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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att öka kunskapen om uppfattning och tillämpning av 

undantagsbestämmelsen främst gällande ämnet svenska och svenska som andraspråk. Fem 

kvalitativa semistrukturerade fokusgruppintervjuer med betygsättande lärare och speciallärare 

eller specialpedagog utfördes på två gymnasieskolor och tre grundskolor. Det empiriska 

materialet bearbetades genom innehållsanalys där kodningen resulterade i fyra teman: 

motsättningar, pys kontra anpassningar, styrdokument & NP samt kunskaper & rutiner. 

    Slutsatserna: Kunskaperna om undantagsbestämmelsen varierade kraftigt både inom och 

mellan skolorna. Tillämpningen visade sig vara bristfällig och direkt felaktig emellanåt. Det 

fanns behov av samordnade diskussionstillfällen kring bestämmelsen för ökad trygghet och 

säkerhet beträffande betygssättning, då den uppfattades som diffus och svårtolkad. 

Sökord: Specialpedagogik och betygssättning, betygssättning, bedömning, svenskämnet och 

betygssättning 
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1. Inledning 

Svensk skola har förändrats avsevärt bara sedan tidigt 1990-tal, då skolan gick från ett relativt 

betygssystem till ett målstyrt system i en alltmer decentraliserad skolorganisation i och med 

kommunaliseringen och senare även friskolereformen. De senaste tre decennierna har således 

inneburet omvälvande förändringar inte bara vad gäller lärarrollen, undervisning och 

läroplaner, utan också vad gäller de olika betygssystemen och betygsskalorna. 

    I dagens målrelaterade svenska skola finns en undantagsbestämmelse beträffande enstaka 

delar av kunskapskrav vid betygssättning, som ger elever med någon form av 

funktionsnedsättning möjlighet att få undanta eller ”pysa” just någon specifik del av ett 

kunskapskrav, som eventuellt annars skulle resultera i att eleven fick ett icke godkänt betyg i 

ämnet eller kursen. Undantagsbestämmelsen, även kallad pysparagrafen, påstås vara tydlig med 

vad som får undantas eller pysas samt vem som avgör detta vid betygssättning, även om 

bestämmelsen i praktiken kan tolkas olika och ibland direkt felaktigt. Syftet med 

undantagsbestämmelsen är dock att skapa lika förutsättningar för elever, som annars inte skulle 

ha möjlighet att nå slutbetyg i ett visst ämne. Paragrafen får således inte tillämpas vid 

bedömning av exempelvis nationella prov (Skolvärlden 2018, s. 1–4; Skolverket 2019). De två 

synonymt använda begreppen ’undantagsbestämmelsen’ och ’pysparagrafen’ kanske indikerar 

två olika tolkningar av samma företeelse när det kommer till betygssättning. Det förstnämnda 

och mer neutrala begreppet visar att det finns en bestämmelse om undantag vid betygssättning, 

då anpassningar eller särskilt stöd inte räcker hela vägen fram till ett visst betyg. Begreppet 

’pysparagrafen’ indikerar snarare att eleven slipper eller kommer undan delar av något 

kunskapskrav för ett visst betyg. Bägge tolkningarna stämmer måhända, men de utgår samtidigt 

från olika perspektiv på verkligheten.  

    Det finns 2019 ännu ingen forskning kring undantagsbestämmelsen och dess effekter, även 

om det existerar ett flertal examensarbeten i ämnet. Inte ens i forskning kring bedömning och 

betygssättning i det svenska skolsystemet hamnar den så kallade pysparagrafen under lupp. 

1994 infördes de rådande nationella proven och utvecklingen av dessa påstås gå i en fortsatt 

riktning där elevers individuella studieresultat spelar en allt viktigare roll i internationella som 

nationella mätningarna. Proven sägs vidare utgöra ett slags styrningsmedel på lärares 

betygssättning rörande kvalitet och likvärdighet (Wetterstrand, Sundhäll & Lundahl 2017, s. 

78). I regeringens proposition från förra året gällande nationella prov och betygssättning 

(2017/18:14), framgår tydligt att förslaget innebär att resultaten från nationella proven ”särskilt 



 
 

6 
 

ska beaktas vid betygssättning” samt att undervisande lärare inte ska vara rättande eller 

bedömande av desamma.  

    Om en starkare koppling mellan slutbetyg och nationella provresultat blir ett faktum ökar 

sannolikt behovet av specialläraren med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling som en 

kvalificerad samtalspartner beträffande betygssättning av elever med funktionsnedsättningar 

inom särskilt svenska och svenska som andraspråk.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med studien är att öka kunskapen om uppfattning och tillämpning av 

undantagsbestämmelsen hos betygsättande lärare och/eller speciallärare samt specialpedagog 

på den enskilda skolan, främst gällande svenska och svenska som andraspråk. Följande 

frågeställningar ligger till grund för datainsamlingen: 

• Hur ser den generella kunskapen om undantagsbestämmelsen ut på skolan? 

• Hur och när tillämpas undantagsbestämmelsen i ämnet svenska på den enskilda skolan? 

• I vilka sammanhang diskuteras eventuellt undantagsbestämmelsen på skolan? 

1.2 Avgränsningar  

Studien syftar till att undersöka uppfattningen och tillämpningen av undantagsbestämmelsen på 

fem olika skolor främst utifrån ämnet svenska och svenska som andraspråk inom grundskolan 

och motsvarande kurser inom gymnasieskolan. Fokusgrupperna består av betygsättande lärare 

och speciallärare alternativt specialpedagog.  

1.3 Begrepp och definitioner  

Genomgående i uppsatsen används företrädelsevis begreppet undantagsbestämmelsen, snarare 

än det mer vardagliga begreppet pysparagrafen, vilket upplevs mer värdeladdat. För 

enkelhetens skull används uttrycken svenska, svenskämnet samt svenskkurser genomgående, 

även om dessa också inbegriper svenska som andraspråk. 

1.4 Disposition 

Efter ovanstående inledning följer först en beskrivande bakgrund, sedan en genomgång av 

tidigare forskning, studiens teoretiska perspektiv och val av metod samt val av analysmetod. 

Därefter redogörs för studiens resultat och analys, vilken inledningsvis har delats upp på 

uppsatsens två författare: detta gäller framför allt den del i uppsatsens analysdel, som utgår från 

forskningsfrågorna. Där har författarna ansvarat för varsin fråga för att sedan gemensamt 

redogöra för den tredje frågeställningen. Slutligen sätts i diskussionsdelen resultatet i 

förhållande till forskningsöversikten. Avslutningsvis knyts uppsatsen ihop genom studiens 

slutsatser och förslag på framtida forskning i relation till bakgrundstexten. 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs först några viktiga förändringar gällande betygssättning och nationella 

provens förändrade roll i svensk skola de senaste decennierna. Därefter redogörs för 

undantagsbestämmelsen ur både grundskolans och gymnasieskolans synvinkel samt 

svenskämnets diverse svårigheter i sammanhanget. Slutligen presenteras också tre aktuella 

specialpedagogiska uppsatser, som belyser delar av svenskämnet på varierande sätt utifrån 

undantagsbestämmelsen. 

2.1 Förändringar i läroplan & betygssystem 

Dagens läroplan med dess målstyrda betygssystem bottnar i övergången från 1994, då det 

relativa betygssystemet övergavs helt. Det tidigare relativa systemet utgick från att försöka 

uppmuntra elever till betygskonkurrens sinsemellan, medan det målstyrda systemet nu i stället 

skulle få elever att börja jämföra sig med sig själva (Lundahl, Hultén & Tveit 2016, s. 56). 

    Då betyg inte bara är ett mått på erhållna kunskaper, utan kanske framför allt innebär ett slags 

konkurrerande urvalsverktyg inför fortsatta studier (Mickwitz 2015), utgör 

undantagsbestämmelsen en intressant företeelse i sammanhanget. Särskilt med tanke på det 

faktum att det är den enskilda läraren som avgör när något ska undantas och att inget behöver 

dokumenteras, samtidigt som förståelsen och tillämpningen av bestämmelsen tycks variera 

kraftigt. De två synonymt använda begreppen ’undantagsbestämmelsen’ och ’pysparagrafen’ 

indikerar, som inledningsvis redan nämnts, egentligen två olika inställningar när det kommer 

till betygssättning i den svenska skolan. I det ena uttrycket handlar det om rättvisa 

förutsättningar för elever med funktionsnedsättningar, då anpassningar eller särskilt stöd inte 

räcker hela vägen fram till ett visst betyg (Skolverket 2019) och i det andra mer om att eventuellt 

ta en genväg till ett visst betyg. Parallellt med detta vill man nu från politiskt håll i Sverige 

knyta starkare samband mellan slutbetyg och nationella provresultat, där 

undantagsbestämmelsen dock inte gäller. 

    Lundahl, Hultén, Klapp och Mickwitz (2015) påpekar att det inte finns några som helst 

studier som visar att något betygssystem är avsevärt mycket bättre än andra. I en internationell 

jämförelse sägs vidare att betydelsen av lärarsatta omdömen, likt de av svenska lärare satta 

betygen, mest fungerar som information till föräldrar beträffande elevers kunskapsutveckling. 

Inför högre utbildningar används sedan externa tester vid ansökningar. Sverige skiljer sig i hög 

grad åt eftersom de lärarsatta slutbetygen ligger till grund för antagning även till högre studier. 
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Dessutom tycks det som om flertalet europeiska länder sedan ett antal år tillbaka går mot ökad 

mål- och resultatstyrning i skolan, där många länder har utvecklat system för extern granskning 

(Lundahl m.fl. 2016, s. 162).  

    Förra året la den svenska regeringen fram en proposition rörande nationella provens 

betydelse i samband med betygssättning av ämnen och kurser. Propositionen föreslår att de 

nationella provresultaten ska knytas starkare till skolelevers slutbetyg. Inget explicit gällande 

just undantagsbestämmelsen går dock att finna i propositionen, däremot uttrycks att: 

”Provresultat ska dock inte särskilt beaktas om det är sannolikt att resultatet inte ger en 

rättvisande bild av elevens kunskaper i ämnet på grund av omständigheter som eleven inte själv 

råder över” (Proposition 2017/18:14, ss. 55–56). Det framgår också tydligt i propositionen att 

man föreslår extern bedömning av de nationella proven. Hur lärare, som sedan sätter slutbetyg 

i ett ämne eller i en kurs, ska förhålla sig till detta i praktiken utgör fortfarande samma dilemma 

som under rådande förhållande. Det vill säga en viss osäkerhet och otydlighet. Ytterligare ett 

frågetecken utgörs av det faktum att elever inte skriver nationella prov i samtliga ämnen; 

huruvida olika regler för betygssättning kommer att gälla för olika ämnen eller kurser är oklart.  

2.2 Undantagsbestämmelsen 

Den delen i skollagen som gör att läraren vid särskilda skäl kan bortse från enstaka delar av 

kunskapskraven kallas för undantagsbestämmelsen, eller mer informellt, pysaragrafen. Nedan 

följer en genomgång av de centrala delarna i undantagsbestämmelsen och dess betydelse samt 

hur och när den får användas. Dels vad som går att finna i skollagen dels vad skolverket skriver. 

    Undantagsbestämmelsen kom med i skollagen 2010 och hade dessförinnan inte någon 

motsvarighet i lagform. Däremot fanns förebilden till denna bestämmelse i 

grundskoleförordningen (1994:1194 kapitel 7, 8§) där det går att läsa följande: 

Om det finns särskilda skäl får läraren vid betygsättningen bortse från enstaka mål 

som eleven skall ha uppnått i slutet av nionde skolåret. Med särskilda skäl avses 

funktionshinder eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av 

tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven skall kunna nå ett visst 

mål. 

Senare i samband med grundskolans och gymnasieskolans nya läroplan 2011 skrivs 

bestämmelsen in i skollagen (lag 2011:876) under det 10 kapitlet, 21§: 
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Om det finns särskilda skäl får det vid betygsättningen 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 

liknade personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett 

direkt hinder för eleven att kunna nå ett visst kunskapskrav.  

I kapitel 15, 26§ finns samma beskrivning för gymnasieskolan, med tillägget: ”De 

kunskapskrav som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förordningar eller myndigheters 

föreskrifter ska dock uppfyllas.” 

    På Skolverkets hemsida (Skolverket 2019), beskrivs hur undantagsbestämmelsen får 

användas. Där skriver de att undantagsbestämmelsen: 

... endast kan användas vid betygsättning och att syftet med bestämmelsen är att 

skapa lika förutsättningar för elever som har en funktionsnedsättning och som 

annars inte haft någon möjlighet att nå ett visst betyg och att det inte är meningen 

att en elev med bristfälliga kunskaper i allmänhet ska kunna få ett godkänt betyg. 

Lärare ska bara använda undantagsbestämmelsen om det inte räcker med särskilt 

stöd för att eleven ska nå en viss del av kunskapskraven. 

Undantagsbestämmelsen ska alltså enbart användas vid betygssättning, både vid terminsbetyg 

och slutbetyg. Det är inte tillåtet att använda undantagsbestämmelsen vid någon annan form av 

bedömning. Betygssättande lärare är den som ska bedöma om man kan använda 

undantagsbestämmelsen, vilket ska göras utifrån kunskaper om elevens funktionsnedsättning. 

