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Sammanfattning 

Elever i den svenska skolan ska betygsättas rättssäkert och likvärdigt och alla elever ska få 

möjlighet att nå målen. Elever med läs- och skrivsvårigheter har ofta svårt att förstå texter de 

läser samt att läsa texter med flyt. Detta resulterar ofta i svårigheter i ett flertal ämnen i 

skolan. Trots anpassningar finns det elever som inte når målen och då kan i vissa fall 

undantagsbestämmelsen tillämpas. Undantagsbestämmelsen ger lärarna möjlighet att bortse 

från enstaka delar i kunskapskraven. Syftet med studien var att undersöka, utifrån 

fenomenografins tankar, vilka uppfattningar specialpedagoger och svensklärare hade kring 

undantagsbestämmelsen och hur de tolkade och tillämpade densamma. Studien är en 

kvalitativ intervjustudie som bygger på intervjuer med åtta respondenter. Resultatet tolkades 

sedan utifrån det kategoriska och relationella perspektivet. 

Resultatet visar att det råder skiljelinjer i hur förtrogna specialpedagogerna och speciallärarna 

är med undantagsbestämmelsen och därav tolkar de den olika. Respondenternas svar visar i 

stort på en vilja inom det relationella perspektivet. Lärarna uppger att de anpassar sin 

undervisning, söker tillvägagångssätt och möts för att diskutera. Dock förhöll sig 

svensklärarna restriktiva till undantagsbestämmelsen då de upplevde den svårtolkad och 

subjektiv. Respondenterna såg, trots att de själva upplevde den svårtolkad, som en möjlighet 

till en rättvis bedömning, men även att den kan bli ett hinder för eleven i dess utveckling om 

den missbrukas. 

 
 

Nyckelord: betyg och bedömning, läs- och skrivsvårigheter, självbild och motivation, 

anpassningar, särskilt stöd, undantagsbestämmelsen 
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1. Inledning 
Bedömning är i skolan en ständig följeslagare. Bedömning är en kärnfunktion och ingår i 

skolans kunskapsuppdrag (Skolverket 2011a). Tholin (2006) och Waldow (2010) menar att 

tydlighet kring bedömning och betyg har en avgörande betydelse för elevens självbild och 

framtida liv. Skolan ska arbeta för att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin utveckling. I 

vissa fall, trots goda insatser, når vissa elever inte målen (Emanuelsson & Persson 2002, 

Klapp 2016). 

För de som riskerar att inte nå målen i kunskapskraven ska extra anpassningar och eventuellt 

särskilt stöd i ett tidigt skede sättas in. Trots anpassningar och särskilt stöd finns det elever 

som inte når målen och då kan undantagsbestämmelsen användas (Skolverket 2014a). 

Undantagsbestämmelsen reglerades redan i den tidigare grundskoleförordningen (1994:1194, 

8§), och bygger på FN:s mänskliga rättigheter och Salamancadeklarationen (Clevesköld et. al 

2011). Undantagsbestämmelsen ger lärare möjlighet att bortse från enstaka delar i 

kunskapskraven vid betygsättning. Den är till för elever med en funktionsnedsättning och 

finns för att kunna skapa mer likvärdiga förutsättningar att nå ett visst betyg. 

Undantagsbestämmelsen gäller både grund- och gymnasieskolan (Skollagen 2010:800). 
 

Undantagsbestämmelsens möjligheter ger många elever en mer rättvis bedömning av deras 

kunskaper och förmågor. De har möjlighet att nå mål de annars inte kunnat nå och kan vara 

avgörande kring motivation och självbild (Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM 

2015). Men vad händer om lärare nyttjar undantagsbestämmelsen i stället för ett ge eleverna 

det stöd som de behöver? Undantagsbestämmelsen finns för en rättvisare bedömning men det 

finns även risker förknippat med den. Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2009) var 

osäkerheten stor kring hur undantagsbestämmelsen skulle användas. De bedömde att 

kunskapen måste öka kring när och hur den kan användas och de betonade att det var av stor 

vikt att huvudmän och skolor ser till att berörda lärare får mer kunskap. Mickwitzs (2011) 

skriver i sin studie att då lärarna har svårt att anpassa sin verksamhet utifrån de tolkningsbara 

lagar som styr så medför detta brister i den tänkta likvärdiga bedömningen. 

Jag fann intresset av att fördjupa mig i undantagsbestämmelsen då jag satt i ett möte med 

svensklärare där undantagsbestämmelsen kom på tal. Uppfattningar gick isär kring när och 

hur mycket den bör nyttjas. Jag sökte runt för att fördjupa mig och fann då frustration och 

förvirring. Hur gör vi med elever som har läs- och skrivsvårigheter, men ingen tydlig diagnos, 

när kan vi säga att det längre inte går att träna? Jag läser nu läs- och skrivinriktningen på 
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speciallärarprogrammet och därav mitt val att intervjua svensklärare och specialpedagoger, 

professioner som jag i min framtida yrkesroll kommer samarbeta med. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar till att studera hur undantagsbestämmelsen uppfattas och tillämpas inom 

svenskämnet i årskurs 7-9 för elever som inte har diagnos dyslexi, men uppenbara läs-och 

skrivsvårigheter. En funktionsnedsättning behöver inte vara en dokumenterad diagnos, utan 

kan exempelvis vara läs- och skrivsvårigheter, vilket jag valde att studera. Det var denna 

komplexitet, där det finns en funktionsnedsättning men ingen diagnos, som fångade mitt 

intresse. 

Forskningsfokus ligger på vilka tankar och uppfattningar som finns om 

undantagsbestämmelsen hos specialpedagoger och lärare i svenskämnet. Studien är en 

kvalitativ intervjustudie och bygger på intervjuer med åtta respondenter vilka representerar tre 

olika professioner, två specialpedagoger, fyra legitimerade svensklärare samt två rådgivare 

vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). 

Mina frågeställningar är: 
 

Vilka uppfattningar har specialpedagoger och svensklärare om undantagsbestämmelsen? 

Hur tillämpar svensklärare undantagsbestämmelsen i relation till läs- och skrivsvårigheter? 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel redogör jag inledningsvis för undantagsbestämmelsen för att sedan presentera 

hur de allmänna bestämmelserna kring betyg och bedömning beskrivs i styrdokumenten. 

Vidare presenterar jag vikten av den likvärdiga bedömningen vid betygsättning och 

avslutningsvis hur kraven på kunskap specificeras i svenskämnet. 

2.1 Undantagsbestämmelsen 
I Skollagen (2010:800) 10 kap 21§ står det att: 

 
”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 gäller även för gymnasieskolan och i Skollagen (2010:800) 15 kap 

26 § står det att: 

”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” 

Undantagsbestämmelsen är till för elever som har en funktionsnedsättning och som ska kunna 

användas för att skapa mer likvärdiga förutsättningar till att nå ett visst betyg. Det är i 

skollagen (2010:800) tydligt framskrivet att elevens svårigheter måste vara av bestående 

karaktär och inte tillfällig natur. Det ska i stort vara omöjligt för eleven att nå målen inom 

enstaka delar av kunskapskraven. Bestämmelsen får således inte nyttjas då elever har 

otillräckliga kunskaper som kan bero på tillfällig natur. 

Skolverket (2015) lyfter fram att exempel på orsaker som kan påverka elevernas förmåga att 

lära och utvecklas, men som inte kan ses som inte tillfällig natur, är bland annat 

hemförhållanden, religion och sociala omständigheter. Det lyfts fram att om elevens 

svårigheter kan avhjälpas med anpassningar och särskilt stöd ska inte undantagsbestämmelsen 

tillämpas, oavsett vilka former och i vilken omfattning särskilt stöd ges till eleven. 
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Undantagsbestämmelsen får enkom användas under betygsättning, inte under pågående 

undervisning. Det finns inga krav på dokumentation och det ska inte stå i betygsdokumentet 

att undantagsbestämmelsen har tillämpats. Enligt SPSM (2015) finns det heller inte något 

krav på att en lärare måste upprätta ett åtgärdsprogram om denne väljer att bortse från enstaka 

delar i kunskapskraven. I förarbetet (2009/10:165, s.735) till skollagen står det kring ”enstaka 

delar” att: Bestämmelsen medger endast att man vid betygssättning bortser från enstaka delar 

av kunskapskraven. Den ger inte möjlighet att vid betygssättning bortse från större delar av 

kunskapskraven. Det går att läsa i Skolinspektionens kommentarer (2009) att lagrådet 

ifrågasatte paragrafen när den infördes och att de tydligt förespråkar en restriktiv tillämpning. 

2.2 Betyg och bedömning i styrdokumenten 
I Skollagen (2010:800) finns det allmänna bestämmelser om betygsättning. I skolförordningen 

konkretiseras dessa bestämmelser. I läroplanen beskrivs värdegrund, mål och riktlinjer och i 

kursplanerna vilka ämnesspecifika kunskaper som eleven ska få möjlighet att utveckla. I 

läroplanen står även att eleven ska informeras om vilka grunder som tillämpas vid 

betygsättning och fortlöpande få information, muntligt och skriftligt kring 

utvecklingsmöjligheter. Inom varje ämne finns det centrala innehåll, vilket anger vad som 

behandlas inom varje ämne och när det ska behandlas för att skapa en röd tråd genom 

årskurserna. Kunskapskraven utgår från målen, men ska även uttrycka kvalitén på elevens 

arbete och används sedan vid betygsättning (Skolverket 2011c). 

Läraren bör enligt Skolverket (2014a) vid planering av sin undervisning tydliggöra syfte så att 

elever ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt, identifiera kunskapskraven, 

tillsammans med eleverna planera och diskutera undervisning och genomförande och under 

arbetets gång ge eleven återkoppling. Det är viktigt att den formativa bedömningen är tydlig 

för eleverna, detta för att fortlöpande ge eleverna möjlighet att utvecklas och samtidigt som 

lärare får möjlighet att utvärdera sin egen insats. Likvärdighet inom bedömning och 

betygsättning förutsätter att lärarna samarbetar med varandra. Samarbetet gynnar inte enbart 

eleverna utan även lärarnas bedömarförmåga och förtrogenhet med kunskapskraven 

(Skolverket 2014a). 

Läraren bör enligt Skolverket (2011c) även kontinuerligt analysera elevernas kunskaper och 

ställa dem mot kunskapskraven. Det är viktigt att läraren är tydlig med sina 

bedömningsformer och att de är allsidiga så att elever har olika möjligheter att visa sina 

kunskaper. Som stöd i sin bedömning ska läraren jämföra resultaten med de nationella proven. 
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För att undervisningen ska utvecklas bör läraren enligt dem kontinuerligt och systematiskt 

analysera sin undervisning och i vilken utsträckning som eleverna fått möjlighet att utvecklas 

samt utvärdera om de bedömnings- och dokumentationsformer som denne har använt är 

förenliga med ändamålet (Skolverket 2011c). Ordet bedömningsaspekter används i olika 

bedömningsstöd och med begreppet avses vad läraren kan titta efter och bedöma om en elevs 

resonemang är exempelvis enkelt, utvecklat eller välutvecklat (Skolverket 2014a). 

Kunskapskrav ska finnas för betygen E-A. Krav för betygen på A, C och E ska tydligt 

preciseras. Kunskapskravet för D innebär att kraven för E och till övervägande delen för C är 

uppfyllda. Samma gäller då för betyg B. Det vill säga att kraven på C är uppfyllda och till 

övervägande delen för A. Det betyder således att det finns ett kunskapskrav för betyget E, ett 

kunskapskrav för betyget C och ett för betyget A. Samma del av kunskapskravet som kan tas 

bort från E-nivån kan även tas från C- och A-nivån, vilket innebär att undantagsbestämmelsen 

kan tillämpas på alla betygsnivåer (SPSM 2015, Skolverket, 2011c). 

Betygsättning och utfärdandet av betyg är en myndighetsutövning mot eleven. Läraren är den 

som har ansvar för att sätta betyg. Det finns ytterst begränsade möjligheter för en elev att 

ändra på ett slutbetyg (Skolverket 2011c). I Skollagen (2010:800) står det att betygsättande 

lärare ska sätta terminsbetyg vid slutet av varje termin. Terminsbetyget ska innehålla det 

senaste satta betyg i varje ämne. Slutbetyg utfärdas när skolplikten upphör. Slutbetyg ska 

innehålla uppgifter om den högsta årkurs som eleven har genomfört (Skollagen 2010:800). 

2.3 Betyg och bedömning 
Tholin (2006) och Korp (2003) påpekar att tydlighet i bedömningar är viktigt för elever i 

skolan. Prestationerna som eleverna gör resulterar i betyg, vilka är avgörande för deras 

framtid och möjligheter till vidare studier. Tholin (2006) och Korp (2003) betonar att hur 

elever bedöms och vilka betyg det resulterat i är även viktigt för dennes självbild och påverkar 

deras framtid. 

Selghed (2011) benämner bedömning med att det är den process som hela tiden pågår och att 

under processen så skapar läraren sig en uppfattning kring hur eleven har utvecklats. Selghed 

(2011) beskriver att det sociala, känslomässiga, språkliga och kunskapsmässigt är viktiga 

delar inom bedömning. 

Bedömning måste kunna vara rättssäker, likvärdig och jämförbar oavsett om eleven har en 

funktionsnedsättning eller inte menar Waldow (2010). Waldow (2010) har i sin forskning 
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tittat på vad bedömning spelar för roll på våra framtida liv. Han menar att det är avgörande att 

människor får stöd för att kunna förverkliga sina mål och att skolan motiverar eleverna. 

Emanuelsson och Persson (2002) menar att motivationen vanligen sjunker hos elever som får 

låga betyg och svårigheter i skolan kan leda till att de avbryter sina studier. 

Bedömning kräver kompetens hos betygsättande lärare kring vad som ska bedömas och vilka 

rättigheter elever har vid betygsättning. Tholin (2006) påpekar i sin studie vikten av att lärare 

utformar sina bedömningstillfällen så att verkligen rätt förmåga prövas. Detta i sin tur ställer 

krav på att lärarna i sin undervisning använder många olika modeller för att variera 

bedömningarna och att låta varje elev kunna få möjlighet att visa sin kunskap. Tholin (2006) 

fann i sin studie en tydlig skillnad i betygsammanhang vad gäller ideal och verklighet. Han 

menar att lärarna många gånger visade samma strävansmål, men att lagar och 

tolkningsutrymmet resulterar i att verkligheten blir något annat. 

