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Titel 
Undantagsbestämmelsen för elever med dyslexi – En intervjustudie om 
undantagsbestämmelsen ur olika perspektiv 
 
English title 
Exceptions made when grading pupils with dyslexia – An interview study from different 
perspectives of when exceptions are made when grading  
 
 
 
 
 
Abstrakt 
I skollagen (2010:800) framgår att lärare med stöd av undantagsbestämmelsen vid 
betygsättning kan undanta enstaka kunskapskrav om en elev har en 
funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl som är bestående och som direkt utgör 
ett hinder att nå kunskapskravet.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur undantagsbestämmelsen ter sig för elever med 
dyslexi utifrån perspektiven elev, lärare och rektor. Frågeställningarna berör vilken 
kunskap som finns om bestämmelsen, hur den används och vilka dilemman som 
representanter för de olika perspektiven beskriver kopplat till bestämmelsen och till 
elever med dyslexi.  
 
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har genomförts med elever, lärare och rektorer 
och den insamlade datan har sedan kategoriserats och analyserats utifrån den teoretiska 
utgångspunkten som utgörs av begreppen normalitet och avvikelse.  
 
Resultatet visar att det finns upplevda kunskapsluckor, problematisk eller felaktig 
tillämpning och beskrivningar av dilemman som kan kopplas till 
undantagsbestämmelsen. 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
Nyckelord 
Undantagsbestämmelsen, pysparagrafen, betyg, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, 
normalitet, avvikelse.  
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1 Inledning 
Det finns ingen forskning gjord vad gäller undantagsbestämmelsen, eller kring vad som 
kommit att kallas pysparagrafen. Det finns följaktligen heller ingen forskning gjord 
explicit kring bestämmelsen i relation till elever med dyslexi. Bestämmelsen är 
lagstadgad och möjliggör för lärare att undanta enstaka kunskapskrav om det finns 
särskilda skäl för detta (SFS 2010:800). Detta kan ha stor betydelse för elevers 
betygsättning.  
 
Det finns en specialpedagogisk relevans att undersöka kunskapen om, tillämpningen av 
och eventuella dilemman kring undantagsbestämmelsen. Bestämmelsen kan komma att 
bli aktuell för elever där särskilt stöd inte är tillräckligt för att möjliggöra att eleven når 
ett kunskapskrav. Min erfarenhet och samlade bild i samtal med kollegor och andra 
funktioner i skolan är att bestämmelsen tolkas och därmed tillämpas, eller inte 
tillämpas, på mycket olika sätt. Det är enligt min mening viktigt att resonera kring hur 
samstämmighet kan nås för att berörda elever ska få samma möjligheter i så stor 
utsträckning som möjligt. För speciallärare specialiserade mot läs-, skriv- och 
språkutveckling och med ett uppdrag att vara en kvalificerad samtalspartner är området 
relevant och specialläraren kan få en betydelsefull roll i en situation där 
undantagsbestämmelsen eventuellt är aktuell för en elev med dyslexi. 
 
Undantagsbestämmelsen har funnits sedan skollagen trädde i kraft 2010 och är således 
ingen ny företeelse men min erfarenhet är att elever fortfarande kommer i kläm och 
ibland inte får de rättigheter de är berättigade till eller erhåller godkända betyg på 
felaktiga grunder kopplat till bestämmelsen. Min erfarenhet är också att när skrivelsen i 
lagtexten inte följs korrekt kan det få negativa konsekvenser för elever i deras fortsatta 
studiesituation.   
 
Att undersöka hur kunskap och tillämpning ter sig för elever med dyslexi har motiverats 
utifrån denna bakgrund. Eventuella dilemman som kan identifieras kan ligga till grund 
för vidare diskussioner och förhoppningsvis uppmuntra skolor till att förhålla sig, sätta 
sig in i, diskutera och medvetandegöra paragrafen och dess betydelse. I skollagens 
tredje kapitel, paragraf 14 går att läsa att ”Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet 
med denna lag och andra författningar.” (SFS 2010:800) och om kunskap om och/eller  
tillämpning av undantagsbestämmelsen visar sig vara problematiskt i något avseende 
eller om den är förenad med dilemman är det något som bör uppmuntra rektorer att 
initera arbete kring.    
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2 Syfte  
Syftet är att undersöka hur undantagsbestämmelsen ter sig för elever med dyslexi 
utifrån perspektiven elev, lärare och rektor.  
 
2.1 Frågeställningar 
De frågeställningar som kommer användas som utgångspunkt för att finna svar på 
studiens syfte är följande:  
 

- Vilken kunskap finns om undantagsbestämmelsen i relation till elever med 
dyslexi hos rektorer, lärare och elever? 

 
- Hur används undantagsbestämmelsen i relation till elever med dyslexi enligt 

rektorer, lärare och elever? 
 

- Vilka dilemman kring undantagsbestämmelsen beskriver rektorer, lärare och 
elever? 
 

För att nå syftet har intervjuer med rektorer, lärare och elever genomförts. Den 
insamlade datan har sedan bearbetats och analyserats utifrån det teoretiska ramverket. 
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3 Bakgrund 
I denna del belyses undantagsbestämmelsen i skollagen och ur ett historiskt perspektiv 
men också begepp som ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd lyfts. 
Avslutningsvis presenteras en granskning från skolinspektionen som är relaterbar till 
denna studies syfte. 
 
3.1 Undantagsbestämmelsen i skollagen 
Undantagsbestämmelsen beskrivs i skollagens (2010:800) tionde kapitel, paragraf 21. 
Där framgår att:  
 

Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 § bortses från enstaka 
delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 eller 9. Med särskilda 
skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av 
tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. 
(SFS 2010:800) 

 
Samma beskrivning återfinns för gymnasieskolan i kapitel 15, paragraf 26 med tillägget 
”De kunskapskrav som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förordningar eller 
myndigheters föreskrifter ska dock alltid uppfyllas.” (SFS 2010:800). Vad gäller 
undantagsbestämmelsen är det också så att det inte ska synas i betygsättningen att den 
tillämpats och att det måste beslutas lokalt i vilka fall den ska tillämpas (Skolverket, 
2018). 
 
Skolverket (2018) presenterar undantagsbestämmelsen eller ”pysparagrafen” som den 
också kallas på sin hemsida. De redogör för dess betydelse och det går att finna en 
informationsfilm där bestämmelsen förklaras och där tillämpning exemplifieras. Där 
återfinns följande information: 
 

Syftet med bestämmelsen är att skapa lika förutsättningar för elever som annars inte haft någon 
möjlighet att nå ett visst betyg. Det är alltså inte meningen att en elev med bristfälliga kunskaper i 
allmänhet i ett visst ämne ska kunna få ett godkänt betyg. Bestämmelsen är till för de elever som 
har en funktionsnedsättning, av inte tillfällig natur, som direkt hindrar eleven från att nå enstaka 
delar av kunskapskraven. (Skolverket, 2018, https://www.skolverket.se/ bedomning /betyg/elever-
med-funktionsnedsattning ) 

 
Vidare framgår det att betygsättande lärare bör rådfråga rektor och andra lärare innan 
undantagsbestämmelsen tillämpas men att det ligger i hennes myndighetsutövning att 
tolka undantagsbestämmelsen i relation till de ämnesspecifika kunskapskraven. 
”Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med denna lag och andra författningar.” 
(SFS 2010:800) enligt det tredje kapitlet, paragraf 14. Eleven ska ha möjlighet att nå 
alla betygssteg även om undantagsbestämmelsen tillämpats. Skolverket poängterar att 
funktionsnedsättningar kan te sig mycket olika och att det därför inte går att exakt 
definiera när bestämmelsen bör och inte bör användas och det går inte heller att exakt 
definiera vad enstaka kunskapskrav innebär utan ovanstående måste istället diskuteras 
lokalt (Skolverket, 2018). Undantagsbestämmelsen får enligt skollagen endast användas 
om särskilt stöd inte kan hjälpa eleven att nå det undantagna kunskapskravet (SFS 
2010:800). 
 
3.2 Undantagsbestämmelsen ur ett historiskt perspektiv 
Rådande skollag trädde i kraft 2010 och undantagsbestämmelsen har enligt regeringens 
proposition 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, inte 
någon tidigare motsvarighet i lagform utan förebilden återfinns i en föreskrift som 
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beskrivs ha en lägre dignitet nämligen sjunde kapitlet, åttonde paragrafen, tredje stycket 
i grundskoleförordningen (1994:194). Där går att läsa följande: 
 

Om det finns särskilda skäl får läraren vid betygssättningen bortse från enstaka mål som eleven 
skall ha uppnått i slutet av det 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. (Grundskoleförordningen, 1994) 

 
Av propositionen framgår även att lagrådets mening är att frågan om avsteg från 
likabehandling och frågan om målgruppens behov av särskilt stöd i relation till 
bestämmelsen borde belysas under den fortsatta beredningen av lagstiftningsärendet. 
 
3.3 Ledning och stimulans, extra anpassning och särskilt stöd 
Begreppet särskilt stöd används i beskrivningen av undantagsbestämmelsen i skollagen 
och förekommer tillsammans med begreppet extra anpassningar återkommande i denna 
studie. I Skolverkets (2014) allmänna råd Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd 
och åtgärdsprogram skrivs skillnaderna mellan begreppen fram.  

 
Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att 
genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det 
måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats. (Skolverket, 2014, s. 11) 
 
Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser av mer 
ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal 
inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller 
både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av 
extra anpassningar. (Skolverket, 2014, s. 11) 

 
I de allmänna råden används även begreppen ledning och stimulans. Det beskrivs vara 
skolans uppgift att ge den ledning och stimulans, det vill säga organisera verksamheten 
på individ-, grupp- och skolnivå, som krävs för att eleverna ska utvecklas så långt som 
möjligt enligt utbildningens mål. Figur 1 illustrerar begreppens relation till varandra där 
ledning och stimulans ges till alla elever, extra anpassningar ges till de elever som är i 
behov av ytterligare stöd utöver ledning och stimulans och avslutningsvis i toppen de 
elever som för att nå kunskapskraven förutom ledning och stimulans och extra 
anpassningar också behöver särskilt stöd som vanligtvis inte går att genomföra inom 
ramen för den ordinarie undervisningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Figur som illustrerar hur begreppen ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd 
förhåller sig till varandra. 
 
3.4 Dyslexi 
Det finns en rad olika definitioner av dyslexibegreppet. Høien och Lundberg (2013)  
presenterar en definition som de sammanfattar enligt följande: ”Dyslexi är en ihållande 

Särskilt stöd 

Extra anpassningar 

Ledning och stimulans 
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störning av kodningen av skiftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska 
systemet.” (Høien och Lundberg, 2013, s. 21). De beskriver hur dyslexi innebär stora 
svårigheter med ordavkodning och rättskrivning på grund av svaghet i det fonologiska 
systemet. Begreppet specifika läs- och skrivsvårigheter används ibland istället för 
dyslexi. Läs- och skrivsvårigheter kan ha många orsaker, till exempel dyslexi, men 
enligt Jacobsson (2005) kan det också bero på bristfällig undervisning, för lite övning, 
koncentrationssvårigheter och/eller annat modersmål. Det finns olika faktorer som kan 
påverka som medicinska, språkliga, sociala, emotionella eller faktorer kopplade till 
begåvning. Även neuropsykiatriska faktorer, mognad och brister i hörsel och/eller syn 
kan orsaka läs- och skrivsvårigheter. Arv och miljö kan vara alternativa orsaker till läs- 
och skrivsvårigheter eller dyslexi och båda delar påverkar faktorer som i sin tur kan vara 
orsaker till dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. 
 