Läraren kan vid behov samråda med rektor, elevhälsa eller annan specialist för en tillförlitligare 

bedömning. Skolverket förklarar vidare att det är tre saker som läraren ska ta ställning till och 

som behöver vara uppfyllda för att man ska kunna använda sig av undantagsbestämmelsen. 

Dessa är:  

- om elevens funktionsnedsättning eller andra personliga förhållanden är bestående,  

- om de delar av kunskapskraven där eleven inte har visat sitt kunnande kan bedömas 

vara enstaka delar av kunskapskraven,  

- om funktionsnedsättningen är ett direkt hinder för eleven att lära sig det som 

beskrivs i den del av kunskapskraven som eleven har svårt med. 

 

Skolverket skriver tydligt att om svårigheterna att nå enstaka delar av kunskapskraven beror på, 

sociala omständigheter, familjeförhållanden, religionsutövning eller om eleven är nyanländ så 
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omfattas det inte av undantagsbestämmelsen. Vidare menar de att det inte går att säga vad som 

generellt menas med enstaka delar av kunskapskraven, utan att det är läraren utifrån sin 

ämneskunskap som ska bedöma vad det kan vara. Däremot, vid bedömningen i svenska och 

svenska som andraspråk betonar Skolverket, att man inte kan räkna kunskapskraven läsa och 

skriva som enstaka, utan de är så omfattande att undantagsbestämmelsen inte kan användas. 

    Det är först efter att man har gjort extra anpassningar och gett särskilt stöd och eleven ändå 

inte, på grund av sitt funktionshinder kan klara av kunskapskraven, som användningen av 

undantagsbestämmelsen blir aktuell, enligt Skolverket. Når eleven en E-nivå med hjälp av 

särskilt stöd kan man inte använda undantagsbestämmelsen för att nå en högre betygsnivå. 

Däremot kan man använda undantagsbestämmelsen på enstaka kunskapskrav på alla nivåer, det 

vill säga, om eleven når ett A i alla kunskapskrav utom just det enstaka man har plockat bort, 

så får eleven ett A.   

2.3 Svenskämnets svårigheter 

Tidigare studier har pekat på vissa svårigheter vid betygssättning i exempelvis gymnasiets 

svenskkurser, där både infärgning av programvalet och individanpassning inom kurserna ska 

ske enligt styrdokumenten. Undervisning och bedömning har dock visat sig variera rejält mellan 

studieförberedande och yrkesförberedande program. Svenskundervisningen sägs dessutom 

framför allt fokusera på formell färdighetsträning utifrån betygskriterierna, snarare än 

kursplanens övergripande mål (Mickwitz 2011, ss. 10–11). I en inkluderingskontext beträffande 

till exempel elever med autismspektrumdiagnos (AST), där undantagsbestämmelsen möjligen 

också blir nödvändig, kompliceras detta med rättvis betygssättning ytterligare.  

    Inom grundskolans lägre åldrar uppstår ytterligare ett tydligt dilemma, eftersom 

undantagsbestämmelsen över huvud taget inte får användas förrän i årskurs sex vid 

betygssättning. Vid ett bestående funktionshinder innebär detta således att eleven i fråga 

riskerar att inte få ett godkänt omdöme i ämnet svenska förrän just i årskurs sex, då betyg sätts. 

Eftersom undantagsbestämmelsen inte heller gäller vid nationella proven eller vad gäller 

kunskapskraven beträffande läsa och skriva i ämnet svenska påverkar detta möjligen i synnerhet 

de yngsta eleverna mest negativt, eftersom de är i starten av sin skolgång och med tanke på 

åldern mest sårbara som individer. Svenskämnet får hur som helst en särställning i 

sammanhanget, då inga delar ur kunskapskraven inom läsa och skriva i ämnet får undantas 

enligt Skolverket. 
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2.4 Tidigare undersökningar 

Flertalet kvalitativa specialpedagogiska examensarbeten har sedan 2011 skrivits med fokus på 

undantagsbestämmelsen. Trots att uppsatserna belyser bestämmelsen utifrån olika aspekter, 

ämnen och exempelvis skoldeltagarroller, så tycks de flesta uppsatser landa i liknande 

slutsatser; det råder en diskrepans mellan lag och praktik.  

    Eftersom det inte finns någon forskning på området kommer följande tre uppsatser att 

kortfattat nämnas utifrån svenskämnet, som gemensamt ämne med denna studie. Förutom detta 

finns ytterligare gemensamma beröringspunkter mellan de tre uppsatserna och denna studie: 

frågeställningar som rör kunskap och tillämpning av bestämmelsen i fråga samt att alla utgörs 

av kvalitativa intervjustudier. 

    Undantagsbestämmelsen – Ett möte mellan vision, styrdokument och praktik (Bergvall 

& Lindberg 2016). I studien har man utfört intervjuer med fem olika respondenter som 

representerar tre olika professioner: två specialpedagoger, en rådgivare vid Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM) samt två lärare, som utgjordes av en mellanstadielärare och en 

gymnasielärare. Man har i studien använt sig av semistrukturerade enskilda intervjuer där 

insamlad data sedan har analyserats genom kodningsarbete, som mynnat ut i tre olika teman. 

Resultatet visar att tilltron till specialpedagogernas kompetens är hög, men att det samtidigt inte 

tycks självklart hur skollagens och Skolverkets råd ska tolkas, därmed finns ingen konsensus 

kring tillämpningen av undantagsbestämmelsen i praktiken. De teoretiska perspektiv som 

studien baseras på är individuellt kontra relationellt perspektiv samt gränsobjektsperspektivet. 

Slutsatserna pekar tydligt på att undantagsbestämmelsen i sig sägs utgöra ett slags gränsobjekt, 

då den inbyggda tolkningsflexibiliteten utgör grunden till den brist på överensstämmelse mellan 

lag och praktik som anges råda. Författarna poängterar därmed vikten av forskning på området 

ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 

    Exempel utifrån svenskämnets kunskapskrav visar att begreppet ”pysa” används 

genomgående av respondenterna samt att skillnaden mellan ”att pysa och att göra annorlunda” 

innebär en hårfin skillnad många gånger. Beträffande muntlig framställning nämns till exempel 

hur man kan hantera kunskapskraven gällande bland annat elever med någon form av 

talstörning som omöjliggör just muntlig framställning; det behöver nödvändigtvis inte vara oral 

motorik inblandad påpekas det. 
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Undantagsbestämmelsen i praktiken – Matematik- och svensklärares resonemang kring 

användning, förtrogenheter och konsekvenser av undantagsbestämmelsen (Helin & Toll 

2016). 15 enskilda semistrukturerade intervjuer gjordes med högstadielärare, varav sju 

svensklärare. Dataanalysen utgick från kodningsarbete genom flera metoder, där man 

inledningsvis baserat tolkningen på dilemmaperspektivet, men sedan även ytterligare ett 

teoretiskt perspektiv: policy enactment. Resultaten uppvisar bland annat en skillnad på 

kompetens kring undantagsbestämmelsen mellan lärare i mindre undervisningsgrupper och 

lärare som undervisar i helklass, vilket poängteras inte vara rättssäkert vid betygssättning. Det 

subjektiva tolkningsutrymmet framkommer också som problematiskt i sammanhanget. 

Slutsatserna innefattar även att undantagsbestämmelsen är svagt implementerad hos samtliga 

intervjuade lärarna i studien. 

    Likaså i denna studie används begreppet ”pysa” i exemplen beträffande svenskämnet. Genom 

exemplen framträder också att respondenterna beskriver att sammanfatta, tolka och analysera 

olika slags texter utgör det mest framträdande området i ämnet svenska, där 

undantagsbestämmelsen kommer i fråga. Språkliga strukturer och språkliga normer för 

dyslektiker nämns som ytterligare ett område för undantagsbestämmelsen, eftersom man säger 

sig främst betona de kommunikativa delarna i styrdokumenten. Endast två svensklärare i 

studien var säkra på att det går att använda undantagsbestämmelsen för att också kunna nå högre 

betyg än E.  

    Undantagsbestämmelsen för elever med dyslexi – En intervjustudie av 

undantagsbestämmelsen ur olika perspektiv (Johansson 2018). Studien har genomförts 

genom åtta enskilda intervjuer med tre rektorer, tre svensklärare och två gymnasieelever med 

dyslexi. Det teoretiska perspektiv som studien baserats på är: avvikelse kontra normalitet 

kopplat till undantagsbestämmelsen och elever med dyslexi. Resultaten visar att flera av 

respondenterna pekar på uppfattningen om att kunskap om undantagsbestämmelsen är liten, 

vilket bland annat sägs bekräfta att bestämmelsen tycks fokusera på något avvikande som bryter 

mot normativa förväntningar. Tolkningsutrymmet kring bestämmelsen uttrycks även i denna 

studie som något problematiskt i praktiken, då ett exempel visar hur betygssättande och 

undervisande lärare lämnat över ansvaret för betygssättning till speciallärare och rektor, 

eftersom svenskläraren i fråga inte kunnat stå för en viss önskad betygsbedömning. I slutsatsen 

poängteras att det upplevda tolkningsutrymmet går att koppla ihop med felaktig tillämpning, 

vilket i sin tur kan kopplas samman med negativa attityder till bestämmelsen. Slutligen föreslår 



 
 

14 
 

författaren forskning om undantagsbestämmelsen kring elever med icke synliga 

funktionsnedsättningar, exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 

    Också i denna studie används i exemplen emellanåt begreppet ”pysa”. Det framkommer 

dessutom i flera av exemplen att undantagsbestämmelsen används direkt felaktigt åt bägge 

hållen sett ur elevers synvinkel.  

3. Tidigare forskning 

Denna forskningsöversikt har främst som syfte att försöka skapa en överblick över det som 

tidigare har beforskats inom området. Då inga artiklar kring själva undantagsbestämmelsen går 

att återfinna ligger fokus mestadels på bedömning och betygsättning i relation till elever i behov 

av stöd. Ur ett svenskt perspektiv har ett antal publikationer kring betygsättning påträffats, 

vilket indikerar att relativt få studier inom området har gjorts på en nationell nivå. Däremot 

finns flertalet internationella studier vad gäller bedömning och betygsättning utifrån varierande 

skolsystem och således även varierande betygssystem.  

3.1 Bedömning & betygssättning internationellt 

Betygssättning innebär generellt en komplex och svårfångad process oavsett system (Crisp 

2010; Paran m.fl. 2018; Svennberg m.fl. 2018). Flera studier visar och bekräftar varandra att 

normer och värderingar påverkar betygsprocessen oavsett nationella betygskriterier (Svennberg 

m.fl. 2018, ss. 390–391). Trots komplexiteten bekräftar olika studier två redan etablerade 

samverkande teorier om hur betygssättningsprocessen involverar jämförelse av det aktuella 

arbetets kvalitet ställt i relation till hos den betygsättande lärarens internaliserade känsla av, 

eller prototyp på, A-betygskvalitet (Crisp 2010, ss. 32–33). Traditionell betygssättning tycks 

dessutom innehålla fler värderingar kring elevens attityder och beteenden än renodlad 

kunskapsutvärdering (Svennberg m. fl. 2018; Motsenbocker 2018). Internationellt sett tycks 

länder använda sig av olika slags system även inom ett och samma land. Trenden synes dock 

vara att man mer och mer förespråkar betygssystem som fokuserar mest på prestationer för att 

undvika att blanda in exempelvis just attityder och beteenden. Formativ bedömning och 

kompetensbaserad feedback pekar mot en mer inkluderande undervisning och tillförlitlig 

betygssättning (Svennberg m. fl. 2018; Motsenbocker 2018). Behovet av mer forskning kring 

bedömning och betygssättning av elever med specialpedagogiska behov ökar dock med 

skolornas inkluderingsprocesser (Kurth m. fl. 2011; Jung & Gutskey 2007). 
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    Jung och Gutskey (2009) lyfter fram det problematiska i rättvis bedömning och 

betygssättning av prestationer hos elever i någon form av svårigheter i den reguljära 

undervisningssituationen. Forskarna sätter fokus på dilemmat med elevers trägna arbetsinsats i 

relation till ett eventuellt underkänt betygsresultat samt de negativa effekter på sikt detta skapar 

för lusten att lära. Man belyser alltså här problematiken i att elever som gjort avsevärda 

framsteg, men ändå inte når hela vägen till ett godkänt betyg, inte får någon positiv 

betygsfeedback, då elever heller inte kan godkännas enbart på arbetsinsatsen. Ytterligare ett 

dilemma hamnar i fokus i en jämförelse mellan två avhandlingar på temat bedömning och 

betygssättning: huruvida elevers skolresultat främst beror på yttre faktorer i skolomgivningen 

(Motsenbocker 2018) eller inre faktorer i form av beteendemönster hos individen (Kovacs 

2018).  

3.2 Svensk betygssättning & nationella prov 

Med det svenska målrelaterade betygssystemet och nationella provens start i mitten av 1990-

talet, utgjorde de nationella proven ett frivilligt stöd för lärare vid betygssättning (Lundahl 

2017, s. 76). I dag sägs proven ha svängt till att utgöra ett slags styrningsmedel på lärares 

betygsättning beträffande kvalitet och likvärdighet (Wetterstrand, Sundhäll & Lundahl 2017, s. 