Lärarna i Mickwitzs (2011) studie strävar efter att sätta ett korrekt betyg, men de tror 

samtidigt inte att betygen kan göras likvärdiga oavsett lärare och skola så som idealet 

formuleras i styrdokumenten. Denna problematik ser även Gustafson et al.(2014), och 

Selghed (2011). Mickwitzs (2011) nämner även i sin studie att tidigare forskning visar att 

lärare har svårt att anpassa sin undervisning utifrån de lagar som styr, vilket medför brister i 

den tänkta likvärdiga bedömningen. 

Klapp (2016) menar att lärarna dagligen befinner sig i den komplexa verksamhet där de ska 

motivera eleverna till fortsatt arbete, samtidigt som de ska förhålla sig objektiva. Lärare 

hamnar i moraliska dilemman där de måste betygsätta elever som anstränger sig, är 

motiverade, men som inte presterar i enlighet med målen. Han uppger att det har visat sig att 

elever som är motiverade och anstränger sig kompenseras i betygsättning, trots att de kanske 

inte nått målen. Klapp (2016) uppger att i ett par av sina studier har resultatet visat att 

lågpresterande elever som blivit betygsatta har en sämre betygsutveckling i jämförelse med 

elever som inte blivit betygsatta. Selghed (2011) lyfter i sin studie att lärare ibland känner ett 

outtalat krav från politiker att alla elever ska uppnå minst lägsta kunskapskrav godkänd, vilket 

i vissa fall leder till att lärare, mot sin vilja, ger elever minst E i betyg trots att de inte uppnår 

kravet. Flera lärare uttrycker att de känner en press då eleverna behöver få betyg E i vissa 

kurser för att komma in på gymnasiet. Några lärare uppger även att de blir ifrågasatta av 

föräldrar kring betygsättning, på alla betygsnivåer. Selghed (2011) menar att många lärare, 
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pga. tidsbrist eller kompetens, inser att det är omöjligt att fullgöra betygsättning på likvärdiga 

och rättvisa grunder. 

Selghed (2011) ställer sig frågan om politiker verkligen kan förvänta sig detta då lärarna ges 

verktyg som är språkligt formulerade mål och kriterier öppna för tolkning till sitt förfogande. 

Han lyfter att Skolverket hävdar att likvärdighet är en grundläggande princip. De skriver att 

elevernas kunskap ska vara rättvis och även jämförbar. De menar att samma mål ska prägla 

skolorna. Selghed (2011) frågar sig om man verkligen kan förvänta sig att lärare tolkar samma 

mål och kriterier på ett likvärdigt sätt. Han menar att öppenheten bäddar för skilda tolkningar. 

Ett betygssystem som bygger på kriterier och som ska spegla kvalitativa skillnader i kunskap 

blir besvärligt att både utforma och tillämpa och på detta kräver staten att den ska vara rättvis 

och likvärdig. 

Selgheds (2011), Waldows (2010) och Emanuelssons och Perssons (2002) forskning visar att 

rättvis betygsättning är avgörande för elevernas framtida livschanser. För elever med en 

funktionsnedsättning kan en rättvis betygsättning där undervisande lärare tagit hänsyn till 

funktionshindret och tillämpat undantagsbestämmelsen vara avgörande. 

2.4 Likvärdig bedömning 
Sverige undertecknade 1994 Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet 2006) där målet 

var att skolan ska arbeta för alla elever oavsett tillkortakommanden, funktionsnedsättning, ras, 

etnicitet eller kön. 

Bedömning var vid 1900-talets början ett inträde till högre studier och arbete. Idag ses 

bedömningar mer som ett verktyg för lärande och för livet. Det rör inte heller längre enbart 

betyg och nationella prov utan bedömningsmatriser, kamratbedömning och självrättning. Det 

handlar om att anpassa till allt mer komplexa mål i läroplanen. Samtidigt som skolan ska ge 

sig i kast med kunskaper av allt mer omfattande karaktär blir den allt mer utsatt för 

omvärldens kontroll. Kunskap är inte enkelt att mäta och här har det uppstått konflikter, 

menar Lundahl (2014). Hur ska det kontrolleras att eleverna får en likvärdig bedömning av 

sina kunskaper? 

Assarson (2009) beskriver att den marknadsekonomiska utvecklingen där konkurrensen och 

elevers valfrihet sätts i fokus kan vara en risk kring ”en skola för alla” Lönsamheten bygger 

på en balansgång mellan skolpengens storlek och risken att vissa elever drar ner skolans 

betygsnitt och därmed kan de inte längre konkurrera på marknaden om eleverna. Hon skriver 
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att när lärosäten tävlar mot varandra och samtidigt drivs av ekonomiska intressen blir lätt de 

elever som inte lyfter betygsnittet en minuspost. Kunskapsbrister, bristande motivation är ett 

dilemma i dagens skolor som mäts och bedöms efter elevernas resultat. Resultaten får alla ta 

del av, vilket kan få konsekvenser i synen på skolan (Lundahl & Folke- Fichtelius, 2016). 

Hult och Olofsson (2011) har i sin studie funnit att vilket betyg en elev får, och vilket 

resultatet elever får på de nationella proven inte korrelerar på många skolor. De skriver att det 

ligger i skolornas intresse att visa goda resultat, då goda resultat ger attraktiva skolor och 

resulterar ofta i många sökande. Många sökande och fulla platser ger i sin tur god ekonomi. 

Följaktligen kan man då ställa sig frågan hur svenska skolor egentligen arbetar med ”en skola 

för alla” och om detta på något sätt kontrolleras. 

2.5 Kunskapskrav i svenskämnet 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 

och tänker. (Skolverket 2011b s. 1). Detta står i kursplanens första stycke. Språket och en 

elevs språkutveckling ger denne möjlighet att verka och utvecklas både i skolan, men även 

livet ut. Med hjälp av språket skapar vi vår identitet och förstår människor runt om oss. 

Ämnet svenska har ett stort ansvar vad gäller språkutvecklingen (Skolverket 2017). 
 

I svenskämnet på betygsättande stadier ska läraren bedöma hur väl en elev kan föra 

resonemang. Hur en elev kan resonera ingår i flera kunskapskrav. Läraren ska bedöma 

elevens progression från enkla till utvecklade och välutvecklade resonemang samt hur väl 

eleven underbygger sina resonemang (Skolverket 2014b). Begrepp såsom “resonera” och 

“omdömen” påtalas som viktiga i alla steg i kunskapskraven. 

I Kunskapskrav för betyg E i svenska årkurs 9 visar Skolverket (2018) tre delar (bilaga 1). Det 

första stycket berör läsa, det andra skriva och det tredje tala. Inom de olika delarna finns olika 

moment som eleven ska kunna genomföra. Inom skriva ska eleven exempelvis kunna skriva 

olika slags texter som ska innehålla gestaltningar och viss dramaturgi. Eleven ska kunna 

använda enkla beskrivningar, sammanställa information och behärska käll- och citatteknik. 

Eleven ska även kunna resonera kring det skrivna och bearbeta det skriva efter respons. 

Skriva kan alltså här ses som en del, läsa en del och tala en del. 
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3. Tidigare forskning 
Elever med läs- och skrivsvårigheter är elever som ofta får arbeta hårt för att nå målen och 

många gånger följer med detta en låg självbild och brist på motivation (Swalander 2009). I 

följande kapitel presenterar jag forskning kring läs- och skrivutveckling, vidare lyfter jag 

vilken roll anpassningar, särskilt stöd och undantagsbestämmelsen kan ha för elever med läs- 

och skrivsvårigheter vid betygsättning. Någon tidigare forskning finns inte kring 

undantagsbestämmelsen, förutom uppsatser på magisternivå. För att närma mig 

undantagsbestämmelsen har jag valt att fokusera på bakomliggande faktorer till läs- och 

skrivsvårigheter. 

3.1 Att lära sig skriva och läsa 
Att lära sig läsa och skriva kan till skillnad från att lära sig tala vara en utmanande uppgift. 

Nästan alla barn lär sig tala utan problem. Kanske beror det på att det talade språket är något 

vi behärskat så länge. Var vi än kommer i världen lär sig barn tala i ungefär samma ålder och 

på ungefär samma sätt och detta för de flesta utan någon formell undervisning. Vid sju års 

ålder är de flesta fonologiskt medvetna. De flesta barn i den åldern har goda kunskaper i 

vardagsgrammatiken och behärskar ca 8 000-10 000 ord. Under sin grundskoletid kommer 

barnen fördubbla sitt ordförråd, för att sedan fortsätta utveckla det livet ut (Fredriksson & 

Taube, 2012, Hyltenstam, 2007). Cain (2010) lyfter att om ett barn inte får möjligheten att 

utveckla sitt ordförråd hämmar det elevens skriftliga och muntliga utveckling, och kan 

resulterat till läs- och skrivsvårigheter. 

3.1.1 Läsutveckling 
I vår hjärna pågår under läsning full aktivitet och en hel del omedvetna processer. 

Läsprocessen bygger på ordavkodning- identifiering av ord och förståelsen av dem och 

förståelsen- föreställningen om innehållet i text. Läsning är en kombination av avkodning och 

förståelse och kan beskrivas enligt formeln ”the simple view of reading”(Gough & Tumner 

1986), vilket Hoover och Gough (1990) förklarar med orden: läsning = avkodning x 

förståelse. 

Både avkodning och förståelse är nödvändiga faktorer för att kunna läsa. Saknas den ena blir 

resultatet noll. Det är nödvändigt att eleven utvecklar en snabb och säker ordavkodning för att 

kunna få en god läsförståelse. Elbro (2004) och Gustafson et al. (2013) betonar dock att det är 

viktigt att det finns en balans mellan träning av avkodning och förståelse av textinnehåll. 
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Johnstons, Barnes och Desrochers (2008) menar att forskning visar att avkodningsförmågan 

är en avgörande del i hur elever utvecklas inom läsning. Den anses vara nyckeln till att kunna 

lära sig läsa. Men förutom avkodningsförmåga bör även eleven ha ordförråd, kunskap om 

texter, kunskap om form och struktur i texter som är åldersadekvat. Det som även behövs är 

ett tillräckligt arbetsminne samt motivation. 

Läsförmåga är grunden till en lyckad skolframgång, påpekar Taube (2007). Av denna 

anledning är det skolans främsta uppgift att alla elever så tidigt som möjligt lyckas tillägna sig 

denna förmåga. Elevens språkliga förmåga ska tidigt kartläggas och följas noggrant. Om en 

elev uppvisar svårigheter med att läsa och skriva ska elevens svårigheter utredas och en tydlig 

och strukturerad undervisning ska till. Det är viktigt att läraren identifierar, reagerar och 

arbetar proaktivt och reaktivt. Skolan måste agera professionellt och ansvariga bör se till att 

undervisande lärare anpassar sin undervisning och att, vid behov, upprätta ett åtgärdsprogram 

(Skollagen 2010:800). 

3.1.2 Skrivutveckling 
Många barn börjar intressera sig för skriftspråket långt innan de börjar skolan. Taube (2011) 

menar att i en stimulerande miljö, rik på skrivverktyg och papper samt skrivande förebilder så 

väcks barnens intresse för att skriva och uttrycka sig. Tyvärr, menar hon, så gäller även 

motsatsen. Förebilder som visar ett ointresse för skrivandet väcker hos barnen ingen vilja och 

lust att skriva. 

Taube (2011) benämner skrivutvecklingen på följande vis: Skrivning=inkodning x 

textbyggnad x idéskapande. Hon betonar att alla tre måste finnas med för att man ska kunna 

tala om skrivning. 

Skrivandet är medel för kommunikation och innebär en möjlighet till intellektuell utveckling. 

En god skrivförmåga ökar valmöjligheten till framtida studier och yrke. Taube (2011) menar 

att god skrivundervisning i klassrummet sker under ordnade former så att alla elever får en 

god grund i skrivandet. Att lära sig skriva sammanhängande texter och att bearbeta dem är en 

krävande uppgift för många. Hon förklarar att de flesta barn initialt behöver mycket stöd och 

struktur av undervisande lärare. Hon anser att förstklassig undervisning innebär tydliga 

förklaringar och förevisningar och att först efter det kan självständiga arbeten vara aktuella. 

Hon lyfter värdet av att skriva tillsammans med handledning där läraren till viss del dikterar. 
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Läs- och skrivutveckling är på många sätt kopplade till varandra. Taube (2011) menar att 

inledningsvis kan det för de flesta vara lättare att skriva än att läsa, men skrivandet kommer i 

många avseenden vara en större och mer krävande uppgift på sikt. Skrivning kräver en 

förmåga att skapa idéer, inkodning och kunskap kring hur en text ska byggas. Det kan för 

många elever vara en mödosam uppgift (Taube, 2011). 

Sammanfattningsvis bör eleven tidigt kartläggas kring sin språkliga medvetenhet för att, vid 

behov, kunna anpassa och eventuellt sätta in stödåtgärder. Kartläggningen inom läs och skriv 

berör elevens förmåga att avkoda ord samt förståelse av text. Det är viktigt att tidigt kartlägga 

elever, delvis för att upptäcka svårigheter och att oavsett diagnos för att kunna ge dem rätt 

stöd (Høien & Lundberg, 2013, Lundberg & Herrlin, 2005). 

3.1.3 Elever med läs- och skrivsvårigheter 
Med läs- och skrivsvårigheter avser jag elever som under sin skolgång varit i behov av särskilt 

stöd för att komma vidare i sin läs- och skrivutveckling. Svårigheterna kan yttra sig i 

avkodningssvårigheter, bristande ordförråd, skrivsvårigheter samt förmågan att kunna förstå 

och tolka budskap. 

Läs- och skrivsvårigheter kan vara relaterat till många olika orsaker. Ett vanligt problem är 

fonologiska svårigheter. Det innebär, enligt Myrberg (2007), att personen har svårt att koppla 

samman språkljud med bokstavstecken, vilket i sin tur ofta leder till att man får problem med 

avkodning och att känna igen orden. Personer som har läs- och skrivsvårigheter har ofta svårt 

att förstå texter de läser samt med att läsa ord och texter med flyt. Dessa elever får ofta 

problem i flertalet av skolans ämnen och är i stort behov av att omges av pedagoger som har 

kunskap och som stöttar dem i deras lärande, både i klassrummet som med kompensatoriska 

hjälpmedel (Myrberg 2007). 

Taube (2011) lyfter att nedgången i barns läs-och skrivförmåga har visat sig i Sverige sedan 

start på 1990-talet. Hon menar att det har framkommit att andelen lärarledda lektioner ha 

minskat. Taube (2011) ställer sig frågan om det kan vara så att de minskade lärarledda 

lektionerna lett till att barns förmåga att läsa och skriva har minskat. Lärarens roll har minskat 

och elevernas ansvar att själva ta ansvar för sitt eget lärande har ökat. Det egna lärandet 

innebär mer individuellt eget arbete där eleven ansvarar för tillvägagångssätt och planering. 