Hansen (2000) beskriver att vid dyslexi hindras automatiserad avkodning av en 
biologisk grundad störning i vissa språkliga funktioner vilket i sin tur genererar läs- och 
skrivsvårigheter. Dyslexi avgränsas och definieras olika men är en av de vanligaste 
inlärningssvårigheterna och enligt Hansen påverkas 1 av 20 på ett sätt så att det upplevs 
som ett reellt problem. Elbro (2004) skriver liksom Høien och Lundberg att dyslexi 
innebär stora svårigheter att lära sig avkoda skrivna ord och menar att dyslexi innebär 
svårigheter att lära sig ljudprincipen i skriften. Elbro beskriver gränsen för dyslexi som 
oskarp och menar att det går att resonera kring i hur hög grad en elev är dyslektiker. 
 
3.5 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning 
Skolinspektionens (2010) rapport Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning 
är en kvalitetsgranskning som ämnat granska hur lärare, rektorer och huvudmän tar sitt 
ansvar för att åstadkomma en likvärdig utbildning för elever med funktionsnedsättning. 
Rapporten visar att kännedomen kring bestämmelsen varierar i granskade skolor och det 
framgår att det kan finnas en rädsla att använda bestämmelsen. Kunskapen kring att 
bestämmelsen kan användas på alla betygsnivåer är bristande och det återges exempel 
på hur lärare avstått från att använda bestämmelsen för att eleven inte velat bli 
särbehandlad. Det framgår att lärarna önskar fördjupade diskussioner kring 
betygsättning och skolinspektionen understryker att det är rektors ansvar att lärare har 
kunskap om undantagsbestämmelsen och kring hur den tillämpas. Det är också rektors 
ansvar att skapa förutsättningar för diskussioner kring betygsättning och bedömning 
(Skolinspektionen, 2010).  
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4 Forskningsöversikt 
Sökord som har använts för att finna tidigre forskning i sökbaserna ERIC, PsycInfo och 
LIBRIS är undantagsbestämmelsen, betyg, betygsättning, bedömning, läs- och 
skrivsvårigheter, läsförmåga, dyslexi, likvärdighet, funktionsnedsättning och 
pysparagraf i olika kombinationer och med motsvarigheter på engelska. Det finns 
begränsat med forskning kring betygsättning och funktionsnedsättning, än mindre om 
betygsättning och läs- och skrivsvårigheter. Mycket finns skrivet om 
funktionsnedsättning och mycket finns skrivet om betyg men det finns mycket lite där 
dessa områden sätts i relation till varandra vilket gör området än mer intressant. När 
internationell forskning granskas behöver det tas i beaktande att motsvarigheten till 
Sveriges system med undantagsbestämmelsen ser annorlunda ut i internationell 
jämförelse. Vetenskapliga artiklar och en avhandling som bedömts ha relevans utifrån 
denna studies övergripande syfte presenteras nedan.  
 
Munk och Bursuck (2001) beskriver i artikeln What Report Card Grades Should and 
Do Communicate att betygen för elever med inlärningssvårigheter som inkluderats i 
ordinarie undervisning ofta är låga eller inte godkända vilket föranlett diskussioner 
kring anpassning av betyg för dessa elever. Vikten av att veta syftet med betyg om 
anpassningar ska göras poängteras och författarna undersöker vilket av tio tänkbara 
syften med betyg som föräldrar till elever i ordinarie undervisning och föräldrar till 
elever i specialundervisning anser är viktigast och hur effektivt de anser att betygen 
möter dessa syften. Resultatet visade att alla föräldrar ansåg att en del syften var 
viktigare än andra men att de inte ansåg att betygen mötte upp dessa syften. Det fanns 
signifikanta skillnader mellan föräldrar till högpresterande elever utan svårigheter och 
föräldrar till elever med svårigheter vad gällde hur de ansåg att betygen mötte upp 
prioriterade syften. 
 
I artikeln The fairness of Report Card Grading Adaptations, också skriven av Bursuck 
och Munk men även Olson (1999) uttrycks följande syfte:  

 
The purpose of this study was to (a) assess high school students´ perception of the fairness of 
grading adaptions, (b) identify factors (e.g. achievement level) that may influence perceptions of 
fairness and (c) identify practices deemed most fair and acceptable to students with and without 
learning disabilities.  
 

För att finna svar på syftet gjordes en enkätundersökning men också intervjuer där 
undersökningsgruppen var gymnasieelever med och utan inlärningssvårigheter. 
Resultatet av undersökningen visade att inga studenter tyckte att det var rättvist med 
betygsanpassning för elever utan svårigheter och att många av dem tyckte att 
betygssystemet borde vara detsamma för alla oavsett. Det framgick också av resultatet 
att det fanns åsikter om att anpassningar underminerade motivationen för 
högpresterande elever men också att betygsanpassningar belönade elever som tog enkla 
vägar. Ett intressant resultat av undersökningen var att högpresterande elever i högre 
utrsträckning var öppna för en tvådelad betygssättning med ett betyg för arbetsinsats 
och ett betyg för slutprodukt medan lågpresterare inte tyckte att detta var en bra lösning. 
Vidare beskriver Bursuck, Munk och Olson hur elever med svårigheter hade skiftande 
syn på betygsanpassningar. De slår fast att det fanns en samsyn kring det positiva med 
att ändra betygsskalan på så sätt att högre betyg användes för att reflektera gjorda 
framsteg hos elever med inlärningssvårigheter.  
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I en studie av Hornstra, Denessen, Bakker och Voeten (2010) undersöktes lärarattityder 
kring dyslexi men också vilka effekter dessa attityder hade på lärarnas förväntningar. 
Förväntningar på akademiska prestationer hos elever med dyslexi i förhållande till 
prestationer av elever utan svårigheter undersöktes. Resultaten av studien visade att det 
inte fanns ett samband mellan lärarnas explicita attityder eller kring deras förväntningar 
i förhållande till hur eleverna med dyslexi bedömdes men att det fanns ett samband 
mellan de implicita attityderna i förhållande till hur de bedömdes. De lärare som hade 
negativa attityder kring elever med dyslexi i denna mätning bedömde också elevtexterna 
som sämre än övriga elevers. 
 
Avslutningsvis beskriver Guskeys och Jung (2009) i artikeln Grading and reporting in 
a standard-based environment också problematiken kring rättvis, korrekt och 
meningsfull betygsättning av elever med svårigheter och de lyfter särskilt de elever med 
svårigheter som inkluderats i den ordinarie undervisningen. Problematiken kring 
betygsättning av elever med svårigheter beskrivs väl:  

 
Take, for example, an 8th grade student who is unable to demonstrate proficiency on 8th grade 
standards because of multiple, severe disabilities, but has worked hard and progressed well toward 
IEP goals. To fail this student, who has shown tremendous effort and progress, clearly seems 
unfair. Nevertheless, giving passing marks to a student who has not yet met performance standards 
for that grade level also seems inappropriate. (Guskey & Jung, 2009, s. 3) 

 
Mickwitz (2015) beskriver vad hon benämner som ”problemet betyg” och sätter det i 
relation till likvärdighetsbegreppet. Mickwitz beskriver en förskjutning från betydelsen 
”tecken på kunskap” till betydelsen ”tecken på skolkvalitet”. Betyg beskrivs ha en 
mångfacetterad funktion där de ska informera, motivera, fungera som utvalsinstrument 
men också fungera som ett medel för utvärdering av skolverksamhet. När betyg sätts i 
relation till internationella kunskapsmätningar och nationella prov stärks bilden av att 
betyg inte är likvärdiga eller rättvisa enligt Mickwitz som också beskriver att detta leder 
till större behov av kontroll av vad som sker i skolan, en ökad insyn i skolpraktiken.  
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5 Teori 
I denna del presenteras den teoretiska utgånspunkten för undersökningen som 
representeras av de teoretiska begreppen avvikelse och normalitet. Vad gäller avvikelse 
har Goffmans (1972) stämplingsteori fokuserats men också Thornbergs (2013) 
beskrivning av social konstruktion. Vad gäller normalitet har Börjesson och Palmblads 
(2003) men också Tidemans (2000) beskrivning av normalitetsbegreppet lyfts. 
Avslutningsvis åskådliggörs den teoretiska utgångspunkten i förhållande till studiens 
övergripande syfte och de perspektiv som ämnas undersökas. 
 
5.1 Avvikelse 
Goffman (1972) skriver att: 
 

När främlingen befinner sig i vår närvaro, kan det framgå att han besitter någon egenskap som 
gör honom olik de övriga personer som tillhör den kategori där han placerats, någon mindre 
önskvärd egenskap. På så vis reduceras han i vårt medvetande från en fullständig och vanlig 
människa till en kastmärkt, en utstött människa. Att stämplas på det sättet innebär ett stigma 
[…]. (Goffman, 1972, s. 12) 

 
Vår sociala identitet, det vill säga de egenskaper som vi besitter, avgör om vi passar in i 
en kategori eller inte. Olika egenheter uppfattas som vanliga eller naturliga i en kategori 
och sociala spelregler avgör vad som kan förväntas utan särskild uppmärksamhet eller 
eftertanke. Om en främling finns i vår närvaro kan vi ofta snabbt kategorisera honom 
eller henne. Vi har normativa förväntningar på individer som vi inte vet att vi har förrän 
vi tvingas ta ställning till om förväntningarna uppfylls eller inte (Goffman, 1972). 
Vidare beskrivs hur åtgärder sätts in för att reparera och för att ta bort det avvikande när 
regler bryts. Antingen reparerar den som brutit mot regeln (det normala) skadan själv 
eller görs detta av vad som av Goffman benämns som kontrollorgan. En egenskap som 
stigmatiserar i ett sammanhang kan fungera bekräftande i en annan grupptillhörighet. 
Egenskapen behöver alltså inte vara varken nedsättande eller positivt värderad. 
(Goffman, 1972) 
 
Thornberg (2013) beskriver social kategorisering som ett sätt att gruppera människor för 
att få förståelse för den sociala omgivningen men också för att definiera den personliga 
platsen i samhället. Social kategorisering blir således ytterligare ett sätt att förhålla sig 
till vad som anses vara normalt och vad som anses vara avvikande, i skolan liksom i 
samhället. Konsekvenser för skolans verksamhet av synen på normalt och avvikande 
blir att möjligheten att känna sig trygg och delaktig, att känna tillhörighet och att våga ta 
den plats man har rätt till säkerligen försvinner eller kraftigt begränsas om du på något 
sätt anses, eller upplever dig vara, avvikande (Thornberg, 2013). Detta kan jämföras 
med en dyslektikers situation. Att som dyslektiker ta plats, känna sig trygg och delaktig 
och känna tillhörighet är inte en självklarhet utan är avhängigt synen på normalitet och 
avvikelse. Vilka sociala kategoriseringar råder och vilken plats har eleven i 
sammanhanget?  
 
