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ABSTRACT 

 
Många elever och särskilt de med någon form av funktionsnedsättning har svårt att nå målen 

framförallt i kärnämnena när de lämnar grundskolan och är därmed inte behöriga för vidare 

studier på gymnasiet. Orsakerna till detta kan både vara individ och skolrelaterade. Syftet med 

studien var att ur ett specialpedagogiskt perspektiv med en läroplansteoretisk ansats, 

undersöka vilka möjligheter elever med funktionsnedsättningar har i praktiken, att med stöd 

av undantagsbestämmelsen nå minst godkänt i grundskolans nionde år. Samt att redogöra för 

och analysera vad som kan styra och påverka betygsättning av elever med 

funktionsnedsättningar. För att få svar på syftet användes en kombination av olika metoder en 

s.k. metodtriangulering. Enkäter samt elevfallbeskrivningar inom kärnämnena skickades ut till 

pedagoger på två skolor vars rektorer tidigare intervjuats i en förstudie. Rektorerna fick sedan 

kommentera enkäternas utfall. Resultatet visade att lärarnas kunskaper om 

undantagsbestämmelsen och tolkningen kring den är varierande. Det finns yttre ramar, 

undantagsbestämmelsen, som anger vad som får styra betygsättning av elever med 

funktionsnedsättningar. Resultatet visar på att de inre ramarna, pedagogernas egen värdegrund 

och kompetens begränsar lärarna i deras möjligheter till tolkning av undantagsbestämmelsen 

vilket i sin tur påverkar processen för betygsättning. Möjligheten till att använda 

undantagsbestämmelsen nyttjas inte så som den skulle kunnas. Elever med 

funktionsnedsättningar riskerar att betygsättas godtyckligt och utan stöd av 

undantagsbestämmelsen. Därmed kan de bli utestängda från framtida möjligheter till 

utbildning.  
 

Nyckelord: undantagsbestämmelsen, funktionsnedsättning, betyg, likvärdighet, rättvisa och en 

skola för alla. 
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1.    INTRODUKTION 

 
Till grund för denna studie ligger en händelse som utspelade sig då slutbetyg i engelska skulle 

sättas på en elev i år nio. Eleven, vars funktionsnedsättning utgjorde ett hinder i skolan då det 

gällde att prestera vid provsammanhang och arbeten som sträckte sig över tid, bedömdes inte 

nå målen för engelska. Trots en omfattande tidigare utredning gjord av skolpsykolog, menade 

betygsättande lärare att det inte var någon funktionsnedsättning som hindrade eleven. Eleven 

ville inte arbeta och uppvisade kunskapsbrister. Speciallärarteamet på skolan var med vid 

samtalen kring betyg i arbetslaget. De lyfte undantagsbestämmelsen och pekade på den 

möjlighet som finns att bortse från enstaka mål. Vilda diskussioner utbröt och det blev en 

upprorisk stämning hos en del av lärarna. Fusk, orättvisa, lathet och björntjänst var några av 

de ord som framkom. Samtidigt som en önskan väcktes i arbetslaget om att få veta mer om 

tillämpning av bestämmelsen. Efter tuffa förhandlingar fick eleven slutligen betyg. 

    Av denna händelse väcktes intresset av att få veta mer om undantagsbestämmelsen och hur 

den används i skolan. Är det en bestämmelse som är så undantagen att majoriteten av skolans 

personal inte vet hur den ska praktiseras?  Som blivande specialpedagoger ser vi oss som en 

del av bedömningssystemet i skolan och vill med studien bidra med att problematiken kring 

en likvärdig betygsättning uppmärksammas. Detta genom att undersöka hur 

undantagsbestämmelsen används i praktiken.  

    I en tidsanda där huvudets förmågor skattas högre än handens, är det av stor betydelse att 

trygga elevernas möjligheter till ett rättssäkert betyg. Det gäller förstås alla elever, men 

framförallt elever som har någon form av funktionsnedsättning. Ett likvärdigt och rättssäkert 

betygsystem är en viktig del i ett demokratiskt samhälle. En skola för alla torde innefatta, 

förutom pedagogisk och social inkludering av alla elever, ett likvärdigt och rättssäkert 

betygsystem.  

    Undantagsbestämmelsen är en möjlighet för alla elever att kunna nå målen i skolan. Den 

ska underlätta vid betygsättning genom att lärare kan bortse från enstaka mål om en elevs 

svårigheter beror på ett funktionshinder av varaktigt slag (Skolverket 2001). 

 
”Alla elever har rätt att få likvärdiga förutsättningar att nå de nationella målen i skolan oberoende av kön, 

geografisk hemvist eller sociala och ekonomiska förhållanden. Emellertid visar studier att elever med en 

funktionsnedsättning kan ha svårare att nå målen än andra elever. När skolproblem uppstår läggs ofta 

problemen på individen snarare än på skolmiljön, trots att detta strider mot skolans lagstadgade skyldighet” 

(Skolinspektionen, 2009, s. 4). 

 

Skolan är inte bara en rättighet utan också en plikt. I en skola för alla finns ett dilemma, och 

det är begreppet pedagogisk differentiering. Om pedagogisk differentiering, skriver Persson 

(2001) att pedagogen skall anpassa utbildningen för alla elevers olika förutsättningar. Det kan 

gälla både arbetssätt och innehåll. Dock sätter de regelverk som finns för skolan vissa gränser 

för hur långt detta kan ske. Inom samma tidsrymd skall alla elever förväntas ha uppnått de 

mål som angetts. Efter skolplikten ska alla elever ha fått de kunskaper som krävs för att kunna 

gå på gymnasiet. 

    Lärarna ska anpassa material och arbetssätt till den nivå eleven befinner sig på. Samtidigt 

som skollagarna begränsar individualisering, eftersom de föreskrivna målen ska uppnås inom 

samma tidsrymd. Detta påverkar både lärarens och elevens självbild att aldrig räcka till. Är 

det enbart innehåll och miljö som kan läggas upp på olika vis? Kan tiden för inlärning också 

räknas som ett hinder i elevens inhämtning av kunskap? Är det en demokratisk rättighet att 

bedömas utefter samma mall under samma tidsperiod? Eller ska man kunna få bedömas 

utefter sina egna förutsättningar och förmågor? Måste man bedömas överhuvudtaget? Många 

elever författarna för denna studie möter, är ledsna över att hur de än försöker når de inte 

målen. Det är en otrolig bedrift att varje dag gå till sin arbetsplats, fastän man upplever att 
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man inte är tillräckligt bra. ”Deras ”belöning” blir att vara ”ännu inte godkänd” som 

vanligen kopplas till lägre självvärderingar, som att vara den som inte räcker till eller 

duger”(Emanuelsson, 2000, s.34). 

     I regeringens proposition (prop.1992/93:220) om en ny läroplan poängteras vikten av 

realistiska mål som ska vara möjliga för alla barn och ungdomar att uppnå. Vad menades med 

realistiska mål för alla? Var utgångspunkten en normalfördelningskurva när målen sattes? 

Detta system bygger på att alla har samma utgångsläge eller förutsättningar. Så är inte fallet 

menar Persson (2001) och därför tar inte systemet hänsyn till olikheter hos individer. Att mäta 

alla med samma måttstock är problematiskt om man eftersträvar intentionerna med en skola 

för alla. 

     Det går att inta många olika perspektiv kring betyg och bedömning. Utgångspunkten för 

studien är av vikt att redovisa, då den kan komma att påverka arbetet vad gäller tyngdpunkt 

kring analys och val av litteratur och teorier. Författarnas ställningstagande kan skildras med 

de ord Ingemar Emanuelsson uttrycker: 

”Det borde snarare vara normalt att vara godkänd, eftersom alla duger till fortsatt lärande vilket är mycket 

viktigare än vid en viss tidpunkt uppnådd nivå- konstruerad som lika för alla- i det ena eller det andra 

ämnesområdet” (Emanuelsson, 2000, s. 27). 
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2.    BAKGRUND 

 
”Ett begrepp har både idéinnehåll och ett omfång… För att kommunikationen ska fungera 

mellan forskare är det avgörande att man är överens om begreppens innebörd” (Patel & 

Davidsson, 2003, s.19-20). I följande kapitel kommer först en sammanfattning av den 

förstudie som ligger till grund för förevarande studie. Därefter definieras en rad begrepp som 

återkommer och utvecklas under arbetets gång. Rienecker & Jörgensen (2006) uttrycker att 

ofta hänger definitioner av begrepp samman med de teorier man arbetar med. 

 

 

2.1    Förstudien i en sammanfattning 

 
Det kan vara omöjligt för elever med funktionshinder att nå vissa mål. Skolverket (2001) 

skriver att tanken med undantagsbestämmelsen inte är att elever i allmänhet med bristfälliga 

kunskaper ska kunna bli godkända. Det handlar inte om ”svaga” eller ”starka” elever utan om 

ett direkt samband mellan en elevs funktionshinder och de möjligheter den har att nå de 

uppställda målen i skolan. Det kan alltså gälla både elever som når högsta betyg och elever 

som når betyget godkänd. Elever med en utvecklingsstörning omfattas inte av dessa 

bestämmelser. För dem finns en särskild skolform med egna kursplaner (ibid.). 

 
 ”Om det finns särskilda skäl får läraren vid betygsättningen 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 7 kap. 8 §). Detta gäller även för de högre betygen, VG och 

MVG (SKOLFS 2000:141). 

 

Athanasiadou & Gullnered (2010) gjorde en kvalitativ förstudie med semistrukturerande 

intervjuer (Bryman, 2002 s. 304) av två rektorer för årskurs 7-9 i olika kommuner. Syftet var 

att få fram i vilken mån det fanns kunskap hos skolledare om vilka möjligheter elever med 

funktionsnedsättningar har att med stöd av undantagsbestämmelsen nå minst godkänt i 

slutbetyg.  

    Av analysen framgår att rektorerna har kännedom om undantagsbestämmelsen och vilka 

elever den kan komma att beröra. De är även medvetna om att det är läraren som gör 

bedömningen huruvida undantagsbestämmelsen kan användas eller inte. Förstudien visar att 

arbetet med att avgöra ifall det är kunskapsbrist eller en funktionsnedsättning som hindrar 

eleven till att nå betyg, är komplext. Lärarnas kompetens om olika funktionshinder är inte 

tillräckliga för att göra en sådan bedömning. Även rektorernas kunskaper i detta är ytliga 

(Athanasiadou & Gullnered, 2010). Resultatet stämmer överens med de bedömningar som 

Skolinspektionen (2009) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (2005) gör.      

    På skola B där bestämmelsen används oftare har pedagogerna pedagogiska samtal. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2005) skriver att läraren kan ta hjälp av de specialister 

som finns att tillgå. Det behövs särskild kunskap om olika funktionsnedsättningar och hur de 

kan påverka elevens möjligheter till inlärning. Lärarna bör ha denna kompetens för att kunna 

genomföra en så bra undervisning som möjligt. 

    Det framgår även av förstudien (Athanasiadou & Gullnered, 2010) att rektorerna tror att 

lärarna inte vågar stå för ett betyg satt med stöd av undantagsbestämmelsen, av oro för att bli 

ifrågasatta. Ingen av rektorerna tror att en elev med dyslexi kan nå högre betyg än godkänt. 

Detta överensstämmer med Skolinspektionens (2009) resultat. Athanasiadou & Gullnered 

(ibid.) ser en fara för att betygen blir godtyckliga. Elever som riskerar att inte nå målen i 

grundskolan kommer inte in på gymnasiet. Författarna menar att det finns risk för segregering 
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av elever med funktionsnedsättningar. Betygsystemet är då varken rättssäkert eller 

demokratiskt. Skolinspektionen (2009) pekar på att all personal inte vet att 

undantagsbestämmelsen ska användas på alla nivåer för betyg och inte bara på betyget 

godkänt.  

    Athanasiadou & Gullnered (2010) visar i sin förstudie att skolorna använder sig av 

undantagsbestämmelsen i olika stor omfattning. Båda rektorerna efterfrågar klarare direktiv 

från staten och menar att tolkningsutrymmet gör det hela ännu mer komplicerat. Det framgår 

att skolorna inte har några fasta rutiner för att arbeta med betygsättning. Enligt Skolverket 

(2009a) har rektor ansvar för att verksamheten utövas i enlighet med vad som står i skollag, 

läroplan, skolformsförordningarna, kursplaner och betygskriterier. I förstudien (2010) har 

kommunerna enligt båda rektorerna en policy för arbetet med likvärdig bedömning av elever. 

Rektor A aldrig har hört talas om att någon lyft undantagsbestämmelsen på huvudmannivå. 

Det kan tolkas som om det även där råder okunskap om undantagsbestämmelsen 

(Athanasiadou & Gullnered, 2010). Skolinspektionen (2009) visar på att det är skillnad på vad 

som sägs och vad som görs i kommunen. ”En starkt bidragande orsak är, enligt 

Skolinspektionen, personalens bristande eller varierande kompetens kring 

funktionsnedsättningars påverkan på inlärning” (Skolinspektionen, 2009, s. 5). 

Skolinspektionen (2009) anger vidare att även personalens inställningar till inkludering 

påverkar skillnaden i vad som sägs i kommunen och vad som görs ute på skolorna.  

 

 

2.2    Kommentarer till centrala begrepp 

 
Studiens kärnbegrepp är funktionsnedsättningar och betyg. Dessa begrepp förklaras och 

utvecklas i studiens litteraturavsnitt. Enligt Strauss och Corbin är en kärnkategori det styrande 

problemet eller det styrande fokus ifrån vilket andra kategorier inordnas. Den röda tråden som 

utgör ramen för beskrivningen (Bryman, 2002). 

    Nedan följer en kort redogörelse för att fastställa definitioner av begrepp som är centrala i 

studien och som återkommande diskuteras och utvecklas i studien. Begreppen är 

undantagsbestämmelsen, likvärdighet, rättvisa, delaktighet, relationellt och kompensatoriskt 

perspektiv, formaliseringsarena och realiseringsarena samt frirum.    

    Undantagsbestämmelsen infördes i skollagen (SFS1985:1100;2000:141) för att ge 

möjligheter till alla elever att kunna nå minst godkänt i grundskolans slutbetyg. I studien 

relateras undantagsbestämmelsens användning till demokratiska perspektiv och en skola för 

alla. Det förekommer i studien att enbart bestämmelsen används dock avses 

undantagsbestämmelsen. 

    Likvärdighet och rättvisa i studien handlar om de statliga dokument som styr skolans 

uppdrag vilka blir relevanta i ett ramfaktorteoretiskt perspektiv. Enligt frirumsmodellen kan 

pedagogen utnyttja det frirum som står till förfogande. Den tanke som pedagogen har kring 

betyg, likvärdighet och rättvisa blir då intressant att studera. I studien används orden lärare 

och pedagog skiftande. Begreppen har samma betydelse för undersökningen.   

    I en skola för alla blir delaktighet ett begrepp av vikt att klargöra. Skolverket (2002) skriver 

att när det i vardagligt tal talas om full delaktighet för människor med funktionshinder 

innefattar det framförallt hur lokaler och verksamheter utformas, att information är tillgänglig 

och spörsmål som handlar om diskriminering och särbehandling samt delaktighet i samhället.  

Studiens ansats är att delaktighet inte bara innefattar social inkludering och anpassningar av 

organisation och miljö utan även innefattar möjligheter till betygsättning av alla elever. I 

skollagens portalparagraf står:  
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”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning … Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter 

samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd”(Skollagen 1 kap.2 §). 

 

Relationellt och kompensatoriskt perspektiv är två olika sätt att se på specialpedagogisk 

verksamhet menar Persson (2001).  I ett relationellt perspektiv är eleven i svårigheter och 

förändring i verksamheten kan påverka elevens förutsättningar till att uppnå krav eller mål i 

samspel med övrig pedagogisk verksamhet. Detta är ett långsiktigt arbete. Det andra 

perspektivet är ett kategoriskt perspektiv. Det är eleven som har svårigheter som skall 

åtgärdas. Lösningarna är kortsiktiga där ansvar ligger på speciallärare/specialpedagog (ibid.). 

Att använda undantagsbestämmelsen kan ses som ett försök till att inta ett relationellt 

perspektiv samtidigt som användning av bestämmelsen fordrar att pedagogen kan avgöra vad 

som är funktionsnedsättning hos eleven vilket i sin tur kan ses som ett kategoriskt perspektiv.  

   På formaliseringsarenan finns de utbildningspolitiska mål och styrdokument som ligger till 

grund för skolans arbete. Utgångspunkten i dessa är ideologiska och politiska värden som ska 

gälla för alla elever i skolan. Formaliseringsarenans mål genomförs på realiseringsarenan. Där 

ska personalen i skolan sträva efter att arbeta mot det som uttrycks i läroplaner och andra 

styrdokument (Ahlberg, 1999). Studiens teoretiska ansats är att genom ramfaktorteorin och 

Bergs (1999) frirumsmodell se hur formaliseringsarena, undantagsbestämmelsen, 

realiseringsarena, pedagoger och rektorer, samverkar vad gäller betygens utfall för elever med 

funktionsnedsättningar.  

    Ett lokalt frirum måste uppvägas mot det nationella kravet på likvärdighet och den 

enskildes rättsäkerhet skriver Riksrevisionen (2004). Vidare uttrycker de att vad skolan ska 

uppnå ska tydliggöras av staten, men bara i begränsad grad om hur det ska gå till. ”Styrningen 

av skolan kännetecknas av en inneboende spänning mellan lokal frihet och nationell 

likvärdighet” (Riksrevisionen, 2004, s.21). På realiseringsarenan har pedagogerna möjlighet 

att nyttja frirummet för att tolka undantagsbestämmelsen. 
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3.    SYFTE  

 
I flera rapporter, studier och avhandlingar diskuteras inkludering av elever i en skola för alla  

(Haug, 1998; Nilholm 2006; Persson, 2001). Brister påvisas i skolor och kommuner med 

tyngdpunkt på relationer mellan skola och hem, dåliga kunskaper om elever med 

funktionshinder och olika anpassningar. Det skrivs även om hur skolan kan organiseras för att 

alla elever ska få möjligheter att nå skolans uppställda mål (Skolverket, 2001; 2002; 

Skolinspektionen, 2009).  

    Det är dock svårt att finna några studier om vilka möjligheter elever i skolsvårigheter har 

att få betyg, trots social inkludering och anpassningar av organisation och miljö. En 

inkluderande skola för alla med möjligheter till betygsättning av alla elever.  

    Undantagsbestämmelsen är en möjlighet för elever med funktionsnedsättningar till att få 

betyg. Om och hur undantagsbestämmelsen används och tolkas av pedagoger och skolledning 

i skolan, är relevant att studera eftersom det både kan påverka den enskilde elevens självbild 

och möjligheter till fortsatta studier. För att komma in på gymnasiet krävs minst godkänt i de 

så kallade kärnämnena.  

    Syftet med studien är att, ur ett specialpedagogiskt perspektiv med en läroplansteoretisk 

ansats, undersöka vilka möjligheter elever med funktionsnedsättningar i praktiken har, att med 

stöd av undantagsbestämmelsen nå minst godkänt i grundskolans nionde år framförallt i 

kärnämnena.  Därtill redogöra för och analysera vad som kan styra och påverka betygsättning 

av elever med funktionsnedsättningar. 
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4.    LITTERATURGENOMGÅNG 
 

En studie som behandlar ämnet betyg tenderar att kunna breda ut sig i många områden. Fokus 

i denna studie är betyg och elever med funktionsnedsättningar. Den handlar om rättvisa och 

likvärdighet för alla elevers möjligheter att kunna nå minst godkänt slutbetyg i klass nio. 

     I detta kapitel studeras för studien tidigare relevanta forskningsresultat, avhandlingar och 

statliga officiella dokument om betyg. Vad som framkommer i en studie beror på vilka 

dokument som studeras och hur de tolkas. Att finna dokument som talar för ett kategoriskt 

perspektiv var svårt att finna. Än svårare var att hitta dokument som inte är statliga 

(Skolverket 2001; Skolinspektionen, 2009) och behandlar undantagsbestämmelsen. Tholin 

(2006) menar att det inte finns någon omfångsrik forskning om hur pedagoger gör 

bedömningar av kunskap i den målstyrda skolan. 

    Det finns många olika anledningar till att elever inte blir godkända i skolan. Ur en 

läroplansteoretisk ansats finns nyttan av att undersöka vilka yttre ramar som styr 

betygsättningen i skolan. I litteraturgenomgången görs även nedslag i viktiga begrepp för 

studien, som kunskap, makt, demokrati och en skola för alla, för att visa på betydelsen av dem 

i arbetet med betygsättning. 

 

 

4.1    Läroplan, kursplan och betyg 

 
I detta avsnitt lyfts de yttre ramar som styr skolans pedagoger för betygsättning av elever i 

grundskolan. 