78). Lundahl (2017, s. 8, s. 15) pekar också på att de olika syftena med de nationella proven lätt 

orsakar spänningar i skolsystemet, där det optimala för elevers lärande tvärtom utgår från en 

samstämmighet mellan läroplan, undervisning och bedömning. Trots en mängd utredningar av 

både betyg och nationella prov finns inte mycket forskning på området, särskilt beträffande 

vilka effekter betyg, nationella prov och formativ bedömning har på lärandet hos eleverna samt 

på arbetet för lärarna (Lundahl 2017, ss. 6–7). Det finns dock en hel del forskning på nationella 

proven, även om ingen av studierna pekar på att proven stärker just de kunskaper som står i 

läroplanen (Lundahl 2017, s. 15).  

    Mickwitz (2011, 2015), tar i sin forskning dels upp betygens olika funktion i dagens skola 

samt det faktum att lagar och regler inte alltid rimmar väl med skolvardagen i praktiken. 

Betygen används bland annat till att informera och motivera elever samtidigt som betygen 

används till urvalet inför fortsatta studier och för att kunna utvärdera hela skolverksamheter, 

som dessutom jämförs sinsemellan nationellt som internationellt. Studierna visar på en komplex 

verksamhet, där lärare ska förhålla sig till krav, förväntningar och önskemål som kommer från 

både skolpolitiska reformer och styrdokument, men samtidigt också från skolledning, föräldrar 

och elever. Det blir tydligt hur betygen fyller en funktion i politiken (idealnivån), men att de 
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inte kan likställas med den pedagogiska betydelsen av bedömning i vardagsarbetet 

(praktiknivån).  

    Eftersom relativt få eller inga studier har utgått från intervjuer med betygsättande 

svensklärare och/eller speciallärare/specialpedagoger i samtal med varandra beträffande 

bedömning och betygsättning av elever i någon form av svårigheter i ämnet svenska, utgår 

denna studie från fokusgruppintervjuer.  

4. Teoretiska perspektiv  

Denna studie baseras främst på ett nyinstitutionellt perspektiv, som lämpar sig väl i en analys 

av respondentutsagor där innehållet kretsar kring varierande aspekter i olika processer inom en 

organisation som skolan. Betygssättning innebär, som tidigare nämnts, en komplex process med 

flera faktorer involverade på olika nivåer samtidigt. Skolan som organisation kan sägas ha både 

ett formellt och ett informellt system, som visar varierande överensstämmelse mellan det 

reglerande systemet och dess praktiska motsvarighet. Lagar, regler och förordningar kan 

således överensstämma mer eller mindre väl med normer, värden och kognitiva scheman hos 

de individer som ingår inom en institution (Scott 2008, s. 10).  

    Nedan beskrivs först ramfaktorteorin med tanke på de stora förändringarna i svenskt 

skolväsen under 1980- och 1990-talen, sedan presenteras institutionell teori och slutligen det 

vidareutvecklade nyinstitutionella perspektivet. Det sistnämnda framför allt utifrån ett 

sociologiskt perspektiv i enlighet med Mickwitz problematiserande tankegångar beträffande 

betygssättning (Mickwitz 2011, s. 13, s. 17). 

4.1 Ramfaktorteorin  

Ramfaktorteorin sägs både kunna utgöra en modell för utbildningsplanering och samtidigt 

fungera som ett tankeverktyg för förståelsen rörande förslagsvis de svenska skolreformer som 

skedde under framför allt 1980–90-talen. Perspektivet utgår från att rådande ramar kan 

möjliggöra olika processer, kring undervisning exempelvis, utan att ramarna i sig utgör orsaken 

till en viss verkanseffekt. Däremot måste ramarna anpassas efter eventuella tydligt uttalade mål 

i existerande processer. Med målstyrning sägs bland annat resultatanalys följa och därmed 

också utvärdering och det är i just detta sistnämnda som Lundgren (1999, s. 36), menar att teorin 

särskilt kan användas som tankeverktyg. Detta tankeverktyg finns dessutom till synes inbakat, 

som ett verktyg för tänkandet och som en del av utbildningsplaneringen sedan trettio år tillbaka, 

uttryckligen i de läroplaner och kursplaner som lärare i sitt arbete måste ta rationell ställning 
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till. Konsekvenserna sägs innebära ett förtydligande av den politiska styrningen mot ett särskilt 

mål: det som kommer ut som resultat av utbildningen. Svensk skola har således gått från politisk 

styrning av resurser till styrning av mål och resultat (Lundgren 1999, s. 39). 

4.2 Institutionellt perspektiv 

Organisationer och verksamheter utgår alltid från varierande regler och normer på olika nivåer, 

som de tillhörande individerna behöver anpassa sina handlingar till. Institutioner kan således 

antingen helt förbjuda eller delvis förhindra ett visst handlingsförfarande, eller tvärtom också 

agera som språngbräda och uppmuntra ett visst handlingsmönster. Dessa regler och normer kan 

exempelvis baseras på juridiska, moraliska och/eller kulturella grunder, som bestämmer vad 

som anses tillbörligt eller otillbörligt handlingsmönster inom institutionen i fråga. För att anses 

utgöra en institution är det också nödvändigt att organisationens regel- och normsamling passar 

in i samhällets övergripande normsystem. De tre pelarna inom institutionell teori som de skilda 

perspektiven följaktligen utgår från är: den kognitiva pelaren, den normativa samt den 

reglerande. Dessa har dock som gemensam funktion att upprätthålla ett slags begriplig ordning 

med specifika spelregler, som personerna inom institutionen har att förhålla sig till (Scott 2008, 

ss. 50–51).   

    Då betygssättning utgör ett slags myndighetsutövande inom skolorganisationen förutsätts det 

att det finns ett någorlunda tydligt regelverk att förhålla sig till för betygsättande lärare, som 

också förväntas någorlunda korrekt följa dessa för att bevara organisationens tillitskapital hos 

samhället i övrigt. Svensk skola har de senaste decennierna dock genomgått många stora 

förändringar, som sannolikt har påverkat tydligheten kring regelverket för betygsättande lärare, 

då betyg, betygsskalor och eventuella undantagsregler förändrats avsevärt. En betydande 

förändring innebär exempelvis betygssättningen av nationella proven, som sägs ha förskjutits 

mot att utgöra ett verktyg för att kontrollera lärares betygssättning gällande kvalitet och 

likvärdighet, från att tidigare ha använts till att kontrollera elevernas kunskapsnivå ur ett 

nationellt perspektiv (Wetterstrand m. fl. 2017, s. 78). Samhällets förtroende för skolan som 

organisation har således också påverkats i viss riktning genom dessa förändringsprocesser av 

de reglerande spelreglerna kring betygssättning. 
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4.3 Nyinstitutionellt perspektiv  

Det nyinstitutionella perspektivet är en vidareutveckling av den institutionella teorin med dess 

tre pelare och betonar samtidigt vikten av att organisationens legitimitet i samhället är starkt 

knutet till dess fortsatta överlevnad. Precis som inom institutionell teori, som gör gällande att 

organisationen också påverkas av kontexten, påpekas att institutioner inte är rationella 

beträffande handlingsmönster, således inte heller dess tillhörande individer. Enligt Mickwitz 

(2011, s. 16), som refererar till Meyer och Rowan (2006, s. 5, s. 16), ifrågasätter den 

nyinstitutionella teorin det tidigare synsättet att det formella normsystemet i en institution 

reglerar och kontrollerar även dess praktiska verksamhet. Inom det nyinstitutionella 

perspektivet ingår således antagandet att den formella strukturen och den vardagliga praktiken 

inte alltid helt stämmer överens. Det råder med andra ord en diskrepans mellan vad man säger 

sig göra och vad man de facto sedan gör. Detta sägs vidare kunna bero på legitimitetskraven 

från samhället på organisationen i fråga. Samtidigt pekar Meyer och Rowan (2006), på att de 

effektivitetskrav som efterfrågas av chefer och kollegor i det vardagliga praktiska arbetet 

påverkar; påtryckningstekniker hamnar relativt ofta i konflikt med de ideal som en institution 

vill visa utåt. Här menar Mickwitz (2001, s. 16), att dagens debatt om icke likvärdig 

betygssättning i svensk skola stämmer väl överens med Meyers och Rowans resonemang.  

    Vad gäller just betygssättning i skolans vardag kan det således innebära att organisationens 

enskilda individer i form av betygsättande lärare uppvisar en viss diskrepans i sitt 

handlingsmönster beträffande sitt eget myndighetsutövande ställt i relation till regelverkets 

riktlinjer kring betygssättning. Man tror sig eller säger sig följa regelverket, men avviker trots 

allt från detsamma av olika anledningar beroende på exempelvis diverse krav som pendlar 

mellan den ideala nivån och den som råder i praktiken. Detta innebär med andra ord att det 

finns många varierande formella och informella förväntningar och önskemål som ofta 

konkurrerar med regelverkets krav på lärares betygssättning. Med tanke på betygens 

mångskiftande användningsområden i svensk skola är det också tydligt att även skolhuvudmän, 

skolledning, kollegor, föräldrar och elever utgör en påverkansfaktor gällande betygssättningen.   

    Sammanfattningsvis går det att konstatera att det nyinstitutionella perspektivet framför allt 

problematiserar relationen mellan vardagens praktiska arbete och organisationens reglerande 

struktur. Effektivitet ses som både föränderligt och subjektivt utifrån den specifika 

institutionens förutsättningar och kontext. Skolan som organisation, exempelvis, behöver 

dessutom samhällets förtroende för sin fortsatta verksamhets skull (Mickwitz 2011, s. 22).  
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5. Metod och material 

Nedan följer en presentation av vald forskningsmetod, etiska förhållningssätt, urval, val av 

analysmetod och bearbetning av data samt resonemang kring giltighet och tillförlitlighet i 

studien. 

5.1 Val av metod 

Datainsamlingen i denna studie baseras på fem fokusgruppintervjuer med betygsättande lärare, 

främst i svenska och svenska som andraspråk, samt speciallärare och/eller specialpedagog från 

lika många skolor. Eftersom samarbete ofta förekommer mellan svensklärare, speciallärare 

och/eller specialpedagog beträffande elever i behov av olika extra anpassningar eller särskilt 

stöd, bedöms en fokusgruppsammansättning av dessa yrkesroller vara lämplig i detta 

sammanhang. Intervjufrågorna utgår framför allt från ett respondentperspektiv, där de olika 

deltagarna i fokusgruppen resonerar med varandra kring de individuella uppfattningarna och 

exemplen ur vardagen. Respondenter bidrar till en undersökning genom att förmedla vad de 

själva tycker och tänker om det som står i fokus, medan informanter mer förväntas redogöra för 

exempelvis skolans gemensamma policy i frågan (Esaisson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud 2017, ss. 235–236). Således blir det ett slags mix mellan informantdata, utifrån den 

enskilda skolans tillämpning och respondentdata, utifrån de enskilda deltagarnas individuella 

uppfattningar och tillämpning av undantagsbestämmelsen. 

    Bryman (2016, s. 604) menar att det inte är någon tydlig distinktion mellan gruppintervjuer 

och fokusgruppintervjuer, då begreppen ofta används synonymt. Fokusgruppintervju innehåller 

delar av två olika metoder: gruppintervju och fokuserad intervju. Med gruppintervju menas att 

fler individer diskuterar ganska många frågeställningar och fokuserad intervju att de som valts 

ut för intervjun varit delaktiga i en viss situation. Även Denscombe (2018, ss. 271–272) 

beskriver fokusgrupper som en liten grupp människor som man sammanfört för att undersöka 

attityder, uppfattningar, känslor och idéer inom ett visst område. Detta för att uppskatta om det 

finns gemensamma uppfattningar i gruppen kring ett visst ämne. Det optimala antalet i en 

fokusgrupp sägs vidare vara 6–9 deltagare, men i mindre undersökningar kan även färre 

deltagare förekomma. I denna studie kommer olika professioner från samma skola att vara 

representerade, det vill säga speciallärare och/eller specialpedagog samt betygsättande lärare, 

främst i ämnet svenska. Då detta är en mindre undersökning kommer fokusgrupperna, från de 

fem olika skolorna, bestå av 2–3 personer förutom samtalsledaren. 
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    Kvale och Brinkmann (2017, ss. 124–130) betonar vikten av hur interaktionen mellan den 

som intervjuar och den som blir intervjuad påverkar och möjligen konstruerar det som uttalas 

subjektivt av respondenten. Vidare sägs respondenten även både kunna konstrueras av 

intervjukontexten och samtidigt vara medverkande till att konstruera själva intervjukontexten. 

Förutom detta påpekas intervjuaren ofta skifta mellan tre olika subjektspositioner under 

samtalets gång vad gäller frågor, lyssnande och tolkande av respondentens utsagor. För att 

kunna spela rollen som intervjuare poängteras att forskaren hela tiden behöver vara medveten 

om vad det är hen vill veta. Det är således en komplex interaktion som pågår under mötet mellan 

forskare och respondent, något som är viktigt att vara medveten om oavsett om det gäller 

enskilda intervjuer eller i grupp. 