Vinterek (2006) lyfter att de individuella arbetet där eleven själv får ta ansvar för sin inlärning 

har visat sig ge negativa konsekvenser. Hon hänvisar till studier som genomfördes på 1960- 

talet där eleverna uppgav att det var svårt att ta ansvar för sina studier då lärarna var 
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frånvarande. Hon menar att eleverna blir mindre motiverade och engagerade då de ska lära sig 

själva. Taube (2011) menar att det krävs närvarande, tydliga och engagerade lärare som finns 

med i textbyggande och idéskapande för att skrivprocessen ska bli stimulerande och 

glädjefylld. 

Humle och Snowling (2011) uppger att på senare tid har intresset för elever som har en god 

avkodning men dålig läsförståelse ökat, och de menar att barn med svag läsförståelse ofta 

även har muntliga språksvårigheter, vilket hindrar deras förståelse i både skrift och tal. De 

menar att tidiga insatser för dessa barn är mycket viktiga och kan annars få pedagogiska, 

sociala och ekonomiska konsekvenser. Cragg och Nation (2006) visar i sin studie att de svaga 

läsarna nådde en godkänd gräns på ett standardiserat prov gällande avkodning, men att de 

utmärkte sig då de ombads skriva en utökad berättelse. De hade sämre välstrukturerade och 

semantiskt rika historier. De menar, likt Humle och Snowling (2011), att de barn som har 

svårigheter med att förstå talat språk och själv uttrycka sig i tal har svårt att dra slutsatser, 

resonera, göra inferenser och är mindre skickliga i att producera skriftliga berättelser som är 

välstrukturerade. 

Snow et al. (1998) lyfter olika förklaringar till läs- och skrivsvårigheter, vilka är biologiska 

och genetiska, demografiska och undervisningsbaserade. Wengelin och Nilholm (2013) 

uppger att det är sedan tidigare känt att funktionsnedsättningar ofta leder till svårigheter inom 

läsning och skrivning. De lyfter hörselskadade och döva, och barn med uppmärksamhet- 

och/eller hyperaktivitetsnedsättningar. De förtydligar att svårigheterna att läsa och skriva 

samvarierar med funktionedsättningen i detta fall snarare är att den ena orsakar den andra. De 

menar således inte att t.ex. ADHD orsakar läs- och skrivsvårigheter utan att barn med ADHD 

kan ha den svårigheten. 

Barn har även olika förutsättningar att lyckas beroende på bostadsområde, föräldrars 

utbildning och inkomst menar Skolverket (2009). Föräldrarnas förväntningar och ambitioner 

att deras barn ska lyckas samt hur involverade de är i barnens skolarbete och skolans språk 

”Speak the language of school” är avgörande. Det finns genom studier i Sverige, men även 

internationellt, starka belägg för att vilken betydelse skolan har för hemmet desto bättre 

resultat når eleven (Skolverket 2009). 
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3.2 Självbild och motivation i relation till läs- och skrivsvårigheter 
Framgång eller misslyckande i skolan har stort inflytande på hur eleverna ser på sig själva. 

Läsning är avgörande för att kunna vara delaktig i samhället (Snow et al. 1998 ). Små barn har 

till en början ofta mycket positiv bild av dem själva i skolan. Dessa tenderar dock att med 

åren och med prestationer att bli mindre positiva (Guay, Marsh & Boivin, 2003). Swalander 

(2009) menar att när en elev i tidigt stadium har svårt att följa den “normala” utvecklingen 

inom läsning i skolan leder det ofta till negativ självbild och stress för elever som ska lämna 

grundskolan och påbörja gymnasiet. Att ha svårigheter med att läsa och skriva och på grund 

av detta en låg självkänsla kan leda till att elever undviker att läsa så mycket det bara går. 

Swalander (2009) uppger att elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan utveckla “låg 

självkänsla”, ”låga prestationer”, “minskade förväntningar”, “minskad motivation”, “dålig 

uthållighet” samt “passivitet”. Myrberg (2001) menar att för de elever som upplever dessa 

svårigheter uppstår lätt en ond cirkel som ibland kallas “Matteuseffekten”, vilket innebär att 

de som har lätt att läsa söker utmaningar och utvecklar sin läsning medan de som upplever 

läsningen som svår undviker att läsa, vilket tydligt syns i skolan då dessa elever sällan på egen 

hand utvecklar sitt ordförråd och sin omvärldskunskap. 

Skrivandet är för vissa en lust och för andra en plåga, menar Strömquist (2007). Skrivandet 

betyder mycket för individen och dess totala utveckling, den emotionella, kognitiva och 

sociala. Den betyder även mycket för elevens självförtroende. Liberg (2006) skriver att elever 

som inte förstår varför de ska lära sig skriftspråket ofta får svårigheter att ta till sig skolans 

undervisning. Det är viktigt att uppmärksamma hur skolan möter barn som saknar 

skriftspråkliga förebilder. 

Taube (2007) menar att förståelse för eleverna grundar sig i att lärare som accepterat och 

respekterar sig själva överför detta på sina elever. När eleverna respekteras ökar deras 

självrespekt. Hon menar att i en positiv klassrumsmiljö letar läraren efter förtjänster snarare 

än fel och att uttala sig kategoriskt eller kritiskt kring eleverna kan resultera i att kritiken 

riktas mot hela personen och inte enbart dess handlande. Hon menar att negativ kritik om 

personlighet kan leda till självuppfyllande profetia där de själva betraktar sig som den ”svaga” 

eleven. Dessa elever hamnar ofta i en ond cirkel, vilken de har svårt att ta sig ur. Enligt Taube 

(2007) så utvecklar inte den lässvaga eleven den metakognitiva förmågan vars uppgift är att 

signalera vilka lässtrategier som ska användas och osäkerheten leder till blockeringar. 
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Ineffektiva strategier resulterar i ännu lägre prestationer och förväntningarna från 

omgivningen sänks. 

3.3 Anpassningar och särskilt stöd 
Inom grundskolan är det Läroplanen, Lgr11, som styr verksamheten och det är rektorn som 

ska se till att lärarna kan uppfylla dessa krav. Skolverket (2011b) tydliggör att alla lärare inom 

skolan, avsett ämne, ska organisera sitt arbete och ge eleverna stöd så att de utvecklas inom 

språk-, och kommunikationsutveckling. 

Bestämmelser kring det särskilda stödet förändrades till viss del i samband med att nya 

styrdokument började gälla 2011. Skolverket tog då fram allmänna råd för att stötta lärare, 

övrig skolpersonal, rektor och huvudmän i deras dagliga arbete kring särskilt stöd. De 

allmänna råden gavs första gången ut 2013, men ändrades 1 juli 2014 (Skolverket 2014a). De 

nu gällande allmänna råden ersätter den tidigare. I de allmänna råden står det att skolans 

uppgift är att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver för att nå så långt som 

möjligt i deras utveckling. Elever som lätt når målen ska stimuleras till att utvecklas 

ytterligare. 

Bestämmelser kring elevernas utveckling innebär att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag, 

med det menas att skolan måste ta hänsyn till alla elevers behov. Skolan måste således 

organisera sin verksamhet på skol-, grupp- och individnivå. En elev som pga. sin 

funktionsnedsättning har svårt att nå kunskapskraven ska ges stöd så att hen kan nå så långt 

som möjligt i sin kunskapsutveckling (2014a). De elever som är i behov av ytterligare stöd 

och stimulans ska, enligt Skolverket (2014b), i ett tidigt skede ges adekvata stödinsatser. 

Skolan ska i linje med det relationella perspektivet söka utanför eleven och förändra lärmiljön 

så att eleven stimuleras. Eleven kan vara i behov av mer individinriktat stöd och detta kan ges 

på två olika vis, enligt Skolverket (2014b). Det första skolan kan göra är att ge eleven ledning, 

stimulans och extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning och kring detta 

behöver inte skolan fatta något beslut. Särskilt stöd ges när skolpersonalen ser att stödet är 

mer av en varaktig och omfattande karaktär och inte möjlig att genomföra inom ramen för 

ordinarie undervisning. Bestämmelser kring särskilt stöd gäller alla elever i alla skolformer, 

förutom viss vuxenutbildning. Bedömningen kring om en elev behöver anpassningar och/eller 

särskilt stöd har sin utgångspunkt i hur eleven utvecklas mot kunskapsmål eller kunskapskrav 

(Skolverket 2014b). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Specialpedagogiken kan i forskning ses från olika perspektiv, men fokus kring svårigheter ser 

olika ut och därmed följer även olika syn på hur detta kan lösas (Haug 1998). I Sverige har 

under de senaste femton åren indelningen relationellt och kategoriskt perspektiv kommit att 

spela stor roll för specialpedagogiken (Emanuelsson et. al 2001). 

I följande kapitel presenteras det kategoriska och relationella perspektivet. Jag har valt att 

studera mitt material utifrån dessa perspektiv då de fokuserar på synen på elever i svårigheter 

samt hur den specialpedagogiska verksamheten kan se ut. 

4.1 Kategoriska perspektivet 
Specialpedagogikens tradition hittas inom det kategoriska perspektivet. Emanuelsson et al. 

(2001) beskriver att det kategoriska perspektivet är individinriktat och att svårigheterna finns 

hos eleven. Haug (1998) framhåller att inom det kategoriska perspektivet så ses problemen 

främst som biologiska. Genom att man betonar att svårigheterna inte beror på det sociologiska 

kan man då lyfta bort föräldrarnas, skolans och samhällets möjliga bidrag till svårigheterna. 

Enligt Persson (2011) talar man här om elever “med svårigheter” och inte “i svårigheter”. 

Ofta reduceras en elevs svårighet till t.ex. låg begåvning och trassliga hemförhållanden. 

Tidsperspektivet i det kategoriska perspektivet är kortsiktigt och elevernas hänvisas till 

differentierade specialundervisningsgrupper och åtgärdsprogram med fokus på individen. 

Läkare kan diagnostisera barn och skriva fram rekommendationer och behov som förväntas 

ge framgång. Haug (1998) menar att detta är oerhört svårt då diagnoser ofta är osäkra och 

präglade av rådande värderingar. Han menar även att det nödvändigtvis inte alltid finns 

samband mellan en diagnos och den undervisningen som det visar sig att en elev är i behov 

av. 

Det kategoriska perspektivet kan liknas vid det individrelaterade perspektivet där individen är 

i fokus. Läsning är något som eleven klarar av eller inte klarar av. Liberg (2006) beskriver att 

den traditionella läs- och skrivundervisningen i skolan bygger på det individrelaterade 

perspektivet. Fokus ligger på individens förmågor och brister. Inlärning anses vara något som 

sker individuellt. 
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4.2 Relationella perspektivet 
I det relationella perspektivet tas olikheter hos eleverna tillvara och att skolan istället ser detta 

som en tillgång (Persson 2011). Persson (2011) skriver att det relationella perspektivet ser den 

specialpedagogiska kompetensen som kvalificerad hjälp till att planera in differentiering i 

undervisningen och det material som läraren använder. Fokus ligger på elev, lärare och 

lärmiljön. Extra anpassningar i form av anpassad lärmiljö, anpassade uppgifter, utökad tid för 

uppgifter samt möjlighet att få lyssna på texter går hand i hand med det relationella 

perspektivet. Skritic (1995) menar att här söker man utanför eleven och fokuserar på lärmiljön 

och undervisningsmetoder. Han menar att diagnoser är till nackdel för pedagoger, men till 

fördel för skolorna då de då inte behöver förändra sin undervisningsmodell. Han menar även 

att specialpedagogiska verksamheter som bygger på elevernas diagnoser inte är mer effektiva 

än verksamheter där eleverna integreras mer. 

Aspelin och Persson (2011) beskriver i sin bok begreppet relationell pedagogik, vilket har 

sina rötter i det relationella perspektivet. De menar att relationell pedagogik bygger på en 

helhetssyn där omsorg, fostran och kunskap samordnas. De delar upp den relationella 

pedagogiken i fyra olika delar. Det första handlar om att pedagogiska möten, vilket innebär att 

det handlar om en ömsesidig process där elev och lärare behöver skapa sig en god relation då 

goda relationer leder till förväntningar, motivation och ansvarstagande. Läraren ska guida 

eleven i att lära känna sig själv och förstå sin roll i omvärlden. Den andra delen är 

tillvägagångssätt och lärande och berör delar såsom undervisning, motiverande 

samtal/feedback och utvecklingssamtal. Den tredje delen är den pedagogiska rörelsen som 

innebär att pedagogiken måste hållas levande genom samtal och möten. Den sista delen är 

teori. Teorin i det relationella perspektivet handlar om relationer mellan människor. Aspelin 

och Persson (2011) menar att kunskapsbrister, bristande motivation och oordning som 

skolorna idag möter mer måste bemötas med relationer. För att teorin ska fungera är 

ledarkompetens och relationskompetens viktiga delar. 

Undantagsbestämmelsen bygger på att eleven har en funktionsnedsättning (Skollagen 

2010:800). Skolor blir delgivna rekommendationer och behov som tros ge framgång hos 

eleven (Haug 1998). I rekommendationer fokuserar man på elevens brister och förmågor och 

detta är en elev ”med svårigheter”(Liberg 2006). Ur detta perspektiv vilar 

undantagsbestämmelsen på kategoriska grundvalar där undervisning anpassas utefter en 

rådande diagnos, vilka Haug (1998) lyfter som osäkra då de oftast grundar sig i rådande 
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värderingar. Samtidigt lyfts det i skollagen (Skollagen 2010:800) att innan 

undantagsbestämmelsen är aktuell ska lärare anpassa sin undervisning, inom ramen för 

ordinarie undervisning, där fokus ligger på att lärare och lärandemiljö ska förändras och inte 

eleven. Dessa tankar kan mer ses vila på relationella grunder. Trots krav på anpassningar i 

undervisningen och kartläggning kring vad som sker i interaktionen mellan olika aktörer är 

kravet på en funktionsnedsättning tydlig och därav förstärks det kategoriska perspektivet. 
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5. Metodansats och genomförande 
I detta kapitel redogör jag för mitt val av metodansats. Vidare presenterar jag mitt 

tillvägagångssätt vid val av respondenter samt vilka etiska aspekter jag utgick ifrån. 

Avslutningsvis presenterar jag hur jag förberedde, bearbetade och systematiserade mitt 

intervjumaterial. 