 

 

4.1.1    Läroplan och kursplan  

 
Regeringen har iordningställt läroplanen. Det är en förordning som ska följas av dem som 

arbetar inom skolan.  I läroplanen beskrivs den värdegrund skolan vilar på samt uppdrag, mål 

och riktlinjer för arbetet. Det finns två mål i grundskolan, mål att sträva mot och mål att uppnå 

(Skolverket 2010b). 

    Tholin (2006) pekar på att det är en kort läroplan som inträder 1994. Grundskolans del 

innehåller endast 16 sidor. Samtidigt som läroplanen införs nya kursplaner för grundskolan. 

Dessa har ett betydligt större frirum för skolorna då de endast anger övergripande mål som 

eleverna bör ha uppnått vid år fem och nio. Beskrivningar för hur målen kan nås är få.  

    Kursplanerna kompletterar läroplanen med mål för undervisningen i varje ämne, vad ämnet 

har för syfte och dess uppbyggnad. Mål att sträva mot och mål att nå är de former som anges 

för kursplanerna. Mål att sträva mot handlar om riktning för undervisningen för utveckling av 

elevernas kunskaper och ligger till grund för planeringen i skolarbetet. Mål att uppnå handlar 

om vad eleven minst ska ha uppnått vid skolår fem och nio. För skolår nio ligger mål att 

uppnå som grund för att eleven får ett godkänt betyg (ibid.). 

    Alla som arbetar inom den offentliga skolan har skyldigheten att följa läroplanen. De 

värden som ligger till grund för undervisningen finns i läroplanen. Den innehåller inga tydliga 

bestämmelser om skyldigheten för likvärdighet vid betygsättning (Riksrevisionen, 2004). I en 

mål – och resultatstyrd decentraliserad utbildning ligger ansvaret för att målen nås på 

kommuner och de enskilda skolorna. Staten fastställer bara målen för utbildningen skriver  

(Ahlberg, 1999). 
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4.1.2    Betyg 

 
Enligt Nationalencyklopedin är betyg en utsaga om eller bedömning av prestationer, särskilt i 

skolan (Nationalencyklopedin 2010). Tholin (2006) menar att betygen finns till för att 

användas som urvalsinstrument, som ett medel för information till elever och föräldrar samt 

som sporre och uppmuntran för ett bra skolarbete. Samtidigt lyfter han kritiker som menar att 

betygens egentliga roll är enbart samhällelig och syftar då enbart till ett urvalsinstrument. 

”Betygen är således viktiga för den enskilda eleven, främst genom att de används för urval till 

andra utbildningsformer ”(Skolverket, 2001, s. 11).  

    I och med en ny läroplan 1994, infördes också ett nytt betygsystem. Det målrelaterade 

betygsystemet. I detta bedöms eleven i förhållande till kunskapskvaliteter som finns angivna 

som mål och kriterier. I grundskolan finns väl godkänt och mycket väl godkänt. Betygen ges i 

klass åtta och nio (Skolverket, 2009b).  

”Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i kursplanen för respektive 

ämne eller ämnesblock. Som stöd för betygsättningen finns ämnesspecifika kriterier för olika kvalitetssteg. 

Dessa betygskriterier anges i anslutning till respektive kursplan”(Utbildningsdepartementet, Lpo 94, s.16). 

 

Målens och kriteriernas formulering analyserades när de nya kursplanerna för 1994 

utarbetades. Med fokus på elever med någon form av funktionshinder. Ambitionen var att 

avstå från uttryckssätt som utestängde en del elever från möjligheterna att uppnå målen. Det 

var dock inte möjligt att undvika detta helt. Då skulle kursplanerna blivit för utjämnade och 

intetsägande (Skolverket, 2002). 1996 ändrades betygsystemet till tre steg, godkänd- väl 

godkänd och mycket väl godkänd (Tholin, 2006).  

    Det kom nya kursplaner och betygskriterier för grundskolan år 2000. Fortsättningsvis fanns 

inga riktlinjer för innehåll och arbetssätt. Det som kunde uppfattas som riktlinjer togs bort. 

Det nya var att det gavs centrala kriterier för MVG för slutet av årskurs nio. Kriterierna för 

VG måste på grund av detta ändras i en del ämnen. De hade skrivits så att det inte fanns 

möjlighet att lägga till ytterligare en nivå i betyg (Tholin, 2006). 

    Huvudprincipen för betygsättningen är att eleven skall uppfylla alla kriterier för ett betyg. 

En elev i grundskolan som inte uppfyllt alla kriterier som gäller för en viss nivå; Godkänd, 

Väl godkänd eller Mycket Väl Godkänd, har ändå en möjlighet att få något av dessa betyg. 

Det kan finnas speciella skäl till att en elev inte har möjlighet att nå vissa kriterier och läraren 

kan göra avsteg från huvudprincipen att alla kriterier skall vara uppfyllda (Skolverket, 2001). 

 

 

4.1.3    Likvärdig bedömning och betygsättning 

 

"Likvärdighet är en grundläggande princip för svenskt skolväsende, dvs. att oavsett skola skall utbildningen 

vara lika bra och lika mycket värd. En aspekt av detta är att betygen som sätts på elevernas kunskaper skall 

vara rättvisa och också jämförbara. Om vikten av att åstadkomma likvärdighet, rättvisa och jämförbarhet 

råder det stor enighet – hur man åstadkommer detta eller vad innebörden av det är, är det dock inte lika 

enkelt att bli överens om" (Skolverket, 1996, s. 34). 

 

När det debatteras om en likvärdig skola handlar debatten ofta om mångkultur, 

boendesegregering, ökade klyftor i samhället mer sällan framförs debatten med anknytning 

till elever med funktionsnedsättningar (Assarson, 2007).  

I det svenska skolsystemet är likvärdighet och rättvisa grundläggande.  Ett betyg som satts i 

en klass ska motsvara samma betyg i en annan klass. Även om ämnesinnehållet varit det 

samma ska elevernas kunskapskvaliteter vara lika om de har samma betyg. I kvalitet ska de ha 

samma värde men behöver inte vara lika till innehållet (Skolverket, 2001). ”Att eftersträva en 
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likvärdig och rättvis betygsättning är en skyldighet och en uppgift för skolan och 

skolhuvudmannen, inte minst därför att betygen har stor betydelse för den enskilde elevens 

framtid” (Skolverket,  2004, s.2). För att detta ska vara möjligt krävs professionella samtal 

lärare emellan. Ett rättviseperspektiv ska även intas för de elever som på grund av ett 

funktionshinder inte kan nå vissa mål. Det kan också innebära svårigheter att på samma 

premisser som andra elever att ägna sig åt skolarbetet. För att kunna trygga en rättvis och 

likvärdig betygsättning måste lärarna samarbeta. Det finns ingen enskild person som kan 

uttala sig om att inneha den rätta tolkningen av styrdokumenten. Det är lärarkollektivet som 

skall fastställa innebörden. Även skolor emellan bör ha detta professionella samtal. För detta 

ansvarar rektor och kommun (Skolverket, 2001; 2004).  

    Riksrevisionen (2004) visar att ansvaret för likvärdiga betyg följer ett band av länkar. Där 

det överordnade och nationella ansvaret för att betygen sätts på likvärdiga underlag innehas av 

regeringen och dess myndigheter. Huvudmannen i kommunen ansvarar för att skolorna 

använder likvärdiga grunder för bedömning. I skolan ansvarar rektor för att lärarna sätter 

betyg utifrån likvärdiga underlag. Läraren ansvarar för att eleverna bedöms på likvärdiga 

underlag. Själva myndighetsuppgiften att sätta betyg åligger på läraren. Läraren ska följa 

gällande bestämmelser i betygsättningen. 

 ”Läraren gör vid betygsättningen en värdering av elevens studieresultat, en värdering som har stor betydelse 

för elevens möjligheter att komma in på andra utbildningar och för att få arbete. Slutbetyget har med andra 

ord rättsverkningar för eleven och det finns ytterst begränsade möjligheter att ändra på ett slutbetyg. Det är 

därför viktigt att bestämmelserna om bedömning och betyg tillämpas på ett likvärdigt och rättssäkert sätt 

(Skolverket, 2009c, s. 2).   

 

 

4.1.4    Tolkning av dokument 

 
Ahlberg (1999) uttrycker att spörsmålet om en likvärdig skola är grundläggande i en 

demokratisk skola. Vidare skriver hon att stadsmakterna menar att de som är verksamma 

inom skolan ska förverkliga de nationella målen. De som har den lokala kännedomen om 

skolans förutsättningar. Vilket innebär att det är de verksamma inom skolan som ska tolka 

mål och riktlinjer. Detta medför i sig, menar Ahlberg (ibid.) att det blir en viss skillnad mellan 

olika skolor om vad det inom ramen för en likvärdig utbildning innebär.  

    Nyström (2006) uttrycker att giltigheten i en bedömning beror på den kunskapssyn som 

råder samt vad läroplanen säger och vilket syfte bedömningen har. Det råder stor osäkerhet 

vad kunskap är menar han. Pedagogerna tror att de talar om samma sak medan de i själva 

verket alla har sina egna uppfattningar om begreppet. Han menar att tolkningsproblematiken 

är underskattad. Vidare anser Nyström (ibid.) är syftet med bedömningar är att hjälpa fram 

lärande samtidigt som det kan ha andra syften som att få en enskild elev att kunna arbeta 

vidare samt att bedömningar leder likvärdighet inför elevers betygsättning. Risken är att en 

elev som mycket väl kan vara kompetent på ett område inte kan av olika skäl prestera vid en 

speciell bedömningssituation liksom en annan elev kan förefalla vara mer kompetent än den 

är. Det handlar då om en instabil och slumpmässig bedömning (ibid.). Wikström (2007) 

menar att det är svårt att tolka och formulera de kriterier som skulle utgöra en grund för att 

betygsättningen blir likvärdig. Skolverket (2001) menar att det inte går att detaljera olika 

kvalitetskriterier alltför mycket då det i så fall skulle strida mot ”principen" om det lokala 

frirummet.  

     En förutsättning för att likvärdig och rättvis betygsättning ska kunna komma till stånd är 

att lärarna har ämnesbehörighet i det han eller hon undervisar i menar Skolverket (2004). 

Vidare menar de att en orsak till att bedömning och betygsättning används fel kan vara att 

lärarna är osäkra på rollen som bedömare. I en kvalitetsgranskning som gjordes av Skolverket 

2000-2001, påpekades att betygsystemet användes olika i kommuner och skolor. Olika synsätt 
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på betyg var stora, både inom och mellan skolor. På flera skolor användes det gamla relativa 

betygsystemet med uppfattningen om att olika andelar elever ska ha olika betyg (Skolverket 

2004).  Vidare skriver de att de som är väl informerade om hur de kan utnyttja otydligheter i 

reglerna kan utnyttja dessa kunskaper till att ge orättvisa fördelar. Med syftet att eleven ska 

kunna gå vidare i sina studier. Ansvariga för detta menar att de vill elevens bästa. Skolverket 

(ibid.) ser dock inte positivt på detta då de menar att sådana tillämpningar sker på bekostnad 

av andra elever. Likvärdigheten i betygsystemet sätts på så vis ur spel. Då drabbas i 

förlängningen den enskilde eleven. Att vara elev vid betygsättning är att vara i underläge. En 

rättvis bedömning är avgörande för elevens framtid. 

 

 

4.1.5    Formativ och summativ bedömning 

 
Fortlöpande bedömningar av studieresultat kallas formativ bedömning. Vid betygsättningen, 

den summativa bedömningen, som är sammanfattande, ska all information som finns 

tillgänglig om elevens kunskaper utnyttjas och ställas i förhållande till kursplanens krav. Vid 

den summativa bedömningen är betygskriterierna ett stöd (Skolverket, 2001; Korp, 2003). Det 

är skillnad på att göra bedömningar i ett undervisande och formativt ändamål och att nyttja 

kunskapsbedömningar summativt med syftet som urval (Lundahl, 2006). 

     I svensk skola är så gott som all bedömning formativ menar Tholin (2007) och är en del av 

lärandet. Bedömningen ska inte vara en dom över eleven. Elever ska inte bedömas utan att 

kunnandet och lärandet kan utvecklas.  Vidare säger han att det är viktigt att kunna använda 

olika bedömningsformer. Detta för att ”elever finner sig olika väl tillrätta i olika 

bedömningssituationer”. Summativ bedömning görs i slutet av ett arbete för att sammanfatta, 

resultatet. Formativ bedömning ges under arbetets gång med syftet att eleven ska kunna 

förbättra och utveckla arbetet. Selghed (2006) uttrycker att ”Förr sågs kunskap som mätbara 

fakta, och hjärnan som ett lager där det fick plats mer eller mindre. Nu är kunskap en process 

och hjärnan en verkstad. Men hur betygsätter man en verkstad?” (Selghed, 2006, s.167). 

    Kunskapsnivåer som är kriterierelaterade bestäms som absoluta i alla skolämnen. 

Etappmålen bestäms lika för alla elever och ska nås inom samma tid, under nio år i 

grundskolan. Tillgänglig forskning visar dock att barn och ungdomar lär olika mycket under 

en och samma tid, trots att de är lika gamla och finns i samma miljö för undervisning 

(Emanuelsson, 2002). Kroksmark (2002) uttrycker att de flesta föräldrar med flera barn och 

även pedagoger vet att det som ett barn kan lära sig på 2000 timmar kan ett annat barn behöva 

3000 timmar för att lära sig. 

 
”Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn 

skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför 

kan undervisningen aldrig utformas lika för alla”(Utbildningsdepartementet, Lpo 94, s. 4). 

 

 

4.1.6    Makt och betyg i skolan 

 
I själva bedömningsakten ligger makt. Makt över individens framtid, identitet och självkänsla. 

Makten ligger också i vilka synsätt som skall råda i samhället. Rättvisa och rättsäkerhet är 

fullt eftersträvansvärt, men är svårt att uppnå menar Korp (2003). Persson (2001) lyfter fram 

de maktförhållanden som finns inom en institution, den officiella och den tillämpade. Det är 
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viktigt att man förstår de inre maktstrider som pågår på en skola. Lärarna har i uppdrag att 

följa läroplaner och nationella mål samtidigt arbetar de på en arbetsplats där det finns 

traditioner, normer, allianser och maktspel som de har att förhålla sig till.  

    Skolverket (2001; 2009c) menar att det är svårt att sätta betyg. Läraren är ålagd av staten att 

sätta betyg på den elev som ingår i undervisningsgruppen. Läraren har i och med det makt. 

Betygen kan inte överklagas. På samma gång är läraren skyldig att använda sin makt 

professionellt och med gott omdöme. Läroplanen betonar lärarens skyldighet att tydligt 

förklara på vilken grund bedömningen görs. Det finns alltid risk för att i en ojämnt fördelad 

maktsituation, att den som bedöms kan uppleva sig som kränkt. I bestämmelserna klargörs att 

det är läraren som har ansvaret att sätta betyg. Tholin (2006) menar att pedagogerna har den 

absoluta makten vid betygsättning, trots statliga lagar och styrdokument. Även om läraren 

tydligt gått emot de regler och rekommendationer är det satta betyget det som gäller. 

Pedagogen ensam avgör och bestämmer vad som ska tas med vid betygsättningen. Dessa 

faktorer behöver inte redovisas. Pedagogerna har en maktställning som är oöverträffad. Flera 

pedagoger har aldrig i grunden ändrat inställning till att fritt, utan insyn av någon annan göra 

bedömningar utan att redovisa dem.     

 

 

4.1.7    Disharmoni i uppdraget att sätta betyg 
 

Under mer än 110 år har svenska skolan bara haft tre betygssystem, men desto fler läroplaner. 

Dessa tre betygsystem har mycket troligt satt starka spår i hur vi tänker och talar om betyg. 

Skiftet från ett betygsystem till ett annat blir verklighet genom flera olika deltagare. Bland 

andra lärare, föräldrar, elever och politiker. Dessa aktörer tar med sig vissa delar av det 

tidigare systemet in i det nya. Genom att beskåda betygsystemet som en frusen ideologi, intas 

ett perspektiv som blir tänkvärt menar Tholin (2006). Selghed (2006) menar att förändringar i 

attityd tar tid. Även förändringar vad gäller synen på kunskap. Vidare skriver Selghed (ibid.) 

att det var flera av pedagogerna som bara omvandlade de gamla sifferbetygen.  

    Kroksmark (2002) menar att målen i skolan kan vara formulerade så att det är omöjliga att 

förstå därför är det svårt att överföra dem till praktiken. För betygsättningen kan denna 

omständighet få stora konsekvenser.  

    Selghed (2006) menar att systemet i sig är motsägelsefullt och svårt att förstå, därför 

fungerar det inte. Vidare hävdar han att det perspektiv som forskare och staten intar vad gäller 

kunskap inte genomsyrats ner till dem som arbetar i praktiken. Ahlberg (1999) pekar på att 

motsättningar mellan formaliseringsarenan och realiseringsarenan finns på alla nivåer där 

styrdokumenten för skolan ska genomföras. Emanuelsson, Persson och Rosenquist (2001) 

skriver att formuleringsplanets intentioner stämmer överens med det relationella perspektivet 

medan realiseringsplanet domineras av det kategoriska synsättet. Denna disharmoni, får               

konsekvenser för vad eleverna verkligen lär sig och hur de mår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

    Berg (1999) menar att staten resultat- och målstyr skolan medan likvärdigheten i skolan har 

blivit ett kommunalt uppdrag. Detta kan innebära att en kommuns tolkning av likvärdighet 

motsvarar ett jämlikhetsideal medan en annan kommun tolkar det som ”lika möjligheter”. Det 

finns skillnader mellan olika kommuner i landet vad gäller måluppfyllelse skriver 

Utbildningsdepartementet (2001). Vidare menar de att en del kommuner har skolor där så gott 

som alla elever når målen, medan andra skolor har en fjärdedel av eleverna som inte når 

målen. Målformuleringen i sig är statisk och tar inte hänsyn till att elever är olika. En annan 

förklaring är att de som ska genomföra målen måste ha kunskap om dem. Mål att sträva mot, 

mål att uppnå och betygskriterierna förvirrar pedagogerna när de ska planera och bedöma. 

Risk för att mål att uppnå i kursplanerna blir den faktiska måttstocken vid bedömning.    
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Riksrevisionen (2004) är kritisk när det gäller likvärdig betygsättning i grundskolan. För att 

det ska bli likvärdigt krävs att lärarna har kunskaper om kriterier och hur nationella mål ska 

tolkas. För att det ska vara möjligt behöver de stöd och utbildning. Då detta uteblev när det 

nya betygsystemet infördes är det stor risk för att betygsättning och undervisning i Sverige 

inte är likvärdig. De hävdar vidare att ansvariga för detta är Skolverket, Myndigheten för 

skolutveckling och Utbildningsdepartementet.  

    Emanuelsson (2002) hävdar att ett krav finns att alla elever ska delta i en verksamhet som 

ibland tvingas bedöma en del av eleverna som icke godkända. Vidare menar han att det inte är 

elevens kunskaper som bedöms utan förutsättningarna för eleven, ofta tidigt i skolåren. In 

absurdum menar Emanuelsson (ibid.) är de fina ord som ”anpassning till deras 

förutsättningar” och liknande värderingar som skolan skall präglas av, inte gäller vid 

bedömning. Orden döljer snarare den utslagning av elever som sker. Ur ett elit- och 

urvalsperspektiv kan elever avskiljas som ” icke godkända” då de är ur det perspektivet kan 

ses som ett hot mot kunskapsstandarden i samhället 

    Selghed (2006) menar att ”Eftersom likvärdighetsprincipen inte fungerar är det ytterst en 

fråga om rättssäkerhet för eleverna” (Selghed, 2006,  s.167).  Vidare säger han att ingen kan 

sätta betyg efter statens uppdrag. Inte ens den mest kompetente pedagog som kan se skillnad 

på sifferbetyg och målrelaterade betyg. För det finns inga exakt formulerade kriterier för att 

eleven ska ha uppnått målen enligt de dokument som styr skolan. Med en kvalitativ syn på 

kunskaper ska det heller inte finnas, men det blir problem när elevers kunskaper ska jämföras. 

Den forskning som finns tillgänglig om elevers lärande visar att alla inte lär sig lika mycket 

för att de är lika gamla och befinner sig i samma undervisningsmiljö skriver Emanuelsson 

(2000). Vidare uttrycker han att lärandet är en process som ser olika ut beroende på många 

olika förutsättningar. Detta innebär att premissen att alla elever kan lära sig samma saker och 

lika mycket under en viss tid inte finns. Möjligheterna till att nå de uppställda mål och 

kriterier för betyget godkänt finns alltså inte för alla.  

