tolkning. Rådgivaren berättar lite om 
diskussioner som har förts mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Skolverket i 
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samband med arbetet att ta fram studiepaketet om undantagsbestämmelsen. Det har inte rått enighet 
om vad som avses med just kunskapskrav.  

När Skolverket har olika formuleringar på sin egen webbplats, utan att, i sammanhanget, resonera 
kring eller förklara vad som avses med dessa skilda formuleringar finns en risk för ‘feltolkningar’, 
vilket i sin tur riskerar att leda till felaktiga betyg. I förlängningen kan detta utgöra skillnaden mellan 
möjligheter till ett innanförskap eller ett utanförskap. Andersson (2002), menar att ett felaktigt betyg 
kan få betydande konsekvenser för den enskilde (s. 162). Vidare belyser Andersson (s. 162) att allt fler 
elever misslyckas med att nå godkända betyg och att vägarna till vidare studier således begränsas. Som 
vi tidigare har diskuterat står det i lagtexten att undantagsbestämmelsen medger att läraren kan bortse 
från enstaka delar av kunskapskrav. Av en annan skrivning som återfinns på Skolverkets webbplats 
framgår dock att det handlar om att bortse från enstaka delar av ett kunskapskrav. Vid en första 
anblick kan dessa formuleringar förefalla motsägelsefulla. Vår tolkning är emellertid att det handlar 
om att begreppet kunskapskrav används på olika sätt. Om allt som finns på ett specifikt betygssteg 
utgör ett enda kunskapskrav så finns egentligen ingen motsättning mellan de två formuleringarna. Om 
definitionen däremot är den att kraven för de olika betygsstegen utgörs av flera olika kunskapskrav så 
blir skillnaden i formulering problematisk. Andersson (s. 163) belyser vikten av att definiera 
innebörden i begreppet kunskaper. Problemet som vi ser är dels att Skolverket inte förklarar vad som 
innefattas i ett kunskapskrav och dels att det inte är självklart att betygsättande lärare, 
specialpedagoger eller skolledare reflekterar över hur lagstiftaren respektive Skolverket definierar ett 
kunskapskrav. Det föreligger med andra ord en stor risk att tolkningen görs utifrån att ha läst 
exempelvis antingen lagtexten eller en förklaring om undantagsbestämmelsen. Vad kunskaper är, eller 
hur kunskapskraven tolkas kan skilja sig åt lärare emellan. För betyget E i ämnet engelska ska eleven i 
årskurs nio bland annat kunna ”formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande” för 
betyget C gäller ”relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande” och för A, ”relativt 
varierat, tydligt och sammanhängande” Vad är skillnaden mellan exempelvis relativt 
sammanhängande och sammanhängande? Och hur bedöms sammanhängande? Stars (2010) 
beskrivning av gränsobjekt är något som delas och tolkas på skilda sätt av olika grupper. Såväl 
undantagsbestämmelsen som kunskapskraven är således att betrakta som gränsobjekt där olika 
tolkningar framträder och ger upphov till oenighet. 

Josefins kommentar där hon förvånat uttrycker “ska vara omöjligt”? när Skolverkets skrivning om att 
det skall vara omöjligt för eleven att nå kunskapskravet kommer på tal, visar att specialpedagogen i 
form av ’expert’ kan få en avgörande betydelse för den enskilde lärarens praktik, liksom att 
skolledningens tolkningar kan bli avgörande. Att som på Josefins skola skriva in i betyget att 
undantagsbestämmelsen har tillämpats är dessutom felaktigt. Skolverket betonar att så ej får ske, den 
del som undantas tas bort och finns således inte längre med i bedömningen av elevens kunskaper i 
förhållande till kunskapskraven.   

Josefins tillit till specialpedagogens kompetens är hög. Hon ger emellertid uttryck för ett visst tvivel 
om huruvida direktiven om att endast tillämpa undantagsbestämmelsen på slutbetyget i nian verkligen 
stämde. Anledningen till tvivel beror på att Josefin uppfattar att hon fått olika besked i frågan. De 
skilda besked Josefin fått, i kombination med citatet från samtalet där hon säger “ska det vara 
omöjligt”? På frågan om hur hon tänker kring Skolverkets skrivning om att det ska vara omöjligt för 
eleven att nå kunskapskravet oavsett i vilka former och i vilken omfattning det särskilda stödet ges för 
att läraren ska få använda sig av undantagsbestämmelsen ger ändå en röst åt den vilsenhet vi 
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uppfattar att många lärare befinner sig i vad gäller tillämpningen av denna bestämmelse. Sett i ljuset 
av skollagen och Skolverkets olika skrivningar samt utifrån tilliten till specialpedagogen som en 
‘expert’ med vid kompetens, bör detta således illustrera en bild av hur det kan se ut samt även belysa 
de risker som finns när de svar som inhämtas från såväl myndighetshåll som ifrån den 
specialpedagogiska expertisen ute på skolorna sker med ett okritiskt perspektiv. Kanske finns det 
ibland en tendens att se specialpedagogen som en allvetande expert, av vem man hoppas få färdiga 
lösningar på komplexa problem.  