5.2 Normalitet 
Börjesson och Palmblad (2003) beskriver hur ”normalt” kan syfta till ett tillstånd som är 
regelmässigt, vanligt, typiskt, ordinärt eller konventionellt. De skriver också att det kan 
betyda önskvärt, eftersträvansvärt och idealt. Det finns en tvetydighet i 
normalitetsbegreppet och experter på olika områden hävdar sin kompetens genom sin 
speciella syn på begreppet. Skolan som institution blir en av dessa experter och kan som 
hierarkiskt överlägsen föräldern hävda sin syn på när barn definieras som något annat än 
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att stämma överens med synen på normalitet. Börjesson och Palmblad skriver också om 
konformitetskrav och normaliseringssträvanden. Genom att definiera kännetecken för 
den normala individen utvecklas också tekniker för att föra åter avvikare till det 
normala. Det balanserade barnet beskrivs där det ideala barnet balanserar perfekt kring 
vad som är för lite och kring vad som är för mycket. Det idela är att vara socialt 
balanserad och där är gränsen för vad som är för lite eller för mycket oskarp och diffus. 
 
Tideman (2000) gör en tredelad uppdelning av normalitetsbegreppet. Han lyfter statisk 
normalitet som står för det genomsnittliga eller det vanligaste och där normalitet är 
liktydigt med det vanligaste normala tillståndet. Medicinsk normalitet definierar de som 
är friska och normala, som inte avviker och behöver behandling för att bli normala. 
Normativ normalitet representerar värderingar om vad som är normalt i ett samälle vid 
en särskild tid. Det som är önskvärt ses som det som är normalt.  
 
5.3 Teoretisk utgångspunkt 
Figuren nedan illusterar den teoretiska utgångspunkten för undersökningen. Elevers, 
lärares och rektorers syn på undantagsbestämmelsen i relation till elever med dyslexi 
har analyserats utifrån det teoretiska ramverket som utgår från begreppen normalitet och 
avvikelse.  
 

 
Figur 2. Figur som åskådliggör den teoretiska utgångspunkten i förhållande till studiens övergripande 
syfte och de perspektiv som ämnas undersökas. 
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6 Metod 
Vald metod, urval, intervjuguide, genomförande, databearbetning, forskningsetiska 
överväganden och metoddiskussion presenteras här.  
 
6.1 Den kvalitativa intervjun 
Semistrukturerad intervju har valts som metod för att finna svar på mina 
frågeställningar. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) skriver att intervjuer av 
personer i en social miljö ger kunskaper om förhållandena i den undersökta miljön. 
Bryman (2011) redogör för den semistrukturerade intervjun och skriver att forskaren 
utgår från en intervjuguide eller alternativt från ett antal specifika teman. 
Intervjupersonen är fri i att utforma sina svar och frågorna måste inte komma i en 
förutbestämd ordning. Intervjuaren har också frihet att ställa följdfrågor som anknyter 
till något som intervjupersonen uppgett. Metoden har valts då den bedöms på bästa sätt 
finna svar på studiens frågeställningar.  
 
6.1.1 Intervjuguide 
Intervjuguiden konstruerades för att generera ett underlag till de frågeställningar som 
studien utgår ifrån. Kvale (2014) beskriver hur intervjuguiden är ett stöd i att få struktur 
i intervjuns förlopp och att den kan vara mer eller mindre detaljerad och strikt. 
Intervjuguiden som använts innehåller mestadels öppna frågor där informanten ges 
utrymme att utveckla sina resonemang och berätta fritt. Intervjuguiden återfinns i Bilaga 
1 Intervjuguide. 
 
6.2 Urval 
En del av syftet är att undersöka olika funktioners uppfattningar och upplevelser. De 
källor som har valts är rektorer, lärare och elever. Dessa har valts för att brett belysa 
undantagsbestämmelsen i skolverksamhet och för att möjliggöra att olika perspektiv ges 
utrymme. Undantagsbestämmelsen är aktuell enbart vid betygsättning och därför har 
representanter för dessa funktioner både från grundskolans senare år och gymnasiet 
intervjuats. 
 
Åtta personer har intervjuats varav två elever, tre lärare och tre rektorer. De elever som 
intervjuats gick vid intervjuernas genomförande i gymnasiets årskurs två respektive 
årskurs tre och hade då upplevelser som omfattade både grundskola och gymnasium. De 
har valts utifrån att undantagsbestämmelsen varit aktuell för dem på olika sätt. Detta vet 
jag då jag har kännedom kring deras skolsituation, de har valts utifrån 
bekvämlighetsprincipen. Alla de intervjuade lärarna hade varit verksamma både i 
grundskolans senare år och i gymnasiet och undervisade eller hade undervisat i svenska 
och ytterligare något/några ämnen. Att de undervisade eller hade undervisat i svenska 
var ett uvalskriterium då sannolikheten att de då varit i kontakt med 
undantagsbestämmelsen i relation till elever med dyslexi bedömdes vara störst. En 
rektor hade endast varit verksam som rektor i grundskolan och två rektorer hade endast 
varit verksamma som rektorer i gymnasiet. Alla tre rektorer hade en bakgrund som 
betygsättande lärare men inte i ämnet svenska.  
 
6.3 Genomförande 
Informanterna tillfrågades om eventuellt deltagande muntligt och/eller mailledes. En av 
rektorerna önskade få tillgång till intervjufrågorna i förväg vilket tillmötesgicks. 
Intervjuerna genomfördes i den miljö som informanterna valde. Det var i alla fall på 



  
 

11 

informantens arbetsplats/skola förutom i ett fall då intervjun genomfördes i 
informantens hem. Intervjuerna inleddes med att undersökningens syfte beskrevs och 
information om informantens garanterade anonymitet och möjlighet att när som avbryta 
sitt deltagande i studien upprepades. Intervjuerna varade mellan 30-50 minuter och 
spelades in och sparades som ljudfiler med hjälp av dator. 
 
6.4 Databearbetning 
De inspelade intervjuerna transkriberades i sin helhet. Webbsidan oTranscribe användes 
då den erbjuder smidiga lösningar vad gäller att ändra uppspelningshastighet och 
möjlighet att smidigt pausa och starta ljudfil samtidigt som möjlighet ges att 
ordbehandla. All data har avindentifierats och platser eller skolor som nämnts vid namn 
har ersatts med neutrala ord. Arbete med att hitta gemensamma teman i intervjuerna 
gjordes genom att utsagor som kunde kategoriseras samman färgkodades. Insamlad data 
analyserades utifrån den teoretiska utgångspunkten, begreppen normalitet och avvikelse. 
Analysen har gjorts för att besvara frågeställningarna kring vilken kunskap rektorer, 
lärare och elever har om undantagsbestämmelsen, hur undatagsbestämmelsen tillämpas 
och kring vilka dilemman som går att koppla till betämmelsen enligt rektorer, lärare och 
elever. 
 
6.5 Forskningsetiska överväganden 
Vad gäller forskningsetiska överväganden behöver alltid Vetenskapsrådets (2002) 
Forskningsetiska principer informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet beaktas vid forskning. Lärare, rektorer och elever som intervjuats 
har informerats om frivillighet och rätt till att när som helst kunna avbryta deltagandet. 
Konfidentialitetskravet har också tagits i beaktande, ”Uppgifter om alla i en 
undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” 
(Vetenskapsrådet, 2004, s. 12) och även nyttjandekravet, det vill säga att uppgifterna 
endast ska användas till forskningsändamål har beaktats. De elever som intervjuades var 
båda över 15 år varpå samtycke från vårdnadshavare inte behövdes. 
 
6.6 Metoddiskussion 
Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) beskriver hur en av den kvalitativa intervjuns 
svagheter är att veta vad det sagda egentligen betyder. Intervjuer präglas av den sociala 
och språkliga kontexten och de säger inte allt men de kan bidra till viktiga insikter. En 
medvetenhet kring att den som intervjuas kanske inte speglar den faktiska verkligheten 
utan istället den bild av verkligheten som den vill vara en del av är viktig. Fangen 
(2011) beskriver hur intervjuer är redogörelser för hur den intervjuade har uppfattat 
något som skett och att intervjun därför blir en avspegling av ”de subjektiva upplevelser 
som enskilda individer har av vad som har hänt.” (Fangen, 2011, s. 40). Detta är bra att 
ha i åtanke när denna studies resultat tolkas och förstås. 
 
Vad gäller studiens validitet, det vill säga om det som avses mätas också mäts, 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013) och reliabilitet, det vill säga graden 
av tillförlitlighet (Dahmström, 2011) så behöver en del saker tas i beaktande. 
Reliabiliteten är ”mätmetodens förmåga att vid upprepad mätning av ett konstant 
fenomen ge samma mätvärde” (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 103) 
och i och med att detta är en mindre kvalitativ studie går det inte att dra slutsatsen att 
resultatet hade blivit detsamma om studien hade gjorts om och om andra informanter 
hade valts. Det här är resultaten av just dessa tillfrågades kunskap, uppfattning och 
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upplevelse men resultatet är för den skull inte oviktigt eller ointressant. Det som 
framkommit i denna studie är de tillfrågades sanningar och viktig kunskap i 
sammanhanget. Validiteten är hög, det som avses mätas mäts. Just dessa informanters 
sanningar och beskrivna upplevelser har undersökts och skrivits fram vilket också var 
avsikten. Genom de öppna frågorna har infomanterna getts utrymme att utveckla sina 
resonemang.  
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7 Resultat och analys 
Undersökningens resultat presenteras tematiskt och analyseras utifrån normalitet och 
avvikelse. Figur 2 illusterar studiens övergripande syfte, hur undantagsbestämmelsen ter 
sig för elever med dyslexi utifrån olika perspektiv relaterat till den teoretiska 
utgångspunken, begreppen normalitet och avvikelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Figur som åskådliggör den teoretiska utgångspunkten i förhållande till studiens övergripande 
syfte och de perspektiv som ämnas undersökas. 
 
 
Tre huvudteman har identifierats vilka sedan innehåller underteman. Huvudtemana är 
kunskap, tillämpning och dilemman vilka alla går att härleda till undersökningens 
frågeställningar.   
 
7.1 Kunskap 
Alla repsondenter var bekanta med undantagsbestämmelsen, eller pysparagrafen som 
den också av flera benämns som, och kunde mer eller mindre detaljerat återge den. 
Intervjuerna belyser på olika sätt perspektiv kopplade till kunskap och 
undantagsbestämmelsen. De underteman som identifierats är kunskap om 
bestämmelsen, initiativtagare, tillräcklig kunskap för att kunna tillämpa samt 
tolkningsutrymme. Dessa teman går alla att koppla till kunskap kring bestämmelsen på 
olika sätt.  
 
7.1.1 Kunskap om bestämmelsen  
De intervjuade är alla bekanta med undantagsbestämmelsen och kan i allmänt hållna 
drag återge dess innebörd. Flera uttalanden visar ändå bristande kunskaper hos andra 
genom exempel som återgetts eller uppfattningar som respondenterna ger uttryck för. 
Följande citat visar hur bristande kunskap kring bestämmelsens fulla innebörd påverkat 
en elevs betygsättning.  
 