    Det har inte hänt så mycket i svensk skolhistoria som mellan 1989 och framåt, menar 

Tholin (2006). Skolan kommunaliserades, skälet till detta var att målstyrningen av skolan 

fordrade att ansvaret måste ligga på kommunen. De lärare som arbetat i en starkt centralstyrd 

skola fick som uppgift att realisera en reform där styrningen skulle vara lokal. 

Skolöverstyrelsen lades ner och Skolverket inrättas. Det sparades i den kommunala ekonomin 

under början av 90-talet. Detta drabbade även skolan. Persson (2007) anser att det är det 

grymmaste betygsystem vi någonsin haft. Jacobson (2002) menar att det är svårt att sätta 

rättvisa betyg, eftersom betygskriterierna alltid tolkas blir de alltid subjektiva. 

 

 

4.2    Undantagsbestämmelsen 

 
Detta avsnitt fokuserar på undantagsbestämmelsen. Undantagsbestämmelsen ger upphov till 

tolkningsmöjligheter. Därför kan det vara av intresse att ta ut bestämmelsens nyckelord och se 

på de förklaringar som ges av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Nyckelorden för bestämmelsen är markerade av författarna.  

 

 

4.2.1    Undantagsbestämmelsen – en möjlighet 
 

”Om det finns särskilda skäl får läraren vid betygsättningen 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, 7 kap. 8 §) Detta gäller även för de högre betygen, VG och 

MVG (SKOLFS 2000:141). 
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Undantagsbestämmelsen kom till som en möjlighet för att alla elever ska bli godkända i 

grundskolan för att kunna studera vidare. Det är den betygsättande läraren som avgör när 

denna undantagsbestämmelse kan användas. Skolan avgör också lokalt hur ”enstaka mål” ska 

tolkas. I undantagsbestämmelsen inbegrips inte elever med sociala svårigheter som t.ex. kan 

orsakas av trasiga familjeförhållanden. Elever som kommer från ett annat land inbegrips inte 

heller av bestämmelsen. Dock ska dessa elever få stöd och hjälp (Skolverket, 2010a).  

    För att kunna använda bestämmelsen krävs mycket god professionell kunnighet av läraren 

att kunna bedöma elever huruvida de är fall för undantagsbestämmelsen eller inte. Detta 

innebär också att kunna fråga en expert om eleven inte når målen på grund av kunskapsbrister 

eller om det är funktionshinder som påverkar måluppfyllelsen. Det är i dessa fall extra viktigt 

för eleven att läraren gör en helhetsbedömning av eleven. Den som avgör om elevens 

funktionsnedsättning gör det omöjligt att nå vissa mål är läraren. Läraren kan rådgöra med 

experter som specialpedagoger, psykologer och läkare. Eleven behöver dock ingen diagnos 

för att bestämmelsen ska kunna användas (Skolverket, 2001).  
    Endast de mål eller betygskriterier som eleven på grund av sitt funktionshinder har svårt att 

nå innefattas av undantagsbestämmelsen. Vad som menas med enstaka går inte att fastställa 

utan det är den lokala skolan som känner eleven, ämnet och de förutsättningar som finns för 

att eleven ska kunna nå målen som avgör vad ”enstaka” innebär. Det är bara få nationella mål 

som inte kan nås för att en elev har funktionshinder (ibid.). Fastän undantagsbestämmelsen 

finns som en möjlighet att bortse från enstaka mål kan dock funktionshindret medföra att 

eleven inte kan få betyg i en del ämnen. Då ska skriftliga omdömen ges istället (Skolverket, 

2010b).    

”Läs- och skrivsvårigheter kan få följdverkningar för elevens studier i allmänhet. Inte minst ligger läsning till 

grund för en stor del av lärandet. Mål eller betygskriterier som ställer krav på förmågan att läsa och skriva 

kan då vara exempel på sådant som läraren kan bortse från vid betygsättningen” (Skolverket, 2010a).   

 

 

 

4.2.2 Kunskapsbrist eller funktionsnedsättning 

 
Skolverket (2001) skriver att med särskilda skäl menas funktionshinder eller andra likartade 

individuella omständigheter som inte är tillfälliga. Det finns inga uppenbara förklaringar för 

vad som menas med funktionshinder. Det kan i en del fall vara lätt att urskilja. Det kan röra 

sig om synskador eller rörelsehinder. I andra fall kan det vara svårare som vid läs- och 

skrivsvårigheter och dyskalkyli. En del funktionsnedsättningar är speciella för en enskild elev 

och innefattas inte i något begrepp som är etablerat. Funktionshindret kan vara helt unikt för 

eleven.  

 
"Kännedomen om undantagsbestämmelsen vid bedömning och betygsättning måste också öka. 

Skolinspektionen vill betona betydelsen av att huvudmännen och skolorna ser till att alla lärare som 

undervisar elever med varaktig funktionsnedsättning har kännedom om undantagsbestämmelsen vid 

bedömning och betygsättning och har diskuterat hur och när bestämmelsen ska tillämpas"(Skolinspektionen, 

2009, s. 15).  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2005) skriver att läraren avgör själv ifall en elev ska 

omfattas av undantagsbestämmelsen när betyg sätts. Däremot finns det inte fastlagt 

någonstans att det ska vara flera lärare som tillsammans gör bedömningen. Någon lista över 

vilka funktionshinder som kan vara aktuella eller i vilka sammanhang bestämmelsen kan gälla 

finns inte. Det är de som verkligen känner eleven som måste göra bedömningen och hur 

funktionsnedsättningen blir ett hinder för eleven att nå målen. Vidare skriver de att läraren 
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kan ta hjälp av de specialister som finns att tillgå t.ex. specialpedagoger, psykologer och 

läkare. Eleven behöver dock inte ha någon diagnos fastställd.  

 
"Med funktionshinder avses en varaktig begränsning av en individs fysiska eller psykiska funktionsförmåga 

på grund av sjukdom eller skada. Funktionshinder kan delas in i fysiska funktionshinder och medicinskt, 

psykiskt eller neurologiskt betingade funktionsnedsättningar samt utvecklingsstörning. Funktionshinder kan 

vara diagnostiserade eller icke diagnostiserade. Exempel på funktionshinder kan vara blindhet/synskada, 

talskada/språkstörning, ADHD/DAMP, autism och dyslexi"(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2005, sid. 

10). 

 

Skolinspektionen (2009) uttrycker att det framkommer vid ett flertal tillfällen att det är 

skillnad mellan vad kommunerna och skolorna säger och vad de faktiskt gör i verkligheten. 

Vidare skriver de att en stark orsak till detta kan vara pedagogernas brist på kompetens kring 

olika funktionsnedsättningar och hur det kan påverka inlärningen. Det kan även vara 

pedagogernas syn på inkludering. Skolinspektionen menar vidare att skolorna bör granska 

organisationen och arbeta för ett synsätt där hänsyn tas och lärandemiljön anpassas efter 

elevernas olika villkor. 

   Skolinspektionen (2009) skriver att pedagogernas kunskaper om olika 

funktionsnedsättningar och hur de kan komma att påverka kunskapsinhämtningen är 

skiftande. Många pedagoger i rapporten uttrycker att det inte är lätt att veta om svårigheterna 

en elev har i ett visst ämne kommer an på funktionsnedsättningen eller om det beror på annat. 

Pedagogerna själva menar att de har låg kompetens vad gäller funktionsnedsättningar och 

inlärning. De vill ha mer kompetensutveckling i detta och gynna en utbildning som är 

likvärdig.   
 

4.2.3 Möjligheter till betyg 

 
Det framgår inte i betygsdokumentet om undantagsbestämmelsen har använts vid 

betygsättningen. I samråd med elev och föräldrar kan dock mottagande skolor informeras om 

elevens behov av stöd (Skolverket, 2010a). Bestämmelserna ska inte användas för att ge 

betyget godkänt till elever med bristfälliga kunskaper i allmänhet i ett ämne. Det rör sig om 

ett direkt samband mellan möjligheten att nå betygskriterier som är uppställda för ett visst 

betyg och ett funktionshinder. Det handlar således inte om "svaga" eller "starka" elever. Det 

kan handla om elever med högsta betyg och elever som i huvudsak når godkänt. Det är 

angeläget att skilja på kunskaper och de möjligheter som ges att kunna redovisa dem i detta 

sammanhang, genom olika redovisningsmöjligheter som muntlig framställning, drama och 

bilder. Till elever som behöver alternativa möjligheter för att lära är skolan skyldig att under 

hela skoltiden erbjuda detta (ibid.).  

När en elev fått mer än godkänt i ett ämne händer det att stödet tas bort. Anledningen till det 

är att eleven inte anses ha behov av stödet mer. Detta kan innebära att eleven inte ens når 

målen för godkänt (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2005). Vidare förtydligas att 

undantagsbestämmelsen också innefattar betygen väl godkänd respektive mycket väl 

godkänd. Skolan är skyldig att finna och använda sig av alternativa möjligheter för att främja 

elevens lärande. Genom att utnyttja hjälpmedel såsom ordbehandlare, talsyntes, digital talbok 

med mera. När elevens kunskaper sedan bedöms måste hjälpmedlen kunna användas (ibid.). 

Personalen som arbetar inom skolan har i olika utsträckning vetskap om 

undantagsbestämmelsen. Det råder även osäkerhet kring tillämpningen av bestämmelsen. All 

personal vet inte att den ska användas på alla nivåer för betyg och inte bara på betyget 

godkänt. För elever med funktionsnedsättningar saknas det en samlad uppföljning och 
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utvärdering av insatser och resultat. Skälet till detta är att kommuner och skolor strävar efter 

att inte vissa elevgrupper ska särskiljas (Skolinspektionen, 2009). 

     Specialpedagogiska skolmyndigheten (2010) uttrycker att idag saknas till stora delar i 

skolan kunskap om betydelsen av tillgänglighet för elever med funktionsnedsättningar, vilket 

är ett fundamentalt villkor för lärande, kunskapsutveckling och bedömningssituationer. Detta 

bör hela lärarkollektivet förstå. De lärargrupper som kommer att sätta betyg för första gången, 

i de tidigare årskurserna bör ha kunskap om undantagsbestämmelser och den problematik som 

tolkningar av bestämmelsen kan ge upphov till. Vidare föreslår Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (ibid.) att de tillsammans med Skolverket ska ta fram allmänna råd med 

fokus på tillgänglighet och de undantagsbestämmelser som hänger samman med 

betygsättning. 

 

4.3    Handikapp och funktionshinder 

Funktionshindrade människor har ofta under lång tid varit både uteslutna och missgynnade 

från stora delar i vårt samhälle. Sveriges handikappolitik har sedan 80-talet gradvis gått från 

ett patient-, omvårdnads- och institutionstänkande till dagens perspektiv där både demokrati 

och mänskliga rättigheter bildar grunden. Det är Skolverket som har det samlade ansvaret för 

handikappfrågorna och dess mål tillsammans med handikapporganisationerna (Skolverket, 

2002).   

    Utredningen Lindqvists nia - nio vägar att utveckla bemötandet av personer med 

funktionshinder (SOU 1999:21) menar att det råder stor skillnad mellan visionen och den 

verklighet som är rådande vad gäller Sveriges handikappolitik. Dessa värderingar förefaller 

inte att nå fram till verkligheten där besluten ska fattas som rör människor med 

funktionshinder. Skolan är enligt utredaren ett av de påtagligaste ställena där denna skillnad 

märks mycket tydligt. Skolan måste uppfylla utbildningskraven för de med funktionshinder 

annars får det betydande konsekvenser för deras chanser till arbete och en likvärdig 

ekonomisk utveckling som andra invånare i samhället erbjuds. Orsaken till att skolan valdes 

som ett exempel när det gäller de handikappolitiska målen var att skolan har en central roll 

när det gäller begreppen jämlikhet, levnadsvillkor samt delaktighet ute i samhället samt deras 

chanser till utbildning, arbete, meningsfulla fritidsaktiviteter och eget boende. För att kunna 

nå fram till dessa mål är samhällets bemötande och tillgänglighet vägar dit (Skolverket, 2002).  

    Handikapp och funktionshinder används många gånger som liktydiga begrepp, men 

handikapp är mötet mellan funktionsnedsättningen och miljön hos individen. 

Handikappdefinitionen som Sveriges handikappolitik grundar sig på är den som 

Världshälsoorganisationen (WHO) tagit fram. WHO menar att ett funktionshinder är 

begränsningen eller hindret som gör att en person till följd av en skada ej kan genomföra en 

aktivitet på ett sätt som kan anses vara normalt. Själva funktionshindret i sig är inget 

handikapp men om individen befinner sig i en försvårande miljö kan det bli ett hinder. 

Handikapp är en benämning för de följder som uppkommer i samband med ett 

funktionshinder. Handikapp är alltid föränderligt och uppkommer först i samverkan mellan 

individen och miljön. Alltså kan en människa vara handikappad i en viss situation eller miljö 

men inte i andra situationer (Skolverket 2002). Enligt statistiska centralbyrån 2003 har en 

femtedel av Sveriges befolkning någon form av funktionshinder (Skolverket, 2006).  

    På senare år har människor som behöver särskilt stöd fått stärkta rättigheter i Europa. 

Samtidigt innebär det att en definition om vad som menas med detta krävs för att kunna 

fastställa vilka regler som kan komma att gälla. I förlängningen kan det innebära 

kategorisering av människor utifrån deras brister (Assarson, 2007). 

    Enligt FN-konventionen omfattar personer med en funktionsnedsättning personer som har 

varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar och dessa 

http://www.skolin/
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tillsammans med olika hinder i samhället kan då förhindra dem från att på lika villkor vara 

närvarande som alla andra. Denna nya konvention är en fortsättning på FN:s arbete för att få 

till stånd världsomfattande regler om funktionshindrade personers rätt till delaktighet och 

jämlikhet. I Sverige har dessa regler haft en betydande roll inom handikappolitiken              

(FN-konventionen Ds 2008:23).  

    I den nya konventionen har både Sveriges regering och handikappsrörelsen varit aktiva. 

Denna skrivelse har till syfte att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning 

d.v.s. personer med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter som alla andra, bli 

behandlade som alla andra, ha samma möjligheter som alla andra, kunna verka över sina egna 

liv samt kunna delta i samhället som alla andra (FN-konventionen Ds 2008:23).  

    Sommaren 1994 samlades 92 regeringar och 25 internationella organisationer i Salamanca i 

Spanien på en världskonferens som handlade om undervisning för alla oavsett olikheter dem 

emellan. Konferensens deltagare tillkännagav bl.a. varje barns rättigheter till undervisning och 

varje barns särskilda och unika egenskaper, intressen och behov av inlärning. Vidare uttryckte 

de sin önskan om att elever med behov av särskilt stöd skall kunna få sina behov 

tillgodosedda i den vanliga skolan med rätt utformad pedagogik. Uppmaningar till de 

deltagande ländernas regeringar gjordes för att främja åtgärder till förbättringar av landets 

skolor så att undervisningen kommer att innefatta alla barn oavsett funktionsnedsättningar 

eller inte. Konferensens deltagare ville dessutom att lärarutbildningen bättre verkade för att de 

blivande studenterna skulle ha mera kunskaper om olika barns inlärningsbehov för att på så 

sätt passa in i det nya utbildningssystemet (Salamancadeklarationen 2/2006). 

 

4.4    Demokrati, kunskapssyn och makt 

 
Skolverket (2006) skriver att tillgänglighet enligt FN:s standardregler innebär för människan i 

samhället möjligheter till tillgång till den yttre miljön, till information och kommunikation. 

Vissa gruppers möjligheter till delaktighet i samhället begränsas i hög grad i realiteten. De 

grupper som benämns är; etnicitet, ålder, människor med funktionshinder och 

socialgrupptillhörighet. Demokratin bygger dock på att medborgarna tar ansvar för sig själv 

och andra. Det är målet med själva demokratin. 

    I skolan och i undervisningssammanhang har kunskapen setts som ganska självklar under 

lång tid. Länge härskade uppfattningen om att vägen till kunskap utgjordes av en invärtes 

återspegling. Vi skulle fundera och filosofera och då upptäcka vad som är sant. Vägledande 

skulle vårt eget förstånd vara (Sundgren, 1996).  

    Nya upptäckter och tolkningar gjordes och gamla lades åt sidan och under lång tid 

utvecklades så småningom kunskapsbegreppet (Lönning-Strömnes, 1995).  

     I vårt nutida samhälle har detta ersatts av att tolkningen av kunskap intas genom att iaktta 

den yttre omgivningen. Undervisningens strukturella grund har alltjämt varit att eleverna får 

sin kunskap genom att lyssna på läraren, anteckna det som sägs, läsa faktaböckerna inom 

ämnet och sedan kunna återge fakta. Detta sätt att se på kunskap kommer från uppfattningen 

om att kunskap är något oföränderligt, en gång för alla givet. Kunskapen ryms i några pärmar 

böcker. Denna kunskapssyn har haft ett klart övertag i både massmedia och i skolan ex vis i 

frågeprogram där vi värderar en person som kan relatera till fakta som kunnigast. Liknande 

synsätt återspeglas i skolans värld (Sundgren, 1996).  

    Pedagogisk forskning har visat på att en människas föreställning inte nämnvärt förändras 

genom undervisning, studier eller prov. För att en förändring skall ske krävs både förståelse, 

insikt och motivation. Den måste komma inifrån människan och inte utifrån (Sundgren 1996).  



21 

 

    Den av staten utsedda arbetsgrupp som jobbade fram Lpo 94 resonerade i sitt övervägande 

”skola för bildning” både konceptet bildning, kunskap och lärande. Därifrån härstammar 

föreställningen om att kunskap ska tillhandahålla fakta, förståelse men också färdighet och 

förtrogenhet. Dessa fyra ord står för att försöka utöka synen på kunskap, gå ifrån 

”pluggskolan” till annat där insikt, omdöme, kompetens och ren förmåga bör värdesättas både 

i och utanför skollivet. Det kanske är den ändrade kunskapsförståelsen och den växande 

inblicken om drivkraftens och de vanliga föreställningarnas motsvarighet till lärandet som 

möjliggör att omformulera kunskaps och demokratifrågan på ett nytt sätt. En demokratisk 

skola blir i och med det en oumbärlig grund för en klarsynt skola (Sundgren 1996). ”Den 

enskilde elevens kunskapsprocess är det som skall stå i centrum för undervisningen i en 

demokratisk skola” (Sundgren, 1996, sid 19). 

    Liljequist (1999) menar att i kunskapssamhället tycks kompetens vara det magiska ord som 

kan öppna framgångens dörrar. De som förlorar i ett sådant samhälle och blir maktlösa är de 

som inte lyckas i konkurrensen. Makten ges åt de välutbildade och besuttna genom strukturer 

som är ekonomiska, sociala och kulturella i samhället. 

 

 

 

4.5    En skola för alla 

 
Salamancadeklarationen anger en rad skäl för en skola för alla. Det har; ett pedagogiskt 

berättigande, ett socialt berättigande och ett ekonomiskt berättigande. Ahlberg (1999) 

uttrycker att begreppet en skola för alla tolkas olika beroende på hur värdegrunden och 

sammanhanget hos de som reflekterar över begreppet befinner sig i. Helldin (2003) intar 

ytterligare en dimension till en skola för alla - en demokratisk skola för alla. Han menar att de 

individer som är i störst behov av ett samhälle där gemenskapen framhävs klarar sig sämst i 

ett individualistiskt samhälle. 

     Undantagsbestämmelsen i praktiken grundar sig på elevers möjligheter i en skola för alla. 

Avsnittet har intentionen att fungera som en beskrivning av en skola för alla ur ett historiskt 

perspektiv, nuläge samt en skola för alla ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Bakgrunden till 

en skola för alla är intressant att återspegla, med reflektionen om hur långt vi har kommit i 

dag och vart skolan är på väg.  

 

 

4.5.1    Ett historiskt perspektiv på en skola för alla 

 
Skolverket (2005a) beskriver framväxten av en skola för alla med hjälp av tre parallella spår 

som symboliserar särskiljandet av elever. På huvudspåret färdas de elever som tillägnar sig de 

kunskaper som finns föreskrivna i normalplaner inom föreskriven tid. Parallellt med detta spår 

löper ett annat. Där färdas de elever som av en eller annan anledning behöver mer tid för sitt 

lärande eller som har andra svårigheter med skolan. De som färdas på dessa båda spår har 

samma resväg och stationer att passera längs vägen, även om de som färdas på parallellspåret 

oftast inte kommer lika långt. Vid sidan av dessa båda spår löper ett tredje spår. På detta spår 

färdas elever med olika slag av funktionshinder. 

    Vid sekelskiftet bestod skolan av ett huvudspår som utgjordes av folkskolan. Plan, tid och 

organisation var bestämda och kunskaper inhämtades enligt dessa. Spåret var en plikt för 

flertalet elever i skolpliktig ålder. Vid sidan av huvudspåret fanns ett sidospår. Där gick de 

elever som inte uppnått huvudmålen för huvudspåret. “Kvarsittning”, “hjälpklass”, 
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“specialklass”, “enskild undervisning” var namn som visade på ett kompensatoriskt 

perspektiv. Även sidospåret var en plikt för eleven i skolpliktig ålder. De elever som fanns på 

det tredje spåret hade olika funktionshinder. Här skedde undervisningen vid inrättningar. 