Även då praktiken ställer sig kritisk eller i vart fall frågande till de råd som ges är det viktigt att beakta 
den tidspress lärare verkar under och vilken riskerar medföra att läraren har liten eller ingen möjlighet 
att sätta sig in i gällande bestämmelser på egen hand. Eller i vart fall att det utgör en risk om det är upp 
till den enskilde läraren att ensam hålla sig uppdaterad på aktuell lagstiftning. Den särskilda 
maktställning specialpedagogen dessutom befinner sig i blir vidare tydligt belyst i detta exempel samt 
under samtalet i stort. Specialpedagogen utgör inte i fallet med Josefin en tydlig samarbetspartner 
under året, utan är snarare en form av expert som anlitas då tiden för betygssättning närmar sig. 

Undantagsbestämmelsen och extra anpassningar 
- ett specialpedagogiskt perspektiv 

Vi kan också konstatera att de uppfattningar och det arbete som gäller undantagsbestämmelsen “går 
hand i hand med” arbetet med extra anpassningar, och särskilt stöd, som en utav våra respondenter 
uttrycker det. I praktiken ligger undantagsbestämmelsen nära de anpassningar som görs för att elever 
ska nå målen, anpassningar som i vissa situationer kan göra undantagsbestämmelsen överflödig. Med 
andra ord, situationer som vi valt att benämna ”göra annorlunda”. 

Här kan det vara lämpligt att diskutera specialpedagogens roll lite mer ingående. Von Ahlefeld Nisser 
(2014) menar att en av specialpedagogens viktigaste uppgifter är att bidra med ett utifrånperspektiv. 
På så vis kan specialpedagogen bidra till att ifrågasätta ‘självklarheter’ som ofta finns i en 
organisation, och som ofta står i vägen för ett inkluderande arbete. Exempelvis kategoriska 
uppfattningar om och tolkningar kring innebörden av ett kunskapskrav.  
 
Den rådgivare på SPSM som vi intervjuat menar att det finns många ‘självklarheter’ ute på skolorna, 
vilket han illustrerar med flera exempel. Det gäller bland annat idéer om vad ett kunskapskrav 
egentligen betyder. De flesta associerar säkerligen muntligt framförande med att använda munnen. Att 
muntligt framförande inte nödvändigtvis innebär att använda rösten, eller den “orala motoriken”, är en 
tanke som ingen av oss tidigare tänkt, och som innebär att tänka ‘utanför boxen’, som det brukar heta. 
När rådgivaren talar om att använda blisskarta i en muntlig framställning så skulle detta kunna 
definieras som extra anpassningar, vilket är relativt nytt som formellt begrepp inom skolan. 
Framgångsrikt arbete med anpassningar och därmed med det inkluderande arbetet torde kräva att 
komma bort ifrån föreställningar om hur det ‘ska vara’. Det gäller inte enbart undervisningen. Som 
Berhanu & Gustafsson (2009) påpekar är anpassning av bedömningssituationer minst lika viktiga.  
 
Var går då gränsen mellan att ‘göra annorlunda’ och att pysa? När är ett tillvägagångssätt så 
annorlunda att det inte längre kan anses motsvara kunskapskraven? Några av de exempel som vi tagit 
upp är inte självklart antingen det ena eller det andra. Hur blir det med eleven som på grund av 
talsvårigheter inte klarade av att genomföra muntliga framställningar inför någon, inte ens inför 
läraren, utan istället fick komponera ett skriftligt tal? Å ena sidan kan detta inte anses vara en muntlig 
framställning. Å andra sidan: Eleven kunde genomföra uppgifterna skriftligt, läraren kunde således se 
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om eleven till exempel visste hur ett tal konstrueras, med inledning, retoriska grepp o.s.v. I många fall 
spelar det kanske inte så stor roll huruvida läraren kategoriserar detta som pys eller ‘göra annorlunda’. 
Eleven fick sitt betyg och kunde gå vidare. I andra fall kan det spela stor roll eftersom det skulle kunna 
bli för många kunskapskrav som eleven inte bedömts nå; när det gäller anpassningar finns ingen gräns, 
men när det gäller undantagsbestämmelsen är gränsen enstaka delar.  
 
Oavsett vilket, fick eleven chansen att utveckla sin förmåga att komponera tal. Rådgivaren betonar 
också hur viktigt det är att försöka anpassa istället för att bara ta till undantagsbestämmelsen utan att 
reflektera. Kanske är det lätt att läraren, när det gäller en elev som exempelvis inte använder rösten, 
antingen underkänner eleven, eller tillämpar undantagsbestämmelsen. Det kan förvisso vara rätt beslut 
ibland, men det är viktigt att komma ihåg att dels är undantagsbestämmelsen något som ska tillämpas 
först vid betygssättning, dels innebär anpassningar att eleven får chansen att utvecklas och lära sig 
strategier för att komma runt, eller med andra ord motverka eventuella konsekvenser av sin 
funktionsnedsättning. Genom exempelvis AKK - alternativ, kompletterande kommunikation, öppnas 
en ny värld för eleven och läraren ges möjlighet att få syn på kunskaper som eleven annars inte hade 
getts möjlighet att visa. 
 
Rådgivaren talar vidare om funktionshindrande undervisning och funktionshindrande organisation. 
Både på samhällsnivå och inom den svenska skolan har det relationella synsättet brottats med det mer 
individuella perspektivet, i många år, vilket bland andra Isaksson (2009) belyser. Isaksson (2009) 
menar att det individuella perspektivet har varit dominerande och fortfarande dominerar. Detta har 
format de specialpedagogiska lösningarna i skolan, även om dessa två synsätt samtidigt har funnits 
parallellt inom såväl den politiska debatten, om skolan, som ute i verksamheterna. Isaksson menar 
vidare att forskning visar att åtgärdsprogrammen ofta intar ett individuellt perspektiv där det 
relationella perspektivet på åtgärder lyser med sin frånvaro (s. 42). I kölvattnet av detta är det kanske 
inte så märkligt att funktionshindrande organisationer uppstår.  
 