5.1 Fenomenografi 
Den metodansats jag har utgått ifrån är fenomenografi. Den är främst en metodisk ansats som 

relaterar till hur vi människor uppfattar innehåll och saker. Stensmo (2002) redogör för att 

fenomenografin är induktiv, vilket innebär att forskningen rör detaljer och formas därmed till 

generella slutsatser om det studerande. Han skriver att metoden även gör skillnad på ”vad 

något är” som benämns med den första ordningen, och ”vad något uppfattas vara” som 

benämns med den andra ordningen (Stensmo 2002). Stensmo (2002) beskriver 

fenomenografin med att det handlar om variationen av uppfattningar hos en specifik grupp 

människor som exempelvis elever eller lärare. Det man önskar undersöka är således dessa 

personers olika uppfattningar om ett fenomen som samtliga måste ta ställning till d.v.s. den 

andra ordningen. Fenomenografin försöker visa vilka olika uppfattningar som finns kring ett 

fenomen. 

Dahlgren och Johansson (2015) beskriver fenomenografin med att vi uppfattar företeelser på 

olika sätt. Om man frågar olika människor hur de uppfattar saker kommer det att skilja sig åt. 

I en undersökning kan man aldrig vara säker på att upptäcka alla tänkbara uppfattningar. 

Forskningsfrågorna i en fenomenografisk intervju ska bygga på frågor där intervjupersonen 

önskas svara på sin uppfattning. Fenomenografiska intervjuer är halvstrukturerade och 

tematiska, vilket innebär att intervjuguiden enbart ska innehålla ett mindre antal frågor. Det är 

viktigt att intervjuaren ställer frågor som ger uttömmande svar. De kallar detta för probing. 

Frågorna kan vara: Hur menar du? Kan du utveckla? Det är nödvändigt att spela in för att 

fånga in uppfattningarna och för att kunna fånga in signifikant betydelsefulla uttalanden som 

sedan jämförs och grupperas. 
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5.2 Urval 
Urvalet av respondenter har skett utifrån Trosts (2010) principer där han tydliggör att urvalet 

ska vara heterogent inom givna ramar. Trost (2010) menar att man inom sin heterogena grupp 

bör söka variation, vilket även stämmer mot fenomenografin där man söker variation av 

uppfattningar hos en vald grupp för att bäst kunna belysa problemställningen. För att få en 

heterogen grupp med variation har jag valt att intervjua lärare och specialpedagoger från olika 

skolor. Jag har valt att intervjua personer från tre olika professioner. Förvisso har de 

intervjuade specialpedagogerna samma utbildning, dock har de olika roller då 

specialpedagogerna på SPSM mer har en rådgivande roll där de förmedlar kunskap om vad 

undantagsbestämmelsen är. De befinner sig inte i det dagliga arbete, där den ska tolkas utifrån 

specifika ärenden. 

Jag valde att intervjua specialpedagoger som handleder personal i frågor kring 

undantagsbestämmelsen på SPSM och på skolor, samt svensklärare då jag ämnade undersöka 

uppfattning och tillämpning inom svenskämnet. Jag önskade intervjua dessa professioner för 

att se dess kunskap och hur de uppfattar undantagsbestämmelsen samt vad som förenar och 

skiljer. 

Jag valde att intervjua två specialpedagoger från SPSM, två specialpedagoger och fyra 

svensklärare. Valet av åtta respondenter utgår från Trost (2010) då man enligt honom bör 

begränsa antalet intervjuer till relativt få, rekommendation 4-8 intervjuer, då materialet annars 

blir ohanterligt samt att det finns risk att detaljer missas om man intervjuar för många. 

Jag har i mitt resultat valt att använda koder för varje intervjuperson. SPSM 1,2 är de två 

rådgivarna på Specialpedagogiska skolmyndigheten. SP 1,2 är det två intervjuade 

specialpedagogerna och SL 1-4 är de fyra intervjuade svensklärarna. 

Specialpedagogerna på SPSM har arbetat som specialpedagoger i över tio år och flera år som 

specialpedagoger på SPSM. De har i och med detta kommit i kontakt med betygsättande 

lärare som haft frågor kring undantagsbestämmelsen. Min önskan var att få intervjua 

någon/några av dem kring undantagsbestämmelsen. De valde själva ut två av dem som jag 

fick intervjua. De är båda ett målinriktat urval (Bryman 2011) då deras kompetens och 

uppdrag delvis är att ge råd i frågor kring undantagsbestämmelsen. 

Specialpedagogerna var ett målinriktat urval då de är sakkunniga och har bred kunskap kring 

forskning och i att handleda i frågan, på så vis är de relevanta för frågeställningarna, enligt 
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Trots (2010) principer. Det är de med pedagogisk utbildning som på respektive skola är 

rådgivare i frågan. De arbetar på två olika skolor och de är ensamma specialpedagoger på 

respektive skola. Jag valde helt enkelt ut två skolor i närområdet. Specialpedagogerna har 

arbetat i fem respektive åtta år. Specialpedagogerna är båda utbildade mot årskurs 4-9 och 

arbetar mot årskurs 7-9. De har båda flera års erfarenhet av att handleda personal och vara en 

länk mellan forskning, personal och rektorer inom specialpedagogiska frågor. 

Svensklärarna var ett bekvämlighetsurval då jag intervjuade de svensklärare som svarade på 

min förfrågan om att få intervjua dem. Samtidigt är de ett målinriktat urval då de var 

tillfrågade just för att de var utbildande inom önskad kompetens (Bryman 2011, Trost 2010). 

Jag skickade i god tid ut förfrågningar till åtta svensklärare för att minimera risken med 

bortfall och jag fick svar från fyra. 

Jag har utgått från två principer då det gäller svensklärarna. De ska vara utbildade 

svensklärare mot år 7-9, detta med grund i att de bör ha kunskap kring betygsättning och 

bedömning samt styrdokument. Detta grundar sig även i att undantagsbestämmelsen först är 

aktuell på betygsättande stadie. Den andra principen för mig var att de måste ha arbetat minst 

ett år, då önskvärt är att de vid minst ett tillfälle ska ha satt betyg. De intervjuade 

svensklärarna har arbetet mellan 10-31 år som lärare. Jag kontaktade närliggande 

högstadieskolor och mejlade åtta svensklärare på dessa skolor utefter kontaktlistan på 

respektive hemsidan. De som sedan kom med i min studie var de som svarade. 

5.3 Etiska aspekter 
Inom de forskningsetiska principerna ska varje forskare utgå från de fyra huvudkraven- 

Information-, samtycke-, konfidentialitet- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2010). 

Intervjuguiden ska innehålla frågor eller teman så att intervjun följer en önskvärd linje. 

Intervjuaren ska vara tydlig, öppen, etisk medveten, styrande och kritisk om så behövs 

(Bryman 2011). 

Jag utgick från de fyra principerna då jag informerade de som jag önskade intervjua. Jag 

meddelade dem via mejl om syftet, anonymitet kring att varken de eller skolans namn 

kommer att nämnas. Jag informerade även om att resultaten enbart kommer användas i 

gällande uppgift, att deltagandet var frivilligt och att de fick avbryta intervjun under studiens 

gång. Samtliga forskningsetiska aspekter förtydligades även vid varje intervju. 
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De intervjuade svensklärarna tillhör inte samma skolor som specialpedagogerna. Detta 

grundar sig i etiska aspekter, främst för att respondenterna ska känna sig trygga med sin 

anonymitet. 

5.4 Datainsamling och analys 
Förberedelser 

Specialpedagoger och svensklärare kontaktades i ett tidigt skede, via mejl, för att intervjuer 

skulle kunna bli möjliga. Den information intervjupersonerna fick innan intervjun var en kort 

redogörelse kring mitt syfte samt att jag önskade intervjua dem kring deras uppfattning och 

tillämpning av undantagsbestämmelsen. Intervjuguiderna (bilaga 2,3,4) konstruerades så att 

de så långt som möjligt fick samma frågor. Jag önskade likt fenomenografin se på likheter och 

skillnader och därav ställdes snarlika frågor. 

Vid val av metod bedömde jag att enskilda intervjuer lämpade sig bäst för svensklärarna då 

jag önskade var och ens uppfattningar. Detta med anledningen av att respondenterna kan 

påverka varandra i fokusgrupper eller i en gruppintervju. Trost (2010) menar att ett problem 

med gruppintervjuer är att de intervjuade kan samlas kring en åsikt som kan anses vara den 

”rätta”. Starrin och Svensson (1994) menar att fenomenografin syftar till att se på olika 

uppfattningar som respondenter har. De menar att intervjupersonerna bör ha olika värderingar 

och erfarenheter kring företeelsen som ska undersökas, och av denna anledning såg jag inte 

gruppintervju eller fokusgrupp som en möjlighet. En intervju av detta slag skulle förvisso 

kunna ge möjlighet till fler diskussioner och perspektiv. 

Marton och Booth (2000) nämner att vid en fenomenografisk analys av data bör man välja ut 

någon/några aspekter som studeras närmare. De aspekter som jag såg som centrala och 

önskade skulle framträda i min intervju genom mina intervjufrågor var respondenternas olika 

uppfattningar kring undantagsbestämmelsen (bilaga 2,3,4). 

Innan intervjuerna genomförde jag en pilotintervju på en svensklärare, just för att få möjlighet 

att revidera, ta bort eller lägga till frågor/underfrågor. Svenskläraren fick samma 

förutsättningar som intervjupersonerna d.v.s. hen fick samma mejl som intervjupersonerna, 

hen fick inte heller tillgång till frågorna och intervjun skedde på intervjupersonens skola i en 

lugn miljö som hen valt själv. De justeringar som skedde efter intervjun var att jag mer intog 

en lyssnande roll i mina intervjuer. I min pilotstudie diskuterade jag med intervjupersonen, 

vilket jag insåg kan påverka intervjupersonens svar och förväntan av svar. Jag fick även 
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plocka bort två frågor då det framkom att de krävde för mycket förkunskap, vilket jag antog 

att svensklärarna kanske inte hade. Bryman (2011) lyfter fram att med en pilotintervju kan 

intervjuaren se om frågorna är för svåra eller om de inte kommer kunna ge tillräckliga svar 

samt om ordningsföljden är rätt. 

Genomförande 
 

Bryman (2011) redogör för att i en kvalitativ studie är forskare ofta både intresserade av vad 

respondenten säger men även hur de säger det. Jag valde av den anledningen att spela in mina 

intervjuer så att jag fick tillfälle att backa och höra återigen. 

Min datainsamlingsmetod, och i enlighet med fenomenografin, var halvstrukturerade 

intervjuer (Bryman 2011). Halvstrukturerade intervjuer var passande då de jag hade en 

bestämd kontext med temaområden, vilket även en studie med fenomenografisk ansats bör ha 

enligt Bryman (2011). Jag hade några fasta frågor men även öppna, vilket jag ansåg vara en 

god grund då detta är ett ämne som det råder osäkerhet kring. Ordningsföljden på intervjuerna 

varierade utifrån omständigheterna. Kvale och Brinkmann (2014) menar att på så sätt skapas 

möjligheter till att utveckla samtalet. Detta går även i linje med fenomenografin där man ska 

sträva efter uttömmande frågor, vilket även kallas probing (Fejes & Thornberg 2015). Jag 

ställde flera följdfrågor för att just få uttömmande svar eller dröjde med följdfrågor och 

istället hummade med, som också, enligt probing, är en teknik för att få intervjupersonen att 

utveckla sitt svar. 

Jag ansåg att en mer ostrukturerad form passade mitt syfte, då jag förmodade att kunskaper 

och erfarenhet kring detta skulle skilja sig åt och att frågor kan behöva förtydligas. I en 

fenomenografisk intervju är relationell kunskap och interaktion av stor vikt, menar Kvale och 

Brinkmann (2014). För att få uttömmande svar kring upplevelser och förstå intervjupersonen 

och frågans komplexitet var min utgångspunkt att visa ett stort intresse och inte se intervjun 

som en monolog. 

Vid intervjutillfällena befann vi oss på respektive intervjupersons arbetsplats. Samtliga 

intervjuer genomfördes under vecka fem till sju och alla på en tid som intervjupersonerna 

själva hade önskat, vilka alla inföll i samband med deras luncher eller en lucka mitt under 

dagen. Jag hade innan intervjuerna via mejl meddelat dem att intervjuerna skulle beräknas ta 

30-40 minuter. Jag höll dock inte tiden på tre av dem, vilket var intervjuerna med en 

specialpedagog och de två specialpedagogerna på SPSM. För att ge alla intervjuade ett rättvist 
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utrymme har jag valt att plocka ut ett ungefärligt lika antal uttalande i mitt resultat från 

samtliga av dem oavsett längd på intervju. Intervjun inledde jag såsom Trost (2010) föreslår 

med att tala fritt om vilka de är och hur länge de har arbetet som 

specialpedagoger/svensklärare. Intervjuerna avslutades i samtliga fall, efter att jag stängt av 

inspelningen, med att vi talade allmänt om skolan. Trost (2010) lyfter att det i vissa fall kan 

ses som att den misslyckas då man kan få en mängd mer information då de intervjuade inte 

längre känner av en förväntan. Trost (2010) menar dock själv att det kan vara svårt att helt 

kunna styra en intervju som intervjuare och han menar således att det kan vara svårt att 

förutspå vad som kommer ske när man stänger av. I mitt fall fördes ingen vidare diskussion 

kring just undantagsbestämmelsen och därav ser jag inte att jag gått miste om information till 

min analys. 

Systematisering 
 

Jag dokumenterade mina intervjuer utifrån en transkriptionsnivå där varje hummande och 

varje ord skrevs ner (Kvale & Brinkmann 2014). Jag strävade efter att få med allt och med 

detta minimerade jag risken att missa någon viktig information. Eftersom jag hade en 

frågeställning klar för mig så blev mitt sökande ledande. Jag bekantade mig med empirin, 

letade och granskade såsom Dahlgren och Johansson (2015) beskriver en fenomenografisk 

analysmodell och som Braun och Clarke (2006) beskriver som det första steget. Nästa steg, 

enligt Braun och Clarke (2006), är att koda, vilket innebär att man letar efter relevanta 

aspekter utifrån forskningsfrågan. Mitt nästa steg blev således att kodlista, sortera, gruppera, 

koda av koderna, granska teman, lyfta bort eventuella upprepande teman och namnge dem. I 

min tematiska analys har jag även sorterat intervjupersonernas svar utifrån från det 

relationella och det kategoriska perspektivet. Jag har där sökt svar som visar på om eleven 

anses vara problemet likt det Lutz (2014) beskriver som ”med svårigheter” och som går i linje 

med det kategoriska perspektivet eller om de uttrycker att eleven befinner sig´” i svårigheter” 

(Lutz 2014), vilket går i linje med det relationella perspektivet. Pedagoger inom skolan 

bemöter barn på olika sätt delvis beroende på hur man definierar barnet. 