Många gånger långt ifrån sina familjer. Dessa skolformer följde också andra skolplaner som 

skiljde sig från de planer som den övriga skolan hade. En del av barnen hade skolplikt. Dock 

fanns elever som t.ex. gravt rörelsehindrade som inte hade skolplikt. I folkskolan ökade 

antalet särskilda undervisningsgrupper. Individens läggning beskrevs i termer av avvikelser 

och diagnoser. Segregerande lösningar rekommenderades för att komma till rätta med 

svårigheterna (Skolverket 2005a).   

    Skolverket (2005a) skriver vidare att grunden för dagens skolsystem läggs 1948. Då 

föreslogs att folkskolan och realskolan skulle gå ihop. Det skulle bli en nioårig enhetsskola för 

alla. Enligt förslagen skulle skolan vara heterogen. Genom individualisering av 

undervisningen skulle elever som var i behov av stöd, stödjas inom klassens ram eller i 

anslutning till klassen. Alla barn innefattades dock inte i den nya riktningen. En utökning av 

specialklasser skulle fortstätta. För barn med utvecklingsstörning utan tilläggshandikapp 

införs skolplikt 1955. 1960 inkluderas även barn med CP- skada i skolplikten. 1962 införs 

grundskolan. Då får även barn med svåra rörelsehinder skolplikt. 1968, införs till slut 

skolplikt för samtliga barn med utvecklingsstörning (Skolverket 2005a). 

   Skolverket (2005a) uttrycker att i Lgr 62 stod att eleven ska stå i centrum och läraren ska 

bilda sig en uppfattning om eleven som bygger på en allsidig bedömning. Läraren ska 

individualisera undervisningen efter elevens förutsättningar. Det var en ny syn på lärande. I 

verkligheten var det inte fråga om någon helt organisatoriskt odifferentierad skola menar 

Skolverket (ibid.). Läroplanen visade på flera olika klasser inom skolverksamheten. Det var 

observationsklass, hörselklass, synklass, läsklass, frilufts- och hälsoklass och CP-klass. Med 

samtycke från Skolöverstyrelsen kunde olika typer av hjälpklasser bildas. Det fanns även 

andra former av hjälpundervisning som fick anvisningar från läroplanen. Det var exempelvis 

läsklinik och talklinik. Dit gick elever som tillhörde en vanlig klass, men var i behov av stöd 

under kortare perioder.  

    Skolverket (2005a.) beskriver att i Lgr 69 rekommenderades att integrationen av elever 

med olika former av funktionshinder borde öka i den vanliga skolan. Så långt det går ska 

funktionshindrade elever gå i vanliga klasser. Nu uttrycktes också att det kunde vara 

skolmiljön som gjorde det svårt för eleven i skolan.     

    I Lgr 80 står att arbetssätt i skolan ska anpassas efter varje enskild elevs villkor. För elever i 

behov av särskilt stöd ska integrering eftersträvas. Denna nya inställning till hur skolan ska 

bemöta elever med särskilda behov och ett nytt stadsbidragssystem för samordnad 

specialundervisning minskade antalet specialklasser. Eftersom allt fler elever med 

funktionshinder undervisas i en vanlig skola måste även samhällets insatser med mål för 

normalisering för människor med funktionshinder ses över. En utredning, 

Integrationsutredningen, tillsätts. Den lägger grunden till skolans fortsatta integration av 

elever med funktionshinder. Visionen om en skola för alla kommer ett steg närmre målet 

(Skolverket 2005a). 

    1995 införs Lpo94 som är gemensam för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet. Året innan hade en ny läroplan för de frivilliga skolformerna 

gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, gymnasiesärskolan och vuxenutbildning för 

utvecklingsstörda introducerats. Det nya var att för alla skolformer inom det offentliga 

skolväsendet var läroplanerna gemensamma. Särskolan, specialskolan och gymnasiesärskolan 

omfattades i samma läroplan som övriga skolor. Ett inkluderande perspektiv grundas för 

första gången i det dokument som ger direktiv för skolans utförande (Skolverket 2005a). 
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4.5.2    En skola för alla idag 

 
Värdegrunden i Lpo 94 är gemensam för alla skolformer: 

”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att 

skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevers olika förutsättningar och behov. Det finns 

också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” 

(Utbildningsdepartementet, Lpo, 2001, s.4). 

 

Både i läroplanen och i skollagen uttrycks de grundläggande värdena för skolan. Skolan ska 

enligt läroplanerna stödja förståelsen och förmågan till empati för andra människor. Skolan 

har ett demokratiskt uppdrag som bl.a. innebär att alla elever ska utveckla en förståelse för 

både sig själva och andra, kunna känna ansvar för medmänniskor och kunna påverka sina 

egna levnadsvillkor. Ahlberg (1999) uttrycker om skolans värdegrund och uppdrag, ”att 

formulera politiken är en sak, att omsätta den i verkligheten en annan”( Ahlberg, 1999, s.32). 

Skolverket (2002) menar att handikappolitiska mål gäller i skolan. En skola för alla innefattar 

barn, unga och vuxna med funktionshinder. I författningar för förskoleverksamhet, 

skolbarnsomsorg och skola garanteras rättigheterna. Skolverket (ibid.) skriver vidare att det 

dock finns en brist på överensstämmelse mellan ideal och verklighet. Handikappmålen följs 

inte därför måste ställningstagandena flyttas fram för funktionshindrade inom skolan.  

    Liljequist (1999) pekar på de svårigheter lärarna har då de ska arbeta med de politiska mål 

som styr skolan och välfärden medan de ideal som rättvisa och delaktighet och demokratisk 

fostran blir allt svårare att hinna med. Segregation, brist på social medkänsla och en livssyn 

som är egocentrisk är en tendens i samhället i dag. Han menar att resurssvaga elever får allt 

mindre hjälp på grund av besparingsskäl och att utslagning av elever sker allt lägre ner i 

åldrarna och blir allt svårare att motverka. Klasserna blir allt större och det är långt kvar till 

målet en skola för alla. Nilholm (2006) menar att segregering tvingas fram i klassrummen 

eftersom inkludering ökar olikheterna i undervisningen. 

 
”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning … Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter 

samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd” (Skollagen 1 kap.2 

§). 

Social rättvisa är allas rätt till en likvärdig utbildning vilket är fastslaget i skollag och 

läroplaner skriver Haug (1998). Han uttrycker vidare att om skolan ska kunna vara socialt 

rättvis där alla elever drar nytta av skolan måste den anpassa sitt arbete till individen vilket i 

sin tur gör att skolan blir differentierad. Samtidigt som vi försöker skapa en gemensam skola 

för alla. Det blir motsägelsefullt, menar han. Vidare tar Haug (ibid.) upp begreppet, frusna 

ideologier. Han menar att svensk skoltradition bygger på segregation där kompensatoriska 

lösningar för eleven är ett sätt att nå social rättvisa. Dessa tankar finns i dagens skola även om 

det under en tid inte varit de rådande pedagogiska idealen. Han menar att det åter börjat bli 

legalt att tala om dessa lösningar. Dagens skola påverkas mycket av gamla synsätt som lever 

kvar. Segregation är lika beroende av människors åsikter, avsikter och prioriteringar lika 

mycket som av resurser. Skolverket (2005a) skriver att det fortfarande går att urskilja de tre 

parallella spår som funnits sedan 1800-talet och 1900-talet. Visserligen är strukturerna inte 

lika fasta som då, men skolformer som särskiljer finns fortfarande kvar. Synen på vad som 

vållar skolsvårigheter hos eleven har förändrats allteftersom. Vem som har svårigheter ger 

fortfarande upphov till ambivalens. Styrdokument för skolan intar ett relationellt perspektiv 
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på skolsvårigheter. Däremot intar skolan ett individperspektiv när den ska bedöma om eleven 

är i behov av särskilt stöd och vad som är ”normalt” (ibid.). 

    Antalet elever som skrivs in i särskolan ökar, särskilda undervisningsgrupper för elever 

med olika funktionshinder ökar, kravet på att ha en diagnos för att skolan ska ge resurser ökar. 

Även på skolenhetsnivå organiserar vissa kommuner sina resurser så att de sammanför dem 

till en särskild organisation. Elever särskiljs fortfarande trots en vision om en skola för alla 

(Skolverket 2005a). Antalet elever med ofullständiga betyg har ökat sedan det nya 

betygsystemet 1998. Kraven har helt klart blivit hårdare. Inskrivning av i elever i särskolan 

har ökat. En orsak kan vara att dessa elever kan ha fått det svårare att nå målen i grund- och 

gymnasieskolan (SOU 2000:3). Skolverket (2001) sammanfattar resultaten i sin undersökning 

som visar att elever med funktionshinder har avsevärt svårare att nå målen i de ämnen som 

ger behörighet än riksgenomsnittet. För elever med ADHD, DAMP och Aspergers syndrom 

finns svårigheterna i både grundskolan och gymnasieskolan. I gymnasieskolan tycks 

svårigheterna för elever med rörelsehinder tillta.  

     Skolan kan vara en möjlighet att påverka barns utveckling positivt menar Ogden (2005). 

Vidare uttrycker han att på samma gång kan den riskera att medverka till att elever slås ut 

socialt och att de får en upplevelse av att inte duga. Den del elever som är svagast är svårast 

att nå för skolan. Detta resulterar i låga resultat, låg motivation till skolan och problem med 

uppförande. I och med detta är det flera som upplever att skolan fungerar som ett 

sorteringsinstrument som skiljer lyckade elever från de mindre lyckade (ibid.). 

    Ogden (2005) menar att förverkligandet av en inkluderande skola har visat sig vara svårt. 

Hinder för det sägs vara brist på resurser och ojämn fördelning av resurser samt brist på 

åtgärder och kompetens. Alla stödjer inte heller idén om en inkluderande skola och menar att 

grundförutsättningarna inte räcker till. För att få tillgång till ytterligare ekonomiska resurser 

krävs ofta en diagnos eller utredning skriver Skolverket (2006), vilket innebär att den 

grundläggande idén bakom talet om att elevers olikheter skall framstå som resurser mest blir 

ett retoriskt tal.  

 

 

4.5.3    Pedagogens och rektors ansvar i en likvärdig skola för alla  

 
Om lärarens profession skriver Berg (1999) att det går att beskriva den utifrån begränsad och 

breddad professionalism. Den begränsade professionalismen har sin utgångspunkt i en dold 

läroplan som handlar om en uppfostringsfilosofi medan den breddade professionalismen har 

sin utgångspunkt i läroplaner som är officiella. Vidare uttrycker han att vara professionell är 

att agera insiktsfullt inom gränser som är givna. Kunskaper i olika ämnen är en viktig del av 

lärarens grund, men en breddad professionalism utgår från att läraren har elementära 

kunskaper om vad som anger gränserna för det handlingsutrymme som är tillgängligt, 

kunskaper om läroplaner, skolan och organisationen.  

 Skolverket har vid flera olika sammanhang pekat på det ”kollegiala samtalet” uttrycker 

Tholin (2007). Vidare skriver han att det är ett arbetssätt för pedagogerna att kunna bli bättre 

på bedömningar. Två pedagoger kan bedöma samma elev eller varandras elever. Detta sätt att 

arbeta har dock inte fått fäste ute på skolorna. Tholin (ibid.) menar att arbetssättet är mer 

rättssäkert för att eleverna och pedagogerna utvecklar ett professionellt språk i samarbete med 

kollegor. Ahlberg (1999) säger att pedagogerna bör få tillfällen att gemensamt reflektera över 

möjligheter i lärmiljön som kan inkludera alla elever. Genom handledning och pedagogiska 

samtal kan ett kollektiv lärande ske hos pedagogerna. 

Persson (2001) anser att i det vardagliga arbetet ute på skolorna behövs specialpedagogisk 

kompetens.  Läraren bör ha sådan kunskap för att kunna möta de olika förutsättningar elever 
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har, utan experthjälp. En grundkompetens i specialpedagogik innebär att förstå och reflektera 

över konsekvenser. Vissa pedagogiska arbetssätt kan ge elever i svårigheter. Juul & Jensen 

(2007) menar att utbildning som ger pedagogen möjligheter till att kunna bemöta och arbeta 

med elever i skolsvårigheter borde ses som en förutsättning för en likvärdig utbildning och 

bedömning av alla elever. Inte bara under pedagogens grundutbildning utan även då 

pedagogen är yrkesverksam. Skolinspektionen (2009) gör bedömningen att personal som 

undervisar elever med funktionsnedsättningar för det mesta har ämnesbehörighet. Däremot 

har de inte specifik kompetens kring hur olika funktionsnedsättningar hos elever kan komma 

att påverka deras inlärningssituation, så att pedagogerna kan anpassa metoder och 

undervisning efter elevernas behov. Vikten av fortlöpande kompetensutveckling betonas av 

Skolinspektionen (ibid.). Dessutom ska rektorerna som pedagogiska ledare ha tillräckliga 

kunskaper för att kunna arbeta med dessa frågor. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2010) 

skriver att det behövs särskild kunskap om olika funktionsnedsättningar och hur de kan 

påverka elevens möjligheter till inlärning. Lärarna bör ha denna kompetens för att kunna 

genomföra en så bra undervisning som möjligt. Det är eftersträvansvärt att skolledare ger alla 

lärare denna kompetensutveckling. För att rektorerna ska kunna utöva ett gott pedagogiskt 

ledarskap bör de också ha nödvändiga kunskaper i dessa frågor.  

 

4.5.4    Specialpedagogiska perspektiv på en skola för alla 

 
Definitionen av specialpedagogik är problematisk menar Persson (2001). Den utgör ett 

kunskapsområde som är tvärvetenskapligt. Där ingår teorier från psykologi, sociologi, 

medicin m.m. Specialpedagogik handlar om hur samhället både historiskt och i nutid ger 

uttryck åt hur människor som avviker skall ha det. Den specialpedagogiska verksamheten ser 

olika ut beroende på nationell utbildningspolitik och skillnader historiskt och kulturellt (ibid.). 

    Skolverket (2002) menar att genom att utgå ifrån grundsatsen om att alla människor är lika 

värda och har lika har rättigheter, att människor har olika förutsättningar och att planera 

utifrån detta faktum intas ett handikapperspektiv. Ett handikapparbete handlar om att känna 

igen och riva hinder som finns och att kämpa mot särbehandling. En specialpedagogisk 

motsägelse beskrivs av Karlsudd (2002) ”Att acceptera avvikelser samtidigt som att verka för 

en minskning av densamma”(Karlsudd, 2002, s. 44). 

    Nilholm (2006) menar att ett dilemma är att skolan ska möta alla elever samtidigt som 

eleverna ska få en likvärdig utbildning. Ett annat dilemma är huruvida elever ska 

kategoriseras eller om eleverna ska bli bemötta som individer. Ännu ett dilemma handlar om 

elevernas olikheter ska ses som tillgångar eller om en del av olikheterna ses som mer 

eftersträvansvärda och andra blir nedvärderade. Huruvida eleverna ska kompenseras för vad 

som förstås som brister eller om delaktighet har ett värde som är överordnat, kan i sådana fall 

vara en motsättning till kompensation.  

   Specialpedagogiken kan paradoxalt nog motverka idén om en skola för alla, menar Persson 

(2001) och att den medverkar till att elever etiketteras som avvikande. Att tillgång på experter 

på särskilda behov medför att klasslärare lärt sig att tänka bort dessa elever i sin 

undervisningsplanering den s.k. stämplingsteorin.  

   Persson (2001) uttrycker att specialpedagogisk verksamhet kan ses utifrån två olika 

perspektiv. Ett relationellt perspektiv, eleven befinner sig i svårigheter. Förändring i 

verksamheten kan påverka elevens förutsättningar till att uppnå krav eller mål i interaktion 

med övrig pedagogisk verksamhet. Arbetet är långsiktigt. Det andra perspektivet är ett 

kategoriskt perspektiv, elev med svårigheter. Lösningarna är kortsiktiga där ansvar ligger på 

speciallärare/specialpedagog. Karlsudd (2002) visar på två synsätt på specialundervisning 

som påminner om Perssons (2001) perspektiv på specialpedagogik. Han pekar på den snäva 
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verksamheten, som är mer kompensatoriskt inriktad med fokus på svårigheter och avvikelser. 

Och den vida verksamheten som är ideologiskt inriktad med fokus på möjligheter och 

likheter.  

    Haug (1998) beskriver specialpedagogik på liknande sätt. Ett kompensatoriskt arbetssätt 

där den enskilda eleven ges resurser och tillrättalagd undervisning för att de svaga sidorna ska 

utvecklas. Målsättningen är att lyfta eleven till en nivå där de andra befinner sig. Att ställa 

diagnos och hitta arbetsformer som passar eleven kräver sakkunnig expertis och är ofta 

osäkra, menar han och kritiserar denna lösning. I det demokratiska deltagarperspektivet är 

målet att skolan ska visa på alla de olikheter som finns och dessa ska inte normaliseras. Alla 

ska delta på sina villkor och skolan ska arbeta för heterogenitet och pluralism. Ytterligare ett 

synsätt är segregerande integrering, som enligt Haug (ibid.) kan vara specialundervisningens 

grund. Där särskiljs barn genom olika organisatoriska lösningar för att hitta den bästa miljön 

för eleven. Vilket ska ge allra bästa möjlighet till ämnesinlärning. Slutligen inkluderande 

integrering, där all undervisning ska ske i klassen. Social träning och respekten för olikheter 

är grunden och alla lärare ska ha tillräckliga kunskaper för att undervisa alla barn. 
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5.    TEORIER  

 
En helhet av tänkesätt eller uppgifter som har ett uttryckt samband med varandra är en teori. 

Teorin pekar på hur kunskap som tidigare finns nyttjas och hur nytt vetande söks. Vilka 

utgångspunkter som är av vikt i de omständigheter studien görs och hur dessa hör ihop. Det 

finns makroteorier som är mer övergripande och mikroteorier som rymmer framställningar 

och klargöranden av mer begränsande företeelser (Hartman 2003). Rienecker & Jörgensen 

(2006) menar att för att undersöka material är teori och metod de begrepp som används som 

akademiska redskap. För att förklara och beskriva ett ämnes olika företeelser används teorier, 

som sedan ger en förståelsegrund för det som undersöks.  

     I kapitlet görs först en ansats till motiv för teori- och perspektivval i studien. Sedan 

redovisas kort den svenska läroplansteorin. Därefter kommer kapitlet fokusera på 

ramfaktorteorin som ligger till grund för analysen av studien. Även kritik mot framförallt 

ramfaktorteorin kommer att påvisas. Broady, & Lindblad (1999) skriver att i och med att mål- 

och resultatstyrning prioriteras där kursplaner och timplaner gör det möjligt till ett större 

frirum går det att inrätta parallella vägar till bildning både innanför och utanför skolan. I 

studien görs därav en ansats att sammanbinda ramfaktorteorin med Bergs (1999) 

frirumsmodell. 

    Berg (1999) menar att det är svårt att fånga skolkulturen i sin helhet. Vad som kan låta sig 

göras är att ”inom ramen för ett uttalat perspektiv” (Berg, 1999, s.95) försöka utveckla en 

metod som fångar betydelsefulla delar av skolkulturen. I denna studie är det begränsade 

området möjligheter till betygsättning av elever med funktionsnedsättningar.  

 

 

5.1 Studiens teoretiska ansats och perspektiv 

 
Val av teori till denna studie var inte helt självklar. Det var en lång process som var 

problematisk. Inriktning och bedömning och analys av resultaten kunde vinklas ur flera 

perspektiv via olika teorier. Eftersom området är begränsat till betyg och 

undantagsbestämmelsen samt handlar framför allt om skolan, de dokument som styr den och 

pedagogernas tolkning av dokumenten, valdes till slut ramfaktorteorin. Konkret kan teorin 

verka som ett verktyg för analys av studiens empiri. Bryman (2002) beskriver denna teori som 

en teori på mellannivå, och till skillnad från större teorier är den inte alltför abstrakt och 

övergripande utan finns inom ett område som är begränsat. Teorier på mellannivå kan 

användas när samhällsvetenskaplig forskning försöker koppla teorier med empiriskt material.  