Individanpassade lösningar står inte nödvändigtvis i motsättning till ett relationellt perspektiv, 
undervisningen kan inte utformas lika för alla elever. Men när individens behov inte sätts in i ett 
helhetsperspektiv i organisationen kan det leda till att en funktionshindrande organisation uppstår. 
Studien som genomförts av Göransson et al. (2015) visar att specialpedagoger generellt sett har en mer 
relationell syn på skolsvårigheter än övrig skolpersonal. Även när det gäller bedömning och 
betygssättning är det viktigt att belysa den relationella aspekten. Det direkta hinder som omnämns i 
lagtexten kring undantagsbestämmelsen, kan uppstå som resultat av elevens funktionsnedsättning och 
den lärmiljö eleven befinner sig i. “Man kanske missade ett språktåg eller så.”, säger rådgivaren och 
menar att bristande kunskap i en organisation kan skapa eller förstärka hinder hos en elev. I den 
funktionshindrande organisationen finns ingen som kan introducera eleven för en blisskarta, och 
eleven får då inte chansen att hålla en muntlig framställning, blir pyst eller i värsta fall underkänd.  Det 
kan också vara så att den funktionshindrande organisationen inte förmått stötta eleven tillräckligt, 
varpå elevens funktionsnedsättning utvecklats till ett direkt hinder att nå ett kunskapskrav.  
 
Ytterligare en aspekt värd att nämna i samband med detta, är den skillnad med fysiskt och icke-fysiskt, 
som bland andra specialpedagogen Selma talar om. Är det så att det är lättare att tänka utanför boxen, 
anpassa eller tillämpa undantagsbestämmelsen, när det gäller elever med synliga 
funktionsnedsättningar än när det gäller de med mer dolda sådana, exempelvis språkstörning? Är det 
lättare att förstå att en elev med en muskelsjukdom har svårt att prata, än en elev med språkstörning? 
Är det kanske lättare att upptäcka den relationella aspekten när det gäller en rullstolsburen elev? Alla 
förstår att avsaknaden av en rullstolsramp medför svårigheter, men alla förstår inte att avsaknaden av 
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en mer abstrakt ramp orsakar lika stora svårigheter för en elev med autism. Apropå en elev med 
talängslan, menar specialpedagogen Kate att eleven “inte hade några fysiska hinder” för att tala. Vad 
står detta för? I Kates fall framkommer tydligt att skolan haft en plan för att hjälpa eleven att nå 
kunskapskraven innan skolan hamnade i ett pysande. De vidtagna åtgärderna visade sig ge goda 
resultat och eleven spåddes kunna nå kunskapskraven utan pys. Vad Kate menar är kanske att det 
faktum att det inte fanns något fysiskt hinder innebär en möjlighet att med hjälp av anpassningar och 
särskilt stöd hjälpa eleven till måluppfyllelse. Kanske är det lättare att se dessa möjligheter när ett mer 
konkret, fysiskt hinder saknas?  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de möjligheter och hinder vi ser, både när det gäller 
undantagsbestämmelsen och anpassningar, är beroende av flera faktorer: Skillnaden mellan den 
konkreta och abstrakta funktionsnedsättningen. Våra tankar kring hur ‘det ska se ut’ - ‘lokala 
sanningar’ och antaganden kring kunskapskrav och elevers förmågor som vi kanske inte reflekterar 
över i tillräcklig mån. På samma sätt påverkas vår tolkning av orsaken till en funktionsnedsättning, när 
vi hamnar i en kategorisk förklaring med fokus på individens bristande förmåga, och när vi hamnar i 
en mer relationell förklaring. Att analysera en elevs svårigheter utifrån ett relationellt perspektiv 
kräver ibland mer eftertanke. När det gäller en rullstolsburen elev förstår vi relativt snabbt vikten av 
rampen. Men ibland krävs reflektion och tid för att upptäcka och förstå innebörden av en ramp.  Det är 
en utmaning för specialpedagogen att sätta fokus på de anpassningar som inte är lika tydliga som en 
rullstolsramp.  
 

Ett pragmatiskt perspektiv på undantags-
bestämmelsen 

Vi har alla föreställningar om hur saker och ting ‘ska vara’ - oavsett om det gäller innebörden i 
muntlig framställning eller innebörden i lagtext och rekommendationer. I Linikkos (2009) avhandling 
framkommer vidare att det finns ett slags idealbild av hur en elev ska fungera. Kanske finns det också 
en idealsituation för undantagsbestämmelsen? Den förlamade eleven som inte kan simma. Men, som 
diskuterats i föregående stycke är inte verkligheten alltid så tydlig. Till och med rådgivarens svar är till 
viss del motsägelsefulla: Å ena sidan får inte undantagsbestämmelsen tillämpas om elevens 
svårigheter skulle kunna avhjälpas med särskilt stöd. Å andra sidan kan ett direkt hinder, och därmed 
möjlighet att pysa, uppstå om kunskaper kring särskilt stöd har saknats under en längre tid, kanske 
under många år. Om eleven hade varit behjälpt av AKK, men ingen på skolan har haft kunskap om 
AKK, kan ett direkt hinder ha uppstått. Alltså: pys. Men - detta skulle kunna avhjälpas med rätt 
kunskap. Alltså: inte pys. Hur ska vi förhålla oss till denna komplicerade logik? Kanske genom att gå 
tillbaka till undantagsbestämmelsens syfte, som enligt rådgivaren är elevens bästa.  