    För validitetens (giltighetens) skull är dessutom en balans mellan styrning och följsamhet 

under intervjun viktigt att ha i åtanke för den som intervjuar, för att kunna avgöra när 

informationsmättnad uppstått (Lantz 2015, ss. 68–69). En semistrukturerad intervjuguide med 

åtta utgångsfrågor kring undantagsbestämmelsen och betygssättning utgör underlaget för 

intervjuerna, där huvudfokus ligger på svenska och svenska som andraspråk.  

5.2 Etiska förhållningssätt 

Tänkbara respondenter på olika grundskolor och gymnasieskolor erhöll via epost ett 

missivbrev, som informerade om studiens syfte, tidsåtgång samt att fokusgruppintervjun skulle 

ljudinspelas. Förutom detta betonades deltagarnas frivillighet och konfidentialitet i enlighet 

med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2017). Informationen delgavs även muntligen vid själva 

intervjutillfällena.  

5.3 Urval 

Huvudsyftet med studien är att ta reda på tillämpning och olika uppfattningar kring 

undantagsbestämmelsen beträffande betygssättning främst i ämnet svenska och svenska som 

andraspråk. Informationskällorna utgörs av betygssättande lärare och speciallärare och/eller 

specialpedagog i grupp.  

    Två gymnasieskolor och tre grundskolor valdes ut genom bekvämlighetsprincipen. Detta 

innebär enligt Bryman (2016, s. 243) att man i undersökningen använder sig av personer som 

för tillfället finns tillgängliga i forskarens omgivning. Av de fem olika fokusgrupperna kom 

fyra att bestå av tre personer vardera, eftersom det visade sig vara svårt att hitta gemensamma 

tillfällen och tider för fler deltagare. Vid den femte intervjun föll en deltagare bort på grund av 
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sjukdom. Då det generellt visade sig vara oerhört svårt att få till stånd fler intervjuer överlag 

genomfördes ändå denna intervju med enbart två deltagare. Vidare har det varit svårigheter med 

att i alla fokusgrupper få enbart representanter för svenska och svenska som andraspråk samt 

speciallärare i just svenska. Samtliga grupper har dock haft minst en representant för 

svenskämnet och en med specialpedagogisk roll. Samtliga intervjuade personer utom två hade 

erfarenhet av att sätta betyg självständigt.  

5.4 Val av analysmetod och bearbetning av data 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade fokusgruppintervjuer på fem olika skolor: 

grundskolor och gymnasieskolor. Intervjuguidens frågor delgavs inte respondenterna i förväg. 

De ca 60 minuter långa fokusgruppintervjuerna genomfördes på de fem olika skolorna och 

ljudinspelades samt transkriberades i sin helhet, där fokus ligger på vad som sägs snarare än 

hur det sägs. Överlappande tal, eventuella pauser och skratt har dock registrerats. Uppsatsens 

två författare har självständigt ansvarat för genomförande av intervju, transkribering samt 

inledande kodning av två respektive tre fokusgruppbidrag vardera. Därutöver har även de två 

första forskningsfrågorna i uppsatsens analysdel till viss del hanterats självständigt av 

respektive författare.  

    Kvalitativ analys innebär ofta att kunna identifiera viktiga mönster i insamlad data för att 

sedan kunna skapa mening utifrån studiens syfte och dess frågeställningar. Forskaren behöver 

således arbeta med datainnehållet genom exempelvis kodning (Fejes & Thornberg 2015, ss. 

34–35). Enligt Kvale och Brinkmann (2017, ss. 241–244) är kodning och kategorisering av data 

den vanligast förekommande intervjuanalysmetoden. Informantintervjuer påstås vara aningen 

enklare i analysstadiet än respondentintervjuer, eftersom målet är tydligare i det förstnämnda 

fallet; oftast mer teoriprövande undersökningar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud 2017, s. 278). Denna studie utgår som tidigare nämnts främst från respondentdata, 

som sedan har analyserats genom innehållsanalysens kodningsarbete. 

    Innehållsanalysmetoden benämns dels olika hos forskare och analyseras delvis varierande 

därefter, trots att kodning används överlag. Bryman (2017, s. 357) hävdar dessutom att 

innehållsanalysen nästan betraktas som en forskningsmetod i sig beroende på sin stora 

flexibilitet. Beträffande kodningen behöver forskaren bestämma sig för hur eller vilka enheter 

som ska utgöra de olika koderna, som sedan ska kategoriseras för att utvecklas vidare i en 

hierarki av mer eller mindre generaliserade slutsatser (Denscombe 2009, ss. 395–397). 
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Analysen anses vara klar då inga fler koder, nivåer eller kategoriseringar går att finna samt då 

forskaren kan sammanfatta det generaliserade innehållet på ett enklare sätt för utomstående.  

     De transkriberade intervjuerna har i sin helhet kodats genom olika innehållsteman, som 

sedan sammanställts i grupper för att vidare sammanfogas eller strykas beroende på relevans 

och/eller samstämmighet. Genom en hierarkisk process har sedan bägge uppsatsförfattarnas 

olika övergripande teman ytterligare antingen sammanfogats eller exkluderats, också utifrån 

temanas relevans i förhållande till uppsatsens syfte. Slutligen har intervjumaterialet också 

analyserats utifrån de tre forskningsfrågorna. 

5.5 Giltighet och tillförlitlighet 

Då generaliserbarhet eller replikerbarhet inte är möjligt på samma sätt som inom kvantitativ 

forskning används hellre exempelvis uttrycken giltighet och tillförlitlighet inom kvalitativ 

forskning, där det inte handlar om att mäta något på samma sätt (Bryman 2016, ss. 465–467). 

Ett sätt att försöka säkerställa giltigheten är genom respondentvalidering, vilket inte varit 

möjligt i denna studie på grund av tidsaspekten. 

    Ytterligare ett sätt att försöka ha kontroll på tillförlitligheten (reliabiliteten) sägs vara 

noggranna redogörelser kring metod- och analysprocesser samt övriga beslut som eventuellt 

kan påverka slutresultatet. Intentionen i denna studie har därför varit att möjliggöra för läsaren 

att kunna följa med i forskningsprocessens olika steg (Denscombe 2015, ss. 409–412). Som ett 

övergripande försök att säkerställa tillförlitligheten (reliabiliteten) har således en så detaljerad 

metod- och analysprocess som möjligt beskrivits. 

    Kvale och Brinkmann (2017) använder sig dock av begreppen validitet och reliabilitet även 

beträffande kvalitativ forskning om än genom ett vidgat perspektiv. De två begreppen kan ses 

ur flera olika aspekter; exempelvis kan reliabiliteten sträcka sig till intervjuarens omedvetenhet 

av den egna intervjutekniken, som oavsiktligt skulle kunna påverka resultatet på svaren. Likaså 

sägs validiteten inom samhällsvetenskapen inkludera metoden, huruvida den verkligen 

undersöker det den påstås undersöka (Kvale & Brinkmann 2017, ss. 295–296). Utifrån den 

semistrukturerade intervjuguiden har respondenterna fått tillfälle att beskriva sina egna 

uppfattningar genom egna upplevelseexempel, vilket också varit avsikten. I 

fokusgruppintervjuform har respondenterna fått tillfälle att fördjupa och utveckla de egna 

resonemangen tillsammans (Kvale & Brinkmann 2017, s. 294). Eftersom data från en intervju 

utgår från vad respondenten säger snarare än vad denne observeras göra, blir det dock svårt att 

avgöra i vilken grad det sagda stämmer eller speglar den sanna verkligheten. Detta påverkar 
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förstås giltigheten (validiteten) i sammanhanget. Insamlad data utifrån semistrukturerade 

intervjuer kan dessutom ibland påverkas av kontexten, vilket i sin tur kan påverka 

tillförlitligheten (reliabiliteten) (Denscombe 2016, s. 289).  

6. Resultat och analys 

Nedan redogörs för studiens resultat och analys. Först presenteras kodningsprocessens teman, 

som sedan följs av tre huvudrubriker utifrån forskningsfrågorna, där alltså resultat och analys 

vävts samman.  

6.1 Resultat 

Följande fyra övergripande teman utgör resultatet efter studiens kodningsprocess, vilka 

presenteras i samma ordning som nedan under de tre analysrubrikerna. Det första temat 

innehåller exempel på olika formella regler och normer inom skolorganisationen och hur dessa 

upplevs motverka varandra. Det andra och det tredje temat presenteras under samma rubrik och 

utgör huvudinnehållet i intervjumaterialet. Exemplen här visar på komplexiteten mellan 

organisationens olika formella regelverk och den vardagliga praktiska nivån. Det fjärde och 

sista temat beskriver genom exemplen en mindre del av materialet, där relationen mellan 

bristande kunskap och bristande rutiner synliggörs i de olika skolorna. 

• Motsättningar  

• Pys kontra anpassningar 

• Styrdokument & NP 

• Kunskaper & rutiner 

6.2 Generell kunskap om undantagsbestämmelsen 

Hur den generella kunskapen om undantagsbestämmelsen ser ut på de olika skolorna är relativt 

samstämmig: kunskapen inom en personalgrupp tycks variera kraftigt och samtidigt förlitar en 

del lärare sig framför allt på att speciallärare i allmänhet har större kunskap i sammanhanget, 

även om någon särskild speciallärare emellanåt får rollen som expert på området. Det formella 

regelverket kring bedömning och betygsättning med undantagsbestämmelsen inkluderad, hör 

till skolvardagen, men ändå uttrycks stor osäkerhet härvidlag. Inte minst vad skillnaden innebär 

mellan att undanta delar av kunskapskrav i kontrast till att göra extra anpassningar, som kan 

möjliggöra för elever med funktionsnedsättningar att trots allt klara av samma kunskapskrav. 
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Intervjumaterialet från samtliga skolor vittnar således om att de flesta lärare och flera 

speciallärare inte har helt klart för sig vad bestämmelsen innebär egentligen.  

Speciallärare: Vi hade en lärare här på handledning igår och han säger: ”Jag vet 

inte hur jag ska göra. Hur mycket kan man pysa egentligen?” Och kanske framför 

allt när det gäller läs- och skriv ... hur mycket får man ta bort i kunskapskraven? 

När det gäller läsandet får man göra allt man kan tänker jag, läsa högt för eleven 

eller låta dem lyssna. Ja, pysa i svenska och engelska till exempel ... det är svårt, 

men samtidigt är det upp till läraren som sätter betyget. (skola V) 

Här betonas komplexiteten i ämnet svenska, där det å ena sidan handlar om anpassningar i 

undervisningen, men å andra sidan dilemmat för betygsättande svensklärare beträffande 

undantagsregeln och kunskapskraven i läsa och skriva.  

    En betygsättande lärare i grundskolan uttrycker hur kunskapen kring 

undantagsbestämmelsen brister och får medhåll av en kollega som inte heller har tillräcklig 

eller korrekt kunskap. 

Lärare: Jag är inte alls säker på hur den funkar just nu. Jag trodde att man fick 

pysa alla. Ja, alltså i alla ämnen [Det trodde jag med]. (skola IV) 

Samma sak uttrycker en speciallärare på en gymnasieskola samtidigt som hen vet att kunna 

förlita sig på sin speciallärarkollega i frågor rörande undantagsbestämmelsen. 

Speciallärare: JAG vet inte hur den fungerar kan jag säga, [skratt] men det vet ju 

du [pekar på speciallärarkollegan]. (skola V) 

Exemplen ovan visar tydligt på en diskrepans mellan skolorganisationens styrande regelverk 

beträffande bedömning- och betygsprocesser och kunskapen om bestämmelsen inom den 

vardagliga praktiska skolverksamheten. I likhet med Scotts institutionella teori (2008), och den 

reglerande pelaren, finns å ena sidan strukturer i form av regelverk och paragrafer för att kunna 

reglera och kontrollera skolinstitutionen och dess praktiska verksamhet, men å andra sidan 

följer inte personalen här, av olika anledningar, fullständigt eller korrekt de angivna direktiven 

i fråga. Mickwitz (2011) tar också upp i det nyinstitutionella perspektivet hur vanligt 

förekommande det är med diskrepans av detta slag inom organisationer, där legitimitetskravet 

sägs vara hotat. 

    Vidare framkommer i fokusgruppsintervjuerna att sättet på vilket man får till sig information 

kring undantagsbestämmelsen också varierar kraftigt, både mellan skolorna och inom samma 
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skola. Några lärare säger sig ha fått kunskapen via sin lärarutbildning, andra under någon dags 

skolkonferens medan ytterligare andra själva har letat efter informationen och säger sig således 

vara självlärda.  

Speciallärare: Jag har läst lite på Skolverket och sedan får jag sådana här 

tidningar, specialpedagogiska magasinet. Men när XXX började prata om att ni 

skulle skriva om den här paragrafen, så blev det ju naturliga diskussioner här. 

(skola IV) 

Specialläraren beskriver här hur hon via naturligt uppstådda diskussioner med kollegan skaffat 

sig kunskap, även om mesta delen sägs ha skett på egen hand. Liknande uppsökande strategi 

gäller för exemplet nedan från ytterligare en skola. 