När jag sökte efter teman hade jag likt det Bryman (2011) beskriver fokus på repetitioner, 

likheter och skillnader och språkliga kopplingar kring just hur intervjupersonerna bedömde 

eleverna utifrån sina svårigheter, och om de såg på elevens svårighet och möjlighet till 

anpassningar via undantagsbestämmelsen utifrån det kategoriska eller relationella 

perspektivet. 
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Trost (2010) förespråkar vikten av validitet och reliabilitet. För att få en tydlig validitet (vad 

jag mäter) är jag i min studie tydlig i min redovisning kring alla delarna i mina intervjuer, 

vilka överväganden som har gjorts och varför, hur intervjuerna gått till, vilka som blivit 

intervjuade, vilka utgångspunkter som jag haft och att jag är tydlig med vad som tydligt 

framgick och vad som är tolkningar. Begreppet reliabilitet (hur vi mäter) används för att 

beskriva hur datainsamlingen har fungerat. Bryman (2011) förtydligar att reliabilitet är viktigt 

för att säkerställa att resultaten går att upprepa. Reliabilitet i denna kvalitativa studie, då den 

inte likt en kvantitativ studie går att upprepa kommer den snarare handla om att jag vill 

beskriva hur jag har gått tillväga, hur data har samlats in och hur jag har bearbetat den. För att 

påvisa tydlighet så har jag i min intervjuguide använt mig av frågor som liknar varandra för 

att säkra upp, jag har även spelat in och transkriberat mina intervjuer. 
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6. Resultat 
Syftet med denna studie var att studera, med fenomenografin som metodansats, och det 

relationella- och kategoriska som perspektiv, hur undantagsbestämmelsen uppfattas utifrån 

lagtexter och Skolverkets skrivningar av rådgivare på SPSM, specialpedagoger och 

svensklärare, samt hur den tillämpas inom svenskämnet i årskurs 7-9 för elever som har 

uppenbara läs-och skrivsvårigheter. 

I följande kapitel presenterar jag mitt resultat tematiskt. Mina två första teman som vuxit fram 

i min analys är huruvida respondenterna har goda eller mindre goda kunskaper om 

undantagsbestämmelsen. 

De två andra teman som vuxit fram är Relativt tydlig och självklar och Otydlig och subjektiv, 

vilka svarar mot frågan ”Vilka uppfattningar har specialpedagoger och svensklärare om 

undantagsbestämmelsen? ” 

Mina två sista teman är proaktivt och aldrig ensam samt restriktivt, vilka svarar mot min 

andra frågeställning ” Hur tillämpar svensklärare undantagsbestämmelsen i relation till läs- 

och skrivsvårigheter?” 

Ett förtydligande bör göras kring ordet ”pysa”. Jag använder ordet i min intervjuguide för 

svensklärarna (bilaga 4) och vissa respondenter använder det i sina uttalanden. 

Undantagsbestämmelsen kallas ibland för ”pysparagrafen” och min upplevelse var innan 

intervjuerna att många, främst lärare, använder just begreppet ”pysa”. Jag valde att använda 

mig av begreppet för att undvika missförstånd. 

6.1 Kunskaper om undantagsbestämmelsen 
Jag kommer under följande rubrik presentera vilken kunskap som specialpedagogerna på 

SPSM anser att skolans pedagoger har, vilken kunskap specialpedagoger och svensklärare på 

skolorna har kring undantagsbestämmelsen och varför de tror att den finns. 

6.1.1 Goda kunskaper 
Vid frågan kring deras kunskap om undantagsbestämmelsen så tydliggjorde SPSM 1 och 2 det 

som jag har lyft i min inledning om att undantagsbestämmelsen redan fanns med i den tidigare 

grundskoleförordningen. De upplever dock inte att den i dag används mer, men att det i och 

med förtydligandet kring extra anpassningar och särskilt stöd i de allmänna råden 2013, och 

2014 gjorde att undantagsbestämmelsen oftare kom på tal. SPSM 1 lyfter även att hen 

upplever att det idag finns mer fungerande elevhälsoteam och att det kanske också påverkar 
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att allt fler lärare och rektorer har mer kunskap. De menar att i och med att skolan blev allt 

mer kompensatorisk och kravet på anpassningar blev allt tydligare så blev detta något man då 

mer samtalade om på skolorna. SPSM 1 anser att Skolverket har ”[…]varit sparsamma med 

tolkningar” och att de på SPSM mer tolkat den. ”Vi har dissekerat den mer” uppger hen, 

vilket nu gör det lättare att ta till sig den och på så vis ökar kunskapen på skolorna. 

Ibland får de frågan från rektorer på skolor om de kan komma och föreläsa om den, vilket de 

ser som en svårighet. SPSM 1, anser att “[…] det är svårt att allmänt kunna prata om något 

som kan tolkas”. Skolorna vill ha kunskap och svar, och många svar går inte att ge menar de 

båda. Specialpedagogerna på SPSM ser att när en lärare eller annan inom skolan kontaktar 

dem i tid så visar det på kunskap om att detta måste börja arbetas med tidigt, arbetet måste ske 

proaktivt, inte vid betygsättning. SPSM 1 menar att: “[...]det går inte att ge något bra i slutet 

av sexan eller nian, att ge ett bra svar på hur man ska göra. Det hela handlar om att skolan 

har gjort allt, att man börjar i planeringsstadiet och ser, vad kan vi göra för någonting. Kan 

vi se på något annat sätt, kan vi jobba på något annat vis, någon annanstans, kan vi ha musik 

på något annat ställe, idrott på annat ställe, kan man använda alternativa lärvertyg, har man 

använt allt man ha kunnat, har man gjort en bra pedagogisk kartläggning, alltså... allt kring 

undantagsbestämmelsen handlar om: vad har vi gjort innan”. 

SPSM 2 menar att ”[…]man ska bolla i kollegiet inför betygsättning, man ska då lyssna och 

ta in allt” SPSM 1 menar att hen ser att kunskapen har ökat, medan SPSM 2 menar att det 

fortfarande finns mycket att lära ute på skolorna. 

SP 1 och SP 2 visar på välgrundad kunskap om undantagsbestämmelsen när de båda lyfter 

Salamancadeklarationen och att den finns inskriven i Skollagen. SP1,2 och SL 1-4 lyfter 

samtliga att de uppfattar att den finns där för rättvisans skull och SP 2 lyfter att eleven ska 

kunna studera på högre nivå trots funktionsvariation. SP 1, 2 och SL 1-4 uppger samtliga att 

denne kan användas för högre betyg är E och SP 1,2 lyfter bägge elever inom AST 

(autismspektrumtillstånd) på exempelvis ”tala” inom svenska och engelska. ”De kan ha 

oerhört goda kunskaper i skrift, läsa och höra men kan inte själva uttrycka detta i tal” menar 

SL 4. SL 1-4 har alla kunskap om att den inte får användas vid enstaka uppgifter. SL 2 

uttrycker det med att “ […]då handlar det om anpassningar i undervisningen” 

6.1.2 Mindre goda kunskaper 
SPSM 2 menar att kunskapen har blivit bättre på skolorna men att det fortfarande finns 

mycket kvar att göra. SPSM 1 och 2 upplever att många lärare inte har kunskap om att 
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undantagsbestämmelsen får nyttjas även vid högre betyg än E eller att den gäller såväl vid 

termins- som slutbetyg. 

SP 1 uttrycker att alla på dennes skola vet att undantagsbestämmelsen finns, men att de inte är 

trygga med den. Hen anser att de på skolan har tydliga rutiner, men att det inte finns en 

inarbetat gång. 

SP 2 anser att anledningen till att kunskapen inte är så god på dennes skola kan bero på att den 

är så pass ovanlig så det är svårt att hålla fast vid en rutin som inte är så återkommande. 

Samtliga SL känner till undantagsbestämmelsen, de vet dock inte på vilka grunder den 

tillkom. Alla SL uttrycker på ett eller annat sätt att de inte är trygga med den. SL 3 uttrycker 

att hen följer diskussioner kring undantagsbestämmelsen på sociala medier. Hen menar att 

”Där finns det de som är tvärsäkra på sin sak, men två tvärsäkra kan vara säkra på olika 

saker”, vilket hen då anser visar på komplexitet. SL 1 uppger att hen använt den tre gånger på 

20 år, två av dem har använt den en gång på 15 år och en av dem har aldrig använt den. 

SL 1-4 lyfter att de alltid talar med någon inom EHT (Elevhälsoteamet) på skolan, eller med 

rektor, och tre av dem lyfter även att rektor ska vara med i diskussionen. SL 2 och 4 lyfter att 

förmodligen är det så då den är ovanlig och SL 4 säger att ”Varje fall är i stort sett unikt”. SL 

1-4 lyfter begrepp som att den finns för ”Elever med en funktionsnedsättning” och ”Elever 

som har en permanent nedsättning”. Samtliga SL säger att det inte finns en direkt utarbetat 

gång på deras skolor, men att de kan lyfta det närsomhelst med EHT eller rektor. Tre av SL 

lyfter även att de vet att deras speciallärare eller specialpedagoger kontaktar Skolverket när 

det varit någon svår fråga. 

6.1.3 Sammanfattning 
SPSM 1, 2 och SP1 och 2 har goda kunskaper kring var undantagsbestämmelsen har sin grund 

och när den tillkom, kunskaper som SL 1-4 inte visar att de besitter. SPSM 1, 2 och SP 1 och 

2 uppger att skolan är den som ska kompensera utifrån ett relationellt förhållningssätt och att 

man inom skolan måste arbete proaktivt för att förebygga svårigheter. SPSM 1 och 2 uppfattar 

att kunskapen kring undantagsbestämmelsen idag är större, vilket kan grunda sig i att 

informationen är mer tillgänglig genom att de allmänna råden kring anpassningar kom 2013. 

SP 1 och 2 uppger att flera av deras lärare vet vad undantagsbestämmelsen är, men att de inte 

är trygga med den. SL 1-4 uppger alla att de inte är trygga i den och SL 3 uppger att den är 



32  

komplex att tolka. Tolkningar kring hur den uppfattas ger förvirring och olika sanningar, 

vilket blir problematiskt för SL 1-4 , vilka är de som praktiskt ska tillämpa den. 

6.2 Tolkningar av undantagsbestämmelsen 
Jag kommer här presentera respondenternas tolkningar kring vad undantagsbestämmelsen 

innebär och när de kan tillämpa den. 

6.2.1 Relativt tydlig och självklar 
Samtliga intervjupersoner berör alla att undantagsbestämmelsen finns där för en elevs bästa 

och att alla elever ska få chansen och bli rättvist bedömda. ”[..]. att det ska vara motiverande, 

så att de inte bara ser sina brister. ”säger SL 4. 

Svensklärarna, specialpedagoger och rådgivare på SPSM har alla liknande svar på vad en 

“funktionsnedsättning” kan vara. SPSM 2 svarar att : ”Funktionsnedsättning är inte något 

som innebär att man behöver en diagnos utan något som uppmärksammats av lärare och 

kanske annan personal”. SP 1 och 2 uttrycker sig på liknande sätt om vad en 

funktionsnedsättning är och vikten av att elever som har en nedsättning blir rättvist bedömda. 

”Jag tolkar det som att man kan lyfta bort vissa delar när man ska sätta betyg och det rör sig 

om elever som har en funktionsnedsättning som är tydlig”, uttrycker SL 2. Övriga 

SL uttrycker sig liknande. Kring begreppet ”icke tillfällig natur” ska det vara av bestående 

karaktär menar de. ”Det kan inte vara att eleven är otränad, då talar vi inte om 

undantagsbestämmelsen”, uttrycker SPSM 1. Kring ”funktionsnedsättning” menar SL 1 och 4 

att det handlar om fysisk, social och/eller psykisk nedsättning. De lyfter begrepp såsom 

”bestående karaktär” och, ”permanent”. ”Det kan vara exempelvis språkstörning”, säger SL 

1. 

Samtliga SL har kunskap om att den inte får nyttjas vid enskilda uppgifter utan att den bara 

får användas vid termins- och slutbetyg. SL lyfter alla att till enskilda uppgifter ska de istället 

anpassa uppgifter. Kring frågan om det kan röra högre betyg är E menar SL 1-4 att det inte är 

betyget som spelar roll, att det absolut kan vara högre. Dock lyfter SL 1 och 4 att när de har 

lyft detta så har det till 90-99% rört elever som försöker nå betyget E. I frågan kring om det 

kan röra en elev som varit mobbad under längre tid svarar alla SL att det kan de inte tolka som 

”icke tillfällig natur”, då handlar det om anpassning istället. Men alla uppger att det är svårt 

att besluta kring detta. “[…] när vet man egentligen att det kanske har övergått till icke 

tillfällig natur” undrar SL 4. De uttrycker med andra ord att den är relativt tydlig kring vissa 

begrepp. 
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6.2.2 Otydlig och subjektiv 
SPSM 1 lyfter att hen inte upplever att skolorna är okunnig, men dock osäkra. De menar att 

detta är naturligt när något ska tolkas, likväl betygen och dess kunskapskrav. 

Kring frågan om begreppet ”omöjligt” så tolkar SP 1 och 2 detta olika då den ena tolkar det 

ordagrant och den andra mer tolkande. SP 1 menar att det kan vara ”omöjligt just nu”, SP 2 

menar att omöjligt måste ses som ordet säger. Kring begreppet ”får” så tolkar de även detta 

olika. SP 1 menar att ordet bör vara ”ska”. SP 2 menar att detta gör att det detta blir luddigt 

och svårt att tolka, men SP 2 är mer restriktiv och menar att om alla är med på detta så 

kommer lärare vilja göra detta för elevens bästa. 

Kring de olika begreppen som SL tillfrågas om menar de att ”omöjligt” är oerhört svårt att 

svara på. SL 3 uttrycker att ”Jag vet inte riktigt vad jag ska säga”, ”ja, hur ska jag veta det... 

det är ju jättesvårt i vissa fall”,... står det alltså omöjligt?” SL 4 uttrycker ”Står det så alltså, 

jaha…oj, det visste inte jag”. Samtliga tycker att detta är svårt att säga, men de är helt överens 

om att de måste träna, men att man kan anpassa situationen. Kring begreppet ”får” säger alla 

att det kanske faktiskt skulle stå ”ska” eller åtminstone ”bör”. ”Ja, när det står ”får” blir det 

ju upp till varje lärare, det är ju konstigt att det står så” menar SL 2. ” Jag tolkar det som 

”kan” ” säger SL 3. 