Det gör vi kanske genom att förhålla oss till verkligheten, men samtidigt inte glömma visionen och 
särskilt inte glömma elevens bästa? När dessa dilemman uppstår, när inga självklara svar finns, är det 
kanske viktigaste att ‘gå tillbaka till början’, att stanna upp och ställa frågor: Vänta nu, varför gör vi 
det här? Varför ska vi pysa? Vem gynnar det? Gynnar det eleven eller inte? Skulle vi kunna göra på 
något annat sätt? Har vi prövat allt annat? Apropå de motsägelsefulla svaren kring pysen och särskilt 
stöd, är det kanske just i dessa frågor som svaret på exemplet ovan finns: Vi ska inte pysa för att slippa 
lära oss om AKK, för att slippa köpa in material. Pys är ingen utväg för oss som skola - men om vi nu 
befinner oss i maj år nio, om nu kunskapen om AKK inte funnits...och eleven inte fått chansen, så 
kanske...kanske att pys är den minst dåliga lösningen? 
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Inte heller situationen med den tidigare mobbade eleven, är en självklar situation. Tack vare ett 
samarbete mellan olika professioner, i detta fall skola och psykolog, och tack vare en förbättrad 
lärmiljö för eleven, utvecklas eleven och därför pyser skolan inte. Eleven kan sägas ha dragit en 
vinstlott, med lärare som trott på henne, pushat på och hjälpt eleven utveckla en förmåga för livet. 
Samtidigt påpekar specialpedagogen Kate att “om vi tror att hon aldrig kommer att kunna prata inför 
grupp då måste vi ju pysa redan i tvåan”. Aldrig kan här betyda ‘inte under detta läsår’, ‘inte så länge 
eleven finns på vår skola’ eller ‘aldrig under hela livet’. Såväl Kate som rådgivaren menar att pys är 
här och nu, under den tid skolan förfogar. Och det rimliga är kanske att inte spekulera kring hur 
eventuella förmågor kan komma att utvecklas senare i livet. Kanske kommer förlamade personer om 
50 år att kunna återfå sin rörlighet tack vare medicinska framsteg? Det vet vi ju inte. Kates exempel 
illustrerar hur komplex tillämpningen av undantagsbestämmelsen är, påvisar att det inte är svart eller 
vitt, att det inte finns några enkla svar.  

Sammanfattningsvis är det nog så att den ideala elev som Linikko talar om kanske inte finns, ej heller 
när det handlar om undantagsbestämmelsen. Och det måste skolan hantera. Ett sätt är att reflektera 
tillsammans, lärare och specialpedagog, skola och psykolog och också skolledningen. Magdalena 
berättar också hur viktigt hon tycker att det är att resonera tillsammans om betyg och bedömning. 
Samtliga respondenter skildrar pågående samtal, där lärare och specialpedagoger tänker tillsammans. 
Att vara pragmatisk, att förhålla sig till här och nu och samtidigt inte glömma bort visionen, gör vi 
kanske lättast tillsammans? Det är inte alltid lätt att veta vilket beslut som är det riktiga. I efterhand vet 
Kate att det var rätt att pysa den elev, som tack vare undantagsbestämmelsen kom in på en högre 
utbildning och senare blev mycket framgångsrik, men det visste hon kanske inte då. I sådana 
situationer är det kanske viktigaste att vrida och vända på situationen, och att som rådgivaren menar, 
inte glömma bort elevens bästa. Här har också specialpedagogen en viktig roll - specialpedagogen kan 
vara den som stannar upp och säger Vänta nu här… 

 

Betygssystemet, praktiken och visionen om en skola för 
alla - Om undantagsbestämmelsen som gränsobjekt. 
Avslutningsvis kommer vi att diskutera det sammanhang undantagsbestämmelsen återfinns i; som 
rubriken lyder, där betygssystemet, praktiken och visionen om en skola för alla möts. Att det går att 
skriva en hel uppsats om undantagsbestämmelsen beror bland annat på att den berör så mycket. Den 
berör betygssystem, den berör visionen om en skola för alla och den berör praktiken. Likt ett 
gränsobjekt är undantagsbestämmelsen något som fyller olika funktioner för olika aktörer. Ett 
gränsobjekt är vagt men får en mer specifik roll i olika sammanhang. På pappret är 
undantagsbestämmelsen en formulering. I teorin är dess funktion att möjliggöra en skola för alla, i 
praktiken något mycket mer konkret, kopplat till resurser, kunskaper, och i slutändan till en enskild 
elev och dess framtidsutsikter. Sett utifrån ovanstående perspektiv är det inte så konstigt att 
undantagsbestämmelsen ger upphov till så många olika tolkningar och att det ibland blir 
motsägelsefullt. I undantagsbestämmelsen blir våra värderingar synliga. 
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Figur 1: Undantagsbestämmelsen som gränsobjekt. 
 