Lärare 1: Genom att prata med kollegor och kanske söka lite själv på Skolverkets 

hemsida. 

Lärare 2: Någon gång har jag väl mejlat dit och frågat. Men vi har inte testat att 

ringa varsin gång liksom, för att se om vi får olika svar. [skratt] (skola II) 

I detta fall skämtas det till och med om att det är svårt att hålla sig ajour med informationen 

kring bestämmelsen, eftersom den uttrycks kunna variera beroende på vem man talar med också 

inom myndigheten Skolverket.  

6.2.1 Motsättningar 

Diverse motsättningar uppstår nästan alltid på ett eller annat vis inom organisationer, där flera 

olika yrkesroller på olika nivåer samspelar efter både formella och mindre formella rådande 

regler och normer. Beträffande olika skolmyndigheters uttalanden påpekas under särskilt 

fokusgruppintervju IV, att det är frustrerande att två olika myndigheter ger diametralt olika 

besked gällande just undantagsbestämmelsen. Skolverket sägs råda skolpersonal att vara 

restriktiva i sitt användande, medan Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) tvärtom 

sägs ha uppmuntrat till en ökad användning av bestämmelsen. Här tydliggörs med andra ord 

Scotts (2008), samtliga tre pelare där den reglerande pelaren hamnar i konflikt med både den 

kognitiva och den normativa pelaren, eftersom det dels råder olika normer hos olika 

myndigheter samt att lärarna sedan skapar sin egen tolkning utifrån vilken myndighets 

information man tagit del av. Dessutom aktualiseras också legitimitetskravet (Mickwitz 2011), 

eftersom det handlar om samhällets förtroende för skolorganisationen. Förutom detta diskuteras 

under samma intervju, att det också upplevs som motsägelsefullt vad gäller exempelvis både 
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undantagsbestämmelsen och anpassningar vid nationella prov, särskilt för elever i de yngre 

åldrarna, ställt i relation till en paragraf i skollagen, som betonar att personalen ska värna 

elevernas psykiska välmående. 

Speciallärare: I historia kan ju dyslektiker få hjälp med att lyssna, men när du 

testar en elev på läsförståelse så får de inte använda de hjälpmedel de normalt 

använder i sina studier. Det är inte för elevens bästa. Jag känner att jag bryter mot 

den del som står i lagen, att det är för elevens bästa. (skola IV) 

Här beskrivs således hur olika lagstadgade styrdokument sägs stå emot varandra och hur lärare 

tvingas ta ställning då de formella reglerna påstås ha en motverkande effekt. 

    På liknande sätt syns tydliga motsättningar mellan olika nivåer och yrkesgrupper inom 

skolorganisationen genom fokusgruppintervju V. Här beskrivs framför allt hur kommunen, 

skolans huvudman i detta fall, har riktlinjer för hur de specialpedagogiska resursteamen ska 

utbilda övrig lärarpersonal beträffande olika extra anpassningar ute i den ordinarie 

verksamheten. Detta sägs dock krocka med lärarnas uppfattning och förväntningar på 

speciallärarresursen, vilket inneburit att både speciallärarteamet och skolledning på skolan 

tillfälligt har fått ge vika. Lärarna nämns vilja antingen ha speciallärare med i klassrummet eller 

att dessa ska plocka ut enskilda elever för att lyckas med sina yrkesuppdrag. Några få lärare 

nämns dock vända sig till speciallärarna för att diskutera extra anpassningar och 

undantagsbestämmelsen. 

Speciallärare: Det krockar ganska mycket att utbilda personalen i ett 

specialpedagogiskt arbetssätt. Det har ju ingått i vårt uppdrag att synliggöra det 

specialpedagogiska, som då kan gagna alla elever och nästan alla elever här har 

behov av någon form av extra anpassningar. Så det går ju liksom inte att vi ska ta 

en elev här och en elev där. Det ska sättas betyg och man har inte förmåga att 

anpassa sin undervisning efter de här eleverna. Man har inte den kompetensen. 

(skola V) 

Specialläraren menar här att lärarna brister i sin specialpedagogiska kompetens och har för stort 

fokus på betygen, vilket innebär att lärarnas uppfattningar kring hur speciallärarresursen ska 

användas hamnar i konflikt med skolledningens och skolhuvudmannens effektivitetskrav. Något 

som i sig skulle kunna äventyra skolorganisationens förtroende hos det omgärdande samhället 

genom legitimitetskravet (Mickwitz 2011) och därmed känner sig måhända skolledningen 

tvungen att tillfälligt ge vika inför de undervisande lärarnas motstånd i frågan.  
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6.3 Hur och när undantagsbestämmelsen tillämpas  

Det blir, som tidigare nämnts, uppenbart under intervjuerna att många av lärarna är osäkra på 

undantagsbestämmelsen och dess korrekta användning. Det visar sig således att bestämmelsen 

används vid bedömning av olika slag alltså inte bara vid betygssättning. Exempelvis 

framkommer det också i flera intervjuer att respondenterna säger sig bland annat använda 

undantagsbestämmelsen vid utförandet av nationella proven samt vid slutresultaten av 

nationella proven i ämnet svenska, både i grundskolan och i gymnasiet.  

Intervjuare: Så då tänker du att du pyser en del i nationella proven eller ... [näe] 

… är det i betygssättningen? 

Lärare: Det kan ju vara både och. En väg till bedömningen eller till betyget kan 

jag pysa. (skola II) 

Respondenten uttrycker här tveksamhet kring hur hen förstår och använder bestämmelsen. 

Resonemanget är aningen motsägelsefullt. Vidare kan man urskilja att när några respondenter 

uttrycker sig att de pyser elever blir det tydligt att de egentligen menar att de gör anpassningar. 

Lärare: Den här eleven kan inte skriva eller ha muntlig framställning och då har 

jag pyst det för den eleven har visat det på annat sätt liksom. (III) 

Här pratar läraren om att hen har gjort anpassningar så att eleven ska kunna nå målen. Det 

handlar med andra ord inte om att läraren här har undantagit någon del av kunskapskraven i 

undervisningssituationen. 

6.3.1 Pys kontra anpassningar 

Det framkommer även i elevexemplen nedan att det emellanåt råder viss osäkerhet vad 

skillnaden mellan att undanta och att göra extra anpassningar innebär. Förutom detta beskriver 

temat också något angående huruvida respondenterna uppfattar undantagsbestämmelsen som 

tydlig eller otydlig.  

    Det uttrycks under en intervju på en låg- och mellanstadieskola att just på dessa stadier 

uppstår en otydlighet, innan betyg sätts i åk 6, eftersom undantagsbestämmelsen inte får 

användas alls fram till dess, fast man samtidigt behöver göra bedömningar både på nationella 

prov och avklarade moment samt hela årskurser från åk 1 tills betyg sätts i åk 6. Detta sägs 

innebära en viss osäkerhet och otydlighet framför allt i ämnet svenska för de elever som inte 

presterar enligt åldersadekvat läs- och skrivinlärning, där exempelvis avkodningen och 
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läsförståelsen av olika anledningar dröjer ända upp i mellanstadiet, samtidigt som nationella 

provresultaten i exempelvis åk 3 ska vägas in i bedömningsprocessen.  

Lärare: Jag har en kille med grav språkstörning och dyslexi i min klass. Jag har 

inte honom i svenska, så jag har tänkt att honom kommer de ju att pysa sen för 

han kommer ju aldrig att kunna skriva en text som blir godkänd på nationella 

proven. 

Speciallärare: Men han skulle ju kunna skriva med hjälpmedel via talsyntes och 

ändå uttrycka sig. (skola IV) 

Här är det tydligt att personerna samtalar om olika saker samtidigt. Å ena sidan pratar läraren 

här både om elevens slutbetyg i åk 6 och nationella provbetyget, medan specialläraren pratar 

enbart om slutbetyget för årskursen samtidigt som det blir tydligt att man har lite olika 

perspektiv och kunskap vad gäller skillnaden mellan att undanta och att ge adekvata 

anpassningar i undervisningen, så att eleven eventuellt ändå klarar kunskapskraven. 

    I ytterligare en grundskola, som säger sig följa policyn att bara undanta elever i åk 9, visar 

det sig att man har svårt att hålla isär vad anpassningar och undantagande innebär: 

Lärare: Fast för några år sedan hade vi en elev som klart hade generell 

språkstörning och honom blev det liksom väldigt tydlig pys på läshastighet och 

läsförmåga. Han behövde ju högläsning och inläsning och allt det där och då blev 

ju det väldigt konkret pys. (skola I) 

Exemplet visar tydligt att läraren blandar samman detta med att undanta och att göra 

anpassningar. Det som nämns ovan handlar förstås om anpassningar, medan det inte tydligt 

framgår ifall läraren sedan också använde undantagsbestämmelsen vid betygssättning, vilket i 

så fall vore felaktig tillämpning beträffande kunskapskraven gällande läsandet i ämnet. 

    På gymnasienivå talas också om undantagsbestämmelsens tydlighet eller otydlighet, men här 

ser perspektivet annorlunda ut. Det nämns att bestämmelsen kan uppfattas som otydlig utifrån 

att olika lärare kan ha skilda uppfattningar och att det inte heller är helt solklart vad som avses 

med just delar av kunskapskrav. Likaså kan otydlighet uppstå när läraren inte riktigt känner till 

eleven och dennes behov, men om man gör det så sägs det vara lättare ifall det gäller att behöva 

undanta eller att sätta in extra anpassningar, så eleven i fråga ändå klarar av kunskapskraven 

helt. Genom ett aktuellt elevexempel beskrivs hur detta har gjorts med en elev med läs- och 

skrivsvårigheter i kombination med fysiska funktionshinder i bland annat armar och händer.  
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Speciallärare: Ja, så blir det en text. Hon har ju inte fysiskt skrivit den själv, men 

hon har ju komponerat den. Den kom ur hennes huvud, så vad är egentligen 

skrivande? Det är ju en form av anpassning. (skola V) 

Vad gäller skrivandet framställs här hur extra anpassningar i form av bland annat diktering ändå 

visar hur elevens resonemang lyckas uppfylla kunskapskraven i skrivande till viss del. På 

ytterligare en annan gymnasieskola kommer följande tveksamheter och åsikter kring 

undantagsbestämmelsen till uttryck: 

Lärare 1: Jag vet inte, men jag tänker att förlängd skrivtid ... är inte det 

undantagsregeln till viss del? Diffust, alltså att den är obestämd på något vis. 

Lärare 2: Jag tycker om saker som ger utrymme för tolkning. Jag tycker att det 

är viktigt att den finns och att den är så pass diffus som den är för jag vet inte hur 

vi skulle kunna göra vårt jobb annars. (skola III) 

Här sägs explicit att trots att man som lärare anser att undantagsbestämmelsen är så diffus att 

den också ger visst subjektivt tolkningsutrymme för individuella lärare, så uppskattas detta 

emellanåt eftersom det möjliggör för läraren att bestämma själv. Med andra ord: det som också 

kan upplevas svårtolkat eller diffust med bestämmelsen, kan samtidigt ge den enskilde läraren 

frihet att göra sin egen tolkning utifrån de mer bestämda kunskapskraven. Kontrollen på 

betygssättningen tycks måhända således upplevas mindre påfrestande. 

6.3.2 Styrdokument & NP 

Innehållet under detta tema baseras på ett brett utgångsperspektiv gällande en blandning av 

styrdokument, betyg och nationella prov. Här framkommer tydliga drag av individuella 

uppfattningar hos de olika respondenterna i de varierande fokusgruppintervjuerna. Både 

ramfaktorteorin och den nyinstitutionella teorin återfinner många förankringspunkter i 

intervjumaterialet under detta tema. I enlighet med Lundgrens ramfaktorteori (1999), där 

skolans styrdokument liksom är tänkta att fungerar som tankeverktyg, uttrycks det här explicit 

hur dagens läroplan och kunskapskrav innebär dels en akademisering samtidigt som den utgör 

ett vardagligt tankeverktyg för den enskilde läraren, som bland annat behöver ta ställning till 

mål, kunskapskrav, bedömning och elevers enskilda behov i undervisningen.  

Lärare: Det som är utmaningen är att man hela tiden måste reflektera på något 

sätt över vad det finns för lärandemål och hur kunskapskraven är formulerade. 

Vad är det som jag ska mäta eller värdera?  (skola IV) 
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Detta samtidigt som några uttrycker att kunskapskraven ställer höga, kanske för höga, krav på 

både lärare och elever samt hur man kan göra för att fuska i bedömningsprocessen.  

Lärare: Fuskar man och liksom inte tittar på varje del och inte har med alla delar 

i kunskapskraven ... man kanske bara tar faktadelen eller begreppsdelen, då skulle 

det inte vara svårt att sätta betyg. (skola IV) 

Det förekommer också att man uttryckligen berättar hur man har en helt annan uppfattning än 

styrdokumenten och bortser medvetet vad gäller exempelvis regler om anpassningar vid 

nationella proven, där betygsresultatet således inte blir tillförlitligt i slutänden. 