”Enstaka delar” menar SL 1-4 kan vara ”stavning”, ”viss typ av genre av texter”, eller 

”struktur i en text”. De är kring frågan vad som kan upplevas svårt för elever med läs-och 

skrivsvårigheter inte överens. Både SPSM 1 och 2 menar att de förstår att ”enstaka delar” är 

svåra att tolka för lärarna då det i det nya betygssystemet innebär att vissa delar finns med i 

flera kunskapskrav. Det är också sådant de ofta får frågor kring och som är svårt för lärare att 

tolka. 

SL tycker alla att det är svårt att tala om den då de själva uppger att den är svår att tolka. SP 1 

menar att denne hellre ”[…]friar än fäller”. Hen menar att hen är mer tolkande till den och 

att Skolverket är mer fyrkantiga. SP 1 ringer inte Skolverket för att rådfråga utan helst SPSM. 

SP 2 ringer, enligt hen, varje gång den är på tal och rådfrågar med Skolverket. 

De uttrycker sig olika i frågan om ”enstaka delar”. SP 1 menar att det måste vara en 

diskussion och det kan röra sig om en till tio delar, det går inte att vara fyrkantig kring detta. 

SP 2 menar att man inte kan pysa bort så många delar då enstaka delar bara kan vara en till tre 

enligt hen. De tolkar inte ”tillfällig natur” lika. De menar dock båda att detta är komplext. SP 
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1 är dock mer benägen att diskutera fram detta ” […] hur ska man resonera kring 

depression” menar denne. ”Är en depression långvarig eller kortvarig?” SP 2 menar att ”Om 

man använder paragrafen då det kanske inte är tillfällig natur så kanske man istället ger 

eleven fel hjälp”. SP 2 menar att då handlar det om andra professioner som ska in, som 

psykolog och kurator. 

På frågan om ”enstaka delar” i svenskämnet svarar SL olika. De resonerar med sig själva och 

alla blir tveksamma och funderar om det de har tänkt på kan vara för många delar. SL 2 

uppger att hen menar att området skriva måste kunna gå att pysa bort om eleven kan berätta 

eller diktera in, medan SL 1 menar att skriva inte går att pysa bort då det inte är enstaka delar 

utan ingår i flera kunskapskrav. ”Ja, vad är egentligen enstaka delar av ett kunskapskrav. kan 

man se de olika kraven var och en för sig egentligen” undrar SL 4. 

På frågan om de tror att den kan missbrukas svarar SPSM 1 och 2 att de tror att den kan göras 

det genom att lärare inte försökt tillräckligt mycket eller att de tar bort vissa moment i 

undervisningen. SPSM 1 uppger att resonemangen kan föras såsom att ” eleven har ju kämpat 

så mycket” Hen menar att ”Då gör man en elev en björntjänst och att ge ”snällbetyg” 

kommer ge eleven allt större svårigheter på nästa stadie” De anser båda att innan den 

tillämpas så måste mycket ha gjorts. ”Det är viktigt att flera lärare har diskuterat om den kan 

vara aktuell vid bedömning” säger SPSM 2. SPSM 2 säger att ” Ja, missbrukas kan den väl, 

hur rättssäkert är det, det kan man verkligen fundera över...”. Vidare säger hen att ”Det finns 

som lärare inte så mycket att hålla sig i”. SPSM 1 menar även att eftersom det står att ” […] 

man ska titta efter lokala förhållanden, och vad är det, hur ska man tolka det så att säga...” 

så är det svårt ute på skolorna. 

SPSM 1 menar att ”När man låter elever jobba med annat för att eleven tycker det är svårt så 

har man missbrukat den”. SPSM 2 anser ”Att anpassa efter en elevs behov är en subjektiv 

bedömning”. Hen uppger att ”Visst kan den missbrukas, men det finns massor av elever som 

egentligen skulle ha rätt till betygsättning där man tar hänsyn till undantagsbestämmelsen, 

men man gör inte det” Hen lyfter även ett konkret exempel där ett betyg fick rivas upp då det 

framkom uppgifter om att eleven hade dyslexi och hade i sitt betyg blivit felaktigt bedömd. 

SP 1 tror att den missbrukas då det finns föräldrar som läser på kring undantagsbestämmelsen 

och tolkar på sitt sätt, de trycker på lärarna och de kan då falla för det och välja att tillämpa 

den. SP 2 menar att denne absolut tror det då lärarna ibland kan känna en hopplöshet kring 

elever som tränar och tränar men som ändå inte når resultaten eller målet. SP 2 uttrycker att 
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”Den tappar sitt värde om den inte används rätt, det kan handla om att läraren inte gjort 

allt”. Den andra uttrycker även hen värdet av att man måste arbeta proaktivt med frågan. 

Samtliga SL tror även de att den kan missbrukas, antingen för att man är pressad som lärare 

av ledning eller föräldrar, eller pga. att vissa skolor är oseriösa och vill få bra resultat samt att 

den kanske missbrukas pga. okunnighet. Samtliga intervjupersoner tycker att det bör 

dokumenteras, men de är överens om att det inte bör stå i betyget på något sätt. ”Om det 

skrevs ner i dokument rörande eleven, så skulle det kanske bli en större diskussion kring 

detta, och med detta kanske mer kunskap” menar SL 4. 
 

Kring frågan om det ska föregås med ett åtgärdsprogram menar SP 1 att ”Det ska inte vara ett 

krav”. SP 2 menar att ”För att kunna styrka att skolan har gjort allt bör det föregås av ett 

åtgärdsprogram eller att det från föregående skolor finns dokumenterat vad de gjort för att se 

om detta är ”omöjligt” för eleven att nå”. De menar båda att det gynnar eleverna om det 

dokumenteras i IUP eller åtgärdsprogram kring vad de har gjort, så att man kan lämna över 

det till kommande stadium. ”Det är avhängt på ämnet” menar SP2. SP1 menar att om det är 

ett synligt handikapp, och lyfter exemplet- en elev utan armar, så anser hen att åtgärder i ett 

sådant fall inte kan vara nödvändigt. 

På frågan om de måste föregås av ett åtgärdsprogram svarar flera SL direkt ja, för att sedan 

tveka lite, SL 4 svarar, ” […]rör det sig om en elev med bara en arm, så givetvis behövs inget 

åp ” SL 1,2 och 4 lyfter liknande fall såsom simning för någon som har ett synligt handikapp 

eller att kunna spela ett instrument. Dock är de överens om att när det inte är en tydlig 

funktionsnedsättning tycker de att det är av vikt att det finns dokumenterat så de kan se vad 

som är gjort. ”Det är bra för gymnasieskolan som de ska till sen om det finns med vad vi har 

gjort och vad som fungerar och inte” svarar SL 1. 

SL 2 lyfter att läsförmågan har sjunkit de senaste åren och att hen allt oftare möter elever som 

har läs- och skrivsvårigheter för att de just inte har läst tillräckligt. ”Vi har ju flera tester som 

visar på det- både PIRLS och PISA, jag menar just därför blir detta bara svårare eftersom 

barn allt oftare har just svårt med längre komplexa texter. Ovana eller faktiska svårigheter- 

ja, hur ska jag veta… ” 
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6.2.3 Sammanfattning 
Hur undantagsbestämmelsen kan tolkas skiljde sig, just för att den kan tolkas som SPSM 1 

och 2 uttrycker. Intervjupersonerna upplevde vissa delar tydliga och självklara inom 

undantagsbestämmelsen medan andra delar var mer otydlig och det rådde en osäkerhet kring 

att tillämpa den. 

SP 1 och 2 tolkade samtliga begrepp: “enstaka delar”, “omöjligt”, “funktionsnedsättning” och 

“får” på olika sätt. SL upplevde begreppen svåra att tolka och flera av dem kände inte till att 

det stod så i lagen. SL tolkade även begreppen ”enstaka delar” och ”omöjligt” olika. Lärare, 

specialpedagoger och rådgivare uttryckte sig på liknande sätt kring “funktionsnedsättning”, 

men åsikter om bestående karaktär eller ”icke tillfällig natur” gick isär. Samtliga SL uttryckte 

sig om att skolan ska anpassa och sätta in adekvata åtgärder, och kan ses som tankar ur både 

det kategoriska och relationella perspektivet. De menar att skolan måste anpassa sin 

undervisning innan undantagsbestämmelsen kan ses som aktuell. 

Samtliga intervjupersoner uppgav att de tror att undantagsbestämmelsen kan missbrukas och 

att det kan bero på okunskap, att inte orka stå emot starka föräldrar, samt en vilja att visa goda 

resultat. SPSM 2 menade att rättssäkert är en svårighet, då tolkning är något subjektivt. 

Samtliga lärare uttryckte svårigheter att tolka begreppen “enstaka delar”, “icke tillfällig 

natur”, “omöjligt” och “får”. 

6.3 Tillämpning av undantagsbestämmelsen 
Jag kommer i följande kapitel presentera hur svensklärarna tillämpar undantagsbestämmelsen. 

Den blir inte så uttömmande då erfarenheten inte är så stor hos någon av dem. Samtliga lärare 

har enbart stött på det enstaka gånger, vissa använt de fåtal och i ett fall ingen gång. 

6.3.1 Proaktivt och aldrig ensam… 
”Det gäller att skaffa sig en god relation med eleven” menar SL 2. De menar att pedagogiska 

möten, tillvägagångssätt och samtal både mellan lärare och elever är viktigt för elevens 

utveckling, att arbeta proaktivt för elevens bästa. ” […]det är faktiskt först då man ens kan 

börja prata om undantagsbestämmelsen” menar SL 2. SL 1 och SL 2 betonar vikten av gott 

samarbete mellan skola och hem och inom skolan och att det lyfts i ett tidigt skede. 

Då samtliga SL uppger svårigheten med att tolka undantagsbestämmelsen är de alla noga med 

att inte stå ensam i detta. De rådfrågar alltid rektor och/ eller specialpedagog/lärare, och 

uttrycker alla osäkerhet när man får och inte får nyttja den. SL kommer från två olika skolor 

och uppger att de har stort förtroende hos rektor och EHT i denna fråga på respektive skola. 
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Vid diskussion kring begreppen som “enstaka delar” och “omöjligt” uppgav samtliga SL att 

detta är tolkningsbara områden och beroende på vem man frågar så handlar man. SL 4 menar 

att “Den som har tolkningsföreträde på skolan är den som sätter tolkningen… detta kan 

såklart då bli olika tolkningar och elever med samma svårighet att få olika bedömningar, 

eller hur?“ 
 

SP 1 uppger att vissa lärare förhåller sig strikt till kunskapskrav och uppger motstånd mot att 

nyttja den i svenskan. SP 2 uppger svårigheterna i just svenska där alla förmågor är av vikt. 

Elever måste kunna läsa och förstå, uttrycka sig språkligt korrekt samt kunna resonera och ge 

sitt omdöme kring andras texter, men även sina egna. 

SL på de olika skolorna menar att om det är tydligt att en elev har läs- och skrivsvårigheter 

eller dyslexi, så lägger de mer fokus på annat än stavning och kan i dessa fall tillämpa 

undantagsbestämmelsen ” […] då pyser jag bort just stavning, men eleven måste givetvis 

ändå träna på vägen” säger SL 4. De är överens om att alltid rådgöra med någon som är mer 

kunnig kring bestämmelsen. Samtliga vänder sig till EHT, i vissa fall till rektorn. SL 1 och 4 

säger att de elever som uppvisar avkodningssvårigheter måste först och främst få mer träning. 

Samtliga intervjuade lärare uppger dock olika saker som de upplever att de har funderat på att 

pysa eller har pyst inom. De uppger att ”skrivande av olika genrer”, ”läsförståelse”, ”skriva” 

och ”disposition” kan ses som enstaka delar inom svenskämnet. SL 1,2 lyfter svårigheten att 

många kunskapskrav såsom resonera finns inom flera krav och kan därmed vara svårt att lyfta 

bort. 

6.3.2 Restriktivt 
SL 3 uttrycker att ”Har nog mer sett det till slutbetyg, att man tänker att under terminen finns 

det fortfarande en chans att träna”. SL 1 och SL 2 lyfter att man måste ha 

undantagsbestämmelsen i åtanke för elevens bästa, så att den vill komma till skolan och vill 

utvecklas, men samtidigt menar SL 2 ” man blir ju osäker och hos mig leder det till 

försiktighet”. SL 2 uppger att de många gånger har fått elever från andra skolor i både årskurs 

7,8 och 9 där de långt efter fått ta del av anpassningar ” […]då är det såklart svårt att veta om 

detta kommer vara ”omöjligt” som det står och eftersom det faktiskt står så… visst står det 

så… ja, hur ska man kunna veta det egentligen, jag har ju inte träffat eleven mer än kanske 

någon månad ibland”. SL 4 uppger att ”Det är skönt när man får papper på diagnosen och 

tips på hur man kan göra”. 
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6.3.3 Sammanfattning 
SL 1-4 tar inte beslutet själva att tillämpa undantagsbestämmelsen utan vänder sig till EHT 

eller rektor. De uppger att de har liten kunskap om tillämpning, vilket kan leda till att de blir 

restriktiva i användandet. Samtliga SL är restriktiva på ett eller annat sätt just pga. att de är 

otrygga i hur den kan tillämpas. De uppger olika områden där de anser att flest elever med 

läs- och skrivsvårigheter uppvisar svårigheter, vilket visar på att bestämmelsen möjligtvis 

skulle kunna tillämpas av de fyra intervjuade lärarna inom olika områden. En SL uttrycker att 

den först kommer på tal vid betygsättning, just för att låta eleven fortsätta träna, vilket i sig 

kan ge eleverna möjlighet att utvecklas, men samtidigt ett hinder om de behöver lägga mycket 

tid att utveckla områden som kan vara omöjliga för dem. SPSM 1 uppger att det i ett tidigt 

skede måste börja arbetas proaktivt med att diskutera undantagsbestämmelsen för att 

förebygga misslyckanden. 

6.4 Resultatsammanfattning 
Jag har genom mina intervjuer sökt kunskap om vad rådgivare på SPSM anser att skolorna har 

för kunskap kring vad undantagsbestämmelsen är och när de kan använda den samt om hur 

detta fungerar på skolorna. Jag har även sökt svar på hur specialpedagoger och svensklärare 

uppfattar undantagsbestämmelsen utifrån lagtexter och hur svensklärarna arbetar med 

undantagsbestämmelsen i praktiken. 