    Valet av läroplansteori medför att det som handlar om skola som institution och 

organisation blir tongivande (Forsberg & Wallin 2005). Skolan styrs av staten genom den 

utbildningspolitik som drivs och formuleras. I läroplaner, kursplaner och förordningar får 

skolan hänvisningar om hur arbetet i skolan ska bedrivas. Det är den så kallade 

formaliseringsarenan. Sedan ska kommunen och skolan tolka uppdraget som getts och 

bedriva en verksamhet som ska vara lika för alla skolor i hela Sverige. Den så kallade 

realiseringsarenan. Att utgå från en läroplansteori i denna studie var relevant då flera av de 

dokument som studerades är statliga och ger riktlinjer för hur skolan ska bedöma och 

betygsätta elever. Ramfaktorteorin kan ses som en modell där konsekvenser av politiska 

beslut om utbildning och undervisning undersöks (Lindblad, Linde & Naeslund,1999). 

    Genom att använda ramfaktorteorin som en grundläggande modell tillsammans med Bergs 

(1999) frirumsmodell för analysen av studien, görs ett försök att knyta an till både de yttre 

ramar som ges av staten samt de inre förutsättningar som ges och tas av skolans pedagoger. I 

figur 1 nedan illustreras hur ramfaktorteorin och Bergs (ibid.) frirumsmodell kopplas samman 
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i ett tankeverktyg. Han uttrycker att yttre gränser ger kunskap om skolans riktning och inre 

gränser om nuläget. Genom att särskåda gränserna kan kunskap om det frirum som finns öka 

och därmed skulle frirummet användas till lokal skolutveckling.  

    Fjellström (2002) menar att läroplanen anger en sorts riktning vilket i sin tur innebär att 

både rektor och lärare har ett visst utrymme för tolkning. I studien undersöks genom Bergs 

(1999) frirumsmodell detta utrymme vad det gäller möjligheter, tolkning och tillämpning av 

undantagsbestämmelsen. 

    Skolkoder består inte av formella regler för styrning. Snarare är det osynliga regler och 

traditioner som antingen medvetet eller omedvetet styr, inskränker och korrigerar 

pedagogerna och elevernas verksamhet i skolan, i både inskränkt och vidare mening (Berg, 

1999). Carlgren & Marton (2005) uttrycker att huruvida pedagoger är offer för eller själva har 

makten över ramarna för deras arbete är olika mellan olika lärare. Vidare visar författarna på 

tre olika sätt att förhålla sig till ramarna. 1) Lärarna är offer för ramarna. De underordnar sig 

ramarna. 2) Lärarna nyttjar ramarna som utgångsläge och medel för planering av 

undervisning. 3) Lärarna tillverkar ramar som möjliggör deras syften. Ramar som inte 

fungerar kan tas bort och nya kan införas. Att undersöka hur undantagsbestämmelsen används 

i skolans praktik innefattar att studera huruvida lärarna är offer för ramarna, nyttjar dem som 

grund för betygsättning eller om de skapar ramar som möjliggör deras egna syften med 

undervisning och bedömning.  
 

 

 

 

 

 

 

        
 

                     Figur 1. Studiens tankeverktyg utifrån ramfaktorteorin och frirumsmodellen.  

 

 

 

Ett specialpedagogiskt perspektiv kopplas till ramfaktorteorin och frirumsmodellen i 

analysarbetet av studiens empiri. Jenner (2009) uttrycker att ”ett perspektiv avgör vad man 

ser, hur man ser och vad man inte ser”. Vidare förklarar han att ”ett perspektivtagande är en 

uppriktig önskan av att förstå, utan att ge sken av att man förstår mer än vad man gör”.   

    Persson (2001) skriver att samhällets avsikter och mål med skolan står i läroplaner, skollag 

och olika förordningar. Den så kallade formaliseringsarenan. Dokumenten talar dock inte om 

hur dessa mål och intentioner skall nås. Det förekommer ofta ute på realiseringsarenan, 

skolorna, att målen uppfattas som ogenomförbara. Då har specialpedagogiken tagit på sig 

rollen att bemästra glappet mellan intensioner från samhället och de möjligheter skolan har att 

verkligen genomföra dem. Vissa elever har då fått en läroplan som blir inofficiell och är 

anpassad till vad de bedöms klara av. Gadler (2007) menar att det specialpedagogiska 

tänkandet kan användas till att titta på hur organisationen är uppbyggd. Hon visar på en 

arbetsprocess som kan vara användbar för att se på problematiken i ett större perspektiv där 

följande frågor ställs: Vilket synsätt gäller i kommun och skola vad gäller elever och lärares 

villkor att kunna följa upp läroplan/kursplan. Vilka redskap har läraren tillgång till i mötet 

med eleven? Vilka rutiner finns i kommunen/skolan? Vilka personer/ kompetenser finns?  

    En skola för alla handlar om mångfald, men studier som görs i ett specialpedagogiskt 

perspektiv har en viss tendens att ha fokus på elever i skolsvårigheter och deras möjligheter 

till delaktighet (Assarson, 2007). I denna studie har det specialpedagogiska perspektivet fokus 
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på en mindre grupp elever inom skolan. Elever som på grund av funktionsnedsättningar har 

svårt att nå skolans kunskapsmål.  

 

 

5.2    Ramfaktorteorin 

 
Ordet läroplansteori härstammar från det engelska ordet curriculum theory. Teorin har sitt 

ursprung ur John Deweys och Franklin Bobbitts teoritradition. Curriculum handlar inte bara 

om dokument, utan innefattar vilken filosofi och värdegrund som läroplanen grundar sig i 

(Lundahl, 2003; Sundberg, 2007). 

    Den pedagogiska forskning som kopplar förhållandevis utbildningsspecifika fenomen till 

frågeställningar om hur de uppstått, förändras och förändrar kallas för läroplansteori. Det har 

blivit en relativt bred och mångfacetterad forskningstradition (Lundahl, 2006). Vidare skriver 

han att de grundläggande frågorna inom teorin är de som behandlar människans organisation 

av sina kunskaper för att kunna delge dem till elever, hur sociala och historiska processer 

påverkar urval och organisation av kunskaperna och hur styrning och kontroll fungerar av det 

som läroplanen försöker framhålla.  

    Läroplaner uppstår inte i ett tomrum utan historisk och social påverkan. Institutionen skola 

utmärks av att befinna sig i denna korsning. För att kunna förstå dagens läroplan är det därför 

viktigt att förstå tankarna bakom de texter som format skolan, för vilka de skrivits och på 

vilkas villkor. Pedagogiska fenomen behöver därför studeras historiskt.     

Kunskapsbedömningar kan ses som en del av skolans läroplan. I och med det kan bedömning 

av kunskap undersökas med stöd av idéer som används inom läroplansteoretisk och 

läroplanshistorisk forskning (Lundahl 2006). 

    Ramfaktorteorin har utvecklats främst av Urban Dahllöf och Ulf P. Lundgren. Det finns 

enligt denna uppfattning fastställda ramar för olika sorters pedagogiska handlingar. 

Ramfaktorteorin var grunden till en förklaringsmodell. Begränsningar och möjligheter fanns 

inom fastställda ramar. Teorin vidareutvecklades av Lundgren. Förutom fysiska och 

tidsmässiga ramar omfattade den även mål och officiella föreskrifter. En koppling mellan 

läroplan, samhällets intressen och statliga uttrycks genom mål, ramar och föreskrifter. En 

huvudpunkt i ramfaktorteorin är att makro- och mikronivåer sammanbinds metodiskt 

(Abrahamson, Berg & Wallin, 1999). 

    Ramfaktorteorin handlar om idén om att ramar utgör plats för skeenden. Ramarna är inte 

orsaker till en viss verkan, utan ger eller ger inte möjligheter. Ramarna måste anpassas om det 

finns ett bestämt mål för ett skeende för att målet ska bli möjligt att genomföra. Det finns i 

ramfaktorteorin en form av målstyrning av utbildning. Med det följer analys av resultat och 

utvärdering. Vidare hävdar Lundgren att främst inom utvärderingsarbetet blir ramfaktorteorin 

ett ”tankeverktyg”. Den kan användas som stöd för undersökningar och politiska beslut som 

fattas administrativt om regler för antagning och timplaner. Storlek på klasser osv. inverkar på 

möjligheter och begränsningar i undervisningen och i förlängningen resultaten            

(Abrahamson, Berg & Wallin, 1999).                                                                                                                         

    I en förenklad form kan den ursprungliga ramfaktorteorin beskrivas enligt figur 2 nedan. 

 

RAMAR   →   PROCESS    →   RESULTAT 
Figur 2. En enkel form av ramfaktorteori. (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999, s.98). 

 

Broady (1999) uttalar att det ramfaktorperspektiv som var utgångspunkt för Lundgrens 

avhandling 1972 var ett antal omständigheter som låg utanför pedagogens kontroll vilka 

begränsade undervisningen. Ett perspektiv som bestämdes som ”lärarens horisont”. 

Ramfaktorerna var kursplanen eller på annat vis fastställda mål, delmål som ska läras ut och 
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den ordning de ska ske i, tid som olika elever behöver för att nå målen och sist elevernas 

förkunskaper För denna studie med syftet att se hur undantagsbestämmelsen används i 

praktiken blev därav ramfaktorteorin ett verktyg för att se hur ”lärarens horisont” påverkar 

bedömningen av elever med funktionsnedsättningar. 

   Styrmodellen för skolan utgörs av att riksdag och regering anger mål för skolan. 

Kommunerna gör en skolplan där riktlinjer ges och prioriteringar görs för skolan. Varje skola 

utarbetar en lokal arbetsplan. För att detta ska vara möjligt att genomföra krävs att statens 

uppställda mål ger ett lokalt utrymme för tolkning på varje nivå. En form av deltagande 

målstyrning. Staten har ett ansvar för att regler följs och att elevernas rättigheter inte 

åsidosätts. Genom tillsyn, uppföljning och utvärdering sker detta statliga arbete. Kommunen 

ansvarar för att skollagen följs och att uppföljning och utvärdering sker. De lokala skolorna 

ansvarar för att arbetsplaner utvärderas. Det är en styrningsmodell som är mycket effektiv i 

grunden. Förutsättningen för modellen är att utvärderingar och resultat ska ligga bakom 

utveckling och förändring (Lundgren, 1999).   

    Ursprungligen försökte ramfaktorteorin förklara samband mellan resultat och 

undervisningens ramar i form av tid, innehåll och elevers förutsättningar. Med det gick det att 

visa på att vissa mål är omöjliga att nå inom vissa ramar. Styrgruppshypotesen är ett exempel 

på ramfaktorteori. Trots att det gått lång tid sedan teorin skapades finns det all anledning till 

att se teorin som aktuell (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). 

    Lundahl (2003) menar att Lundgren m.fl. utgick från politiskt satta mål och försökte i sina 

undersökningar förstå de motsättningar som uppkom inom ramarna. Vidare menar han att en 

vidareutveckling av läroplansteorin är att den blivit ifrågasättande istället för förklarande. Den 

senare forskningen ser kritiskt på systemet som helhet. 

    De centrala frågorna för ramfaktorteorin står kvar. I dag än mer betydelsefull är frågan om 

relationer mellan resurser, verksamhet och resultat i en skolvärld med ökande skillnader 

mellan sociala grupper och skolor. Valfriheten i den svenska skolan är mer kringskuren än 

vad ideologin fastställer. Ett användbart verktyg för att förstå de skilda förutsättningar som 

finns för undervisningen på olika skolor i den svenska skolan som blir allt minde enhetlig blir 

då ramfaktorteorin (Broady, & Lindblad, 1999). 

 

5.2.1 Kritik mot ramfaktorteorin 

 
Kritik mot ramfaktorteorin har riktats av skoldebattörer som menar att den är alltför 

pessimistisk och att ramar låter sig överträdas av pedagoger som tänker annorlunda. Broady 

(1999) hävdar dock att kritiken inte håller eftersom ramfaktorteorin från början byggde på 

bestämda förutsättningar för att besvara bestämda frågor. Däremot kan styrgruppshypotesen 

få tillägg av andra antaganden. Andra förutsättningar kan granskas genom mätningar av andra 

objekt. 

    Lindblad, Linde & Naeslund (1999) menar att ramfaktorteorin har satts in i ett annat 

sammanhang än den grundades i. Genom teorin förstås och förklaras innebörden av skolans 

verksamhet, å andra sidan marginaliseras lärarna som finns i denna verksamhet till 

representanter vilka är begränsade av de krafter som styr i samhället. Vidare menar författarna 

att ramfaktorteorins fokus ligger i den yttre logiken och uppmärksammar inte lärarnas olika 

avsikter, uppfattningar och kompetenser. Det praktiska omdömet i skolans värld behandlas 

inte. Studier har gjorts som fokuserar på lärares tysta kunskap, reflekterande praktik och det 

praktiska arbetet i verksamheten. Ofta har man i de studierna missat betydelsen av samhällets 

påverkan. Trots kritik mot ramfaktorteorin valdes den som verktyg för analysen i föreliggande 

studie då den så tydligt kan påvisa hur yttre ramar styr skolans arbete. Dock sammankopplas 

den med en frirumsmodell skapad av Berg (1999) för att kunna synliggöra lärarens praktiska 

omdöme. Därmed kan en djupare analys göras. 
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5.3 Bergs frirumsmodell 

 
Studien använder sig av en frirumsmodell skapad av Berg (1999). I den finns yttre gränser 

som styr skolan. De kännetecknas av läroplaner och andra officiella styrdokument. Inre 

gränser kan vara den skolkultur och värdegrund som härskar på skolan. Där emellan finns ett 

handlingsutrymme som inte nyttjas. Det utrymmet kan nyttjas för lokal skolutveckling på 

elevernas och pedagogernas villkor, menar han. Med ett sådant perspektiv kan det frirum som 

är tillgängligt skapa en alltför begränsad tolkning av betygskriterierna.   

    Skolverket (2001) skriver att de nationella målen har utformats för att kunna stimulera en 

ökning av det lokala frirummet på skolan. Alltför detaljerade betygskriterier i det 

målrelaterade systemet skulle begränsa denna frihet. I systemet finns dock ett dilemma där å 

ena sidan ett lokalt frirum för undervisningsmetoder och stoff ska finnas medan det å andra 

sidan finns ett krav på att kriterierna tolkas och används likvärdigt och rättvist.  

    Det är svårt att veta för en utomstående hur processen för bedömningen går till i praktiken 

eller vilket underlag som läraren faktiskt använder sig av. Även för lärarkåren är det svårt att 

få insyn i detta (Riksrevisionen, 2004). 

    Korp (2007) menar att det ofta kommer på tal att lärares frirum att kunna tolka målen vid 

betygsättning borde förtydligas och minskas, men hon vill inte att det stannar där. Hela 

skolan, organisationen, undervisningen och läroplanen bör ha en annan utgångspunkt än nu, 

där intressen och erfarenheter utgår ifrån de grupper som är dominerande som om det vore en 

norm som är obestridlig. Dessutom bör kunskapsuppdraget prioriteras framför funktionen 

sortering.  

    I praktiken inom en institution, är det inte självklart att det är det officiella resonemanget 

som är rådande. Hur diskursen ser ut är beroende av den skolkultur som råder vad gäller 

maktrelationer, revirbevakande, personliga erfarenheter och kollegial anda. Skolan visar en 

sida utåt med en policy för skolan samtidigt som en annan aktivitet råder inom skolans murar. 

Diskursen kan vara fördold för en utomstående. Ett spänningsfält mellan den officiella 

diskursen och den fördolda kan ses som en ”offentlig lögn”(Persson, 2001 s.42). Studiens 

syfte, kan i ett perspektiv av en ”offentlig lögn” komma att lyfta fram och visa på tendenser 

på hur det i praktiken ser ut för undantagsbestämmelsens möjligheter eller omöjligheter. 
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6.    METOD 

 
Syftet med studien var att synliggöra hur pedagogen hanterar undantagsbestämmelsen i 

praktiken. Utgångspunkten var den möjlighet som lärarna har att tillgå med stöd av statliga 

dokument att sätta betyg på elever med olika former av funktionsnedsättningar och på grund 

av dessa har svårt att nå skolans uppsatta kunskapsmål. Analysen och metodtrianguleringen 

av studien gjordes genom ramfaktorteorin (Lundgren,1999; Broady, 1999; Lundahl, 2003) 

och Bergs frirumsmodell (Berg, 1999). Genom att pedagogerna formulerar och tolkar 

nationella betygskriterier på lokal nivå ligger makten i deras händer.  

   Studien åskådliggjordes utifrån tre perspektiv, ett styrningsperspektiv, ett lärarperspektiv 

och ett specialpedagogiskt perspektiv. De skiljer sig åt, men hänger dock samman vid 

betygsättning av elever med funktionsnedsättningar.  

 

6.1    Att välja och kombinera olika metoder 

 
 I arbetet med samhällsvetenskaplig forskning tas ett flertal hänsyn, till vilket synsätt 

forskningen ska inta. Kvalitativ eller kvantitativ forskning. Värderingar och andra frågor som 

rör det praktiska är också av vikt för denna inriktning av forskning (Bryman 2002). 

   Studies syfte att ta reda på hur undantagsbestämmelsen används i praktiken var avgörande 

för val av metod. För att kunna nå många respondenter bedömdes att en kvalitativ 

undersökning i form av enkät var lämplig, samt uppföljning med ett par intervjuer av 

rektorerna på skolorna. Flera metoder till vår undersökning användes. Dokumentstudier, 

intervjuer, enkäter och fallstudier. Allt för att slutresultatet skulle bli så bra som möjligt. 

Efter att ha läst relevant litteratur utformades en enkät i tre delar. Del A innehöll frågor om 

lärarnas bakgrund. Del B innehöll olika påstående som lärarna skulle ta ställning till genom 

att instämma eller inte. Samt del C som var en fallbeskrivning i respektive kärnämne där 

lärarna skulle ta ställning till om eleven nådde upp till ett godkänt slutbetyg i ämnet. 

Sammanställningen av svaren presenterades sedan för rektorerna på skolorna som utifrån 

denna helt fritt fick kommentera svaren som inkommit. 

    Malterud (1998) och Stukát (2005) förespråkar triangulering för att undvika förvrängningar 

i forskningsarbetet. Han argumenterar utifrån Patton och Denzin för fyra former av 

triangulering. I denna studie har en metodtriangulering använts som bygger på användandet 

utav både kvalitativa och kvantitativa metoder i forskningen. Viktigt att påpeka är dock att 

denna studie inte följer en metodtriangulering fullt ut. Författarna i studien har använt sig utav 

enkätundersökningar i första hand och utifrån dessa sedan valt att gå vidare med ett par 

intervjuer.  

    Malterud (1998) anser att vid alla typer av triangulering är det angeläget att fullborda 

insamlingen av både analys och data separat från varje metod man använder sig utav. Det är 

först när vi har de olika resultaten av undersökningarna framför oss som vi ser hur de 

tillämpar och justerar varandra. Något annat som är värt att ägna en tanke innan man ger sig 

på en kombination av olika metoder är att vara väl medveten om att man måste avsätta lika 

mycket tid och kraft till samtliga metoder och genomföra varje process fullt ut. Är detta en 

omöjlighet är det bättre att avstå från att kombinera olika metoder. Genom en kombination av 

olika typer av forskningsmetoder i undersökningen har en bred kunskap inom ämnet 

utvecklats. Att se och upptäcka studieområdet utifrån flera observationspunkter har 

möjliggjort fler och mera precisa svar (ibid.). Stukát (2005) menar att ett område kan bli 

belyst på ett mera alldagligt sätt om flera metoder används i en undersökning 
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6.2    Undersökningsgrupp 

 
Vårt urval av respondenter har vi gjort utifrån vårt syfte d.v.s. lärare som undervisar i 

kärnämnena svenska, matematik och engelska eftersom behörighet i dessa ämnen utgör en 

grund för vidare studier på gymnasial nivå. Enkäterna skickades ut till de två skolor som vi 

2010 gjorde vår förstudie på. 

 

6.3    Tillvägagångssätt- genomförande 

 
En pilotstudie med fyra pedagoger med respektive ämnesbakgrund svenska, matematik och 

engelska ingick i en pilotundersökning där enkäten provades. Efter det gjordes små 

justeringar. Genom vår förstudie (2010) blev vi uppmärksammade på att skolledarna inte 

trodde att pedagogerna visste hur bedömning med stöd av undantagsbestämmelsen kunde ske. 

Efter att vi formulerat vår problemställning begrundade vi vilket tillvägagångssätt som bäst 

skulle kunna nå syftet med studien och få svar på våra problemformuleringar valde vi 

forskningsstrategi. Den forskningsstrategi som användes var en läroplansteoretisk ansats. 

    I februari 2010 mailades ett brev om en förfrågan till respektive rektorer på skolorna om att 

få genomföra enkätundersökningen. Efter att tillåtelse medgivits av rektorerna mailades 

förfrågan till alla betygsättande svenska - engelska och matematiklärare på båda skolorna 

samt enkäten och därefter fallbeskrivningarna i ett separat dokument (se bilaga 1,2). Det 

meddelades att lärare eller skolor inte skulle kunna identifieras. Allt som allt tillfrågades 24 

lärare. Svarsfrekvensen på enkäten var 67 procent medan svarsfrekvensen av fallen var 33 

procent. En rektor på vardera skola kommenterade sedan enkätsvaren. Dessa benämns i 

resultatdelen som rektor A och B. Rektor A intervjuades och resultaten skrevs ner ordagrant. 