Jag kunde inte visa dem fullt ut för A men jag kunde ändå visa dem för vissa steg. 
[kunskapskraven, mitt tillägg] Jag tror att det var därför det inte gick igenom. 
Okej, så du kunde visa det för lägre kunskapskrav men inte för hela betygsskalan. 
Nej.  
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Okej. Vad fick du för betyg sen? 
Jag tror jag fick C.  
Okej, så det var något som påverkade? 
Ja. (Elev 2) 
 

Eleven beskriver hur undantagsbestämmelsen lyfts till diskussion, inte kopplat till 
dyslexi utan i ämnet idrott då han har en skada i benen som gör att han inte kan springa. 
Han beskriver sedan att eftersom han nådde kriterierna för betygen E och C hade det 
inte varit aktuellt att undanta kunskapskrav för betyget A vilket det enligt Skolverkets 
(2018) riktlinjer kring bestämmelsen borde ha varit. En av de intervjuade rektorerna 
återger bestämmelsen korrekt men är osäker på om dyslexi kan räknas som en 
funktionsnedsättning och därmed utgöra en grund för undantagsbestämmelsen.  
 

Alltså jag vet inte om dyslexi är det ett kriterium för att tillämpa undantagsbestämmelsen 
egentligen? (Rektor 2) 

 
En av de intervjuade lärarna beskriver ett fall där undantagsbestämmelsen initialt 
eventuellt kunnat vara aktuell och då hon vänt sig till sin rektor för att lyfta detta. Hon 
beskriver att rektor reagerat på följande sätt när undantagsbestämmelsen lyfts: 
 

Men det som är skojigt då när jag började härja om det här det var ju att rektorn hade ingen aning, 
hon var osäker ”Ja, jag måste kolla det…”. (Lärare 1) 

 
Flera av de intervjuade, både elever, rektorer och lärare uttrycker en uppfattning om att 
kunskapen om undantagsbestämmelsen är liten.  
 

Jag vet inte men det är märkligt för jag tror inte att den är så förankrad ute bland folk överlag. Jag 
visste inte ens om att den fanns då vid det här första fallet. Jag tänkte att "Nej det är ju inte möjligt 
att ta bort något!" (skratt). (Lärare 1) 
 
Jag tror att... jag tror att många inte vet om att den finns, jag vet att de nyexade lärarna som har 
börjat här, de vet inte om att den finns, vet inte om att den tillämpas. (Lärare 3) 

 
Nej... jag tror inte att alla lärare vet om den och den lyfts inte upp ofta. (Elev 2) 
 
Nej och jag tror att det är väldigt få lärare som känner till undantagsbestämmelsen. Det tror jag. 
(Rektor 2) 
 
Nej, det gjorde jag inte! (Kände till bestämmelsen, min anm.) Så jag blev faktiskt lite… hon 
började prata om pysparagrafen, vad är det här liksom? Mm. Mm. (Rektor 1) 

 
Undantagsbestämmelsen finns till för att normalisera situationen för en elev som 
besitter en avvikande egenskap. Att få känner till bestämmelsen kan ses som en 
bekräftelse på att den fokuserar just något avvikande, något som bryter mot våra 
normativa förväntningar. Finns det ingen eller liten kunskap om bestämmelsen finns det 
inte i lärarens medvetande att hon eller han måste ta ställning till om de normativa 
förväntingarna uppfylls eller inte. Finns ingen kunskap om bestämmelsen kommer alla i 
gruppen att behandlas som om de hade samma sociala identitet vid betygssättning (jmf 
Goffman, 1972). Alla informanters utsagor stärker bilden av att det finns bristande 
kunskaper om undantagsbestämmelsen.  
 
7.1.2 Initiativtagare 
Av intervjuerna framgår att det kan se olika ut vad gäller vem som tar initiativ till en 
diskussion om, eller till en tillämpning av undantagsbestämmelsen. Det är tydligt att 
kunskap hos vårdnadshavare kring bestämmelsen ibland direkt resulterat i att det 
överhuvudtaget förts diskussioner. Elev 1 berättar följande om sin vårdnadshavare:  
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(…) då typ har hon pratat om att jag typ ska snacka med lärarna om det eller så. Inför betyg typ. 
(Elev 1) 

 
En av de intervjuade rektorerna berättar följande:  
 

Men det har kommit på tal och i ett av fallen var det en förälder som låg på väldigt mycket. 
(Rektor 1)   

 
Ytterligare en rektor berättar om hur vårdnadshavare varit den som tagit initiativ till en 
diskussion: 

 
Det var en elev vars mamma jobbade som professor i pedagogik vid Stockholms universitet. 
Hennes son var dyslektiker och råkade få en tvåa av mig (skratt) i sitt slutbetyg (skratt) där i nian 
och då tyckte hon att jag kunde pysa honom men jag sa att "det tänker jag inte göra". Så han fick 
sin tvåa. (Rektor 2) 

 
En elev, men också rektorer fast i egenskap av lärare, beskriver exempel då 
vårdnadshavare varit initiativtagare. Ingen rektor beskriver att de någon gång tagit 
initiativ till en diskussion om undantagsbestämmelsen i egenskap av rektor. Två av de 
intervjuade lärarna beskriver situationer då de initierat en diskussion och båda eleverna 
beskriver hur deras lärare vid olika situationer tagit initiativ till diskussion. Att vara 
initiativtagare är ett sätt att lyfta något avvikande hos eleven och blir, om det inte varit 
aktuellt för diskussion tidigare, en markering om att eleven är annorlunda, avvikande 
och därför eventuellt kan ha skydd genom skollagen på grund av det avvikande. Enligt 
Goffman (1972) har en regel brutits (eleven bedöms inte ha någon möjlighet att uppnå 
ett kunskapskrav på grund av en funktionsnedsättning eller särskilt skäl) och åtgärder 
sätts in för att reparera skadan (undantagsbestämmelsen lyfts som en potentiell åtgärd). 
Skadan repareras antingen av skolan i egenskap av kontrollorgan eller genom den som 
brutit regeln, eleven som tar initiativ till en diskussion om bestämmelsen. 
 
7.1.3 Tillräcklig kunskap för att kunna tillämpa? 
Flera av de intervjuade lyfter huruvida lärare har, eller kan ha, tillräcklig kunskap för att 
tillämpa bestämmelsen korrekt och resonerar kring vad det kräver. De elever som 
intervjuats beskriver detta med olika ingångar: 
 

Dyslexin är ju ganska personlig, alla fungerar inte likadant så det är ju lite svårt att se och alla 
lärare tittar ju också olika på det. (Elev 2) 

 
Om de inte vet, om de typ tror att man är dålig, de kanske inte tror att det är ett hinder utan de 
kanske tror att man inte orkar, alltså att man bara är lite sämre på det. Alltså så då kanske de inte 
använder det. (Elev 1) 

 
Det avvikande, det som föranleder en eventuellt tillämpning, är varken likformigt eller 
synligt vilket kan göra det svårt för lärare att förhålla sig. I jämförelse med Börjesson 
och Palmblad (2003) skulle normaliseringssträvandet kunna vara en kraft som här görs 
gällande. Hur för vi in avvikare till det normala om kunskapen inte finns om att det till 
exempel inte går att behandla ”ihållande störning av kodningen av skiftspråket” (Høien 
och Lundberg, 2013, s. 21). Tidemans (2000) definition av medicinsk normalitet blir här 
aktuell, de som avviker behöver behandlas för att bli normala. Sätts detta i relation till 
att du kan vara dyslektiker i olika grad (Elbro, 2004) är det svårt att balansera kring vad 
som är för lite eller för mycket, hur du är en ideal, socialt balanserad elev (jmf 
Börjesson och Palmblad, 2003). 
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Även de intervjuade lärarna resonerar kring svårigheter kring tillräcklig kunskap för att 
kunna tillämpa.  

 
Det är jättesvårt för det handlar ju också om hur vet jag när det särskilda stödet inte räcker? Hur 
många timmar måste en elev sitta med en speciallärare för att man ska anse att de inte blir bättre? 
(Lärare 3) 
 
Nej och det är väl i de uppenbara fallen där man vågar men hur mycket handlar om elevens egen 
motivation, hur mycket handlar om måendet, hur mycket handlar om mognad? Det vet man ju inte, 
det är jätteskillnad på en sextonåring som det är. Handlar det bara om att eleven inte orkar för att 
den mår dåligt, hur ska man veta det, den professionen har ju inte vi att ha den typen av samtal? 
(Lärare 3) 
 
Sen kan jag ju tycka att i vissa fall att det kräver ett jädra typiskt funktionsförhinder för att det ska 
vara enkelt att se men att vara så pass insatt i en annan typ av problematik så att man kan avgöra 
det behöver vi ju egentligen vara experter på. Ja... vad kan jag tänka mig är vanligast... autism 
tycker jag är speciellt men autismspektrat är ju gigantiskt i vissa fall kanske det är fullkomligt 
uppenbart men i vissa fall ser du ju inte det. (Rektor 3) 

 
Även här går en koppling att göra till vad Börjesson och Palmblad (2003) beskriver som 
normaliseringssträvanden. Är det möjligt för skolan att agera kontrollorgan (Goffman, 
1972) eller vara en hierarkiskt överlägsen expert (Börjesson och Palmblad, 2003) om 
tillräcklig kompetens bedöms saknas?  
 
7.1.4 Tolkningsutrymme 
Ett återkommande tema i intervjuerna är inställningen till huruvida det finns ett 
tolkningsutrymme kring paragrafen eller inte och uppfattningen om hur viktigt det är att 
det inte finns. Två av rektorerna beskriver hur de upplever bestämmelsen som 
svårtolkad: 
 

Alltså jag vet ju vad det står i lagen men jag tycker att den är svårtolkad. Eh... göra undantag för 
enstaka kunskapskrav gällande, ja vad står det då? Funktionsnedsättning som är av ej bestående... 
eller som är bestående, ja! Men jag tycker att den är svårtolkad. (Rektor 1) 

 
Ja och mm... då finns det ju väldigt mycket rum för fri tolkning här. Så ser jag på det. (Rektor 2) 
 

En lärare beskriver en situation där bestämmelsen tolkats på olika sätt av henne som 
undervisande lärare och av specialläraren och rektorn. Det rör formuleringen om 
enstaka kunskapskrav.  
 

Då har jag kommit i diskussion på min förra skola där man tänkte ta bort hela biten att skriva. Det 
tyckte jag verkade jättekonstigt för de är ju ett helt... det är ju en hel förmåga de är ju inte bara en 
del av...[…] [D]å handlade det ju också om hur man tolkar det och det var väl där vi tolkade olika. 
Jag tolkade som ämneslärare att det här är en hel förmåga och vi kan inte plocka bort den. Hade 
det varit något enstaka där... kan bara inte skriva om "vampyrer" okej... (skratt). Men så tolkade 
man från speciallärarens sida att det var okej att göra så. Mm. (Lärare 1) 

 
En av de intervjuade lärarna beskriver också hur hon upplever att det går att tolka olika.  
 

Jag tror att det faktum att den är så luddig, att man då som lärare bör prata med andra instanser gör 
också att man inte vill eller vågar använda den för det finns inga tydliga markeringar för hur man 
ska använda den. (Lärare 3) 

 
Två av rektorerna betonar vikten av tydlighet och resonerar kring hur kontroll skulle 
kunna vara en lösning på eventuellt tolkningsutrymme. 
 