Emellanåt hörs rop om extra år i grundskolan för de elever som inte når kunskapskraven under 
förväntad tid; lovskolor är ett exempel på lösningar. Men är mer av samma en alltid en lösning? 
Emanuelsson (2002, s. 30) menar att de flesta elever som i slutändan inte når kunskapskraven har 
halkat efter redan från början. Skolan har redan på ett tidigt stadium fallerat i att möta dessa barn efter 
deras förutsättningar. Emanuelsson (ibid) belyser vidare att allt fler stängs ute från de nationella 
programmen, vilket bekräftas av SKL:s öppna jämförelser för läsåret 2014/2015. Han menar dock att 
antalet elever som inte når kunskapskraven inte i sig är det mest intressanta, utan snarare det faktum 
att vi tillåter ett system där vissa elever redan på förhand är dömda att inte nå målen.  Emanuelsson 
(ibid) belyser här således ett cyniskt system. Vad hjälper rättigheter att erhålla särskilt stöd om reella 
förutsättningar att verkligen ge rätt stöd eller att individanpassa på ett framgångsrikt sätt saknas? Och 
om alltför många kunskapskrav trots särskilt stöd inte går att nås. Är det då fel på barnet eller på 
systemet? Han funderar vidare över vad betygssystemet säger om vår människosyn och huruvida det 
går ihop med allas lika värde. En skola som delar upp elever i vi och dem? Godkända. Icke godkända. 
Han lyfter vikten av att sporra eleverna till fortsatt lärande genom att bryta ner stoffet i mindre delar, 
en viktig förutsättning är då att möta varje individ utifrån dennes förutsättningar. Varje enskild elev 
har rätt att känna att hon duger till att utbildas. Rådgivaren talar om en segerlista, att ständigt 
återkoppla till eleven och lyfta fram de framsteg som eleven har gjort. Det handlar således inte om att 
ge återkoppling med jämna mellanrum, där det kan gå dagar eller kanske veckor mellan tillfällen för 
återkoppling, utan att göra detta som en naturlig del av undervisningen. Varför är då detta viktigt? 
Stiggins menar att ständiga misslyckanden är förödande, elever som lyckas i skolan och som når höga 
betyg får bekräftat att de är duktiga och dugliga. Effekterna för dem blir att de vågar ta nya kliv i sin 
kunskapsinhämtning “‘[...]de upplevde framgång som något man kan nå bara man försöker’”(Korp, s. 
81). För de elever som misslyckas med skolans krav säger Stiggins:   
   

Men andra elever fick väldigt låga resultat på proven, så de fick låga betyg. Detta fick dem att börja 
tvivla på sin förmåga redan från början. Förlusten av självtillit tog ifrån dem den känslomässiga buffert 
som de hade behövt för att våga ta risken att fortsätta försöka. De ständiga misslyckandena blev svåra 
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att dölja och blev skamfyllda. När elevernas motivation sjönk, blev naturligtvis också deras prestationer 
lidande. (Ibid, s. 81) 

 
Stiggins illustrar tydligt de konsekvenser bedömning kan få och varför det är viktigt för alla människor 
att få känna att de lyckas, att få uppleva känslan av att kunna och att få duga. Varför försöka om 
ansträngningarna aldrig leder till framgång? Om upplevelsen är att det inte spelar någon roll hur 
mycket man kämpar? Aneer (2010, s.165) lyfter vikten av skollyckanden, att få lyckas i skolan sporrar 
och leder till utveckling i positiv riktning. Hon frågar sig “[...]men har alla klart för sig betygens 
framåtsyftande roll och den självuppfyllande profetia som betygssättning bär på?” (s.165). Fjellström 
(2002) frågar sig om det finns en tendens att vara hårdare i bedömningen mellan godkänt betyg och 
icke godkänt betyg än mellan de högre betygsstegen? Han funderar vidare om alla som får det högsta 
betyget verkligen nått upp till de uppställda kunskapskraven för den nivån? Kan det finnas en högre 
benägenhet att fria hellre än att fälla när det gäller de högre betygsstegen än vad som är fallet mellan 
gränsen för icke godkänt och godkänt i syfte att stimulera eleven till fortsatta framgångar? Vad kan i 
sådana fall detta bero på? Kan det möjligen vara så att en konsekvens av det dominerande individuella 
perspektivet leder till, - eller riskerar att leda till att vi har större förhoppning och tilltro till den 
högpresterande eleven och dennes fortsatta prestationer än vad vi har till den svagpresterande elevens 
möjligheter att lyckas? Isaksson (2009) lyfter det relationella respektive det individuella perspektivet 
och menar att det senare dominerar den offentliga arenan och har gjort så under lång tid. Om 
problemet således läggs på individnivå så är det kanske inte så märkligt om steget mellan att sätta ett 
högre betyg finns jämfört med gränsdragningen mellan icke godkänt betyg och godkänt betyg? För om 
vi förlägger svårigheterna på individnivå så är det måhända svårare att se framtida framgångar hos 
denna individ jämfört med att se grader av framgång hos högpresterande elever. 
 