Rektor B mailade in sina kommentarer. Med vår teoretiska bas som grund, ramfaktorteorin 

och Bergs (1999) frirumsmodell, kunde vi sedan analysera den empiri vi fått fram. 

 

 

6.4    Tillförlitlighet 

Reliabilitet är ett annat ord för tillförlitlighet och med det menas att undersökningarna man     

gör måste vara gjorda på ett riktigt sätt. Tillfälligheter får inte påverka slutresultatet varför 

undersökningen måste bygga på ett lämpligt urval av personer. Validitet betyder att man 

verkligen undersöker det man var ute efter att undersöka och inget annat (Thurén, 2007). 

Tillförlitligheten i undersökningen kan bero på många olika faktorer såsom respondentens 

dagsform eller tolkningen av frågorna i enkäten (ibid.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Författarna i studien självklart medvetna om att det finns både en rad för- och nackdelar med 

att använda de metoder som använts. Som tidigare nämnts är metodtriangulering fördelaktigt 

då den kan kombinera både kvalitativa och kvantitativa metoder för att få en så stor bredd på 

undersökningen som möjligt. Fördelar med enkätundersökningar är bl.a. att de är mindre 

tidskrävande än intervjuer och att intervjuareffekten (omedveten styrning) frångås helt. 

Nackdelar är dock att frågorna lätt kan missuppfattas och bortfallet blir ofta större än vid 

intervjuer (Stukát, 2005). Vidare menar han att en enkät måste förberedas mycket noggrant 

och att en pilotstudie är obligatorisk innan enkätundersökningen. Trots att författarna 

genomförde en pilotstudie upptäcktes frågor som borde förtydligats eller följts av följdfrågor. 

Denna upptäckt av otydlighet kan ha kommit att påverka analysresultaten som vi diskuterar 

längre fram i arbetet. Bortfallet var betydligt större i fallen i enkät C än i enkät B. Det kan

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



34 

 

bero på en rad olika orsaker men framförallt kan den ha glömts bort då den som tidigare 

nämnts skickades ut i ett separat mail och inte var direktlänkad med enkäten. För analysen av 

fallen kan det få stor betydelse när bortfallet var så pass stort. Det kan tilläggas att tyvärr 

inkom inte något svar alls från matematiklärarna. Av 24 st tillfrågade respondenter svarade 16 

st. Det blir ett externt bortfall på 8 st. Även internt bortfall på delar av enkät B fanns. På vissa 

påståenden svarade 15 respondenter av 16. Det går inte att se några mönster på varför.  

 

6.5    Etiska överväganden  

I samband med att våra enkäter och intervjuer genomfördes har etikreglerna från HSFR 

(Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet) varit grundläggande för hur vi förhållit 

oss till våra respondenter. I överensstämmelse med forskningsrådets regler har de tillfrågade 

rektorerna och respondenterna blivit informerade om både examensarbetets syfte, 

frågeställningar och att både namn och skola kommer att hållas privat. Slutligen har det 

informerats om att all information som framkommer i undersökningarna endast kommer att 

användas i detta examensarbete. Därefter har respondenterna frivilligt valt att delta 

(Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1999). 
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7.    RESULTAT 

Bryman (2002) menar att endast de resultat som har koppling till frågeställningar ska tas med 

i analysen. I resultatdelen redovisas därför inte svaren från del A i enkäten, som belyser 

pedagogernas utbildning, erfarenhet, ålder och kön, eftersom de inte anses relevanta för denna 

studie. Från början fanns dock en tanke att analys av svaren utifrån del A också skulle 

redovisas i studien. Svaren i enkätens del B och del C skulle kunna jämföras med ålder, kön, 

utbildning och erfarenhet. På grund av tidsbrist valdes slutligen en sådan del av analysen att 

inte göras. 

     Inledningsvis i kapitlet redovisas och analyseras del B i enkäten där kärnämneslärare fått 

besvara påståenden som handlar om betygsättning av elever med funktionsnedsättningar och 

undantagsbestämmelsen. Alla påståenden är inte medtagna då endast de som svarar på syftet 

är av relevans. Under varje påstående redovisas vad statliga dokument uttrycker, därefter 

pedagogernas svar och rektorernas kommentarer. Efter det sammanfattas svaren under 

påståendet och analyseras. Patel och Davidsson (2003) beskriver att det går att väva samman 

tolkning och beskrivning av resultaten. 

      I nästa avsnitt av resultatdelen redovisas och analyseras del C i enkäten där 

respondenterna fick sätta betyg utifrån påhittade fallbeskrivningar. Hela fallbeskrivningarna 

ligger som bilaga. Målen för årskurs nio i respektive kursplan redovisas dock. De innehåller 

de ramar som anger kriterier för betygsättning och som sedan i processen tolkas av lärarna. 

Pedagogernas svar redovisas med bokstäver för att förtydliga vid analysen.  

      För att underlätta för läsaren presenteras, i figuren nedan, åter den tankemodell som ligger 

till grund för analysen. Där har även nummer för var i mallen påståendena analyseras förts in. 

Att analysera och presentera svaren utifrån respektive grupp i tankemodellen är svårt eftersom   

yttre och inre ramar  inverkar på varandras möjligheter och begränsningar. Svaren i både del 

B och C i enkäten redovisas därför som påståendena följer i enkäten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Figur 1. Studiens tankeverktyg utifrån ramfaktorteorin och frirumsmodellen. 
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4,14,16-18  

 

Resultat 
betyg    

 

 

 

 

 

 

Här 

analyseras 

påstående 

4,5,8  
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7.1    Svarsredovisning och analys av enkät del B 

 
1. Jag har goda kunskaper om undantagsbestämmelsen. 

”Om det finns särskilda skäl får läraren vid betygsättningen 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 7 kap. 8 §). Detta gäller även för de högre betygen, VG och 

MVG (SKOLFS 2000:141). 

 

Tabell 1. Redovisar svaren för påstående 1.  

Pedagog  Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer något Instämmer inte 

alls 

Totalt  

 Antal 

2  

Procent 

13 % 

Antal 

7  

Procent 

44 % 

Antal 

7 

Procent 

44 % 

Antal 

0 

Procent 

0 % 

 

16 

 
 

Rektorer; En rektor kommenterade svaren. 

Rektor B: ”Det är anmärkningsvärt att så liten procent pedagoger har full kännedom om 

undantagsbestämmelsen.” 

 

Kommentarer med analys  

Största delen av personalen anser att de inte har tillräckligt goda kunskaper om 

undantagsbestämmelsen. Däremot har ingen svarat att de inte känner till den alls. Detta går att 

tolka som om lärarna känner till den, men inte menar att de har kunskaper om den. Detta 

stämmer med vad Skolinspektionen (2009) kommit fram till. Kännedom om 

undantagsbestämmelsen måste öka. Alla lärare som undervisar och betygsätter elever med 

funktionsnedsättningar bör ha resonerat om hur och när den ska användas. De inre ramarna som 

handlar om kompetens begränsar lärarna i deras möjligheter till tolkning av bestämmelsen i 

processen. Rektor B:s reaktion kan tolkas som att förväntningarna var att lärarna hade större 

kunskaper om detta.  

 

2. För att kunna använda undantagsbestämmelsen måste eleven ha en diagnos. 
”Det är läraren som sätter betyg och i samråd med andra berörda avgör om en elev har en 

funktionsnedsättning som gör det omöjligt för eleven att nå vissa mål. Självfallet har läraren god hjälp av de 

specialister som finns att tillgå i form av exempelvis specialpedagoger, psykologer och läkare. Det finns dock 

inga krav på att eleven ska vara diagnostiserad av någon specialist eller att eleven överhuvudtaget ska ha en 

diagnos” (Skolverket 2009c, s.9). 

 

Tabell 2. Redovisar svaren för påstående 2. 

Pedagog  Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer 

något 

Instämmer inte 

alls 

Vet ej Totalt  

 Antal 

4  

Procent 

25 % 

Antal  

3 

Procent 

19 % 

Antal 

2  

Procent 

13 % 

Antal 

6 

Procent 

38 % 

Antal 

1  

Procent 

6 % 

 

16 

 

Rektorer 

Rektor A: ”Det var ju intressant. Här var det 25 % som svarade. Det är rätt många det . Delvis 19 det är ju nästan 

hälften. För att få en diagnos måste du ju ha föräldrarnas, i princip, tillstånd. Det inte alltid de ger det.   Det betyder ju 

inte att vi inte ska ge eleverna det stöd vi kan göra från skolans sida, så det är konstigt att de tycker att det behövs. I min 

värld. Vi måste ju göra en professionell bedömning utifrån det. Vi har ju tillräckligt mycket som vi kan grunda oss på. 

Dels genom handledning utifrån och genom våra egna specialpedagoger. Så vi måste kunna skapa vår egen uppfattning. 

Vi måste titta på elevens förmåga och möjligheter, kanske mer än om den har en diagnos eller inte. Det handlar om hur 

vi bemöter eleverna hur eller hur? ” 
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Rektor B: ”Denna svarsfördelning tyder ju på dåliga basala kunskaper.” 

 

Kommentarer och analys 

En fjärdedel av lärarna tror att det måste finnas en diagnos och en tredjedel menar att det  

behövs delvis/något. Mer än hälften anger sålunda att en diagnos krävs mer eller mindre. 

Rektor tycker att det är en hög andel som tror att en diagnos är nödvändig och tycker att det är 

en konstig bedömning lärarna gör här. Svaren visar att pedagogerna inte vet att det inte 

behövs någon diagnos. Kompetensen hos pedagogerna om undantagsbestämmelsen är inte 

tillräcklig. Vad innebär detta med att ha goda kunskaper om något? Rektors reaktion kan 

tolkas som att förväntningen var att lärarna hade kunskaper om detta. Frågan är varför denna 

förväntan fanns hos rektor. Det går att dra slutsatsen att lärarna intar ett kategoriskt perspektiv 

medan skolledaren intar ett relationellt perspektiv. Vilket stämmer överens med vad bl.a. 

Ahlberg (1999); Emanuelsson, Rosenqvist och Persson (2001) uttrycker. 

 

3. I undantagsbestämmelsen står att det går att bortse från enstaka mål. Enstaka mål 

anser jag vara. 
”Det är bara de mål eller kriterier som eleven inte kan nå på grund av sitt funktionshinder som omfattas av de 

aktuella bestämmelserna. Det går inte att specificera ett visst antal utan vad som avses med ”enstaka” är en 

bedömning som får göras lokalt utifrån kännedom om eleven, ämnet och de lokala förutsättningarna och 

prioriteringar. Det är endast ett fåtal nationella mål som inte kan nås därför att en elev har funktionshinder” 

(Skolverket, 2009c s. 9).  

 

Tabell 3. Redovisar svaren för påstående 3. 

Pedagog  0-1  st. 2-3 st.  4-5 st.  Totalt  

 Antal 

2  

Procent 

13 %  

Antal 

13  

Procent 

 81 % 

Antal 

1  

Procent 

6 %  

 

16 

 

Kommentarer och analys 

Den största delen av lärarna menar att enstaka mål är 2-3 st. En lärare menar att det går att 

bortse från 4-5 st mål, medan två andra menar att enstaka mål är 0-1 st. Enligt Skolverket 

(2009c) är detta en fråga som måste tolkas lokalt efter varje elev. Påståendet är egentligen 

felställt. Det borde funnits ett förslag till, som anger att antalet kan bero på elevens 

förutsättningar. Som frågan är uttryckt nu är det ledande. Samtidigt är det intressant att svaren 

ändå visar att 2-3 mål är en rimligare siffra än de andra förslagen. Det går att analysera svaren 

utifrån att en tolkning av själva begreppet enstaka görs. Rektorerna kommenterade inte denna. 

 

4. Att använda undantagsbestämmelsen vid betygsättning är rättvist mot övriga elever. 

När kursplanerna utarbetades granskades målens och kriteriernas utformning särskilt med 

tanke på elever som har någon form av funktionshinder. Det fanns en stark ambition att 

undvika formuleringar som uteslöt vissa elever från möjligheterna att klara kraven. Att helt 

undvika detta var dock inte möjligt. Kursplanerna skulle då ha blivit alltför utslätade och 

intetsägande (Skolverket 2009c). 

 
Tabell 4. Redovisar svaren för påstående 4. 

Pedagog  Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer något Instämmer inte alls Totalt  

 Antal 

8  

Procent 

50 %   

Antal 

5   

Procent 

31 %  

Antal 

2   

Procent 

 12 %  

Antal 

1 

Procent 

6 %   

 

16  
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Rektorer 

Rektor A: ”Rättvist, det är ju också intressant. Rättvist mot vem?” 

 

Rektor B: ”Mycket tråkigt att pedagoger ej förstår elever med någon form av funktionsnedsättning. Det utläses tydligt 

i deras svar.” 

 

Kommentarer och analys 

Hälften av respondenterna anser att det är en rättvis handling medan den andra hälften är 

tveksam. Utfallet här blir intressant i en rättvisediskussion. Hur syns detta i praktiken? Får det 

några konsekvenser för hur bestämmelsen används? Kan läraren bortse från sina egna 

värderingar om rättvisa vid betygsättningen Persson (2001) visar på maktförhållanden som 

kan råda på en skola. De officiella och de inofficiella.  I det frirum läraren har att tillgå vid 

bedömning av eleven finns det risk för maktutövning. Den syn som råder på skolorna i denna 

fråga kan få verkningar för den enskilda eleven. Haug (1998); Selghed (2006) och Tholin 

(2006) skriver om frusna ideologier och gamla synsätt som lever kvar i skolan. Ramarna talar 

om vad som ska styra men pedagogernas egna värdegrund kan utan att de är medvetna om det 

styra utfallet av betyg. Möjligheten till att använda undantagsbestämmelsen nyttjas kanske 

inte så som den skulle kunna. Rektor B anser att resultatfördelningen visar på låg förståelse 

hos pedagogerna för elever med funktionshinder. 

  

5. Vid betygsättning bedömer läraren vad som kan vara en funktionsnedsättning hos 

eleven. 

För att kunna använda bestämmelsen krävs mycket god professionell kunnighet av läraren. 

Detta innebär också att kunna fråga en expert om eleven inte når målen på grund av 

kunskapsbrister eller om det är funktionshinder som påverkar måluppfyllelsen. Det är i dessa 

fall extra viktigt för eleven att läraren gör en helhetsbedömning av eleven (Skolverket, 2001). 
 

Tabell 5. Redovisar svaren för påstående 5.  

Pedagog  Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer 

något 

Instämmer inte 

alls 

Vet ej Totalt  

 Antal 

1  

Procent 

6 %  

Antal 

9  

Procent 

56 %  

Antal 

3  

Procent 

19 %  

Antal 

3 

Procent 

19 %  

Antal 

0  

Procent 

0 %  

 

16 

 

Rektorer; En rektor kommenterade resultatet. 

Rektor A; ”Det här ju också intressant 6%. Det är väldigt många som inte instämmer alls . Det tycker jag låter väldigt 

högt.”  

 

Kommentarer och analys 

Endast en lärare instämmer att det är läraren som gör bedömningen. En större del av lärarna 

instämmer endast delvis eller något. Och nästan en femtedel instämmer inte alls. Rektor A:s 

kommentar är att det är en hög siffra som inte menar att läraren gör bedömningen. En slutsats 

som går att dra är att detta kan hänga samman med att lärarna tror att det behövs en diagnos 

för att kunna använda undantagsbestämmelsen. Om inte läraren har kunskap om att det är den 

som gör bedömningen minskar elevens möjligheter att undantagsbestämmelsen används. 
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6. Det är läraren som avgör vilka mål som är möjliga att bortse ifrån vid betygsättning 

av en elev som har ett direkt hinder för att kunna nå målen. 
”Om det finns särskilda skäl får läraren vid betygsättningen 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 7 kap. 8 §). 

 

Den som avgör om elevens funktionsnedsättning gör det omöjligt att nå vissa mål är läraren. 

Läraren kan rådgöra med experter som specialpedagoger, psykologer och läkare (Skolverket, 

2001). 

 
Tabell 6. Redovisar svaren för påstående 6. 

Pedagog  Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer 

något 

Instämmer inte 

alls 

Vet ej Totalt  

 Antal 

2  

Procent 

13 %  

Antal 

9  

Procent 

56 %  

Antal 

2  

Procent 

13 %  

Antal 

3 

Procent 

19 %  

Antal 

0  

Procent 

0 %  

 

16 

 

Rektorer 

Rektor A: ”Det är ju också intressanta siffror. För jag tänker ju alltid så här. Läraren gör ju alltid bedömningen om 

man kan nå målen eller inte. Men man får inte ha någon påverkan alls om när man ska använda undantagsregeln är det 

nästan en femtedel som tycker. Jag förstår att man säger instämmer delvis, för det kan ju finnas anledningar till att man 

behöver utifrån expertis. Jag tycker det är jätte märkligt. De flesta lärare kan ju se att det här en omöjlig manöver för 

dem att reda.  Dyslexi i den synvinkeln är ju ganska lätt att diagnostisera relativt i alla fall. De flesta lärarna ser ju det 

direkt. Det är förvånansvärt många som tycker att det inte ska ha någon påverkan. Det tycker jag är märkligt.” 

 

Rektor B: ”Svaren i den här frågan tyder också på dålig kunskap inom området.” 

 

Kommentarer och analys 

En större andel menar att det är läraren som bedömer vilka mål som går att bortse ifrån, 

samtidigt är det en tredjedel som menar att det inte är läraren. Rektor A svarar att det är 

märkligt att här kan lärarna göra bedömningen att bortse från målen. Dock har en femtedel 

svarat instämmer inte alls vilken rektorn tycker är märkligt.  Detta kan vara en tendens som 

visar att det råder osäkerhet om hur bedömningen går till och vem som gör den. Rektorernas 

svar visar att det borde vara läraren som gör bedömningen ev. tillsammans med expertis 

utifrån i vissa fall. De inre ramarna sätter gränser för användandet av undantagsbestämmelsen. 

 

7. En elev med dyslexi kan nå högre betyg än G i svenska. 
”Om det finns särskilda skäl får läraren vid betygsättningen 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 7 kap. 8 §). Detta gäller även för de högre betygen, VG och 

MVG (SKOLFS 2000:141). 

 

 

Tabell 7.  Redovisar svaren för påstående 7.  

Pedagog  Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer något Instämmer inte alls Totalt  

 Antal 

11  

Procent 

69 %   

Antal  

4 

Procent 

25 %  

Antal 

1  

Procent 

6 %   

Antal 

0 

Procent 

0 %  

 

16 

 

Rektorer; En rektor kommenterade resultatet 
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Rektor A:”De här tre frågorna går ju emot varandra. Då borde man ju få en liktrend. Men det får man ju inte. Det är 

samma här. Det är möjligt att bortse från målet skriva om en elev har dyslexi. Det borde ju vara en ganska hög 

procentsumma, som då gör att det kan man absolut göra, eftersom den frågan som är innan kan man ju få ett högre 

betyg. Men för många som dyslexi innebär det kanske att det är svårt att just nå skrivmålen. Det ju otroligt 

motsägelsefullt. Alltihop är ju det. Det borde vara en högprocent.  6,7,8 det är nästan lika låga siffror där. Det är 

intressant för det känns som man väljer lite godtyckligt utifrån… man har kanske inte tänkt riktigt. Eller så kan man 

inte regelverket riktigt och det är ju inte lätt det är ju en tolkningsfråga. På 10:an den ingår också. Det är nästan lika 

låga siffror där.” 

 

Kommentarer och analys 

Den största delen av lärarna menar att en elev med dyslexi kan nå högre betyg än G i svenska. 

Rektor A menar att svaren i fråga 6-8 är motsägelsefulla. Vidare uttrycker Rektor A att det 

tycks bli ett godtyckande eller så kan inte lärarna regelverken, vilka i och för sig är svåra att 

tolka. Tolkningen av detta blir att lärarna menar att det är möjligt att nå högre betyg trots en 

dyslexi diagnos. De känner till de ramar som styr betygsättningen. Vid en betygsättning där 

lärarna nyttjar det frirum de har skulle alltså möjligheten teoretiskt finnas att en elev med en 

dyslexidiagnos kan nå högre betyg än godkänt. Av rektor A går det att göra tolkningen att 

lärarna inte riktigt vet vad de bedömer. 

 

8. Det är möjligt att bortse från målet skriva om en elev har dyslexi. 
”Läs- och skrivsvårigheter kan få följdverkningar för elevens studier i allmänhet. Inte minst ligger läsning till 

grund för en stor del av lärandet. Mål eller betygskriterier som ställer krav på förmågan att läsa och skriva 

kan då vara exempel på sådant som läraren kan bortse från vid betygsättningen” (Skolverket, 2010a ). 