Bara de beskrivningar som beskriver den här paragrafen är tillräckligt tydliga så att det inte är 
några tveksamheter när ska, och när ska absolut inte, utan att det här går att läsa, att det är 
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jättetydligt så borde det inte vara något problem. Sen borde det kanske finnas någon hjälpfunktion 
att man kan kolla "Nu har vi det här" går det att pysa eller inte så att det inte blir godtyckligt från 
skola till skola. Det kanske är så att man faktiskt ska ansöka om pysning för att det ska bli 
likvärdigt. Risken är annars att man löser saker och ting på ett felaktigt sätt. […] Ja, det gäller ju 
att vi har tydliga styrdokument och kanske till och med kontroller av det om den används rätt. 
(Rektor 3) 
 
Men det hade varit bra om den var tydligare. Att det fanns lite mer… och det finns det kanske, 
praxis kring det men då behöver man ju gå in och läsa på fall och för att få en bild av, hur det är 
tänkt och hur det ska fungera. För att jag tror att alla tolkar det väldigt olika. (Rektor 1) 

 
Uttrycken om önskad större kontroll kan relateras till Börjesson och Palmblads (2003) 
resonemang om att det finns en tvetydighet kring normalitetsbegreppet, det finns olika 
syn på vad som faktiskt är normalt och hur skolan är en av dessa experter som hävdar 
sin kompetens genom de distinktioner som skolan gör. Här efterfrågas hur man önskar 
ytterligare en sådan expert som stöd som ska kunna avgöra vad som är rätt och vad som 
inte är rätt. Nu fungerar skolan som vad Goffman (1972) beskriver som kontrollorgan 
och av de båda rektorerna beskrivs en önskan om ytterligare ett sådant kontrollorgan. 
 
7.2 Tillämpning 
De avsnitt som nu följer går alla att härleda till tillämpning av undantagsbestämmelsen, 
generellt, men också specifikt kopplat till elever med dyslexi. Avsnitten handlar om hur 
de intervjuade ser på vems ansvar det är att tillämpa eller vems ansvar de anser att det 
borde vara. Ett annat avsnitt handlar om undantagsbestämmelsen kopplat till 
bedömning, betygsättning eller ytterligare anpassning. Ytterligare ett avsnitt 
åskådliggör de intervjuades redogörelse som på något sätt går att koppla till 
felanvändning av undantagsbestämmelsen.  
 
7.2.1 Ansvar 
Det är betygsättande lärare som tillämpar undantagsbestämmelsen efter att denne bör ha 
rådfrågat rektor och andra lärare. En rektor uttryckte följande vad gäller ansvar och 
tolkning vad gäller tillämpning ”Det är lärarens tolkning när betyget skrivs in.” Varpå 
jag konstaterade att det är ett stort ansvar och rektorn kontrade med att ”Ja men det är 
ett stort ansvar att vara lärare”.  

Intervjuerna visar att det finns alternativa sätt att förhålla sig till detta och synsätt som 
skiljer sig från riktlinjerna som Skolverket angett. En av lärarna beskriver följande: 
 

Men nu blev det nog så i alla fall för jag la det ifrån mig, jag ville inte ta det beslutet. […] Så då 
lämnade jag vidare det till att jag inte betygsatte utan det fick någon ta över. (Lärare 1)  
 

Läraren beskriver hur hon som betygsättande lärare inte varit av samma åsikt som 
speciallärare och rektor kring huruvida undantagsbestämmelsen skulle tillämpas varpå 
hon lämnat betygsansvaret ifrån sig och speciallärare och rektor har sedan satt ett betyg 
som hon som undervisande lärare inte kunnat ställa sig bakom. Många av de intervjuade 
lärarna använder ett kollektivt vi när de redogör för fall då de tillämpat bestämmelsen 
eller då de fört diskussioner kring ifall den eventuellt skulle komma att tillämpas.  
 

Ja och det är ju ingenting man som undervisande lärare bestämmer själv att nu pyser jag den här 
eleven utan det är ju alltid kontakt med professionella människor som jobbat tillsammans med 
eleven, mycket närmare eleven och det föreligger ju väldigt mycket utredningar bakom så det är ju 
inget beslut som läraren eller jag tar själv utan det föregår ju så otroligt mycket arbete och 
utredningar och diskussioner. (Lärare 3) 
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När det blev dags för betygssättning kom vi på den... klassföreståndaren och jag kom på att "Åh, 
man kanske skulle titta på det här med undantagsbestämmelsen om det nu visar sig om det är vissa 
saker som hon klarat av och andra saker som…” (Lärare 1) 

 
En av de intervjuade lärarna tycker inte att det borde vara lärarens ansvar att tillämpa 
bestämmelsen. 
 

Ja och det man lite vill ha som lärare att "Nu har vi gjort den här bedömningen på den här eleven 
att den här eleven ska pysas på det här kunskapskravet" och det är också någon annan som har 
tagit det beslutet, någon som kan mer än vad jag kan och då är det mycket lättare att använda. 
(Lärare 3) 

 
Det framgår av bestämmelsen att de är upp till betygsättande lärare att avgöra när 
undantagsbestämmelsen ska tillämpas även om denne bör rådfråga rektor eller andra 
innan tillämpning. Rektor är till syvende och sist den som är ytterst ansvarig för 
betygsättning. ”Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med denna lag och andra 
författningar.” (SFS 2010:800) enligt kapitel tre, paragraf 14. Utsagorna beskriver en 
ovilja att agera kontrollorgan (jmf Goffman, 1972).  
 
7.2.2 Betyg, bedömning eller ytterligare en anpassning 
Både elever, lärare och rektorer lyfter på olika sätt resonemang kring alternativa sätt att 
använda undantagsbestämmelsen. Bestämmelsen kan enbart bli aktuell vid 
betygsättning men både lärare och elever resonerade kring för- och nackdelar med att 
kunna tillämpa bestämmelsen även under kursens gång. En av eleverna tycker inte att 
det vore bra och uttrycker att: 
 

Ja alltså det är klart att de hade varit skönare och lättare för mig men det hade kanske varit lite för 
lätt alltså... (…) man måste ha likvärd... det skulle vara lite för mycket typ. (…) [D]å skulle ju jag 
inte använda mina hjälpmedel. Då skulle jag typ få fördelar eller så. 

 
En av de intervjuade lärarna resonerar också kring detta. Hon säger att: 
 

Man vet redan innan... och då har de en jättefrustration och bara senaste året var det en av 
yrkeseleverna som var upprörd "Men om jag inte kan det här varför ska jag ändå testas på det och 
få alla F kastat i ansiktet på mig hela tiden?" Där det faktiskt inte går, för undantagsbestämmelsen 
används ju bara när man sätter kursbetyget, slutbetyg, man gör det ju inte under hela kursen och 
det blir ju också problematiskt för då får ju eleven F hela vägen men sen får eleven ett E på slutet. 
(Lärare 3) 

 
Hon vrider och vänder på problematiken och menar också att: 
 

Eh... jag kan väl tänka att eleven inte ska ge upp och att man inte ska tänka att "Jag behöver inte 
göra det här" det är väl det enda jag kan tänka mig. Eller jag menar annars, om eleven hade fått 
veta i början av kursen att vi kommer att använda undantagsbestämmelsen för språk, då kanske 
man inte vill kämpa, vill utvecklas, vill visa... tror jag. (Lärare 3) 

 
En annan lärare uttrycker ett alternativt sätt att förhålla sig. Hon menar att: 
 

Ja... Sen tänker jag att man skulle också kunna tänka sig att de låg i själva ämneslärarens 
bedömning. "Ja, jag vet att du har svårt för just den här biten, det är inte hela världen." Så som 
man gör lite grann med dyslexielever på engelska. Där är man ju inte jättehård med stavningen för 
där vet man att det är själva kruxet. (…) Jag har agerat så hela tiden vad gäller dyslexielever att... 
jag har valt att göra anpassningen att själv... och sen har jag aldrig tänkt på att använda 
undantagsbestämmelsen. (Lärare 1) 

 
En av rektorerna uttrycker följande kopplat till anpassningar och 
undantagsbestämmelsen: 
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Ja om man ska vara.... jag tänker att man... med rätt hjälp och med rätt stöd så borde alla elever nå 
målen i alla fall även de med grav dyslexi. Att man hittar andra sätt. Går inte det, ja, då får man väl 
ta till det här då men det känns ändå som om det borde gå att nå målen ändå. Sen är det ju å andra 
sidan hur man tolkar kunskapskraven. Vad är läsning? Innebär det att man ska titta på ord på ett 
liksom tryckt ord på ett papper, eller kan det vara att få lyssna men liksom, så det är frågan hur 
man tolkar, allt hänger ju ihop.”  

 
En lärare och en elev ser undantagsbestämmelsen som ytterligare en anpassning: 

 
Här behöver vi göra ännu en sorts anpassning" för att komma vidare i skolvärlden på något vis. Ta 
nästa steg fast man får liksom... ja... ta bort det som... stör och göra mer av det som fungerar. 
(Lärare 2) 
 
Eh... man blir liksom, jamen alltså det är typ som att man kan ju ha hjälpmedel, typ så här vad 
heter det, talsyntes eller så och det här är ju typ som ett sånt hjälpmedel, bara lite... alltså det har 
större påverkan typ. Alltså det är lite kraftigare typ. (Elev 1) 
 

Bestämmelsen kan enbart tillämpas vid betygsättning och resonemang kring 
konsekvenser av detta går att koppla till social kategorisering. Social kategorisering 
beskrivs av Thornberg (2013) som ett sätt att förhålla sig till det som är normalt, i det 
här fallet att inte ha funktionsnedsättningen dyslexi. Skulle undantagsbestämmelsen 
ponerat kunna tillämpas innan betygsättning vid bedömning eller genom att uppgifter 
kopplat till aktuella kunskapskrav togs bort skulle det markera avvikelsen och kunna 
upplevas stigmatiserande enligt Goffmans (1972) stämplingsteori. ”Främlingen” skulle 
besitta en egenskap som hade gjort honom eller henne olik de övriga personer som 
tillhör den kategori där han placerats (skolklassen). Stämplingen innebär enligt Goffman 
ett stigma. Det går också att resonera som så att ett ständigt misslyckande med uppgifter 
kopplat till något som inte går att uppnå på grund av en funktionsnedsättning och där 
kompensatoriska hjälpmedel av olika slag inte är tillräclkigt också kan ses som 
stigmatiserande. Oavsett påverkar det hur dessa elever definierar den personliga platsen 
i gruppen.    
 