Lärare 1: Under [nationella] provsituationen när man ska testa läsning så får man 

inte använda anpassningarna, då blir det klart ett F ju. Jag tycker alla ska få 

använda de verktyg de behöver. 

Lärare 2: Vi körde anpassningar ändå. (skola I) 

Detta sistnämnda visar tydligt hur man inom en institution både kan ge sken utåt av att följa 

regelverket, men ändå göra något annat inåt, vilket enligt den nyinstitutionella teorin (Mickwitz 

2011) anses vara relativt vanligt inom organisationer som exempelvis skolan i detta fall.  

    Det framkommer också i ett par intervjugrupper att man upplever det extra svårt att bedöma 

ämnet svenska, då kunskapskraven i ämnet lägger stort fokus på att läsa och skriva. 

Kunskaperna skiljer sig mellan de intervjuade huruvida de är medvetna om att kunskapskraven 

läsa och skriva inte får undantas. 

Lärare: Samma elev [årskurs 6] som kämpar i svenska, kämpar i engelska också, 

men kommer ju att få ett högre betyg där, eftersom skrivandet inte är så centralt. 

Då behöver jag inte pysa över huvud taget, fast hen inte skriver, men i svenskan 

är det en stor del för där finns det säkert minst åtta skrivkrav. (skola I) 

Här uttrycks således skillnad mellan hur man resonerar kring betygssättning i svenska kontra 

engelska. Det är också troligt här att respondenten även kommer att undanta delar av 

kunskapskraven inom skriva. Även inom en av gymnasieskolorna framkommer liknande 

funderingar. 

Lärare: Jag kan förstå att det är enklare i vissa ämnen, att låta eleverna göra det 

mesta muntligt om skrivandet inte finns med i kunskapskraven, men i språk är det 

svårare eftersom det inkluderar det skriftliga i språket till exempel. (skola III) 
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Det sägs här vara lättare att göra muntliga anpassningar i andra ämnen än i språk. I samma 

gruppintervju förmedlar en annan deltagare att hen kommer att undanta i svenskans skrivdelar. 

Lärare: Just nu har jag en elev som jag kommer pysa för X har jättesvårt med att 

skriva till exempel. X har gjort lite, men vissa delar där kommer aldrig att fungera. 

(skola III) 

Läraren visar här upp en bristfällig kunskap om undantagsbestämmelsen, eftersom hen inte 

verkar veta att bestämmelsen inte gäller kunskapskraven inom just skrivdelarna. Ingen av 

kollegorna påpekar uttalandet, så det betyder troligtvis att inte heller de har korrekt kunskap om 

undantagsregeln. Scotts (2008), normativa pelare och framförallt kanske den kognitiva pelaren 

inom det institutionella perspektivet synliggörs här, eftersom lärarna bryter mot regelverket till 

synes omedvetet, då man inte har tillräcklig kunskap. 

    Vidare påvisar flera av intervjuerna en frustration över att man inte vid nationella proven får 

använda de anpassningar som eleven vanligtvis använder i sin svenskundervisning. En del 

lärare väljer då att medvetet göra otillåtna anpassningar.  

Speciallärare: En dyslektiker får du inte pysa något i svenska. När du testar en 

elev på läsförståelse så får du inte använda hjälpmedel, men jag läste ju texten i 

årskurs 3 på nationella proven för en elev och då hade han alla rätt. (skola IV) 

Här syns med andra ord hur en speciallärare medvetet använder otillåtna anpassningar vid 

utförandet av nationella proven i svenska. Ett annat exempel visar hur en lärare säger sig 

använda undantagsbestämmelsen även vid rättning av nationella prov i svenska för dyslektiker. 

Lärare: Ja, jag har använt den några gånger på elever som har dyslexi. Just vad 

gäller texter både på engelska och svenska när jag rättat nationella prov. (skola II) 

Således används både otillåtna anpassningar och undantag även vid nationella proven. Den 

normativa pelaren inom institutionella teorin syns även här, då olika normer tycks gälla på olika 

skolenheter trots att regelverket säger något annat (Scott 2008).  

    Undantagsbestämmelsen är utformad så att det är varje enskild lärare som ska avgöra vad ett 

enstaka kunskapskrav innebär samt att det inte behöver dokumenteras någonstans när den 

använts. Det innebär att det kan vara svårt att veta hur och när den egentligen används och om 

den används korrekt. Dokumentation är något vissa av respondenterna efterfrågar, då man 

framförallt menar att det exempelvis är viktig information för kommande lärare vid 

stadieövergångar och fortsatta studier.  
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Lärare 1: Men som sagt, det är dumt att den inte står med i betygen eller att man 

inte ska skriva någonting om den. 

Lärare 2: Det behöver inte vara någon lång förklaring, men så att man förstår att 

det har tagits någon form av hänsyn till elevens funktionsnedsättning gentemot 

kunskapskraven. (skola III) 

Med andra ord säger lärarna här att de önskar att viss dokumentation borde medfölja när 

undantagsbestämmelsen används. 

6.4 Sammanhang där undantagsbestämmelsen diskuteras 

De mest frekventa rutinmässiga sammanhangen där respondenterna i intervjuerna säger sig 

diskutera undantagsbestämmelsen är vid exempelvis klasskonferenser vid mitten av terminen 

och/eller betygskonferenser inför betygssättning i slutet av ett läsår. Detta gäller både i 

grundskolorna och gymnasieskolorna. 

 Speciallärare: Det är en lärarkonferens med en slags kartläggning där man går 

igenom i mitten på terminen hur det ser ut. Klarar den här eleven sig eller ligger 

den på gränsen? Och så gör man en bedömning per ämne och den är ganska 

grundlig skulle jag säga faktiskt. (skola IV) 

I samtalet framgår att lärarna säger sig efter en mitterminskonferens ha mer tid att sätta in fler 

anpassningar vid behov för de elever som eventuellt inte visar tillräcklig progression i något 

ämne. På en annan skola uttrycks liknande, men här nämns också att man anser att det inte 

räcker att prata om undantagsbestämmelsen enbart när det är dags att sätta betyg. 

 Lärare: Ja, den diskuteras ju definitivt, absolut görs det. Det går liksom inte bara 

att göra det vid betygskonferens. Det blir för sent liksom, utan vi måste göra det 

kontinuerligt, tror jag ... vi gör det lite då och då. (skola II) 

Med viss tveksamhet sägs alltså att diskussioner kring undantagsbestämmelsen ändå sker 

kontinuerligt på skolan. Några säger sig också fortlöpande dagligdags ha samtal med nära 

kollegor samt att korridorsnack ofta förekommer, men det nämns också att vissa önskar 

diskutera bestämmelsen i relation till betyg och bedömning mer regelbundet för att känna sig 

säkrare på att göra rätt.  

Lärare: Ja, och vi jobbar ju i arbetslag så oavsett vad det gäller så går jag ju till 

mina kollegor. Vi pratar ju om våra elever varje dag, alltså över kaffet, i 
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korridoren ... hela tiden. Vi går in till varandra, alltså hur gör du med det här? Så 

man informerar om och diskuterar många saker. (skola IV) 

Om det i själva verket handlar om undantagsbestämmelsen eller extra anpassningar lärarna 

diskuterar framgår inte tydligt. 

    Det är också relativt vanligt att vissa lärare söker upp speciallärare eller specialpedagog för 

att rådgöra kring elever, när man känner sig osäker över elevers slutbetyg och vad i 

kunskapskraven man egentligen får lov att undanta. Huruvida och i vilken utsträckning de i 

dessa nämnda sammanhang undantagsbestämmelsen verkligen diskuteras är dock svårt att få 

en korrekt uppfattning om genom intervjuerna, men tydligt är ändå att det ser olika ut också 

inom en och samma skola. 

 Lärare: Vi har låg, mellan och hög här och vi på mellanstadiet har haft många 

vikarierande [speciallärare] här ... många som kommit och gått så då har vi gått 

efter en gammal tradition med den här pysparagrafen. Om man ska pysa gör man 

det i åk 9, inte tidigare. Så jag sätter F [i åk 6] och sedan blir det pysning i åk 9 i 

stället. Vet du hur vi resonerar? 

Specialpedagog: Nej, inte hur ni på mellanstadiet pratar, utan bara här på hög. 

Eftersom det ligger på var och en av lärarna att bestämma själva, så jag kan 

faktiskt inte säga om någon har använt den. (skola I) 

Här blir det något motsägelsefullt, då läraren på mellanstadiet beskriver hur de på något vis 

använder undantagsbestämmelsen senare på högstadiet, fast specialpedagogen på högstadiet 

inte tycks känna till detta, eller ens hur högstadielärarna generellt använder paragrafen. Det 

skiljer sig således beträffande den normativa pelaren mellan olika avdelningar inom samma 

skola också, då de hanterar regelverket helt olika (Scott 2008). 

6.4.1 Kunskaper & rutiner 

Det diskuteras särskilt under en fokusgruppintervju kring dilemmat med en bristande struktur 

vad gäller den specialpedagogiska resursen på skolan. Samtidigt betonas att omsättningen av 

den specialpedagogiska personalen är hög, vilket också sägs påverka rutinerna.   

Speciallärare: Man behöver nog ha en policy på skolan om hur man jobbar kring 

undantagsbestämmelsen. Alltså så här gör vi här och ... hur vi pratar kring det och 
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så. Hur gör vi i klassrummet med eleverna och vilka behov finns? Ja, vilka 

anpassningar krävs? (skola V) 

Resonemanget kretsar dels kring hur kunskapen om undantagsbestämmelsen skulle kunna 

spridas och samordnas på den enskilda skolan, för att lärarna också lättare skulle kunna se själva 

vilka anpassningar som skulle vara till hjälp för eleverna i undervisningen. Betygssättande 

lärare i svenska på en annan skola uttrycker också önskemål som ger ökad trygghet kring 

tillämpningen av undantagsbestämmelsen. 

Lärare: Jag skulle kunna tänka mig att prata mer om pysparagrafen så man 

känner sig lite tryggare. (skola I) 

Det framkommer med andra ord att man önskar mer samordnade rutiner kring 

undantagsbestämmelsen och betygssättning för att säkerställa att man använder den korrekt 

utifrån de elever man har. Överlag i intervjuerna råder det en till synes brist på 

överensstämmelse mellan de sagda frekventa diskussionerna kring undantagsbestämmelsen och 

den i samtliga fokusgruppintervjuer uttryckta osäkerheten och avsaknaden av korrekt eller 

fullständig kunskap därom. Detta kan bero på att man har olika förhållningssätt inom 

institutionen mot vad som uppvisas utåt, vilket kan härledas till både institutionell som 

nyinstitutionell teori (Scott 2008; Mickwitz 2011), inte minst för att försöka behålla 

legitimitetskravet gentemot samhället. 
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7. Diskussion 

Studiens resultat och metod diskuteras i denna del. Först hanteras undersökningens 

resultatdiskussion, därefter följer ett sammanfattande diskussionsavsnitt och slutligen en 

diskussion gällande studiens metodval. 

7.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att öka kunskapen om uppfattning och tillämpning av 

undantagsbestämmelsen hos betygsättande lärare, främst i svenska eller svenska som 

andraspråk och speciallärare alternativt specialpedagog på fem olika skolor, både grundskola 

och gymnasium. Frågeställningarna kretsade kring vilken kunskap som fanns beträffande 

bestämmelsen samt när och hur den eventuellt användes på de enskilda skolorna. 

Resultatdiskussionsdelen nedan hanteras med utgångspunkt ur de tre forskningsfrågorna, där 

samtliga teman från resultatavsnittet är representerade. 

7.1.1 Generell kunskap 

Studiens resultat visar att det råder stor variation vad gäller kunskap om 

undantagsbestämmelsen både inom och mellan de skolor som deltagit i intervjuerna. Detta 

stämmer väl överens med resultatet i tidigare studentuppsatser om bestämmelsen. En intressant 

aspekt i samtliga fokusgruppintervjuer är att man genomgående använder begreppen pysa och 

pysparagrafen i samtalen, vilket även det stämmer överens med tidigare uppsatsers resultat 

(Johansson 2018; Helin & Toll 2016). Måhända indikerar detta att lärare och speciallärare 

generellt ser på undantagandet som något eleven slipper eller kommer undan med. Samtidigt 

som det eventuellt också skulle kunna innebära att läraren kommer undan, eftersom denne inte 

behöver redovisa något kring vem, vad, hur eller varför undantagsbestämmelsen tillämpats. 

    Genom samtliga intervjuer i denna studie framkom att både betygssättande svensklärare som 

speciallärare uttrycker bristande kunskap om bestämmelsen, även om speciallärarna samtidigt 

utgör den kategori som trots allt sägs ha mest kunskap och som lärarna många gånger förlitar 

sig på både vad gäller själva undantagsbestämmelsen, men även beträffande olika 

funktionsnedsättningar och adekvata anpassningar. Tydligt är också att det inte finns någon 

rutinmässig eller samordnad spridning av information kring paragrafen, utan att det ligger på 

enstaka individer att införskaffa eller sprida kunskapen vidare på den enskilda skolan. Detta 

resulterar förstås i ett något godtyckligt användande, där elever med någon form av 

funktionsnedsättning på olika sätt riskerar att hamna i kläm när det kommer till betyg och 
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bedömning, både vad gäller slutbetyg och betyg på nationella prov i exempelvis ämnet svenska. 