Ifrån specialpedagogerna på SPSM har jag fått kunskap om att de upplever att man alltmer på 

skolorna lyfter undantagsbestämmelsen till diskussion, vilket de tror kan bero på de allmänna 

råden som kom 2013 och 2014, och att det på Skolverket finns mer information om den. De 

tror även att det beror på att det finns mer inarbetade elevhälsoteam på skolorna som kan 

stötta lärarna och ge dem handledning. Hur specialpedagogerna på skolorna och svensklärarna 

tolkar de olika begreppen skiljer sig stort åt och osäkerheten hos svensklärarna är stor. Då 

deras kunskaper kring hur man kan tolka undantagsbestämmelsen är knapphändiga, leder det 

till att de behöver stöttning i tolkningsförfarandet. Min undersökning visar även att de två 

intervjuade specialpedagogerna tolkar den olika, både vad gäller begrepp och för vem det kan 

vara aktuell, vilket leder till att du som lärare kan få olika tolkningar beroende på vilken 

specialpedagog du frågar. De intervjuade svensklärarna tolkade de olika begreppen på skilda 

sätt. Några av lärarna kände heller inte igen begreppen och visste inte att det ordagrant stod så 

i Skollagen. Samtliga intervjupersonerna uppger att de tror att den kan missbrukas delvis pga. 

okunskap och viljan att visa ett gott resultat samt påtryckningar från föräldrar. 
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Mitt resultat visar på att elever på olika skolor ges olika möjligheter till 

undantagsbestämmelsen. Kunskapen är liten hos svensklärarna, vilket även Skolinspektionen 

(2009) såg i sin studie redan 2009. Respondenternas svar visar att det finns en vilja inom det 

relationella perspektivet då de lyfter vikten av att anpassa i klassrumsmiljön, att förändra 

lärandemiljöer samt att de ser behov av samtycke kring bestämmelsen för att se om de har 

gjort det som åligger dem. Då specialpedagogerna på de två olika skolorna tolkar den olika 

samt att samtliga svensklärare uppger att de alltid kontaktar EHT så är risken stor att 

undantagsbestämmelsen för vissa blir en möjlighet och för andra ett hinder. Svensklärarna 

uttryckte samtliga att undantagsbestämmelsen ger dem möjlighet att bedöma elever rättvist, 

men de såg att den likväl kan bli ett hinder om den pga. okunskap eller påtryckningar 

tillämpas på fel sätt. Specialpedagogerna har enligt de intervjuer jag genomfört en viktig del i 

denna diskussion, men frågan är om det är de som allena ska vara de som besitter kunskap 

och vad är i denna svårtolkade lag ”rätt” tolkning. Frågan är om det kan ses som likvärdig 

bedömning om tolkningen på en skola bygger på en eller möjligtvis två personers 

uppfattningar? 
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7. Resultatdiskussion 
Dahlgren och Johansson (2015) beskriver fenomengrafin med att vi uppfattar företeelser på 

olika sätt. Målet med min studie var att, utifrån fenomenografins tankar om uppfattningar, ta 

reda på vad rådgivande specialpedagoger, specialpedagoger på skolor och betygsättande 

svensklärare har för uppfattningar kring undantagsbestämmelsen samt om svensklärarna vet 

hur och när de kan tillämpa den. Utifrån mina frågeställningar för jag i mitt resultat en 

diskussion kring intervjupersonernas uppfattningar utifrån det kategoriska och relationella 

perspektivet. Jag diskuterar även mitt resultat i ljuset av tidigare forskning kring betyg och 

bedömning, läs- och skrivsvårigheter och motivation och självbild. 

I denna studie har jag, som tidigare nämnt, inte valt att studera hur respondenterna uppfattar 

undantagsbestämmelsen utifrån en dokumenterad diagnos så som dyslexi utan kring 

begreppet läs- och skrivsvårigheter. 

Okunskap, missbruk och rättsosäkerhet! 
 

I min undersökning fann jag att kunskapen kring undantagsbestämmelsen var knapphändig 

och att det fanns en komplexitet kring tolkning och tillämpning hos framförallt de intervjuade 

lärarna. Osäkerhet kan leda till subjektiva bedömningar, vilket i sin tur kan resultera i att 

elever inte får en likvärdig bedömning och att vi inte får en skola för alla. Mickwitzs (2011), 

Gustafson et al. (2014) och Selghed (2011) ser svårigheten att bedöma elever likvärdigt 

utifrån rådande lagar. Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2009) så var osäkerheten 

stor kring undantagsbestämmelsen, vilket även jag ser i min studie. Selghed (2011) menar att 

öppna mål och kriterier i kunskapskraven försvårar möjligheten till tolkningar och 

betygsättning. Då betygsättningen är komplex råder det inga tvivel om att det även gäller 

tillämpningen av undantagsbestämmelsen, vilket även rådgivare på SPSM, specialpedagoger 

och svensklärare vittnar om. Kan detta månne bero på att den används så pass sällan och att 

varje tillfälle är unikt, vilket även en av svensklärarna betonade. Att den kan anses vara 

komplex tydliggörs då både specialpedagogerna och lärarna i min studie lyfter idrott och 

uppenbara funktionsnedsättningar som att inte kunna simma. Här finns det en tydlig 

funktionsnedsättning. Läs- och skrivsvårigheter syns dock inte på ytan och hjälpmedlet kan 

vara svårt att hitta och med detta en svårighet att tolka om undantagsbestämmelsen kan vara 

aktuell. 
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Betygsättning måste kunna vara likvärdig, rättssäker och jämförbar. På frågan om 

undantagsbestämmelsen kan missbrukas svarar SPSM1 ”Ja, det kan den väl, hur rättssäkert 

är det, det kan man verkligen fundera över...”. I intervjuerna uppger samtliga intervjupersoner 

att de anser att den av olika anledningar kan missbrukas. Lundahl och Folke-Fichtelius (2016) 

lyfter att missbruk av ett system kan bero på en önskan om bättre resultat, föräldrars 

påtryckning eller ren okunskap, vilket betyder att i dessa fall blir detta ett hinder för eleven då 

hen inte blir bedömd på rättvisa grunder. 

Elever som har rätt till att bli bedömda utifrån undantagsbestämmelsen, men inte blir det får 

därmed en bedömning som kan ses som ett misslyckanden. Detta kan i sin tur, visar 

Swalander (2009), Guay, Marsh och Boivin (2003), Myrberg (2001) samt Snow et al. (1998), 

leda till sämre självkänsla, negativ självbild- den ”svaga” eleven, och konsekvensen kan leda 

till ”Matteuseffekten”, som innebär att läsande och skrivande väljs bort (Myrberg 2001). 

SL 1-4 lyfter olika delar där de kan tillämpa undantagsbestämmelsen. Min fråga blir då att 

kan verkligen ”läsförståelse” och ”skriva” ses som enstaka delar? I kunskapskraven (bilaga 1) 

kan dessa tolkas som delar och inte enstaka delar. I förarbetet (2009/10:165, s.735) till 

skollagen står det att: Bestämmelsen medger endast att man vid betygssättning bortser från 

enstaka delar av kunskapskraven. Den ger inte möjlighet att vid betygssättning bortse från 

större delar av kunskapskraven. Frågan kvarstår således kring vad som kan ses som enstaka 

och större delar. SP1 och SP2 gav olika svar på vad enstaka delar kan vara. Slutsatsen blir 

alltså att utifrån vem man väljer att kontakta kan man således få olika uttömmande svar och 

olika tolkningar, vilket framgår i intervjun med specialpedagogerna på skolan. 

Följaktligen kan man ställa sig frågan vad undantagsbestämmelsen tillämpning kan få för 

negativt konsekvens. Om en elev får ett betyg med stöd av undantagsbestämmelsen, fast det 

inte finns någon funktionsnedsättning, och i och med detta får ett betyg som denne har svårt 

att svara emot kan detta då således leda till sämre prestationer. Att betygsätta lågpresterande 

elever där eleven egentligen inte når målen, menar Klapp (2016), resulterar i sämre 

betygsutveckling i jämförelse med elever som inte blivit betygsatta. Det kan alltså betyda att 

en lärares vilja att låta en elev ”slippa” ett moment kan leda till än sämre resultat och mående 

i slutändan. Detta gäller följaktligen även elever som borde bli betygsatt utifrån 

undantagsbestämmelsen men inte blir det. 
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Kategorisering 
 

SL 1-4 uppgav samtliga att innan undantagsbestämmelsen är aktuell måste de tillämpa 

anpassningar och i vissa fall åtgärder som verkligen visar att detta kan vara svårt för eleverna. 

Min tolkning blir att de är noga med att innan tillämpning måste ett visst arbete genomföras 

och dokumenteras, men att när den ska användas råder stor osäkerhet. I deras utsagor lyftes 

aldrig elever i ”kategorier”. En av SL uppgav dock att ”det är skönt när man får papper på 

diagnosen och tips på hur man kan göra”, vilket vittnar om en kategorisering inom det 

kategoriska perspektivet. Emellertid tolkar jag detta mer som att de då får svar från en läkare 

att stora svårigheter finns och att de då vågar tillämpa undantagsbestämmelsen. 

Den specialpedagogiska verksamhetens tradition återfinns inom det kategoriska perspektivet 

och med tanke på att diagnoser tillhör en lärares vardag så får vi anta att den dominerar än 

idag (Persson 2011). Konsekvensen blir att lärare och annan pedagogisk personal oavsett egen 

vilja kommer att vara delaktig i det kategoriska perspektivet. Undantagsbestämmelsen är ett 

exempel på en lag som bygger på det kategoriska perspektivet, men som ska föregås av 

relationella handlingar. Dessa handlar om att ge ledning, stimulans och anpassa för att kunna 

konstatera om eleven har möjlighet eller om det för denne är ”omöjligt” att nå målen. 

Kan det eventuellt vara av ekonomiska skäl som specialpedagogiken finns kvar inom det 

kategoriska perspektivet. Lösningen att differentiera elever med åtgärdsprogram och 

kortsiktiga mål kan för den specialpedagogiska verksamheten vara lätthanterligare. Inom det 

relationella perspektivet behöver anpassning oftast ske på både skol- och gruppnivå, vilket är 

ett mer omfattande arbete. 

Jag upplever att lärarna i vissa skeden visar att de arbetar inom det relationella perspektivet då 

de talar om elever ”i svårigheter”, vill anpassa sin undervisning, samarbeta och samtala om 

eleven där eleven inkluderas. De vittnar om anpassningar i form av längre tid, uppläst, 

uppdelade moment osv. Men förläggningen av ansvaret på om den ska tillämpas eller inte 

läggs på specialpedagogisk nivå då de tillfrågar EHT, vilket mer tyder på en kategorisering av 

elever. 

Undantagsbestämmelsen verkar diskuteras i andra konstellationer där lärarna inte besitter 

kunskap. Frågan är varför lärarna förlitar sig på att det är specialpedagogen eller annan person 

med kunskap inom den specialpedagogiska verksamheten som ska ta ställning till dem. För 

mig som lärare ter sig detta märkligt. De som bör närvara och där kunskapen just måste bli 
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bättre (Skolinspektionen 2009) är hos de myndighetsutövande lärarna. Det är de som kan sitt 

ämne, de som vet vad som kan ses som enstaka delar. Detta är delar som många 

specialpedagoger inte har kunskap inom, om det inte faller sig så att de har sin 

grundutbildning mot ämnet. Givetvis ska lärare lyfta detta med andra lärare och EHT, men till 

syvende och sist är det lärare som ska avgöra vad som kan ses som enstaka delar i deras ämne. 

På min fråga om undantagsbestämmelsen kan vara en möjlighet eller ett hinder har jag från 

intervjupersonerna fått svar på att den kan vara båda. Okunskap kan vara en anledning till 

missbruk, men även påtryckningar från samhället. Skolan och föräldrar kan vara grundvalar 

till att den tillämpas på fel grunder och blir därmed ett hinder för fortsatt utveckling, vilket 

även Selghed (2011) och Klapp (2016) lyfter. Samtidigt som min undersökning visar att den 

många gånger inte används rätt och att det då för barn med läs- och skrivsvårigheter blir ett 

misslyckande och hinder. Samtidigt som man kan fråga sig om man kan tala om likvärdig 

bedömning med tanke på tolkningsutrymmet. Eftersom lagen grundar sig inom det 

kategoriska perspektivet och att svårigheten att tolka den leder detta till att lärarna vänder sig 

till EHT, trots deras vilja att anpassa och möta eleven utifrån det relationella perspektivet. 

Mitt resultat visar att diskussioner främst förs i rum där betygsättande lärare inte medverkar, 

vilket gör att arbetet kring undantagsbestämmelsen främst hamnar inom det kategoriska 

perspektivet. 

Sammanfattningsvis visar min studie på att kunskap om undantagsbestämmelsen finns, 

svårigheten ligger i tolkningen av densamma. Jag anser att en större diskussion kring 

begreppen inom bestämmelsen måste lyftas och problematiseras i relation till olika ämnen och 

där måste lärarna få mer plats. Det måste även till en pedagogisk rörelse (Aspelin och Persson 

2011) för att just diskutera övergripande begrepp såsom ”av tillfällig natur”, ”enstaka delar” 

och ”omöjligt”. Vi behöver även se över skolan och ledarkompetensen som Taube (2007) 

lyfter. Hur ser det ut på skolorna? Arbetar eleverna individuellt, med egna arbeten och finns 

lärarna där. Jag anser att skolorna behöver se över detta, och arbeta förebyggande, innan de 

lyfter undantagsbestämmelsen. Om detta blir tydligare tror jag en större förtrogenhet kan 

infinna sig hos specialpedagoger och lärarna och på så vis ökar chansen att den enbart blir en 

möjlighet för eleverna och inte ett hinder. Vid tydligare struktur kan lärarna ta större ansvar, 

sätta upp långsiktiga mål och på så vis rör sig undantagsbestämmelsen mot det relationella 

perspektivet. Blir specialpedagoger och lärare mer förtrogna med den är det även lättare att 

motstå påtryckningar av samhället och skolan blir då mer likvärdig. 
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7.1 Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka några praktiker och i teorin skapa mig en större 

förståelse kring den komplexitet som råder kring undantagsbestämmelsen. Jag önskade 

respondenternas uppfattningar om densamma och ansåg att en kvalitativ studie då lämpade sig 

bäst för ändamålet. Jag intervjuade enkom ett mindre antal och jag har på så vis enbart fångat 

en viss variation. 

7.1.1 Urvalsdiskussion 
Jag skickade ut förfrågan om att få genomföra en intervju till åtta stycken lärare och fick svar 

från fyra stycken. Svar från de övriga uteblev eller så svarade de vänligt att de inte hade tid 

eller någon kunskap kring undantagsbestämmelsen. De lärare som svarade uppgav att de hade 

dålig kunskap, men ville bli intervjuade. Samtliga intervjuade uppfyllde önskemålet om 

principen om respondent (Trost 2010). De har alla fyra minst arbetat ett år samt att alla har 

lärarlegitimation inom svenskämnet. Specialpedagogerna på SPSM och på skolorna uppfyller 

även de principen, där önskemålet var att det skulle ha arbetat minst ett år. 