7.2.3 Felanvändning 
Flera av de intervjuade, både elever, lärare och rektorer berör felaktig tillämpning av 
undantagsbestämmelsen på olika sätt. Ett exempel på felaktig användning gavs i 
avsnittet om kunskap då bristande kunskap lett till felaktig tillämpning. En av rektorerna 
beskriver följande vilket tangerar just den situation som där beskrevs: 

 
Men för mig är det lite speciellt det är ju ändå för att få ett rättvist betyg i förhållande till det man 
kan göra och hur många elever kanske har dragits igenom till ett E när de kanske på grund, 
framförallt nu när alla kriterier ska vara med om vi säger så, du kan inte ha E där och B, B, B... 
(Visar med handen på ett papper) Då hamnar du på en D-nivå på sin höjd men det här E-kriteriet 
kanske den här eleven faktiskt skulle blivit pyst på och i slutänden hamnat på ett B. Då blir det ju 
en jädra skillnad och det kan ju vara väldigt avgörande för om du kommer in på då den linje du ska 
eller det högskoleprogrammet eller universitetet. Så där tror jag ju att en del elever kanske som har 
haft rättigheter har hamnat i kläm. Man har dragit upp dem till ett E, man har slitit som ett djur 
men i vissa fall kanske det hade varit en pysmöjlighet. Sen tror jag inte vi ska överanvända den 
heller men... där behov finns så är jag inte säker på att man tänker på det sättet. (Rektor 3) 

 
Beskrivningen ovan går att härleda till nomalitetsbegreppet. Undantagsbestämmelsen 
möjliggör för elever med funktionsnedsättning att kunna söka vidareutbildning på 
samma premisser som de elever som inte har någon funktionsnedsättning. Dina 
möjligheter att söka högre utbilding eller konkurrera om arbete utifrån betyg ska inte 
påverkas negativt av att du inte kunnat nå kunskapkskrav som du inte har möjlighet att 
nå. Men vid den typen av felanvändning som beskrivs ovan uteblir önskad effekt, att 
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alla elever oavsett funktionsnedsättning skulle ha samma möjligheter. Börjesson och 
Palmblad (2003) bekriver normalitetsbegreppet som det regelmässiga, konventionella, 
ideala eller eftersträvansvärda. Om det blir som i exemplet ovan blir konsekvensen av 
ett till synes godvilligt handlande något som istället ökar avståndet till vad som här 
beskrivs som ”normalt”.  
 
En annan rektor uttrycker följande: 
 

Man vill ju på något sätt få sina elever godkända få dem att titta över, att kunna läsa en 
gymnasieutbildning och det är väl ungefär samma sak som att sätta ett "snäll E" i vissa fall liksom, 
nu har jag inget belägg för det men jag kan tänka mig att det i vissa fall kan vara så. Att "Kalle på 
Spången han klarade inte procent men vi bortser från det, han har ju klarat allt annat så vi pyser 
igenom honom lite här." (Rektor 2)  

 
Många av de intervjuade berör på olika sätt överanvändning av undantags-
bestämmelsen. En av de intervjuade eleverna beskriver följande på frågan om vilka 
negativa saker han kan se med bestämmelsen: 
 

Det kan ju vara att de använder den lite för mycket. De använder den men det löser inte problemet 
senare utan att de fortfarande använder den. Har de använt den en gång kanske de använder den 
fler gånger, det är det jag tror problemet är. (Elev 2) 

 
En av lärarna som främst varit verksam inom grundskolan beskriver hur det under en tid 
pratades mycket om bestämmelsen och att den också användes mycket. Båda lärarna 
som främst varit verksamma i grundskolan beskriver hur det pratats mycket om 
bestämmlesen och att de hört om flera fall då den tillämpats. Läraren som främst varit 
verksam i gymnasiet har inte samma uppfattning utan beskriver snarare att det är något 
som det inte pratats om och att det är mycket ovanligt med tillämpning. En av lärarna 
som främst varit verksam inom grundskolan säger följande: 
 

... jag kan tänka att ibland så används det här undantaget kanske lite vårdslöst. Man tänker "Äh 
men det... vi pyser bara sen så är det fixat. (Lärare 1) 

 
En rektor har en personlig uppfattning som går hand i hand med den bild som går att 
utläsa av några av intervjuerna. 
 

(Harkling och paus) Alltså nu blir det ju en personlig uppfattning 
Ja. 
Jag tro att man tillämpar den i högre utsträckning i grundskolan idag och har gjort tidigare än vad 
vi gör på gymnasiet och ibland så tror... så är min bild att man kanske använder den för att få 
elever godkända utan att egentligen ha tagit hänsyn till vad son ligger bakom kriterierna för att få 
använda undantagsbestämmelsen. Att man pyser igenom liksom elever som kanske inte motsvarar 
det kriterie... 
Kraven som faktiskt ställs? 
...kraven som faktiskt ställs. (Rektor 2) 

 
Ytterligare en rektor redogör för en känsla av att bestämmelsen överanvänds. 
 

Jag tror att man eh, att den tillämpas lite vidare än vad som var tanken. Jag har ju varit med om att 
man har pyst läsningen och det är ju inte ett enstaka kunskapskrav tänker jag. Det är ju en av fyra 
förmågor... eller så. (Rektor 1) 

 
Den typ av felanvändning som beskrivits som går att koppla till godtycklighet får 
omvänd effekt om en jämförelse görs med det scenario som först beskrevs då 
undantagsbestämmelsen inte användes och eleven istället drogs upp till ett E. Vid 
felanvändning av undantagsbestämmelsen på detta sätt tillskrivs eleven en 
funktionsnedsättning eller ett särskilt skäl som gör eleven avvikande utan att det kanske 
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finns fog för det. Om du på något sätt anses eller upplever dig vara avvikande begränsas 
också möjligheten till att känna sig trygg, delaktig och tillhörande (Thornberg, 2013). 
Du tillskrivs en svårighet som du enligt bestämmelsens premisser inte på något sätt kan 
arbeta bort eller kompensera för.  
 
Flera av rektorerna beskriver risken att kunskapskrav undantas istället för att 
anpassningar görs för eleven eller istället för att eleven får ett särskilt stöd.  
 

Om den används på rätt sätt, självklart behövs den. Eh... den får inte vara en ursäkt för att vi inte 
gör anpassningar eller särskilt stöd eller vad det nu kan vara. (Rektor 3) 

 
Jag läste om nåt fall där man hade tillämpat den, jag vet inte om det var högstadiet eller 
gymnasium och då hade man... föräldern hade sen då anmält skolan för man hade sagt så här att vi 
pyser det här och sen hade eleven inte fått något stöd. Så man hade tänkt "amen vi tar bort det här 
liksom kunskapskravet eller vad det nu var så struntar vi i att erbjuda stöd istället." Och det hade 
de fått… eh... amen den anmälningen gick igenom, det var inte okej att göra så. (Rektor  1) 

 
Där eh... men i andra avseenden så kanske man använt den när elever snarare haft en annan 
problematik ADHD eller dyslexi eller vad som helst som inneburit att man pyst någonting som 
man egentligen ska lösa med kompensatoriska hjälpmedel eller extra tid eller något sådant där. 
(Rektor 3) 

 
En av de intervjuade lärarna förde ett resonemang kring hur organisatoriska 
förutsättningar och lärarens arbetssituation kan påverka om bestämmelsen tillämpas 
eller inte tillämpas eller till och med om eleven får adekvat stöd eller inte.  
 

Det är ju ett organisationsproblem också tänker jag för nu har man väldigt många elever och man 
känner sig stressad och pressad så är det kanske inte så konstigt att det blir så ibland? Därför att 
man, man känner i maggropen men det är hela tiden sådant flås överallt så att man liksom, man 
stannar inte upp och tänker att jag måste ta den här bollen nu. […] Om man ska rannsaka sig själv 
på slutet av läsåret och tänka "Vad har jag för elever här?" Så har man ju kanske en och annan som 
man inte har tagit tag i. Den frågan är ju rätt svår. (Lärare 1) 
 

Ytterligare en aspekt som lyftes av både lärare och rektor är risken för att tillämpningen 
blir godtycklig: 
 

Men det är en svår fråga faktiskt. Eh... framför allt ur det dyslektiska perspektivet har du någon 
uppenbar funktionsnedsättning är det mycket lättare att faktiskt anvä... på nåt sätt tillämpa den här 
då bestämmelsen då va. Risken är att det kan bli godtyckligt också och det är en fara liksom. 
(Rektor 2) 

 
Mm. Nej, jag tror att undantagsbestämmelsen är också... nu i efterhand nu när man har börjat prata 
lite mer om det känns det som att då kanske vissa elever som man har satt lägre betyg på kanske 
borde ha haft högre om man hade bortsett från kriteriet kring språkriktighet kanske. (Lärare 3) 

 
Rektorn lyfter hur det blir svårare med tillämpning vid en dold funktionsnedsättning 
som dyslexi framför en uppenbar, synlig funktionsnedsättning. Vid en synlig 
funktionsnedsättning är det avvikande attributet uppenbart och det går inte att bortse 
ifrån. Stigmat som eventuellt gör att eleven känner en tillhörighet finns där oavsett om 
undantagsbestämmelsen används eller inte. Dyslektiker kan arbeta kompenserande och 
hitta strategier som gör att funktionsnedsättningen inte nödvändigtvis blir 
stigmastiserande enligt Goffmans (1972) teori. En synlig funktionsnedsättning kan 
motivera en diskussion om huruvida undantagsbestämmelsen är aktuell eller inte i högre 
utsträckning än en dold funktionsnedsättning.   
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7.3 Dilemman 
I alla intervjuer framkom olika dilemman kopplat till både undantagsbestämmelsen i 
allmänhet men också till elever med dyslexi i förhållande till bestämmelsen. I flera 
intervjuer blev det långa pauser och kommentarer som ”det är svårt” eller ”det är en bra 
fråga”. De dilemman som varit mest framträdande och som här kommer att belysas 
kretsar kring dokumentation, rättvisa och likvärdighet samt attityder.  
 
7.3.1 Dokumentation 
Få av de intervjuade visste om att tillämpning av undantagsbestämmelsen inte ska 
framgå av betygskatalogen utan upplystes om detta under intervjun. Många reagerade 
på detta och några lyfte det som ett problem på olika sätt. En av de intervjuade eleverna 
uttryckte följande: 
 

Ja varför ska man inte dokumentera eller liksom det är väl bara bra? Då kan man ju tänka att nästa 
gång, på typ högskolan eller vad man nu har valt, kan man ju tänka att om den personen har fått, 
behövt det, lär den ju behöva det igen typ. Jag fattar typ inte varför, det är väl typ bara bra? (Elev 
1) 

 
Flera av de intervjuade lärarna lyfte problem som att värdefull kunskap om eleven gick 
mistes om, att det fanns en risk att lärarprofessionalismen ifrågasattes och att faktumet 
att tillämpning ej ska dokumenteras kan vara en orsak till att den inte tillämpas när den 
borde tillämpas.  
 

Mm det är mycket som... och ett som, och det var det jag tänkte på också om man som lärare får ta 
emot en elev som har blivit pyst och man inte ens vet om det då får man ju inte heller reda på allt 
det där jobbet som har lags ner. Vilket slags stöd har provats innan? Hur har det gått? Hur har... då 
har det säkert pågått en process... (Lärare 1) 
 
Ja men det tror jag att därför att det blir också min profession som ifrågasätts, om jag sätter ett 
betyg, på gymnasiet är det ju så att vi har eleverna i tre år och de läser tre olika svenskkurser om 
de går ett studieförberedande program. Om jag sätter ett högt betyg i ettan och sen vet den läraren i 
tvåan inte om att eleven är pyst på språket tillexempel då undrar de ju varför jag har satt ett så högt 
betyg och om inte det följs med då att eleven är pyst, därför det behövdes inte göras, då ifrågasätts 
ju min profession. Det är ju mina initialer som står på betygspappret. Sen är det också via 
överlämningen via grundskolan att man har fått elever där man förstår att den här eleven måste ha 
varit pyst men man får inte till sig det här hur man har jobbat, vilka utredningar som ligger bakom 
och då tar det ännu längre tid för oss att hjälpa eleven om de behöver hjälp eller att man kan 
fokusera på andra saker som de behöver hjälp med och jag tror att det är det som gör att väldigt 
många inte använder den. (Lärare 3) 

 
Även rektorerna uttryckte problem kring att det inte framgår av betygskatalogen om 
undantagsbestämmelsen tillämpats.  
 