 

Tabell 8. Redovisar svaren för påstående 8.  

Pedagog  Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer något Instämmer inte 

alls 

Totalt  

 Antal 

1  

Procent 

6 %   

Antal 

6  

Procent 

38 %  

Antal 

5  

Procent 

31 %   

Antal 

4 

Procent 

25 %  

 

16 

 

Rektorer; En rektor kommenterade resultatet 

Rektor A: ”Här ser man ju, de här frågorna är egentligen motståndare till varandra. Det är jäkligt intressant, fast i 

nästa fråga kan man göra det. Man tycker inte att det är okey att läraren kan avgöra om man kan bortse från målen, men 

så i nästa fråga, då kan man göra det och är det pga. att man har en dyslexidiagnos. Så kan man räkna med att man kan 

göra den bedömningen.  Varför kan man bedöma åt det ena hållet och inte åt de andra.” 

 

Kommentarer och analys 

Den största delen av lärarna menar att det inte går.  Rektor A tycker att svaren är intressanta, 

så till vida att å ena sidan kan läraren bedöma. Lärarna menar till största delen att det inte är 

en möjlighet. Skolverket dock menar att det ska kunna gå. Detta går att tolka som om de inre 

ramarna och lärarnas egna värdegrund sätter gränser för vad som blir möjligt vid användandet 

av undantagsbestämmelsen. 

 

10. Det är möjligt att bortse från målet läsa om en elev har dyslexi. 

 
Tabell 9. Redovisar svaren för påstående 10.  

Pedagog  Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer något Instämmer inte alls Totalt  

 Antal 

1  

Procent 

7 % 

Antal 

7  

Procent 

47 %  

Antal 

4  

Procent 

27 %   

Antal 

3 

Procent 

20 %  

 

15 

 

Rektorer;  En rektor kommenterade resultatet 
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Rektor A: (Rektor inbegriper även detta påstående vid sina kommentarer nr 6-8.)”Det är komplext. Det är ju klart 

man väljer utifrån sin egen syn, det som är enklast såklart och om man kan få högre betyg. Det är svårare att ta ansvaret 

att fria än fälla på något sätt.” 

 

Kommentarer och analys 

Här har majoriteten svarat att det inte är fullt möjligt. Det finns flera mål i ämnet svenska som 

kräver förmåga att kunna läsa. I våra påståenden skulle vi kunna frågat vidare vad begreppet 

läsa innebär. Är det av samma värde att kunna läsa genom att lyssna, genom fingrar eller 

genom ögon? Vad som blir intressant är att med en jämförelse med ovanstående svar är det 

lättare att bortse från läsa än att skriva. Även här blir analysen att de inre ramarna och lärarnas 

egna värdegrund sätter gränser för vad som blir möjligt vid användandet av 

undantagsbestämmelsen.  

 

11. Jag anser mig ha tillräcklig kompetens för att kunna avgöra om det är en 

funktionsnedsättning eller kunskapsbrist som hindrar eleven att nå målen för mitt 

ämne. 
”Ett direkt hinder innebär att funktionshindret gör det mycket svårt eller omöjligt för eleven att nå uppsatta 

mål. En del av hindren är självklara medan andra kan vara svårare att exemplifiera på ett entydigt sätt. Ett 

funktionshinder – eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur, som det uttrycks 

i förordningstexten – kan se mycket olika ut för olika elever. En elev kan ha ett funktionshinder som är helt 

unikt. Svårigheter som orsakas av exempelvis sociala omständigheter, familjeförhållanden eller av att eleven 

kommer från ett annat land inte innefattas i de här undantagsbestämmelserna. Att stödja och hjälpa elever 

med sådana svårigheter är naturligtvis inte mindre viktigt för det ” (Skolverket, 2009c, s. 9). 

 
Tabell 10. Redovisar svaren för påstående 11.  

Pedagog  Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer något Instämmer inte alls Totalt  

 Antal 

3  

Procent 

19 %   

Antal 

7  

Procent 

44 %   

Antal 

2  

Procent 

13 %   

Antal 

4 

Procent 

25 %   

 

16 

 

Rektorer 

Rektor A: ”När man sitter med ett arbetslag och man lyfter en elev, så tror jag absolut man kan få fram ganska 

tydligt, det här är en funktionsnedsättning och här en kunskapsbrist. Det tror jag de kan göra den bedömningen väldigt 

snabbt. Det är kanske att man blir väldigt själv här och göra den bedömningen. Känns det som . Jag tycker att det är 

väldigt låga siffror faktiskt ändå. Jag tror de flesta kan göra den bedömningen om det är kunskapsbrist eller 

funktionsnedsättning. Egentligen bättre än siffrorna visar här.” 

 

Rektor B: ”Att pedagoger kan bedöma om en elev har funktionsnedsättning eller kunskapsbrist anser jag 

anmärkningsvärt. Det finns specialpedagoger som samarbetar med andra aktörer för att utreda elevers svårigheter. De 

flesta pedagoger har ej den utbildningen. Om de har så lätt att ”kunna” se skillnaden, varför har många pedagoger då så 

svårt att möta dessa elever i skolan med ett bra förhållningssätt?” 

 

Kommentarer och analys 

Tio av respondenterna ger uttryck för att de har relativt god kompetens att avgöra. Medan sex 

inte tycker det. Rektor A uttrycker att lärarna har kunskapen och att siffrorna här är låga. 

Rektorn A:s svar kan tolkas som en förväntan och förtroende finns att lärarna kan detta medan 

lärarna själva inte fullt ut tror sig besitta dessa kunskaper. Däremot uttrycker rektor B att det 

vore anmärkningsvärt om pedagogerna kan bedöma detta och menar att pedagogerna inte är 

utbildade för att göra den bedömningen. Skolinspektionen (2009) och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2010) menar att lärarnas kompetens vad gäller elever och 

funktionsnedsättningar kan förbättras betydligt. Yttre ramar ges för möjligheter för elever 

med funktionshinder och betyg medan de inre ramarna med pedagogernas kompetens 
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begränsar möjligheten. Svaren i påstående 5 kan relateras till resultaten här, då pedagogerna 

till största delen inte anser att det är läraren som gör bedömningen. 

 

12. Jag skulle vilja veta mera om funktionsnedsättningar hos elever och hur det 

påverkar deras inlärning. 

 
Tabell 11.  Redovisar svaren för påstående 12.   

Pedagog  Ja  Nej  Kanske  Totalt  

 Antal 

12  

Procent 

80 %  

Antal 

1  

Procent 

7 %  

Antal 

2  

Procent 

13 %  

 

16 

 

Rektorer; En rektor kommenterade resultatet 

Rektor A: ”Ja, det tror jag absolut, men så handlar det om vill du veta mer om funktionsnedsättningar. Det handlar ju 

också om att du ska kunna lära dem på ett annat sätt och möta dem på ett annat sätt och det tror jag alla vill.” 

 

Kommentarer och analys 

Majoriteten har en vilja veta mer. Tre har svarat att de inte är intresserade av att få veta mera 

om funktionsnedsättningar och inlärning. Rektor A tror att veta mer vill läraren absolut. Detta 

innebär att lära eleven på ett annat sätt. De siffror som blir intressanta är de som är 

tveksamma eller inte vill. Å ena sidan kan kunskaperna vara tillräckliga. Svaren kan också 

tolkas som Ogden (2005) uttrycker, att alla inte stödjer en skola för alla. Då blir det 

värdegrunden i de inre ramarna som omöjliggör användandet av undantagsbestämmelsen. 

Rektor A:s svar går att tolka som att det är en sak att vilja veta mer men en annan sak att 

nyttja dessa kunskaper i det praktiska arbetet. 

 

14. Det finns fastlagda rutiner på min skola för arbetet med likvärdig betygsättning. 

Av läroplanen framgår att rektor har ett särskilt ansvar för att lärarna får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter 

(Utbildningsdepartementet, Lpo 94). 

 
Tabell 12. Redovisar svaren för påstående 14. 

Pedagog  Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer något Instämmer inte alls Totalt  

 Antal 

0  

Procent 

0 %  

Antal 

6  

Procent 

40 %   

Antal 

2  

Procent 

13 %   

Antal 

7 

Procent 

47 %   

 

15 

 

Rektorer; En rektor kommenterade resultatet 

Rektor A: ”Den här var roligt att veta som rektor nr 14. Det är ju ett av de där stora arbetsmomenten som gjorts, vi 

har ju lagt massor av tid på 7-9 till exempel egentligen, sen är det ju vad man gör det till. Man tycker inte att det blir så 

bra när det väl blir till, många är ju kritiska när vi haft i sådana här övergripande grupper och många dyker ju inte ens 

upp, vi har ju haft det i ganska lång tid, tre år i alla fall vi har ju träffats två gånger per termin o pratat i ämnena då. Då 

tycker man inte det är värdefullt egentligen ändå sen . Det är svårjobbat, otroligt svårjobbat.” 

 

 

Kommentarer och analys 

Majoriteten av lärarna uttrycker att det inte finns några egentliga fastlagda rutiner för 

likvärdig betygsättning. Rektor A menar att det getts tillfällen för detta arbete, men att det inte 

tas på allvar. Rektor A uttrycker vidare att det är ett svårjobbat moment i skolan. Detta går att 
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tolka som om skolledare och pedagoger inte har samma uppfattning om vad som är ett arbete 

för likvärdig betygsättning. Å ena sidan menar rektor A att ramarna följs för arbetet med 

betyg medan pedagogerna inte ser det så. Det går att tolka som om den skolkultur som råder 

på skolorna påverkar det egentliga arbetet för likvärdig betygsättning. Processen påverkas av 

de inre ramarna. Vad det gäller samverkan och likvärdigbetygsättnig i allmänhet och elever 

med funktionsnedsättningar i synnerhet görs tolkningen att lärare och skolledare i studien ha 

olika åsikter om hur det går till. Vilket stämmer överens med vad bl.a. Ahlberg (1999); 

Emanuelsson, Rosenqvist och Persson (2001) uttrycker om de motsättningar som finns mellan 

formaliseringsarenan och realiseringsarenan. 

 

15. Jag har möjlighet att i god tid diskutera betyg med mina ämneskollegor. 

 
Tabell 13. Redovisar svaren för påstående 15.  

Pedagog  Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer något Instämmer inte 

alls 

Totalt  

 Antal 

5  

Procent 

33 %   

Antal 

5  

Procent 

33 %   

Antal 

5  

Procent 

33 %   

Antal 

0  

Procent 

0 %   

 

15  

 

Kommentarer och analys 

I det stora hela tycks betygsdiskussioner komma till stånd. Två tredjedelar uttrycker dock att 

de inte fullt ut kan göra detta. Frågan är vad pedagogerna menar när de vid påstående 14 inte 

tycker att det finns några rutiner för att kunna genomföra likvärdig betygsättning. Detta kan 

tolkas som att när diskussioner om betyg sker är det på initiativ av pedagogerna själva. Vid 

andra tillfällen än de som är fastlagda. Vidare går det att tolka som om de pedagoger som inte 

finner detta samarbete hamnar utanför och då inte kan genomföra betygssamtal med sina 

kollegor. Detta kan tolkas som Carlgren & Marton (2005) uttrycker, där en del är offer för 

ramarna. En del använder ramarna som utgångsläge för att arbeta vidare medan en sista del av 

lärarna tillverkar egna ramar som passar deras syften. Rektorerna kommenterade inte denna 

fråga.  

 

16. Vi har en inre samverkan på vår skola för betygsättning gällande elever med 

funktionsnedsättningar. 

 
Tabell 14.  Redovisar svaren för påstående 16.  

Pedagog  Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer något Instämmer inte alls Totalt  

 Antal 

0  

Procent 

0 %   

Antal 

3  

Procent 

20 %  

Antal 

8  

Procent 

53 %   

Antal 

4 

Procent 

27 %   

 

15 

 

Rektorer; En rektor kommenterade resultatet 

Rektor A: ”Ingen tycker att det finns någon inre samverkan för elever med funktionsnedsättning och betygsättning. 

Det skulle man vilja veta mer om vad det beror på. Skriver de några kommentarer det är ju rätt skrämmande egentligen 

att man tycker att man inte har någon inre samverkan det handlar ju om oss, alla. Jag känner ju också att det ligger ju 

lite i ett eget intresse att göra det jag menar har jag en sådan elev så känner jag att jag måste ju ta den diskussionen det 

var intressant det här. Det finns mycket man skulle kunna göra någonting av här.” 

 

 

 

Kommentarer och analys 

En femtedel svarar att det delvis finns inre samverkan och två femtedelar något eller inte alls. 

I analysen av dessa siffror görs tolkningen att när betygsättning och likvärdighet diskuteras tas 
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inte elever med funktionsnedsättningar upp. Det kan tolkas som om pedagogerna själva gör 

bedömningar på kammaren. Flera forskare Ahlberg (2007);Tholin (2007) och Juul & Jensen 

(2007) pekar på vikten av pedagogiska samtal för likvärdighet vid betygsättning av elever. 

Även Skolverket (2001; 2004) pekar på vikten av pedagogiska samtal.  

 

17. Vid betygsarbetet gällande elever med funktionsnedsättningar samverkar skolan 

med yttre professioner t.ex. skolpsykolog, kurator m.m. 

 
Tabell 15. Redovisar svaren för påstående 17.  

Pedagog  Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer 

något 

Instämmer inte 

alls 

Vet ej Totalt  

 Antal 

0  

Procent 

0 %   

Antal 

2  

Procent 

13 %   

Antal 

8  

Procent 

53 %   

Antal 

3 

Procent 

20 %  

Antal 

2 

Procent 

13 %   

 

15 

 

Kommentarer och analys 

Lärarna finner i det stora hela att det inte förekommer någon samverkan med yttre 

professioner vid betygsättning av elever med funktionsnedsättningar. Tolkningen av svaren på 

detta påstående och nr 16,  blir  att pedagogerna ofta gör bedömningen själva kring elever 

med funktionsnedsättningar och betyg. Det frirum som finns till förfogande för tolkning av 

betygskriterier används. Å andra sidan visar påstående 11 där en tredjedel av pedagogerna 

inte anser sig ha tillräckliga kunskaper kring elever med funktionsnedsättningar och betyg, att 

elever riskerar att betygsättas godtyckligt och utan stöd av undantagsbestämmelsen. 

Rektorerna har inte kommenterat. Skolverket (2001) menar att vara professionellt kunnig 

innebär att veta när experter bör rådfrågas kring elever med funktionsnedsättningar.  

 

 

18. Ämneslärarna på min skola samarbetar för att nå likvärdig betygsättning. 
"Även när det gäller terminsbetyg är det viktigt att lärarna samråder om tolkningar och bedömningar och att 

de informerar elever och vårdnadshavare vad som gäller" (Skolverket, 2009c s. 8).  

 

Tabell 16. Redovisar svaren för påstående 18. 

Pedagog  Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer något Instämmer inte 

alls 

Totalt  

 Antal 

0  

Procent 

0 %   

Antal 

10 

Procent 

67 %   

Antal 

5 

Procent 

33 %   

Antal 

0 

Procent 

0 %  

 

15 

 

Kommentarer och analys 

Någon form av samverkan finns mellan ämneslärarna vid betygsättning av elever. En 

tredjedel av lärarna uttrycker att det finns i mindre grad. Samverkan mellan lärarna finns i 

olika grad. Påståendet ställdes mer allmänt om betygsättning överlag. Vid påstående 16 

upplevdes att det inte samarbetades i någon större grad. Tolkningen av dessa två påståenden 

kan då bli att när det finns samarbete för likvärdig betygsättning sker detta inte med fokus på 

alla elever även de med någon form av funktionsnedsättning. Rektorerna kommenterade inte. 
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7.1.1 Pedagogernas kommentarer i enkäten 

 
"Alla elever måste få samma möjlighet att nå målen, vare sig de har lätt för sig eller svårt. Många elever idag 

kan nå målen bara rätt resurs sätts in. Muntligt förhör är ett utmärkt sätt att arbeta med de som har svårt att 

skriva ner vad som är viktigt." 

 

"Vad som är bra med betygsättning är att man numera har enskilda samtal med eleven inför betygsättningen 

där man diskuterar orsakerna till betyget. Svårigheten är att hitta tid till detta. Dessutom välkomnar jag de 

kommande betygen med fler betygssteg. Samarbetet med speciallärare är också högst väsentligt i detta 

arbete." 

 

"Jag bedömer eleverna under lektioner, vid prov och läxförhör. Viktigt med ett varierat arbetssätt så att det 

gynnar olika elever lika mycket. Viktigt att lämna över informationen om dessa elever vid byte av skola." 

 

7.2 Svarsredovisning och analys av enkät del C 

7.2.1    Fallbeskrivning engelska: 6 svar. 

 
Det är vårtermin i nian och slutbetyg ska sättas. Ska Pelle få betyg och i så fall vilket? På 

vilka grunder fattar du det beslutet? Om Pelle inte får betyg på vilka grunder fattar du det 

beslutet? 

 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret enligt Skolverket. Eleven skall: 

 

 förstå tydligt, även något regionalt färgat, tal i instruktioner, berättelser och beskrivningar som rör 

kända förhållanden och egna intresseområden,  

 kunna delta aktivt i samtal kring kända ämnen och med hjälp av olika strategier bidra till att 

kommunikationen fungerar,  

 kunna muntligt berätta och beskriva något som hon eller han sett, hört, upplevt eller läst samt uttrycka 

och argumentera för en uppfattning i något för honom eller henne angeläget ämne,  

 kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i enklare skönlitterära och andra berättande, beskrivande och 

argumenterande texter som behandlar kända ämnesområden,  

 kunna begära och ge information i skrift samt berätta och beskriva något 

 ha kunskaper om vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i några länder där engelska har en central 

ställning samt kunna göra några jämförelser med egna kulturella erfarenheter,  

 kunna reflektera över och dra slutsatser om sitt sätt att lära sig engelska,  

 kunna välja och använda hjälpmedel vid textläsning, skrivning och andra språkliga aktiviteter,  

 kunna, på egen hand och i samarbete med andra, planera och genomföra arbetsuppgifter samt därvid dra 

slutsatser av sitt arbete. 

 

Icke godkänt:  
Lärare A:  

”Om han har visat att han inte klarar att ha enkla muntliga samtal på engelska så ska han inte få något 

slutbetyg. Det jag förstår här är att han har svårigheter och att det blir otydligt, men det står inte om han 

ändå kan klara enkla samtal. Visst han blev underkänd på det nationella provet, så det säger ju en del. 

Så nej, han ska ej ha något slutbetyg om han aldrig visat att han kan tala engelska.” 

 

Lärare B: 
”Om Pelle inte kan göra sig förstådd i enkla samtal så kan man inte godkänna honom. Har han aldrig 

visat den delen och att han klarar av att lösa enklare övningar där man ska ha en konversation så 

kommer han heller inte klara sig senare. Så nej, jag skulle inte godkänna Pelle.” 
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Godkänt: 
Lärare C:  

”Pelle ska minst ha G i engelska, men om det ska bli högre beror ju på vad han har presterat resten av 

terminen. Enligt rättningsmall för N.P. i engelska år 9 kan en elev få G även om han misslyckas på ett 

delprov.” 

 
Lärare D: 

”Jag anser att Pelle skall få godkänt eftersom det bara är den muntliga delen som egentligen lägger 

hinder i vägen för honom och där finns ju svårigheter med otydligt tal och nervositet t ex. Jag tycker att 

de avklarade momenten (läs,hör=vg och skriva= g-) väger upp för den muntliga delen.” 

 
Lärare E: 

”Eftersom Pelle verkar ha funktionshinder, som är rätt tydligt så bör han ju få godkänt- här är det väl 

fråga om enstaka mål!? Betyget måste självfallet bestämmas i samarbete med speciallärare.” 

 

Lärare F: 
”Eftersom det endast är den muntliga delen, och då antagligen i ett offentligt sammanhang (d.v.s. 

tillsammans med och inför andra) som Pelle inte når godkänt så beror det antagligen på en kombination 

av stress och nervositet. Förmodligen kan jag hjälpa honom till ett godkänt även här med tanke på hans 

i övrigt goda kunskaper, således når han målen för ett godkänt betyg men dock inte VG med tanke på 

bristerna i skriftlig och muntlig produktion. Även om vissa mål är uppnådda för det högre betyget så 

räcker inte detta över hela linjen.” 

 

Rektor A kommentarer: 
”Nationella prov är bara en mätsticka bland alla andra. Du lär ju ha den muntliga delen på ett annat sätt. 

Det måste man ju lyckas med framförallt när man klarat de andra delarna så väl. De som godkänner hör 

skriver väldigt bra tycker jag. Det är väldigt tydligt vad hindret är.” 