Det måhända att dessa fyra är lärare som är mer intresserade och har en positiv syn på att vara 

delaktig och lära sig nytt. Kanske hade jag fått andra svar om jag intervjuat lärare som inte 

varit positiv till intervju i första skedet. Jag valde att inte påminna de tillfrågade då jag i mejl 

uppgav att det var frivilligt. Respondenterna visade en stor vilja att vara delaktiga och var 

nyfikna på vad jag själv kunde om undantagsbestämmelsen. 

7.1.2 Reflektion över datainsamling och bearbetning 
Att genomföra en halvstrukturerad kvalitativ studie med fenomenografisk metodansats visade 

sig fungera bra och jag lyckades i stor utsträckning få svar på frågorna och uppfylla mitt syfte. 

En svårighet i denna studie var att intervjuerna genererade ett stort underlag, vilket innebar att 

jag var tvungen att avgränsa (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta kan ha medfört att jag 

missade intressant information. För att försöka undvika detta har jag valt att vid ett flertal 

tillfällen läst igenom transkriptionsmaterialet. Jag fick samtycke att spela in alla intervjuer, 

vilket har varit till stor hjälp i processen att tematisk analysera. I min bearbetning valde jag att 

plocka ut de citat, vilka är rättvist fördelade mellan respondenterna, som svarade mot mina 

frågeställningar. Citaten har, som Bryman (2011) beskriver tematisering, fokus på 

repetitioner, likheter och skillnader och språkliga kopplingar. 

Intervjupersonerna fick inte frågorna i förväg av den anledningen att jag önskade deras 

spontana kunskap, uppfattning och tankar kring tillämpning och de inte kunde förbereda sina 
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svar. Ingen av de intervjuade efterfrågade frågorna innan. Att transkribera utifrån varje 

hummande och ord (Kvale & Brinkmann 2014) var ett tidskrävande arbete och stundtals 

övervägde jag att byta metod då jag såg att mitt resultat till stor sannolikhet inte hade 

förändrats. Valet föll dock på att inte byta metod. 

Jag utgick ifrån probing – uttömmande svar (Fejes & Thornberg 2015), men då 

intervjupersonerna var olika benägna att samtala och reflektera blev vissa svar mer 

uttömmande och jag skapade med dessa intervjupersoner större interaktion (Kvale & 

Brinkmann 2014), vilket kan ha resulterat i att dessa var mer benägna att dela kunskap. 

Sammanfattningsvis så har jag enbart i denna studie ringat in variationer av uppfattning av 

undantagsbestämmelsen. Intervjupersonerna visade ett intresse av att lära sig mer och vilja 

diskutera, vilket givetvis kan ha påverkat resultatet. Svårigheten i bearbetningen av mitt stora 

material har legat i att välja ut rättvisande citat från intervjupersonerna. 
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8. Fortsatt forskning 
Anpassningar och särskilt stöd är viktiga inslag i en lärares vardag. Diskussionen kring 

undantagsbestämmelsen bör vara likaså. 

Det som finns skrivet om undantagsbestämmelsen återfinns i uppsatser på magisternivå, dock 

inte i några avhandlingar. Den forskning som idag finns i området är kring betyg och 

bedömning samt likvärdig bedömning. Att finna en skola som är lika för alla är svårt då våra 

kunskapskrav många gånger är tolkningsbara. Men intentionen måste dock vara att vi ska 

sträva mot en likvärdig skola och därav finns det behov av att på högre nivå och i större skala 

undersöka hur undantagsbestämmelsen används och utvärdera om den tillämpas som tänkt. 

Det jag själv skulle vilja forska vidare kring är att genomföra en större studie med fler lärare 

och specialpedagoger som deltar, just för att få större kunskap om uppfattningar kring 

undantagsbestämmelsen. Det vore likaså intressant att ta del av rektorers kunskap och 

uppfattning. Önskvärt är även en större studie på nationell nivå för att efter detta kunna dra 

mer generella slutsatser och förhoppningsvis resultera i större insatser på skolorna, samt att 

skolinspektionen gör en ny undersökning kring lärarnas kunskap om undantagsbestämmelsen. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

 
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 (svenska) 

 
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak 

fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra 
enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, 
orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan 
eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och 
till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. 
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. 
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det 
historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. 

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i 

huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande 
texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt 
dramaturgi med enkel uppbyggnad. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information 
från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang 
om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller 
enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak 
fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Genom att kombinera olika texttyper, 
estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande 
sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge enkla 
omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad 
tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt. 

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra 

åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för 
samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla 
muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning 
till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda 
resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med 
närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader 
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Bilaga 2 
 
 

Intervjuguide specialpedagog 
 
 

Uppfattning och tillämpning (30-40 minuter) 
 
 

Allmänt 
 

• Hur länge har du arbetat som specialpedagog? 

• Vad har du för grundutbildning? 
 
 

Undantagsbestämmelsen 
 

• Kan du berätta hur du tolkar undantagsbestämmelsen? 

• Kan du berätta om en situation där ni valt att tillämpa och där ni inte valt att tillämpa 

undantagsbestämmelsen? 

• Om ni har en elev som har ADHD och utsatts för mobbning under längre tid skulle då 

undantagsbestämmelsen kunna vara aktuell? 

• Hur tänker du kring undantagsbestämmelsen och högre betyg än E? 

• Om ni bestämmer er för att tillämpa undantagsbestämmelsen, hur kommer ni fram till 

det? 

• Hur trygga upplever du att lärarna är med undantagsbestämmelsen? 

• Finns det en inarbetad arbetsgång? 

• Lyfts denna fråga i arbetslag eller i andra konstellationer? 

• Hur mycket särskilt stöd måste eleven ha fått innan undantagsbestämmelsen kan vara 

aktuell anser du? 

• Hur resonerar du kring undantagsbestämmelsen gällande rättvisa, användbarhet osv? 

• Tolkningar kan leda till förvirring. Tycker du att undantagsbestämmelsen är 
välformulerad eller kan den förtydligas på något sätt? 

• Kan undantagsbestämmelsen missbrukas? 
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Din roll 
 

• Hur tänker du kring din roll vad gäller betygsättning? 

• Är du med vid alla beslut kring undantagsbestämmelsen? 

• Hur kan du som specialpedagog utveckla skolans arbete kring 

undantagsbestämmelsen? 

• På vilket sätt arbetar du för att göra eleven medveten om hur undantagsbestämmelsen 

går till? 

 
Lagen och skolverkets råd 

• Har du någon kunskap om på vilka grunder som undantagsbestämmelsen uppkom? 

• Skolverket skriver 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 tolkar du detta? 

• Hur kan man som lärare veta att eleven omöjligt kommer att nå målen? 

• 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 ”får”? 

• Vad tänker du kring begreppen: 
 

”enstaka delar” 

”funktionsnedsättning” 

”Inte tillfällig natur” 

• Vad anser du om att undantagsbestämmelsen inte behöver dokumenteras? 

• Övrigt 
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Bilaga 3 
 
 

Intervjuguide: Rådgivare på SPSM 
 
 

Uppfattning och tillämpning (30-40 minuter) 
 
 
 
 

Allmänt 

• Hur många år har du arbetet som specialpedagog? 
 
 

Undantagsbestämmelsen 
 
 

• Kan du berätta lite vad du har för uppfattning kring kunskapen om 

undantagsbestämmelsen på skolorna? 

• Anser du att undantagsbestämmelsen är ett levande dokument på skolorna? 

• I vilket skede är det vanligast att ni blir kontaktade från skolorna gällande 

undantagsbestämmelsen? 

• Hur ofta blir ni kontaktade i frågan, och vilka är det främst som kontaktar er - 

grundskolan eller gymnasieskolan? 

• Vilken är den vanligaste frågan kring just undantagsbestämmelsen gällande elever 

som har läs- och skrivsvårigheter men inte nödvändigtvis dyslexi? 

• Upplever du att det finns vissa delar inom vissa ämnen där fler lärare nyttjar 

undantagsbestämmelsen? 

• Tror du att undantagsbestämmelsen överanvänds eller används för sällan? 

• Kan den missbrukas? 
 
 

Lagen och Skolverkets råd 
 

• Har du någon kunskap om på vilka grunder som undantagsbestämmelsen uppkom? 
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• Skolverket skriver 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 tolkar du detta? 

• Hur kan man som lärare veta att eleven omöjligt kommer att nå målen? 

• Vad tänker du kring begreppen: 
 

”enstaka delar” 

”funktionsnedsättning” 

”Inte tillfällig natur” 

 
• Hur mycket särskilt stöd måste eleven ha fått innan undantagsbestämmelsen kan vara 

aktuell anser du? 

• Hur resonerar du kring undantagsbestämmelsen gällande rättvisa, användbarhet osv? 

• Tolkningar kan leda till förvirring. Tycker du att undantagsbestämmelsen är 

välformulerad eller kan den förtydligas på något sätt? 

• Vad anser du om att undantagsbestämmelsen inte behöver dokumenteras? 

• Vet du om liknande bestämmelsen finns i något av våra grannländer, eller i annat 

land? 

 
• Övrigt 
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Bilaga 4 
 
 

Intervjuguide svensklärare 
 
 

Uppfattning och tillämpning (30- 40 minuter) 
 
 

Allmänt 
 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Vad har du för utbildning, inom vilka ämnen är du behörig? 

• Hur länge har du arbetat på betygsättande stadium? 
 
 

Tillämpning 
 

• Kan du berätta lite vad har du för kunskap om undantagsbestämmelsen? 

• Vet du varför den finns? 

• Hur upplever du att ni samtalar om undantagsbestämmelsen på skolan? 

• Lyfter ni undantagsbestämmelsen vid terminsbetyg eller slutbetyg eller båda? 

• Finns det en utarbetad gång? 

• Är du ensam om att ta beslutet? 

• Hur trygg skulle du säga att du är i att använda undantagsbestämmelsen? 

• Kan du berätta om en situation där du/ni valt att tillämpa undantagsbestämmelsen och 

där ni inte valt att tillämpa den? 

• Hur tänker du om undantagsbestämmelsen och högre betyg än E? 

• Hur tänker du kring att tillämpa undantagsbestämmelsen på enskilda uppgifter? 

• Om en elev, pga. att denna tidigare varit mobbad, inte vill prata inför klassen, är det en 

situation där undantagsbestämmelsen kan vara aktuell? 

• Tolkningar kan leda till förvirring. Tycker du att undantagsbestämmelsen är 

välformulerad eller kan den förtydligas på något sätt? 

• Hur mycket särskilt stöd måste eleven ha fått innan undantagsbestämmelsen kan vara 

aktuell anser du? 
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• Kan undantagsbestämmelsen missbrukas? 
 
 

Specialpedagogens roll 
 

• Vilket stöd kan du få vid eventuell tillämpning av undantagsbestämmelsen av skolans 

specialpedagog? 

• Skulle du önska mer stöd i denna fråga? 
 
 

Lagen och skolverkets råd 
 
 

• Skolverket skriver 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 tolkar du detta? 

• Hur kan man som lärare veta att eleven omöjligt kommer att nå målen? 

• 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 ”får”? 

• Vad tänker du kring begreppen: 
 

”enstaka delar” 

”funktionsnedsättning” 

”Inte tillfällig natur” 

• Vad anser du om att undantagsbestämmelsen inte behöver dokumenteras? 
 
 

Svenska åk 7-9 
 
 

I svenskämnet åk 7-9 står detta: 
 
 
 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att: 
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• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 

• söka information från olika källor och värdera dessa. 
 
 
 

• Hur tänker du kring begreppet” enstaka delar” i svenskämnet? 

• Kan du ge något exempel på vad du anser vara enstaka delar inom någon av delarna 

läsa/skriva/tala? 

• Kan du inom svenskämnet ge exempel på vad du har pyst eller områden du har 

funderat kring? 

• Vilket område i svenskämnet tror du är vanligt att pysa inom? 


	- En studie om specialpedagogers och svensklärares uppfattningar och tillämpning av undantagsbestämmelsen
	Sammanfattning
	Innehållsförteckning
	1. Inledning
	1.1 Syfte och frågeställningar

	2. Bakgrund
	2.1 Undantagsbestämmelsen
	2.2 Betyg och bedömning i styrdokumenten
	2.3 Betyg och bedömning
	2.4 Likvärdig bedömning
	2.5 Kunskapskrav i svenskämnet

	3. Tidigare forskning
	3.1 Att lära sig skriva och läsa
	3.1.1 Läsutveckling
	3.1.2 Skrivutveckling
	3.1.3 Elever med läs- och skrivsvårigheter
	3.2 Självbild och motivation i relation till läs- och skrivsvårigheter
	3.3 Anpassningar och särskilt stöd

	4. Teoretiska utgångspunkter
	4.1 Kategoriska perspektivet
	4.2 Relationella perspektivet

	5. Metodansats och genomförande
	5.1 Fenomenografi
	5.2 Urval
	5.3 Etiska aspekter
	5.4 Datainsamling och analys
	Förberedelser
	Genomförande
	Systematisering


	6. Resultat
	6.1 Kunskaper om undantagsbestämmelsen
	6.1.1 Goda kunskaper
	6.1.2 Mindre goda kunskaper
	6.1.3 Sammanfattning
	6.2 Tolkningar av undantagsbestämmelsen
	6.2.1 Relativt tydlig och självklar
	6.2.2 Otydlig och subjektiv
	6.2.3 Sammanfattning
	6.3 Tillämpning av undantagsbestämmelsen
	6.3.1 Proaktivt och aldrig ensam…
	6.3.2 Restriktivt
	6.3.3 Sammanfattning
	6.4 Resultatsammanfattning

	7. Resultatdiskussion
	Okunskap, missbruk och rättsosäkerhet!
	Kategorisering
	7.1 Metoddiskussion
	7.1.1 Urvalsdiskussion
	7.1.2 Reflektion över datainsamling och bearbetning

	8. Fortsatt forskning
	9. Referenslista
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Undantagsbestämmelsen
	Din roll
	Lagen och skolverkets råd
	Bilaga 3

	Uppfattning och tillämpning (30-40 minuter)
	Undantagsbestämmelsen
	Lagen och Skolverkets råd
	Bilaga 4

	Uppfattning och tillämpning (30- 40 minuter)
	Tillämpning
	Specialpedagogens roll
	Lagen och skolverkets råd
	Svenska åk 7-9