Perspektiven på betygssystemet är många, och skulle kunna diskuteras i oändlighet. Det samma gäller 
visionen om en skola för alla. Varje skolsystem medför sina utmaningar när det gäller 
inkluderingstanken och visionen om en skola för alla. Som bland andra Guskey & Jung (2009) visar så 
handlar betygssystemet i USA mycket om standardiserade prov. Utmaningen där blir därför att 
inkludera elever i provsituationer. Som Gadler (2011) påpekar är det dock inte säkert att exempelvis 
anpassningar i samband med prov ens skulle definieras som ‘något särskilt’ i ett annat skolsystem.  I 
Kanada är det på vissa skolor “total inclusion” som gäller, men då också med ett modifierat 
betygssystem.  Undantagsbestämmelsen illustrerar vilka möjligheter och begränsningar som finns 
inom det svenska, målrelaterade betygssystemet. Precis som rådgivaren påpekar har vi ett system där 
elever på samma tid ska nå upp till samma kunskapskrav. I undantagsbestämmelsen möts visionen om 
en skola för alla, det målrelaterade betygssystemet och den pedagogiska praktiken. Emellan dessa 
uppstår en spänning. 
 
En studie om undantagsbestämmelsen, sätter verkligen fokus på denna spänning och de utmaningar 
som uppkommer i gränslandet mellan pedagogisk praktik, politisk vision, och statliga styrdokument. 
Undantagsbestämmelsen finns för att lösa ett unikt och specifikt problem. Den finns för att ‘en skola 
för alla’ inte ska hamna i ‘omöjliga’ situationer där exempelvis en förlamad elev inte kan få ett 
fullständigt betyg. Men det visar sig att undantagsbestämmelsen även löser andra problem som skolan 
ställs inför, problem som undantagsbestämmelsen inte är tänkt att lösa.  Rådgivaren menar att det finns 
en “stor förhoppning” kring just pysen. Att den ska lösa fler och mer omfattande problem än vad som 
är tänkt. Många hör av sig och vill pysa, ibland hela kurser, vilket naturligtvis inte är möjligt. “I sin 
iver att få en elev godkänd är det kanske naturligt att skola ‘med ljus och lykta’ söker efter 
bedömningsunderlag som kan ‘rädda’ eleven”, skriver Andersson (2002, s. 163). Av egen erfarenhet 
och av bland annat specialpedagogen Kates uttalande “TACK gode Gud att man får”, förstår vi den 
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starka önskan som finns om att låta elever lyckas. Detsamma gäller Magdalena som tillsammans med 
chefen har ‘bantat’ kursplanen i matematik, med hänvisning till undantagsbestämmelsen. Det är inte så 
pysen är tänkt att användas, men för Magdalena innebär den en möjlighet att skapa en rimlig 
studiesituation för elever som behöver en långsam studietakt. Kursplanerna är omfattande, 
kunskapskraven höga, resurserna begränsade, och den för tillfället bästa lösningen på detta problem är 
undantagsbestämmelsen. Det framkommer gång på gång i samtalen med våra respondenter hur de 
‘trixar och fixar’ för att ro i land ett betyg. Kanske är det också så vi ska förstå den förhoppning som 
många sätter till undantagsbestämmelsen och det faktum att den inte alltid används som tänkt? Att det 
handlar om hur lärare navigerar ett system som i sig självt är cyniskt och motsägelsefullt. Som 
Mickwitz beskriver har läraren å ena sidan nationella styrdokument att förhålla sig till, å andra sidan 
har läraren att ta hänsyn till visionen en skola för alla.   

Avslutande reflektioner  
Syftet med vårt arbete var att studera undantagsbestämmelsen i praktiken, hur den tillämpas och vilka 
tankar och uppfattningar som finns. Hur undantagsbestämmelsen ska eller bör tillämpas var alltså inte 
en av våra huvudsakliga frågeställningar. I och med att vi läst in oss på ämnet och då vi intervjuade en 
rådgivare på området, har vi ändå fått en utökad kunskap även om detta. Huruvida de exempel som tas 
upp av våra respondenter är förenliga med lagen eller Skolverkets skrivningar är inte alltid självklart - 
utrymmet för tolkning är som sagt stort. Däremot finns vissa exempel där undantagsbestämmelsen 
som vi konstaterat i föregående stycke, löser andra problem än vad som egentligen är tänkt. Frågan 
blir då - hur kan vi förstå detta? Hur kan vi förstå att undantagsbestämmelsen, som i Kates exempel, 
ibland tillämpas på enskilda uppgifter, mitt under terminen fastän detta inte är tanken? Eller att den 
används för att på förhand skala bort kunskapskrav, fastän tanken är att det är först vid den slutgiltiga 
bedömningen som läraren ska bortse ifrån enstaka kunskapskrav. Genom att skala av moment i ett 
ämne eller kurs så kan eleven å ena sidan sägas bli berövad möjligheten att utveckla denna del. Å 
andra sidan kanske det skapade möjligheter för eleven att utveckla andra delar som annars inte hade 
hunnits med inom ramen för den undervisningstid som funnits till hands. Ett svar skulle kunna vara att 
mötet mellan vision och praktik ger upphov till många dilemman, som det inte finns några enkla 
lösningar på. Då finns undantagsbestämmelsen där, som ett sätt att hantera en mycket komplicerad 
situation, som ett sätt att skapa en framkomlig väg för elever såväl som för lärare.  