Jung och Gutskey (2007, 2009) pekar nogsamt på problematiken vad gäller rättvis bedömning 

och betygsättning av elever i svårigheter, särskilt inom den reguljära undervisningssituationen. 

Om betygsättande lärare inte har kunskap om olika funktionsnedsättningar och/eller 

undantagsbestämmelsen, men samtidigt arbetar inom en inkluderande undervisningssituation, 

kommer sannolikt dilemmat med rättvis betygssättning att betonas ytterligare beroende på de 

enskilda lärarnas perspektiv: om elevernas prestationer hänger mest samman med yttre faktorer 

i skolmiljön (Motsenbocker 2018) eller med inre faktorer hos individen (Kovacs 2018). 

Möjligen skulle de olika perspektiven kring att undanta eller att pysa kunna ses som en parallell 

i sammanhanget här, för att ytterligare problematisera betygssättningen av elever med 

funktionsnedsättningar. Oavsett, indikerar respondenternas utsagor att betygssättning rent 

allmänt innebär en mycket komplex process, vilket också bekräftas genom flertalet tidigare 

studier kring betygssättning och bedömning (Crisp 2010; Paran m. fl. 2018; Svennberg m. fl. 

2018).  

    De flesta deltagarna i studien uttrycker dessutom att undantagsbestämmelsen är en diffus och 

svårtolkad bestämmelse, som på gott och ont ger utrymme för subjektiva tolkningar. Resultatet 

visar dessutom tydligt att många lärare inte kan skilja på att undanta eller att göra anpassningar. 

Detta tillsammans med att även övriga styrdokument, som exempelvis kunskapskraven, anses 

svårtolkade innebär sannolikt att tanken på likvärdighet beträffande bedömning och 

betygssättning inte går ihop utan visst gnissel. Detta gäller inte minst bedömningen och 

betygsättningen av dagens nationella prov, där undantagsbestämmelsen inte gäller alls. Lundahl 

(2017) påpekar på liknande sätt att provens många olika syften tenderar att orsaka just 

spänningar inom skolsystemet.  

7.1.2 Tillämpning 

Då kunskapen hos respondenterna var låg beträffande själva bestämmelsen visade sig förstås 

tillämpningen också vara nyckfull, som ofta kommer till uttryck som antingen bristfällig eller 

direkt felaktig. Det framkommer vid flertalet intervjuer att man använder bestämmelsen, mer 

eller mindre medvetet, också vid bedömningar i både undervisning och definitivt vid 

genomförandet och slutbedömningen av nationella proven i svenska. Detta både inom 

grundskolan och gymnasiet. En anledning till att man medvetet använder både bestämmelsen 

och anpassningar vid nationella proven sägs explicit hos några respondenter bero på att man 

inte vill knäcka elevernas självförtroende eller motivation för fortsatta studier. Elever med 
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varierande funktionsnedsättningar och väldigt unga elever sägs utgöra den mest sårbara 

gruppen i sammanhanget. Detta stämmer väl överens med dilemmat kring betygssättning av 

elever i svårigheter, som Jung och Gutskey (2009), också problematiserar; bekymren kring hur 

man bör hantera elever, som trots avsevärd progression i ämnet genom en enorm arbetsinsats, 

ändå inte når nivån för godkänt betyg.  

    Ytterligare en anledning till att vissa lärare i studien använder undantagsbestämmelsen och 

anpassningar vid nationella proven sägs vara att man som betygsättande lärare helt enkelt har 

en annan åsikt än vad regelverket säger. Möjligen skulle detta sistnämnda kunna ha att göra 

med att proven numera används av övergripande skolmyndigheter som ett sätt att styra lärares 

betygssättning i likvärdig riktning. Proven betonas i dag utgöra just ett styrningsinstrument på 

kvalitet och likvärdighet av lärares betygssättning, snarare än att ha fokus på utvärdering av 

elevernas kunskaper (Wetterstrand m. fl. 2017).   

7.1.3 Diskussionssammanhang 

De mest frekventa sammanhang där man säger sig diskutera undantagsbestämmelsen uttrycks 

vara mitterminskonferenser och klasskonferenser. Med tanke på att dessa oftast ligger mitt 

under pågående termin påstås detta utgöra en sömsmån för att kunna sätta in adekvata extra 

anpassningar vid behov, då betygskonferenser vid slutet av ett läsår anses vara för sent. När det 

gäller svenskämnets specifika ställningen i sammanhanget kring undantagsbestämmelsen 

gällande kunskapskraven läsa och skriva är detta av betydelse, eftersom inga delar här får 

undantas enligt regelverket.  

    Det är även påtagligt i studien att många önskar mer rutinmässiga och samordnade tillfällen 

där man kan diskutera bestämmelsen i relation till betygssättning och anpassningar, vilket 

skulle kunna betyda större trygghet för betygsättande lärare och samtidigt mer rättssäkert 

betygssättande av elever med funktionsnedsättningar. Det framkommer dock också en 

påfallande diskrepans mellan studiens resultat beträffande de bristfälliga och felaktiga 

kunskaperna om bestämmelsen hos respondenterna och de frekvent förmodade 

diskussionssammanhangen. Om lärarna och speciallärarna verkligen diskuterade och samtalade 

kring bestämmelsen så frekvent som påstås borde rimligtvis också kunskapen därom vara 

betydligt mindre osäker. Antagligen råder inte bara en osäkerhet eller bristande kunskap kring 

tillämpningen av bestämmelsen, utan även ett visst mått av att lärare och speciallärare säger sig 

följa regelverket utåt, medan man i själva verket inåt i organisationen har ett troligt avvikande 

beteendemönster. Detta eftersom regler och lagar om just betygssättning fyller en politisk 
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funktion, som inte enkelt går att jämställa med betygssättningens funktion i vardagens 

pedagogiska verksamhet. Detta stämmer i så fall väl överens med Mickwitz (2015), 

tankegångar som också diskuterar det faktum att undervisning och betygssättning utgör en 

komplex verksamhet, med många krav och förväntningar från olika håll. Betygsättande lärare 

har således att förhålla sig till exempelvis det politiskt lagstadgade regelverkets kunskapskrav 

och undantagsbestämmelse som bägge upplevs som diffusa och subjektivt tolkningsbara, 

samtidigt som bland annat också skolhuvudman, skolledning, kollegor, föräldrar samt elever 

kan ha diverse olika och helt andra förväntningar på betygsresultatet som läraren i slutänden 

landar i.  

7.2 Sammanfattande diskussion 

Sammanfattningsvis konstateras att studiens resultat pekar på en bristande generell kunskap om 

undantagsbestämmelsen hos de enskilda skolorna, där de flesta respondenter dessutom upplever 

bestämmelsen som diffus och således svårtolkad. Detta mestadels beroende på den inbyggda 

subjektiva tolkningsmån som sägs ingå. Med utgångspunkt ur detta är det följaktligen inte 

särskilt anmärkningsvärt att bestämmelsen troligtvis används godtyckligt överlag, eller att den 

ens blandas ihop med diverse anpassningar. Tydligt är också att mer rutinmässiga 

samtalstillfällen kring bestämmelsen, i kombination med betygssättning och eventuella 

anpassningar, är nödvändiga för att öka trygghet och säkerhet både för elever och betygsättande 

lärare i sammanhanget.  

    Förutom detta så framkommer det också i studien att bestämmelsen ibland används direkt 

felaktigt med vilje, då man helt enkelt har en annan åsikt kring paragrafen än vad regelverket 

föreskriver, exempelvis i undervisningssammanhang eller vid nationella proven. Vissa 

respondenter uttrycker samtidigt att de väljer att också göra otillåtna anpassningar av olika slag 

vid nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. Med tanke på att just nationella 

provens resultat i dag anses utgöra ett styrningsmedel för att likrikta lärares betygssättning 

beträffande kvalitet och likvärdighet är detta oerhört intressant. Om dessutom regeringens 

proposition från förra året, om de nationella proven (2017/18:14) går igenom, betyder detta 

vidare att nationella provresultaten kommer att knytas hårdare samman med elevers slutbetyg. 

Då nationella prov inte skrivs i samtliga ämnen och då svenskämnet dessutom har en 

betydelsefull och särskiljande svårighet vad gäller undantagsbestämmelsen och betyg rent 

generellt blir det intressant hur regelverket ska hantera skillnaden mellan olika ämnen 

fortsättningsvis. Sannolikt riskerar skolorganisationens politiska idealnivå och den lokala 
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vardagliga praktiknivån att ytterligare separeras om inte styrdokumenten åtminstone görs 

tydligare och mindre subjektivt tolkningsbara.  

    Utifrån ovanstående sammanfattande diskussion kommer med största sannolikhet 

specialläraren, med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling, få ökad betydelse i uppdraget 

som kvalificerad samtalspartner särskilt i samband med betygssättning inom svenska och 

svenska som andraspråk av elever med funktionsnedsättningar. Förhoppningsvis kommer även 

specialläraren i sitt uppdrag att utgöra en kontinuerlig länk i samtal med betygsättande lärare 

för en ökad trygghet och säkerhet vid betygssättning generellt på den enskilda skolan. 

7.3 Metoddiskussion 

Metodvalet i denna studie var fokusgruppsintervjuer, där sammansättningen av grupperna hade 

för avsikt att bestå av svensklärare, speciallärare och/eller specialpedagoger. Som med alla 

metoder finns det för- och nackdelar samt risker och fallgropar. Fördelen med en 

fokusgruppsintervju, som även Bryman (2016, s. 605) belyser, är att individerna i gruppen kan 

argumentera och ifrågasätta varandra samt tvingas till att reflektera och kanske ändra åsikt. 

Detta kan göra att insikten i vad människor tycker och tänker blir större. I de utförda 

fokusgruppsintervjuerna skedde en del påtagliga reflektioner och insikter, vilket antagligen inte 

hade skett på samma explicita sätt genom enskilda intervjuer.  

    Svårigheten som främst uppstod med fokusgrupperna var att få dem till stånd och att den 

tilltänkta sammansättningen gick att få till. Det fanns flera orsaker till detta, varav en orsak var 

att det var svårt att få till tillfällen där alla kunde mötas. I den dagliga verksamheten i många 

skolor finns väldigt många olika arbetsuppgifter och det märktes att en av de saker verksamma 

lärare prioriterar bort är just intervjuer, dels för man ofta blir tillfrågad, dels för att det inte finns 

något tvång. Många tillfrågade skolor svarade inte alls eller meddelade att de redan hade gjort 

intervjuer under terminen. Då de tilltänkta respondenterna var svensklärare och speciallärare/ 

specialpedagoger, som under samma period som intervjuerna skulle pågå hade arbete med 

nationella prov gjorde saken än svårare. Att till slut få tre verksamma inom samma skola att 

samtidigt kunna avvara en timme visade sig utgöra ytterligare ett hinder. Detta gjorde att 

ursprungstanken kring sammansättning av grupperna förändrades något och grupperna fick 

fyllas ut med andra betygsättande lärare. Det var således inte möjligt att få ihop fler än tre 

respondenter i grupperna. Trots detta innehöll alla grupper minst en svensklärare och en 

speciallärare eller specialpedagog, vilket gjorde att gruppintervjuerna ändå kunde fullgöra sitt 

syfte.  
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    När man sammansätter människor med olika professioner i samma grupp är det viktigt att 

man är väl medveten om den maktbalans som kan finnas mellan de intervjuade, samt att det är 

viktigt att alla får ta del och vågar framföra sin åsikt i samtalet (Bryman 2016, s. 628). I de 

intervjuer som gjordes är uppfattningen att det var lätt att komma igång och att det var ett 

samtalsämne som engagerade och berörde respondenterna. Det uppstod dock i analysskedet ett 

visst tolkningsutrymme vad gäller vissa delar av transkriptioner, vilket går att härleda till 

författarnas ovana intervjuteknik, framförallt gällande följdfrågor. 

    Urvalet av respondenter och skolor som medverkat i intervjuerna är gjorda utifrån 

bekvämlighetsprincipen, vilket innebär att hjälp har erhållits av kollegor och bekanta för att 

kunna arrangera intervjuer på deras arbetsplatser (Bryman 2016, s. 243). Utgångspunkten var 

dock att försöka se till att uppsatsförfattarna kände så få som möjligt i fokusgrupperna för att få 

ett så tillförlitligt resultat som möjligt. I slutänden var det bara en av gruppdeltagarna som en 

av intervjuarna kände till innan. Det kunde också urskiljas i intervjuerna att vetskapen om vad 

intervjun skulle handla om hade medfört förberedande diskussioner på några skolor, även om 

intervjuguiden inte delgavs innan. Detta kan möjligtvis tyda på en viss osäkerhet hos 

respondenterna inför ämnet. I och med att undersökningen var relativt liten med endast fem 

skolor representerade går det inte att generalisera resultatet.  

    Intervjuerna transkriberades i sin helhet där materialet sedan genomgick en kodningsprocess. 