Ja men jag tänker att det är någon typ av rättsligt problem också, att det lätt kan bli godtyckligt 
eftersom det inte finns något krav på dokumentation, det borde det ju finnas. Innan man tillämpar 
undantagsbestämmelsen borde det ju finnas krav på att man visar upp vilka anpassningar och 
vilket stöd man erbjudit eleven innan man kommer dithän. […] och eftersom det är ett 
myndighetsutövande borde det finnas krav på dokumentation också. (Rektor 1) 
 
Ja och man slipper den här misstänkliggörande av någon annan skola att sätta snällbetyg hit och 
dit, eh... [om tillämpning dokumenterats, mitt tillägg] istället för att man får den här informationen, 
"Det här betyget finns en anledning till att det är det, och det på grund av att det här blivit pyst, på 
grund utav detta [min understrykning]. (Rektor 3) 
 

Endast en rektor såg inget negativt med att tillämpning inte skulle framgå av 
betygskatalog men tillstod att någon form av dokumentation hade kunnat vara värdefull. 
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En annan rektor uttryckte att det inte borde framgå av betygskatalogen men framhöll att 
annan typ av dokumentation hade varit gynnsam.   
 

Alltså om jag tar på mig elevhatten själv och hade varit i den här situationen liksom så hade jag 
nog hellre sett att det inte stått. Sen finns det säkert annan dokumentation om det är tillämpat som 
man eventuellt skulle kunna använda i ett senare skede om det skulle bli...” (Rektor 2) 

 
Jag skulle kanske vilja ha ett sekretessbelagt dokument vid sidan av så att det skulle kunna plockas 
fram av skolvärlden för att hjälpa eleven vidare men det är ju inget dokument som kanske skulle 
stå stämplat på betyget. (Rektor 3) 

 
Även dilemmat kring dokumentationsens för- respektive nackdelar går att koppla till 
stigma (Goffman, 1972) och social kategorisering (Thornberg, 2013). En ”stämpel” 
både bildligt och bokstavligt skulle förstärka det stigma som funktionsnedsättningen 
eventuellt redan innebär och bidra till en kategorisering av i stil med ”vi och dom”.  Vi 
som nått alla kunskapskrav och ni som inte visat att ni uppnår alla kunskapskrav och 
därför avviker.  
 
7.3.2 Rättvisa och likvärdighet 
Ett återkommande tema och tillika dilemma kring bestämmelsen och kring kunskap om 
och kring tillämpning av den handlar om rättvisa och likvärdighet. En av rektorerna 
uttryckte syftet med bestämmelsen och kopplade det till ovanstående:  

 
På något sätt bottnar det ju i att det ska vara en likvärdig skola. Det är ju därför den finns. (Rektor 
2)  

 
Intervjuerna visar dock att det inte är enkelt och att det inte är självklart likvärdigt eller 
rättvist. En av eleverna uttrycker följande om vikten av att bestämmelsen finns men 
också kring att den tillämpas rätt: 
 

Om det inte hade funnits hade det ju varit orättvist liksom mot alla andra som inte har det 
problemet så det är ju bra tycker jag. Det blir ju mer rättvist då tycker jag. (…) Ja men det är ju 
liksom, det blir ju stor skillnad eller alltså... ett C är ju jättemycket tyngre än ett F liksom. Så det 
blir jätteojämnt för att... alltså man är ju inte dålig på ämnet egentligen det är ju bara en grej du 
inte klarar så blir det jätteojämställt liksom. Det är ju som att jämföra med idrott, det är ju som en 
kille som har ont i foten ska springa mot någon som inte har ont i foten. (skratt) (…) Han kan ju 
springa men han har lite ont just nu liksom. Ja.  

Med skillnaden att han kanske inte har ont om en månad och kan springa då igen men att om man 
har dyslexi kan man inte skriva lite mer rätt efter en månad.  

Nej precis! (Elev 1) 

 
En av rektorerna resonerar specifikt kring rättvisa och likvärdighet kopplat till elever 
med dyslexi.  
 

Men sen är det om man ska tänka likvärdighet och så där att det fortfarande är så att fysiska 
funktionsnedsättningar har någon typ av högre status än de ickesynliga, att om man har en elev i 
rullstol då är det inga problem, då tänker man alla typer av anpassningar som finns men har vi en 
elev med dyslexi eller en NPF-problematik är det inte lika enkelt och så är det väl med det här 
också. (Rektor 1) 

 
Samma rektor uttrycker följande kring likvärdighet i relation till undantags-
bestämmelsen: 
 

Utifrån det är det ju... nä egentligen är det väldigt dubbelt för om vi ska tänka så här en likvärdig 
skola, en skola för alla då skulle den egentligen inte behövas. För då skulle vi kunna se till att alla 
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elever når målen. Alla elever ska kunna nå målen och här säger vi att alla inte kan det och då kan 
vi ta bort vissa delar. Utifrån... eftersom vi inte har kommit så långt som vi borde ha kommit då 
behövs den och då är den nödvändig för likvärdighet. (…) Så tills alla, tills vi har blivit riktigt, 
riktigt vassa på anpassningar och stöd då kommer den inte behövas mer men just nu behövs den 
för likvärdighetens skull. (Rektor 1) 

 
Alla tre lärare som intervjuades resonerade kring likvärdighet och bedömning. En lärare 
säger att: 
 

Jag tycker inte att du ska, har du visat att du har svårt med någonting eller det är någonting det inte 
går att bli bättre på med särskilt stöd då skulle du inte hela tiden behöva få de här F:en i ansiktet då 
är det ju bättre att man bortser från det så en "skola för alla" handlar inte om att alla måste göra 
likadant. (Lärare 3) 

 
Det två sista utsagorna tydliggör att vi genom undantagsbestämmelsens existens också 
har kunskapskrav som inte är konstruerade så att alla elever med hjälp av anpassningar 
eller särskilt stöd kan uppnå dem. Skolan som institution blir enligt Börjesson och 
Palmblad (2003) en hierarkiskt överlägsen expert gentemot elev och vårdnadshavare 
som ges utrymme att definiera när elever inte överensstämmer med synen på normalitet.  
 
7.3.3 Attityder 
Några av lärarna lyfte hur attityder kring bestämmelsen kan bli ett dilemma.   
 

Ja och att... och även kollegor som pratat om andra. "Jaha dom har använt pysparagrafen" (med 
förställd röst med en lätt ton av förakt) "Kan det verkligen vara riktigt?" Alltså att man ifrågasätter 
och det är ju också en väldigt negativ sak för då blir vi ju lite misstänksamma mot varandra. "Jaha 
har du använt den?" (skratt) Precis som att det är något tabu, lite förbjudet. (Lärare 1) 

 
Jag tror att många tycker att det är fult att den används. Jag tror att när man har varit i kontakt med 
grundskolor och frågat om elevers betyg och sådär så är de väldigt... de vill ju inte säga om de har 
pyst någon. Jag tänker att en skola kanske ser det som ett misslyckande att man inte har hjälpt den 
här eleven tillräckligt mycket. […] Jag tror att mycket handlar om tankesättet, att man tänker att 
man har inte lyckats, man har misslyckats eller skolan har inte gjort tillräckligt. Tror jag. (Lärare 
3) 

 
Utsagorna visar att användandet av bestämmelsen går att koppla till olika typer av 
misstänksamhet och att det kan signalera om eller indikera misslyckande. Har 
bestämmelsen tillämpats har skolan enligt den sista utsagan misslyckats med att stödja 
eleven att nå kunskapskravet (vilket inte ska vara möjligt enligt bestämmelsens 
skrivelse). Skolan har misslyckats med att normalisera eleven, föra tillbaka den till den 
sociala kategorin, de som har förmågan att nå kunskapskraven med eller utan stöd. 
Genom tillämpning av bestämmelsen signaleras istället att eleven avviker och har ett 
uttalat stigma (den funktionsnedsättning eller det särskilda skäl som ligger till grund för 
tillämpning) (jmf Thornberg 2013 och Goffman 1972).  
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8 Diskussion 
Undersökningens resultat diskuteras i denna del. Specialpedagogiska implikationer, 
slutord och förslag på framtida forskning presenteras också.  
 
8.1 Resultatdiskussion 
Syftet med undersökningen var att undersöka hur undantagsbestämmelsen ter sig för 
elever med dyslexi utifrån perspektiven elev, lärare och rektor. Frågeställningarna 
berörde vilken kunskap som fanns om bestämmelsen, hur den används och vilka 
dilemman som representanter för de olika perspektiven beskrev kopplat till 
bestämmelsen vilket illustreras i figur 3. 
 

 
Figur 3. Figur som illustrerar de teman som presenteras i resultatet kopplat till respektive frågeställning 
samtidigt som undersökta perspektiv åskådliggörs. 
 
Respektive frågeställning och tillika huvudtema diskuteras i resultatdiskussionen. 
 
8.1.1 Kunskap 
Vad gäller vilken kunskap som fanns kring bestämmelsen visar resultatet att det utifrån 
alla perspektiven framträdde en bild av att kunskapen genrellt var liten. Både elever, 
lärare och rektorer kunde på olika sätt vittna om att kunskapen kring bestämmelsen 
brast eller att det var deras uppfattning. Det gick att se att det upplevdes finnas 
tolkningsutrymme och att kunskap kan påverka vem som blir initiativtagare. Huruvida 
kunskapen, som ett korrekt tillämpande av undantagsbestämmelsen kräver om 
funktionsnedsättningar, är eller kan vara tillräcklig lyftes också. Guskey och Jung 
(2009) beskriver problematik kring rättvis, korrekt och meningsfull betygsättning av 
elever med svårigheter och specifikt vad gäller elever med svårigheter som är 
inkluderade i den ordinarie undervisningssituationen vilket också är det normala för 
elever med enbart dyslexi som grund för eventuella svårigheter. Om lärare och rektorer 
inte känner till det lagskydd som elever med funktionsnedsättning ges är det svårt att se 
hur betygsättningen ska kunna ses som rättvis, korrekt och meningsfull. Detta går att 
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relatera även till andra resultat i studien som till exempel att det upplevs finnas ett 
tolkningsutrymme, felaktig tillämpning men också till dilemmat kring rättvisa och 
likvärdighet.   
 
Några utsagor går att koppla till Jacobssons (2005) beskrivning av orsaker till läs- och 
skrivsvårigheter som inte måste vara liktydigt med funktionsnedsättning. Beror läs- och 
skrivsvårigheterna på t.ex. bristfällig undervisning eller annat modersmål är svårigheten 
inte en funktionsnedsättning och då är inte undantagsbestämmelsen nödvändigtvis 
aktuell enligt skollagens skrivelse. Teman som utkristalliserades var just om det gick att 
ha tillräcklig kunskap för att kunna tillämpa undantagsbestämmelsen och om det borde 
vara betygsättande lärares ansvar att avgöra detta. Det går att dra slutsatsen att det 
kräver en viss kompetens kring svårigheters orsak för att kunna tillämpa bestämmelsen 
korrekt. I Skolinspektionens (2010) kvalitetsgranskning skrevs det fram just att 
kännedomen kring bestämmelsen varierade på skolor. Det går att se likheter mellan vad 
som skrevs fram i rapporten och denna studies resultat kring kunskap om bestämmelsen. 
Ytterligare en korrelation är att kunskapen kring att bestämmelsen kan användas på alla 
betygsnivåer är bristande, det framkom även i en utsaga i denna studie.  
 