Det kan vara lätt att frestas till enkla svar, verkligheten är emellertid alltför komplex för att kunna 
bjuda på enkla svar. Det kan kanske vara lämpligt att som rådgivaren påpekar, ”inte inta en rigid 
hållning av kunskapskraven”. Studien om undantagsbestämmelsen har framförallt bidragit till att 
synliggöra de dilemman som uppstår när styrdokument, vision och praktik möts. Detta är ett område 
där mer forskning behövs. Vad innebär egentligen svag teoretisk begåvning i förhållande till 
kunskapskraven? Hur kan skolan förhålla sig till detta? Vår erfarenhet säger att det ofta efterfrågas 
tydligare riktlinjer vad gäller undantagsbestämmelsen, frågan är emellertid vad det då är som 
egentligen behöver förtydligas? I vår studie framkom att det förekommer att skolor tillämpar pys först 
vid avgångsbetyget och inte på terminsbetyg. Rådgivaren belyste det faktum att lagen och 
kunskapskraven talar om årskurs sex och nio i grundskolan, men inte årskurserna däremellan, här 
skulle det möjligtvis finnas utrymme för förtydligande. Det finns inga kunskapskrav för årskurs sju 
och åtta, likväl sätts betyg i dessa årskurser, att pys är tillämpbart även i dessa årskurser har kanske 
setts som underförstått. Vidare kan det möjligen finnas ett behov av ett förtydligande kring vad som 
avses med andra personliga förhållanden.  
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Bilaga 1, Missivbrev 
Hej,  

Vi är två studenter som läser sista terminen på Specialpedagogprogrammet på Specialpedagogiska 
Institutionen vid Stockholms Universitet. Som avslutande uppgift ska vi skriva ett examensarbete där 
vi avser att undersöka hur undantagsbestämmelsen tillämpas i praktiken. Vi kontaktar dig eftersom vi 
tror att du kan bidra med värdefull kunskap.  

Syftet med arbetet är att utforska lärares och specialpedagogers kännedom om/förtrogenhet med 
undantagsparagrafen samt det praktiska arbetet med densamma, i form av till exempel rutiner.  

För att få ett perspektiv på hur ni arbetar med undantagsbestämmelsen önskar vi träffa lärare och 
specialpedagoger samt en rådgivare från Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM). Då tiden för 
vårt uppsatsskrivande är begränsad kommer vi endast att kunna träffa ett fåtal personer. Underlaget 
kommer således att bli begränsat, men för att ändå få en så heltäckande bild som möjligt önskar vi 
träffa lärare och specialpedagoger från olika skolor.  

Deltagande skulle innebära en enskild intervju, där en eller båda av oss studenter närvarar. Vi beräknar 
att detta skulle ta ungefär 30-60 minuter.  

Deltagande i studien är frivilligt och du kan närsomhelst meddela att du vill avsluta ditt deltagande 
utan att motivera varför. Du som lärare och specialpedagog kommer inte att kunna identifieras i 
uppsatsen, ej heller den skola där du är verksam. Vårt examensarbete beräknas bli klart i maj/juni och 
som deltagare får du givetvis ta del av det färdiga arbetet.  

Vi följer vetenskapsrådets etiska principer. Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att 
kontakta oss eller vår handledare för mer information.  

Vänligen Cecilia Lindberg, 070-xxxxxxx, cecilia.lindberg@xxx.com Victoria Bergvall, 072-xxxxxxx, 
victoria_124@xxx.com  

  
Handledare: Bo-Lennart Ekström, bo-lennart.ekstrom@xxx.se 
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Bilaga 2, intervjuguide lärare 
Tema: Undantagsbestämmelsen i praktiken  

tillämpning  
• Berätta om en situation där det varit självklart att tillämpa undantagsbestämmelsen.   
• Berätta om en situation där du/ni valt att inte tillämpa undantagsparagrafen.   
• Om grundskola: Hur tänker du kring att tillämpa undantagsbestämmelsen vid terminsbetyg?   
• Hur tänker du kring att tillämpa undantagsbestämmelsen på enskilda uppgifter?   
• Om en elev p.g.a. erfarenhet av mobbing inte vill prata inför klassen, är det en situation där 

 undantagsbestämmelsen kan vara aktuell?   
• Hur tänker ni kring undantagsbestämmelsen och högre betyg än E?   
• Hur trygg skulle du säga att du är i den praktiska tillämpningen av undantagsbestämmelsen?  

 
 processen   
• Hur ser processen ut i de fall undantagsbestämmelsen är eller kan tänkas vara tillämpbar?   
• Berätta hur du/ni kommer fram till ett beslut? (Bollar du dina tankar med någon? Är du ensam 

i beslutsprocessen?)   
• Finns det en utarbetad arbetsgång? (Om det inte finns en utarbetad arbetsgång, hur skulle du 

önska att  arbetet var upplagt?)   
 
Tema: Specialpedagogens roll   

• Berätta vilket stöd finns att få från specialpedagogen i frågor kring tillämpningen av 
undantagsbestämmelsen?   

• Vilket stöd skulle du önska att du kunde få av specialpedagogen i frågor som rör betyg och 
bedömning och då inbegripet undantagsbestämmelsen?   

 
Tema: Lagen och skolverkets råd   

• Det står ”Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 §§ bortses 
från enstaka delar av de kunskapskrav...” - hur tolkar du ordet får?   

• Hur tänker du kring ”enstaka delar av kunskapskraven”?  
• Skolverket påpekar att ”Det ska vara omöjligt för eleven att nå kunskapskravet oavsett i vilka 

former och i  vilken omfattning det särskilda stödet ges för att läraren ska få använda sig av 
bestämmelsen.” Hur tänker du kring detta?   