Utifrån kodningen har författarna sedan enskilt sammanställt teman. För att få en samstämmig 

bild gjordes sedan en gemensam analysprocess av hela materialet, där de olika temana antingen 

sammanfogades eller exkluderades utifrån uppsatsens relevans och forskningsfrågor. Då 

intervjuerna drog ut på tiden blev kodningsprocessen något forcerad och det finns en risk att de 

teman som slutligen valdes kanske inte är helt renodlade i sitt innehåll. En fördel med den 

gemensamma delen i analysprocessen är trots allt att materialet kunde ses med fler ögon 

ytterligare en gång.  Den begränsade tidsaspekten i arbetet i kombinationen med den något 

forcerade analysprocessen genererade trots allt ett samstämmigt resultat i form av fyra 

gemensamma teman, som vidare tydligt kunde representera samtliga intervjuer. Intentionen 

med de valda citaten var sedan att dessa skulle belysa kärnan i intervjumaterialet utifrån 

forskningsfrågorna på tydligast möjliga sätt.  

 



 
 

41 
 

8. Slutsatser 

Här presenteras studiens slutsatser, som följs av ett avlutningsavsnitt som kopplar tillbaka något 

till bakgrunden. Därefter presenteras förslag på framtida forskning utifrån studiens slutsatser. 

8.1 Studiens slutsatser 

Studien visar att kunskaper om undantagsbestämmelsen varierar kraftigt både inom och mellan 

de fem skolorna samt att kunskapen är bristfällig och ibland direkt felaktig. Bestämmelsen 

uppfattas allmänt som diffus med ett subjektivt tolkningsutrymme och en godtycklig 

tillämpningen av den sker dessutom både medvetet och omedvetet i undervisning, vid 

bedömning, vid nationella prov samt även vid betygssättning i ämnet svenska beträffande 

kunskapskraven läsa och skriva. Behov finns på de enskilda skolorna att diskutera och samtala 

samordnat kring bestämmelsen, för att öka trygghet och säkerhet vid betygsättning.  

8.2 Slutord och framtida forskning 

Med tanke på propositionen från förra året, där regeringen föreslår att nationella provresultaten 

ska knytas närmare elevers slutbetyg i ett ämne eller en kurs utgör undantagsbestämmelsen en 

intressant detalj kring betygssättningen generellt. Dessutom, det faktum att ingen tidigare 

forskning finns kring bestämmelsen eller att den ens förekommer i forskning kring betyg, men 

ändå uppträder i flera specialpedagogiska examensuppsatser sedan 2011, måste ju betyda något. 

Då skillnaden mellan idealnivå och praktiknivå riskerar att ytterligare öka inom 

skolorganisationen beträffande exempelvis betygssättning torde rimligtvis någon form av 

forskning inom området betyg göras i relation till undantagsbestämmelsen och andra i 

sammanhanget involverade styrdokument. 

    Utifrån denna studies resultat vore det intressant att ta reda på exempelvis hur utbrett det är 

att svensklärare och speciallärare generellt använder undantagsbestämmelsen direkt felaktigt, 

medvetet eller omedvetet. Dessutom är det av intresse, utifrån regeringens proposition från förra 

året, att också försöka ta reda på huruvida det är ett allmänt problem att lärare, inte enbart 

svensklärare, exempelvis använder otillåtna anpassningar samt tillämpar bestämmelsen även 

vid just nationella prov. Ytterligare ett område i sammanhanget som vore intressant att beforska 

är betyg och undantagsbestämmelsen beträffande svenska som andraspråk och nyanländas 

skolprestationer ställt i relation till exempelvis elever inom Individuella Alternativet (IM), som 

trots nioårig svensk skolgång ändå inte lyckats nå godkänt betyg i svenska eller svenska som 

andraspråk. 



 
 

42 
 

Källförteckning 

Bergvall, Victoria & Lindberg, Cecilia (2016). Examensarbete: Undantagsbestämmelsen – 

        ett möte mellan vision, styrdokument och praktik. Stockholms universitet. 

Bryman, Alan (2016). Kvalitativ forskning I: Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber, 

        ss. 453–490. 

Crisp, Victoria (2010). Judging the grade: exploring the judgement process involved in 

        examination grading decisions. Evaluation & Research in Education, 23(1), ss. 19–35.  

Denscombe, Martyn (2009). Intervjuer. Kvalitativ data. I: Forskningshandboken: för  

        småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 3 uppl. Lund:  

        Studentlitteratur, ss. 263–292, ss. 349–382. 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann & Wängnerud, Lena (2017). 

        Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Wolters 

        Kluwer. 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm:  

        Liber. 

Guskey, Thomas R & Jung, Lee Ann (2009). Grading and reporting in a standard-based  

        environment: implications for students with special needs. Theory Into Practice, 48(1), ss.  

        53–62. 

Helin, Beatrice & Toll, Karin (2016). Examensarbete: Undantagsbestämmelsen i praktiken – 

        matematik- och svensklärares resonemang kring användning, förtrogenhet och 

        konsekvenser av undantagsbestämmelsen. Mälardalens högskola. 

Johansson, Johanna (2018). Examensarbete: Undantagsbestämmelsen för elever med dyslexi – 

        en intervjustudie av undantagsbestämmelsen ur olika perspektiv. Kalmar Växjö: Linné- 

        universitetet.  

Jung, Lee Ann & Guskey, Thomas R. (2007). Standard-based grading and reporting – a 

        model for special education. Teaching Special Children, 40(2), ss. 48–53. 

Kovacs, Guy A. (2018). A quantitative study investigating the critical ninth-year and how 

        grit influences student academic success. Diss. USA: Northwest Nazarene University. 

Kurth, Jennifer, Gross, Megan, Lovinger Stephanie & Catalano, Tammy (2011). Grading 



 
 

43 
 

        students with significant disabilities in inclusive settings: teachers perspectives.  

        The Journal of International Association of Special Education, 12 (1), ss. 41–57. 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2017). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

        Studentlitteratur. 

Lantz, Annika (2013). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Larsson, Åsa (2018). Så pyser du rätt: Skolvärlden, 2018.  

Lundahl, Christian, Hultén, Magnus, Klapp, Ali & Mickwitch, Larissa (2015). Betygens  

        geografi: forskning om betyg och summativa bedömningar i Sverige och  

        internationellt. Vetenskapsrådet: Delrapport ifrån SKOLFORSK-projektet. 

Lundahl, Christian, Hultén, Magnus & Tveit, Sverre (2016). Betygsystem i internationell  

        belysning. Stockholm: Skolverket. 

Lundahl, Christian (2017). Perspektiv på nationella prov. Utbildning & Demokrati,  

        26(2), ss. 5–20.  

Lundgren, Ulf, P. (1999). Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering. 

        Pedagogisk Forskning i Sverige, 4(1), ss. 31–41. 

Mickwitz, Larissa (2015). En reformerad lärare, konstruktionen av en professionell och 

        betygsättande lärare i skolpolitik och skolpraktik. Diss.: Stockholms universitet. 

Mickwitz, Larissa (2011). Rätt betyg för vem? Betygsättning som institutionaliserad praktik.  

        Lic.: Stockholms Universitet. 

Mickwitz, Larissa (2011). Problemet betyg – skolpolicy i ett nyinstitutionellt perspektiv. 

        I: Strandbrink, Peter, Lindqvist, Beatrize & Forsberg, Håkan (red.). Tvära möten om  

        utbildning och kritiskt lärande. Stockholm: Södertörns studies in education 1, ss. 197–218.  

Motsenbocker, Pamela S. (2018). A comparative analysis of competency-based versus  

        traditional assessment with respect to academic performance and feedback 

        processes. Diss. Chicago: Concordia University.      

Paran, Norton, Bridges, William & Hill, Karen (2018). Impact of course policy changes 

        on calculus. Journal of STEM Education, 19(1), ss. 41–48. 

Peters, Randal, Kruse, Jerrid, Buckmiller, Tom & Townsley, Matt (2017). ”It’s just not 

        fair!” Making sense of secondary students’ resistance to a standard-based grading. 



 
 

44 
 

        American Secondary Education, 45(3), ss. 9–29. 

Proposition 2017/18:14 (2018). Nationella prov – rättvisa, likvärdiga digitala.  

        http://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2017/09/prop.-20171814  

        [2019-02-05]. 

Scott, Richard (2008). Institutions and organizations – ideas and interests. SAGE Publication. 

        https://www.google.se/search?tbm=bks&hl=sv&q=richard+scott+2008&= [2019-04-04]. 

Svennberg, Lena, Meckbach, Jane & Redelius, Karin (2018). Swedish PE teachers struggle 

        with assessment in a criterion-based grading system. Sport, education and society, 

        23(4), ss. 381–393.  

Skolverket (2019). Undantagsbestämmelsen. www.skolverket.se [2019-01-23]. 

Vetenskapsrådet (2017). God Forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011, 2 uppl. 

Wetterstrand, Frida, Sundhäll, Marcus & Lundahl, Christian (2017). Att få sina bedömningar 

        granskade. Utbildning & Demokrati, 26(2), ss. 75–94.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

http://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2017/09/prop.-20171814
https://www.google.se/search?tbm=bks&hl=sv&q=richard+scott+2008&=
http://www.skolverket.se/


 
 

45 
 

Bilagor 
Bilaga 1 – missivbrev 

Förfrågan om delaktighet  

Under vårterminen 2019 skriver vi vårt examensarbete på speciallärarprogrammet vid Uppsala 

universitet, med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling. Studien fokuserar på 

undantagsbestämmelsen (”pysparagrafen”), där vi avser att undersöka bland annat hur 

betygssättande svensklärare och speciallärare/specialpedagoger resonerar kring bestämmelsen 

vid betygssättning i ämnet svenska. Datainsamlingen kommer att ske genom en 

fokusgruppintervju på ca 3–5 personer och beräknas utföras någon gång under v.8–12.  

  

Syfte och genomförande  

Huvudsyftet med studien är att försöka nå kunskap om uppfattning och tillämpning av 
undantagsbestämmelsen på den enskilda skolan, när det gäller betygssättning i ämnet 
svenska och svenska som andraspråk. Eftersom samarbete ofta förekommer mellan 
svensklärare, speciallärare och/eller specialpedagog beträffande elever i behov av olika 
extra anpassningar eller särskilt stöd, tänker vi att en fokusgruppsammansättning av 
dessa yrkesroller vore lämplig. Fokusgruppen ska bestå av 3–5 personer med minst två 
av de olika yrkeskategorier nämnda ovan. Ni sammanställer själva gruppen, men det är av 
vikt att åtminstone en betygssättande lärare i svenska ingår i gruppen. Intervjun kommer 
att ta ca 60 minuter i anspråk på en för skolan/gruppen överenskommen plats och tid. 
Någon av oss två leder intervjun, som utgår från semistrukturerade frågor, vilka lämnar 
utrymme för gruppens samtalsprocess.      
  
Samtalen ljudinspelas, transkriberas och sammanfattas kort i sin helhet. Ingen 
information gällande skola eller namn kommer att finnas med i studien. I enlighet med 
Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer ska det med andra ord inte vara möjligt att 
kunna härleda någon information till någon specifik individ. Efter genomförd studie 
kommer examensarbetet att publiceras i Uppsala universitets databas DIVA. Det 
insamlade intervjumaterialet kommer då att makuleras.  
  
Härmed tillfrågas du/ni om deltagande i denna studie. Allt deltagande är frivilligt och 
du/ni kan välja att avbryta när som helst. Vi vore väldigt tacksamma om du/ni skulle vilja 

vara med i vår studie. Vid eventuella frågor tveka inte att kontakta oss.  

  

Vänliga hälsningar,  

Helen Enberg & Carina Alvåg  

  

enberg.helen@gmail.com XXX-XXXX  

carina-alvag@hotmail.se   XXX-XXXX  

  
Handledare: Gunnlaugur Magnusson   
gunnlaugur.magnusson@edu.uu.se 
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Bilaga 2 – intervjuguide 

1. Kommer ni ihåg första gången ni satte betyg? Hur ni upplevde detta? Hur upplever ni 

detta i dag? De olika betygssystemen (x3:1–5, (U)G-MVG, F-A)? 

2. Vilken erfarenhet har ni genom era yrkesliv, som betygssättande lärare, av att 

undantagsbestämmelsen diskuterats vid betygskonferenser eller andra konferenser i 

skolan? I övriga sammanhang? 

3. Vilken kunskap har ni om undantagsbestämmelsen? Varifrån har ni fått informationen? 

4. Kan ni ge något konkret exempel då ni använt er av undantagsbestämmelsen? Vad 

avgjorde beslutet? Hur tänkte ni? Diskuterade ni detta med någon kollega etc.?  

5. Vad är era egna personliga uppfattningar och åsikter om undantagsbestämmelsen? Hur 

menar ni? Berätta! 

6. På er nuvarande skola: Hur tillämpas bestämmelsen (tror/vet ni)? Kan ni ge något 

exempel? 

7. Vilken kunskap tror ni att era nuvarande kollegor har om undantagsbestämmelsen? 

8. Finns det eventuella skillnader kring kunskaperna mellan de olika rollerna: 

speciallärare/specialpedagog och undervisande svensklärare på din nuvarande skola? 

 

 

 

 