8.1.2 Tillämpning 
Vidare går det vad gäller tillämpning att dra slutsatsen att den inte är likartad och de 
intervjuade kan uppge flera exempel på hur bestämmelsen används på ett felaktigt sätt. 
Analysen visar hur en tillämpning kan bli ett utpekande, ett stigma (jmf Goffman, 1972) 
som skiljer eleven från normen. Det framgår av Skolinspektionens (2010) 
kvalitetsgranskning att det fanns exempel på hur lärare avstått från att använda 
bestämmelsen för att eleven inte velat bli särbehandlad vilket går att relatera till 
ovanstående. Det fanns enligt rappoten en rädsla att använda bestämmelsen. 
(Skolinspektionen, 2010) Att påtala en elevs funktionsnedsättning eller särskilda skäl 
skulle kunna upplevas negativt av en elev och det skulle också kunna vara 
identitetsomskapande vilket kan vara problematiskt särskilt om bestämmelsen 
överanvänds felaktigt på ett sådant sätt som beskrivits. Det är ett sätt för skolan som 
hierarkisk expert att påtala att en elev avviker och sedan använda 
undantagsbestämmelsen för att åtgärda situationen och föra eleven åter in i den sociala 
kategorin, till det önskvärda (jmf Börjesson och Palmblad, 2003 och Thornberg, 2013).  
 
Det framgår av Skolinspektions rapport (2010) att lärarna önskade fördjupade 
diskussioner kring betygsättning och det understryktes att det är rektors ansvar att lärare 
har kunskap om undantagsbestämmelsen och kring hur den tillämpas. Det är också 
rektors ansvar att skapa förutsättningar för diskussioner kring betygsättning och 
bedömning. (Skolinspektionen, 2010) Det går att koppla till denna studies resultat på så 
sätt att det poängterades att det krävdes samverkan men också att det i någon utsaga 
framgick att det inte pratades om bestämmelsen i särskilt stor utsträckning.  
 
8.1.3 Dilemman 
Även dilemman kring dokumentation, rättvisa och likvärdighet samt kring attityder som 
gick koppla samman med undantagsbestämmelsen beskrevs. Detta stärker ytterligare 
den komplexitet som bestämmelsen kan anses vara förenad med. Majoriteten av de 
tillfrågade ser det som ett problem eller som märkligt att tillämpning inte ska 
dokumenteras och detta går att belysa ut olika perspektiv. Det uttrycktes en oro för att 
lärarens trovärdighet skulle kunna ifrågasättas om bestämmelsen tillämpades. Detta går 
att koppla samman med dilemmat kring attityder kring undantagsbestämmelsen på så 
sätt att utsagor vittnar om att det kan finnas en attityd och misstänksamhet kring 
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eventuell tillämpnings riktighet. Hade det funnits någon form av sekretessbelagt 
dokument, vilket två av de intervjuade rektorerna föreslog, hade detta gått att undvika. 
Det hade också möjliggjort att information som tidigare testat extra anpassningar eller 
särskilt stöd hade kunnat ge viktig information för hur lärare ska bemöta eleven i den 
nya studiesituationen på ett naturligt sätt. Attityder som ”Kan det verkligen stämma?” 
skulle med större transparens kunna undvikas. Guskey och Jung (2009) beskriver också 
ett dilemma som går att relatera till ovanstående. De beskriver hur det blir orättvist att 
underkänna en elev med flera svåra funktionsnedsättningar som inte har möjlight att nå 
de krav som ställs men som arbetat oerhört hårt och väl nått uppsatta individuella mål. 
Samtidigt skulle det vara opassande att att godkänna eleven om den inte nått de krav 
som ställs. I Sverige har vi besultat att enstaka kunskapskrav kan undantas om eleven på 
grund av funktionsnedsättning eller särskilt skäl inte kan uppnå det. Agerar alla lärare 
inte likadant utan underkänner elever som inte uppnått ett specifikt kunskapskrav blir 
situationen inte rättvis eller likvärdig. Mickwitz (2015) beskriver hur det skett en 
förskjutning av betygens betydelse och menar att det inte enbart är ett tecken på 
kunskap utan också ett tecken på skolkvalitet. Syftet med undantagsbestämmelsen är 
enligt Skolverket (2018) att skapa lika förutsättningar för elever som annars inte haft 
någon möjlighet att nå ett visst betyg. Mickwitz (2015) menar att betyg har en 
mångfacetterad funktion, de ska förutom att fungera som ett urvalsinstrument också 
informera, motivera men också vara ett medel för skolverksamhet. Om tillämpning av 
undantagsbestämmelsen ses i ljuset av detta går det att förstå att det kan påverka 
attityder men också tillämpning. Om betygens huvudfunktion skulle vara motivation går 
undantagsbestämmelsen konsekvenser att diskutera. Vilka signaler ger det att det går att 
undanta ett krav som ställs på alla och hur motiverar det eleven till att hitta nya 
strategier eller arbeta kompesatoriskt? Detsamma gäller om betygen ska informera. 
Informationen blir inte korrekt om enstaka kunskapskrav kan undantas om det samtidigt 
inte framgår av någon dokumentation att så är fallet. Även Bursuck, Munk och Olson 
(1999) beskriver betygens syfte och sätter detta i relation till elever med 
funktionsnedsättning specifikt. De beskriver elevernas egen syn på betygsanpassning 
och beskriver en positiv syn kring hur betygsättning som reflekterade arbetsinsats kunde 
vara bra för elevgruppen med funktionsnedsättningar. Munk och Bursuck (2001) 
beskriver också hur föräldrar till elever med inlärningssvårigheter inte ansåg att betygen 
mötte upp de syften som de ansåg att betygen skulle ha. Att beakta att 
undantagsbestämmelsen påverkar mer än enbart hur betygen fungerar som 
urvalsinstrument är således av vikt.  
 
8.1.4 Sammanfattande diskussion 
Det går att se att många av denna studies resultat knyter an till varandra. Det upplevda 
tolkningsutrymmet går exempelvis att koppla samman med felaktig tillämpning vilket 
sedan går att koppla samman med negativa attityder till bestämmelsen. På samma sätt 
kan kravet om att tillämpning inte ska synas i betygskatalogen leda till negativa attityder 
men också till att viktig kunskap gås miste om. Bristande kunskaper om bestämmelsen, 
både kring att bestämmelsen finns alls, men också kring det som faktiskt står i skollagen 
påverkar initiativtagande till en diskussion om eventuell tillämpning vilket i sin tur 
påverkar likvärdighet och rättvisa. De identifierade temana i resultatet är relaterbara på 
olika sätt. 
 
8.2 Specialpedagogiska implikationer 
De specialpedagogiska implikationer som går att skriva fram är att resultatet på 
organisationsnivå motiverar till att arbeta kunskapsutvecklande. Det ska beslutas lokalt i 
vilka fall undantagsbestämmelsen ska tillämpas (Skolverket, 2018) och utifrån denna 
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studies resultat görs inte detta fullt ut. Möjlighet att diskutera bestämmelsen bör ges för 
att ge möjlighet till problematisering och samverkan. Röster om att det inte går att ha 
tillräcklig kunskap kring vissa funktionsnedsättningar för att kunna tillämpa och röster 
om att det borde vara någon annans ansvar att avgöra om tillämpning ska ske indikerar 
ett behov av samverkan både intern och extern. Det behöver finnas dialog med 
speciallärare/specialpedagog men också med experter inom aktuellt område beroende på 
funktionsnedsättning t.ex. med skolpsykolog. Att undantagsbestämmelsen använts ska 
inte dokumenteras i betygskatalog men det är inget som hindrar att information om 
pedagogiska kartläggningar, utredningar om behov av särskilt stöd eller anpassningar 
som eleven haft överlämnas till lärare vid lärarbyte eller vid övergång mellan 
grundskola och gymnasieskola. Arbete kring välfungerande överlämningar blir i ljuset 
av studiens resultat viktigt. På individnivå behöver alla som kan vara initiativtagare till 
en diskussion också agera som det i de fall då det bedöms vara lämpligt. Barn och 
ungdomar ska inte behöva agera för att få sina rättigheter uppmärksammade, det är 
skolans ansvar.  
 
8.3 Slutord och framtida forskning  
Min allra första intervju avslutades med följande ord: 
 

Men det som du pratade om innan om NPF och kopplat till det är också jätteintressant att 
diskutera.  

Ja det är det! 

Men det är något helt annat. Ja... (skratt)  

Ja! (skratt) Det blir doktorsavhandlingen! (skratt) (Rektor 1) 
 

Fokus i den här undersökningen har varit elevgruppen med dyslexi men att exempelvis 
undersöka hur det ser ut för elever med en NPF-problematik hade också varit relevant i 
och med att det är något som många elever i dagens skola upplever. I denna grupp kan 
det finnas stor variation i hur det eventuellt begränsar och hur det eventuellt kan bli ett 
hinder att uppnå specifika kunskapskrav. Det hade också varit intressant att undersöka 
hur kunskap och tillämpning ter sig för elever med synlig funktionsnedsättning och 
jämföra hur situationen kan se ut för olika elevgruper med olika typer av dolda 
funktionsnedsättningar. Det är något som återkommit i intervjuerna just att det upplevs 
som enklare med tillämpning när det rör sig om ett synligt funktionshinder än vid ett 
dolt.  
 
Avslutningsvis belyser denna undersökning hur alla de tillfrågade representanterna, 
elev, lärare och rektor, upplever kunskap om, tillämpning av och dilemman kopplade till 
undantagsbestämmelsen. God kunskap om en rättighet som regleras i lag borde vara en 
självklarhet. Att en rättighet reglerad i lag skulle gå att koppla samman med korrekt 
tillämpning borde också vara en självklarhet. Att en rättighet reglerad i lag inte var 
förenad med flertalet dilemman vore önskvärt. Undersökningen går inte i linje med 
detta utan signalerar upplevda kunskapsluckor, problematisk eller felaktig tillämpning 
och beskrivningar av flertalet dilemman som kan kopplas till undantagsbestämmelsen. 
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III 

Bilagor 
Intervjuguide 
 
Fråga 1. Känner du till om undantagsbestämmelsen? Om ja, kan du återge din 
uppfattning av bestämmelsen? 
 
Fråga 3. Har du någon gång varit i en situation där du använt bestämmelsen/varit i 
kontakt med bestämmelsen? Berätta!  
 
Fråga 4. Har du någon gång varit i en situation där du varit i kontakt med bestämmelsen 
utifrån en läs- och skrivproblematik? 
 
Fråga 5. Vilken är din uppfattning om bestämmelsen? Berätta!  
 
Fråga 6. Vilken är din uppfattning om bestämmelsen kopplat till elever med dyslexi? 
 
Fråga 7. På vilket sätt tycker du att bestämmelsen fungerar för denna elevgrupp? 
 
Fråga 8. På vilket sätt tycker du att bestämmelsen inte är bra för denna elevgrupp? 
 
Fråga 9. Finns det något som du upplever som problematiskt med bestämmelsen kopplat 
till elever med dyslexi?  
 
Fråga 10. Hur resonerar du kring undantagsbestämmelsen i relation till begreppet 
likvärdighet och en skola för alla? 
 