 
Tema: undantagsbestämmelsen ur elevens perspektiv  

• Berätta hur du kommunicerar med eleven kring undantagsbestämmelsen.   
• Hur kan man förklara undantagsbestämmelsen för en elev?   
• På vilket sätt är eleven medveten om att undantagsbestämmelsen tillämpas?   
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Bilaga 3, intervjuguide 
specialpedagog 
Tema: Undantagsbestämmelsen i praktiken 
 
 Tillämpning 

• Berätta om en situation där det varit självklart att tillämpa undantagsbestämmelsen. 
• Berätta om en situation där du/ni valt att inte tillämpa undantagsparagrafen. 
• Om grundskola: Hur tänker du kring att tillämpa undantagsbestämmelsen vid terminsbetyg? 
• Hur tänker du kring att tillämpa undantagsbestämmelsen på enskilda uppgifter? 
• Om en elev p.g.a. erfarenhet av mobbing inte vill prata inför klassen, är det en situation där 

undantagsbestämmelsen kan vara aktuell? 
• Hur tänker ni kring undantagsbestämmelsen och högre betyg än E? 

 
 Processen 

• Hur ser processen ut i de fall undantagsbestämmelsen är eller kan tänkas vara tillämpbar 
• Berätta hur du/ni kommer fram till ett beslut. 
• Finns utarbetad arbetsgång? Om inte, hur skulle du önska att arbetet var upplagt? 
• Bollar du dina tankar med någon? 
• Hur och i vilken utsträckning diskuterar ni dessa frågor? 

   
Tema: Specialpedagogens roll 

• Vad tänker du är din roll som specialpedagog i frågor som rör bedömning och betygsättning? 
• Brukar lärare efterfråga stöd, och i så fall vilken typ av stöd? 
• Hur trygga upplever du att lärarna är när det gäller tillämpningen av undantagsbestämmelsen? 
• Berätta vilket stöd du tror att lärare behöver i tillämpningen av undantagsbestämmelsen. 
• Hur kan en specialpedagog, utifrån sin yrkesroll, utveckla skolans arbete med 

undantagsbestämmelsen? 
 
Tema: lagen och skolverkets råd 

• Det står ”Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 §§ bortses 
från enstaka delar av de kunskapskrav…” - hur tolkar du ordet får? 

• Hur tänker du kring ”enstaka delar av kunskapskraven”? 
• Skolverket påpekar att ”Det ska vara omöjligt för eleven att nå kunskapskravet oavsett i vilka 

former och i vilken omfattning det särskilda stödet ges för att läraren ska få använda sig av 
bestämmelsen.” Hur tänker du kring detta?  

• Hur mycket särskilt stöd måste eleven ha fått för att undantagsbestämmelsen ska vara aktuell?  
• Hur tänker du kring de relativt nya bestämmelserna extra anpassningar och särskilt stöd? Finns 

det en risk att elever får för låga betyg om det har räckt med extra anpassningar för att nå 
betyget E? 

 
Tema: undantagsbestämmelsen ur elevens perspektiv 

• Hur tänker du att man kan förklara undantagsbestämmelsen för en elev? 
• På vilket sätt är eleven medveten om att undantagsbestämmelsen tillämpas? 

 
Till sist: 
Hur tänker du kring undantagsbestämmelsen och likvärdig bedömning? 
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Bilaga 4, intervjuguide rådgivare 
Tema: Kunskapsläget  

• Berätta om hur du ser på kunskapsläget om undantagsbestämmelsen ute på skolorna.  
• Har du någon uppfattning om vilka tankar/idéer/uppfattningar som finns om 

undantagsbestämmelsen ute på skolorna?  
• I vilken utsträckning konsulteras ni i ärenden som rör tillämpningen av 

undantagsbestämmelsen? Hur är fördelningen mellan frågor från grund- respektive 
gymnasieskolor?  

• Berätta om i vilket skede ni kontaktas? (Vid betygssättning eller tidigare under skolåret).  
 

Tema: lagen och skolverkets råd  
• Vad känner du till om tillkomsten av undantagsbestämmelsen?   
• Det står ”Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 §§ bortses 

 från enstaka delar av de kunskapskrav...” - hur tolkar du ordet får?   
• Hur tänker du kring ”enstaka delar av kunskapskraven”?   
• Hur tänker du kring undantagsbestämmelsen och högre betyg?   
• Bestämmelsen kan användas vid funktionsnedsättning eller ”personliga tillfällen som inte är 

av tillfällig natur”. Vad skulle det kunna innebära?   
• Skolverket påpekar att ”Det ska vara omöjligt för eleven att nå kunskapskravet oavsett i vilka 

former och i vilken omfattning det särskilda stödet ges för att läraren ska få använda sig av 
bestämmelsen.” Hur tänker du kring detta?   

• Hur mycket särskilt stöd måste eleven ha fått för att undantagsbestämmelsen ska vara aktuell? 
Hur kan läraren veta huruvida eleven har möjlighet att utvecklas vidare? (Hur ska man ställa 
sig om eleven inte fått tillräckligt stöd?)   

• Hur ser ni på tillämpning av undantagsbestämmelsen under skolåret, t.ex. återkoppling om 
måluppfyllelse vid utvecklingssamtal eller återkoppling på annat sätt under året?   

• På vilket sätt samarbetar ni med Skolverket i syfte att nå konsensus? Om ni inte gör det, - 
anser du att behovet finns och i så fall på vilket sätt skulle ett sådant samarbete kunna se ut?   

 
Slutligen...   
• ”En skola för alla” talar vi om. Hur ser du på undantagsbestämmelsen och begreppet ”en skola 
för alla”? (Eller ”en läroplan för alla”?)   
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