 

”Det handlar om nulägesbedömning. Vi kan ju inte tänka såhär. Jag är inte för det egentligen. Jag var 

det förr men inte nu längre. Vi kan ju inte tänka framåt för alla andra. Sen kan det ju vara såhär, vi kan 

ju inte garantera att de ska läsa engelska på gymnasiet. Det behöver du ju inte göra och en sådan här 

elev kanske inte gör det och då har man hindrat den mot att kanske gå någon annan karriär.” 

 

Rektor B kommentar:  
”Nationella prov är bara en bedömning bland alla andra. Enligt rättningsmall för N.P. i engelska år 9                                                                                                                           

kan en elev få G även om han misslyckas på ett delprov. Pelle har en funktionsnedsättning och då har 

han rätt att bli bedömd efter undantagsbestämmelsen.” 

 

Sammanfattning och analys av fallbeskrivning i engelska 

 
Resultatet visar att fyra av sex lärare godkänner Pelle. Lärare C går efter den rättningsmall 

som finns för nationella prov. Läraren kan även se att det kan finnas en möjlighet till högre 

betyg. Lärare D och F går efter de bedömningskriterier som finns för de nationella proven. 

Lärare E stödjer sig på undantagsbestämmelsen och menar att det går att bortse ifrån enstaka 

mål. De två lärare som inte godkänt Pelle menar att utan uppvisat godkänt resultat i den 

muntliga delen går det inte att godkänna honom. Lärare B menar att Pelle inte kommer att 

klara sig senare. Rektor A kommenterar att nationella prov endast är en mätsticka och att 

bedömningen måste vara en nulägesbedömning, inte handla om elevens framtid. Rektor A 

tycker dessutom att det är tydligt vilka hinder eleven har och att de lärare som godkänt gjort 

en bra bedömning. Rektor B uttrycker att Pelle p.g.a. sin funktionsnedsättning har rätt av bli 

bedömd enligt undantagsbestämmelsen. Resultatet av detta fall blir intressant i en 

betygsättning som ska vara likvärdig och rättvis. De inre ramar som används av lärarna vid 
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betygsättning sätter gränser för den möjlighet som undantagsbestämmelsen ger. Endast en 

lärare stödjer sig på undantagsbestämmelsen.  

 

7.2.2  Fallbeskrivning svenska: 4 svar. 

 
Det är vårtermin i nian och slutbetyg ska sättas. Ska Hanna få betyg och i så fall vilket? På 

vilka grunder fattar du det beslutet? Om Hanna inte får betyg på vilka grunder fattar du det 

beslutet? 

 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret enligt Skolverket. Eleven skall: 

 

 aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett 

arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt,  

 kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder samt 

saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet sammanhängande samt 

kunna reflektera över det, 

 kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och författarskap med 

betydelse för människors sätt att leva och tänka, 

 kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och teater,  

 kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets normer, 

både vid skrivande för hand och med dator,  

 ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras språkbruk. 

 

 

Godkänt: 
Lärare G: 

”Jo, hon ska få ett slutbetyg. Hon har visat att hon klarar att nå målen, så det är klart att hon ska ha 

betyg. Hon fick arbeta på annat sätt än de andra och hon redovisade sina kunskaper enskilt för läraren 

och det ska man få göra. Så länge man har visat att man når målen ska man få slutbetyg.” 

 
Lärare H: 

”Tycker att Hanna självklart skall få godkänt i svenska med tanke på hennes svårigheter och p .g .a. att 

hon ju klarat det nationella provet i alla delar, en del t o m med MVG. Hon borde fått arbeta (om hon nu 

bara gått med på det själv) mer enskilt under sin högstadietid, inte BARA med hänsyn till henne själv 

utan  även  med hänsyn till kamraterna.” 

 

 

Lärare I: 
”Hanna ska få godkänt i betyg. Hon har ju visat att hon når målen, även att det är svårt att arbeta i 

klassrummet.” 
 
Lärare J: 

”Hanna ska få ett slutbetyg i svenska. Hon har klarat minst G på alla de tre delarna på det nationella 

provet. Man skulle, med hjälp av fallbeskrivningen, vilja bli säker på att Hanna skrivit sin uppsats själv. 

Alltså att assistenten har peppat och uppmuntrat men inte föreslagit formuleringar eller ändringar. Jag 

förutsätter att så inte är fallet. Utökad tid tycker jag är en hjälp som inte ska påverka bedömningen. Det 

hade varit intressant att få veta hur den ökade tiden använts.” 

 

 

Rektor B kommentar:  
”Nationella prov är bara en bedömning bland alla andra. Hanna har en funktionsnedsättning och då har 

hon rätt att bli bedömd efter undantagsbestämmelsen Skolan har en skyldighet att underlätta och stötta 

henne i hennes funktionsnedsättning, så att hon har möjlighet att nå minst ett godkänt.” 
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Sammanfattning och analys av fallbeskrivning i svenska 

 
Alla lärare bedömer att Hanna ska få betyg. Av två lärare H och I framkommer att Hanna får 

betyget godkänt.  De två andra lärarna anger inte vilket betyg Hanna får. Av detta går att göra 

tolkningen att lärarna stödjer sig på de nationella målen för betygsättning. Rektor B klargör 

skolans skyldighet att underlätta och stötta henne i och med hennes funktionsnedsättning. 

Möjligheten för Hanna att få högre betyg lyftes dock inte. Med stöd av 

undantagsbestämmelsen och rätt stöttning från skolan vore det en möjlighet.  
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8.    DISKUSSION  

Genom att skicka enkäter med påståenden och fall till kärnämneslärare på två skolor i olika 

kommuner och därefter låta deras rektorer kommentera enkäternas utfall har en varierande 

bild av kunskapen om undantagsbestämmelsen och dess möjligheter framträtt. Analysen av 

resultaten gjordes genom en kombination av Bergs (1999) frirumsmodell och ramfaktorteorin. 

Syftet med en kombination av de teoretiska ansatserna var att knyta an yttre ramar och inre 

förutsättningar som pedagogerna har att tillgå i arbetet med betygsättning av elever med 

funktionsnedsättningar. Detta för att få möjlighet till en bredare analys av resultaten. Studiens 

syfte att undersöka hur undantagsbestämmelsen används i praktiken har uppnåtts genom detta 

arbetssätt. 

    Det framgår av studiens resultat att största delen av pedagogerna inte anser sig ha 

tillräckligt goda kunskaper om undantagsbestämmelsen. Alla respondenter har dock hört talas 

om bestämmelsen. Dessa svar är jämförbara med vad Skolinspektionen (2009) pekar på. De 

menar att kunskaper om bestämmelsen måste öka. Vidare svarar nära hälften av lärarna att en 

elev måste ha en diagnos för att kunna omfattas av bestämmelsen. Undantagsbestämmelsen 

kräver dock inte en diagnos. De inre ramar som handlar om kompetens begränsar lärarna i 

deras möjligheter till tolknig av bestämmelsen i processen för betygsättning. 

    En större andel av respondenterna menar att det är läraren som bedömer vilka mål som går 

att bortse ifrån, samtidigt är det en tredjedel som menar att det inte är läraren. Detta kan vara 

en tendens som visar på att det råder osäkerhet om hur bedömningen går till och vem som gör 

den. Den största delen av respondenterna menar att enstaka mål är 2-3 st. Det går att analysera 

svaren utifrån att de tolkar själva begreppet enstaka. Skolverket (2009c) uttrycker att detta är 

en fråga som måste tolkas lokalt efter varje elev och dennes förutsättningar att nå målen för 

ämnet. 

    Hälften av respondenterna anser att använda undantagsbestämmelsen vid betygsättning är 

en rättvis handling, medan den andra hälften är tveksam. Ramarna talar om vad som ska styra 

betygsättningen, men pedagogernas egen värdegrund kan istället, utan att de är medvetna om 

det, påverka utfallet av betyg. Hur syns detta i praktiken? Får det några konsekvenser för hur 

bestämmelsen används? I det frirum läraren har att tillgå vid bedömning av eleven finns det 

risk för att betyg sätts godtyckligt.  Rektor B uttrycker att resultatet visar på dålig förståelse 

för elever med funktionshinder.  Haug (1998); Selghed (2006) och Tholin (2006) uttrycker att 

gamla synsätt lever kvar i skolan. 

   Pedagogerna känner till de ramar som styr betygsättningen. Den största delen av lärarna 

menar att en elev med dyslexi kan nå högre betyg än godkänt i svenska. De flesta av lärarna 

menar däremot att det inte går att bortse från målen skriva och läsa. Skolverket (2010a) menar 

dock att det ska kunna gå. Detta går att tolka som att yttre ramar ges för möjligheter för elever 

med funktionshinder och betyg, medan de inre ramarna, pedagogernas värdegrund, begränsar 

möjligheten. Rektor A uttrycker att det tycks bli ett godtyckande eller så kan inte lärarna 

regelverken, vilka i och för sig är svåra att tolka. 

    En större del av lärarna instämmer endast delvis eller något att det är läraren som gör 

bedömningen om vad som kan vara en funktionsnedsättning hos eleven. Kommentarer från 

Rektor A kan tolkas som om en förväntan och förtroende finns för att pedagogen avgör i fall 

målen att uppnå ej nås beror på kunskapsbrist eller en funktionsnedsättning hos eleven. 

Däremot uttrycker rektor B att det vore anmärkningsvärt om pedagogerna kan bedöma detta 

och menar att pedagogerna inte är utbildade för att göra den bedömningen. Resultaten 

stämmer överens med vad både Skolinspektionen (2009) och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2010) uttrycker. De menar att lärarnas kompetens vad gäller elever och 

funktionsnedsättningar kan förbättras betydligt. Majoriteten av pedagogerna har en vilja att få 
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veta mer om funktionsnedsättningar och hur de kan påverka elevens inlärning. Tre har svarat 

att de inte är intresserade av att få veta mer om detta. Det utfall som väcker intresse är där 

respondenterna är tveksamma eller inte vill. Å ena sidan kan deras kunskaper vara tillräckliga. 

Å andra sidan kan det också tolkas som att inte alla stödjer en skola för alla. Då blir det 

värdegrunden i de inre ramarna som omöjliggör användandet av undantagsbestämmelsen. 

Detta kan vara ett uttryck för vad Ogden (2005) säger, att alla inte stödjer en skola för alla. 

     Rektor A uttrycker att ramarna följs för arbetet med betyg där rektorn är verksam, medan 

den största delen av lärarna inte anser att det finns några fastlagda rutiner för likvärdig 

betygsättning. Detta går att tolka som att skolledare och pedagoger inte har samma 

uppfattning om vad som är ett arbete för likvärdig betygsättning. När betygsdiskussioner sker 

är det på initiativ av pedagogerna själva. Vidare går det att tolka resultaten som om de 

pedagoger som inte finner detta samarbete hamnar utanför och då inte kan genomföra 

betygssamtal med sina kollegor. Av resultaten görs tolkningen att när betygsättning och 

likvärdighet diskuteras tas inte elever med funktionsnedsättningar upp. Pedagogerna gör ofta 

bedömningen själva kring elever med funktionsnedsättningar. Det frirum som läraren kan 

nyttja för tolkning används. Å andra sidan visar påstående 11 där en tredjedel av pedagogerna 

inte anser sig ha tillräckliga kunskaper kring elever med funktionsnedsättningar och betyg att 

dessa elever riskerar att betygsättas godtyckligt och utan stöd av undantagsbestämmelsen. I 

studien framkommer dock att för att likvärdighet vid betygsättning ska vara möjligt krävs 

pedagogiska samtal. 

    Resultatet av fallbeskrivningen i engelska visar att fyra av sex lärare godkänner Pelle i 

ämnet. En lärare stödjer sig på undantagsbestämmelsen. Möjligheten till att använda 

undantagsbestämmelsen nyttjas inte så som den skulle kunna. Om inte läraren har kunskap 

om hur och när undantagsbestämmelsen kan användas minskar elevens möjligheter att få 

betyg. Alla lärare bedömer att Hanna ska få betyg i svenska. Ingen av lärarna har uttryckt att 

de stödjer sig på undantagsbestämmelsen. 

 

 

8.1 Vidare diskussion av analys  
 

Över hälften av de tillfrågade lärarna anser sig ha goda eller delvis goda kunskaper om 

undantagsbestämmelsen vilket tolkas som om de känner till vad som gäller vid användandet 

av den. Men i kommande påstående som handlar om att en elev måste ha en diagnos för att 

kunna omfattas av bestämmelsen svarar nära hälften att så är fallet eller delvis så.  Eleven 

måste dock inte ha en diagnos för att kunna omfattas av bestämmelsen. Har detta resultat med 

skolans rådande skolkultur att göra? Vad innebär det att ha goda kunskaper om något? Hur 

avgörs det? Vem ansvarar för att undantagsbestämmelsen uppmärksammas? 

    Specialpedagogiska skolmyndigheten (2010) föreslår att i det nya betygsystemet som 

introduceras 2011, ska upplysningar om undantagsbestämmelsen vid varje rubrik för 

kunskapskrav för respektive kursplan införas. De menar att lärarna bör göras 

uppmärksammade på att bestämmelsen finns. Samtidigt ska pedagogerna redan vid 

planeringen av kurserna ha med bestämmelsen för att eleven ska kunna vara delaktig i 

undervisningen. 

    Hur pass insatt i något bör läraren vara för att kunna anses som kompetent? Det är många 

områden av elevens kunskaper som ska bedömas innan ett betyg sätts. Eleven har rätt till ett 

rättvist betyg, men vem avgör om läraren bedömer rättvist? Enligt studiens analys anser tre av 

pedagogerna att det inte är rättvist mot övriga elever att använda sig utav 

undantagsbestämmelsen. Om någon av dessa lärares elever har svårigheter med att nå målen 

är det högst troligt att den eleven underkänns hos dem, men hos en lärare som anser att 

undantagsbestämmelsen är rättvis blir eleven godkänd. Eleverna blir godkända på olika 
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grunder beroende på vem som betygsatt dem. ”… Och hur säker ska läraren vara på sina 

bedömningar av betygsättningseffekter för att vara berättigad att frångå ett 

betygskriterium?” (Fjellström, 2002, s. 12). 

 

 

 8.1.1 Makt att sätta betyg och likvärdighet 
     

Studien visar på att i det frirum läraren har att tillgå vid bedömning av eleven finns en viss 

risk för att utrymmet missbrukas. Är det så att lärarnas frirum trots allt har blivit för stort när 

tolkningen av betyg och mål är så olika? Detta kan jämföras med Skolverket (2001) som 

skriver om det dilemma som kan uppstå då betygskriterier ska tolkas då det å ena sidan ska 

finnas frirum vid undervisningen. Å andra sidan ska kriterierna tolkas rättvist och likvärdigt. 

Wikström (2007) Selghed (2006) och Jacobson (2002) uttrycker att det är svårt att sätta 

rättvisa betyg. Tolkningsproblematiken gör att betygen alltid blir subjektiva. Resultatet av 

studien visar att fyra av sex lärare godkänner Pelle. Slutsatsen blir att det förekommer att 

betyg sätts godtyckligt. Samtidigt menar Skolverket (2001) att det lokala frirummet vid 

bedömning sätts ur spel om betygskriterierna blir för detaljrika. Författarna i studien ställer 

frågan om det går att finna ett betygsystem som är fullkomligt rättvist när 

mätningsinstrumenten, som ska tolka betygskriterier, är människor som alla bär med sig sina 

egna värderingar och erfarenheter.  

      Betyg används främst som urvalsinstrument till vidare studier menar Tholin (2006) och 

Skolverket (2001) visar på att elever med funktionsnedsättningar har betydligt svårare att nå 

målen än riksgenomsnittet av elever. Ogden (2005) talar om skolan med funktionen som 

sorteringsinstrument. I ett urvals- och elitperspektiv menar Emanuelsson (2002) att elever 

avskiljs som icke godkända då de är ett hot mot kunskapssamhällets standard. Liljequist 

(1999) menar att de som förlorar i kunskapssamhället och blir maktlösa är de som inte lyckas 

i konkurrensen. 

     ”Om det finns särskilda skäl får (författarnas markering) läraren vid betygsättningen 

bortse från enstaka mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret.” 

(Grundskoleförordningen, 7 kap. 8 §). I undantagsbestämmelsen står att läraren får bortse från 

enstaka mål. Å ena sidan går det att tolka som läraren faktiskt får bortse från enstaka mål. Det 

kan ses som en möjlighet. Å andra sidan går det att tolka som att läraren får, om den vill, 

använda bestämmelsen. Men vad innebär det om läraren har en inställning som inte stödjer en 

skola för alla. Eller menar att det är orättvis handling gentemot övriga elever att använda sig 

av undantagsbestämmelsen? I det fallet finns möjligheten att undantagsbestämmelsen inte 

nyttjas så som det skulle kunna. Skulle bestämmelsen användas mer om det i förordningen 

stod skall istället för får? Eller vore det att inskränka lärarens frirum? Frågan är om lärarens 

frirum skall vara överordnat elevens rätt till ett rättvist och likvärdigt betyg?  

 

 

 8.1.2 Funktionsnedsättningar och en skola för alla 
 

Ur ett historiskt perspektiv (se avsnitt 4.2.1) visar dagens skola att den i de yttre ramarna, 

styrdokumenten för skolan, har kommit längre i arbetet en skola för alla. Däremot tycks de 

inre krafter som råder på skolorna vara svårare att påverka. Flera forskare (Haug, 1998; 

Ogden, 2005) pekar på svårigheter att realisera de styrdokument som formaliseras av staten. 

Även Skolverket (2005) pekar på att de tre spår som tidigare fanns för elever i viss mån lever 

kvar i dag. Studiens resultat visar att läraren kan ha svårt att bortse från sina egna värderingar 

om rättvisa vid betygsättningen. Är det ett medvetet handlande eller är värdegrunden så djupt 

rotad att den omedvetet sätter gränser för vad som blir möjligt vid användandet av 
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undantagsbestämmelsen? Ahlberg (1999) menar att värdegrund och sammanhanget som varje 

pedagog har påverkar synen på en skola för alla. I analysen av studien framträder att de inre 

ramar som påverkar användandet av undantagsbestämmelsen överväger. Informella 

handlingsmönster, värdegrund, skolkultur och kompetenser påverkar hur processen med att 

tolka undantagsbestämmelsen går till. Elever med funktionsnedsättningar av olika slag 

riskerar att segregeras från framtida utbildningsmöjligheter. Trots yttre ramar som ger 

möjligheter till betygsättning av elever med funktionsnedsättningar blir resultatet av detta att 

undantagsbestämmelsen inte används som den skulle kunna. 

    Ett dilemma är att det inte går att göra sortering av elever legitimt utan att säga sig ha 

kunskap om individuella olikheter uttrycker Helldin (2003). Vidare säger han att en 

skolpolitisk och utbildningsteoretisk fråga är om den kunskapen ska brukas för att sortera 

elever och/eller separera dem. Skolverket (2005) skriver att vid sekelskiftet beskrevs 

människans läggning med diagnoser och avvikelser. Studien visar att de flesta lärare tror att 

det behövs en diagnos för att kunna använda bestämmelsen. Är förutsättningen för att 

undantagsbestämmelsen ska kunna användas att elever kategoriseras? Vilka konsekvenser får 

det för elevens självbild? Har dagens skola för alla i praktiken inte kommit längre än 

sekelskiftets folkskola?  

 

 8.2    Avslutande reflektion 

Hur undantagsbestämmelsen används i praktiken har undersökts på två skolor i två olika i 

kommuner i Sverige. Författarna i studien drar slutsatsen att möjligheten till att använda 

undantagsbestämmelsen inte nyttjas så som den skulle kunna. Ur ett relationellt 

specialpedagogiskt perspektiv konkluderas att elever med funktionsnedsättningar riskerar att 

betygsättas godtyckligt och utan stöd av undantagsbestämmelsen. Konsekvensen av detta blir 

att undantagsbestämmelsen är en omöjlig möjlighet. Resultatet blir att möjligheter för elever 

med funktionsnedsättningar att få betyg minskar och därmed deras möjligheter till framtida 

studier. 

     Ramfaktorteorin behandlar vad som är möjligt/ej möjligt att genomföra i skolan med 

hänsyn till rådande begränsningar. Det finns yttre ramar, möjligheter, som anger vad som ska 

styra betygsättning av elever med funktionsnedsättningar. Alla pedagoger i studien har hört 

talas om undantagsbestämmelsen. Men resultatet visar på att inre ramar, pedagogernas egen 

värdegrund, kan utan att de är medvetna om det, styra utfallet av betyg. Vilket i sin tur sätter 

gränser för vad som blir möjligt vid användandet av undantagsbestämmelsen. Även de inre 

ramar som handlar om kompetens om funktionsnedsättningar och kunskaper om 

undantagsbestämmelsen begränsar lärarna i deras möjligheter till tolkning av yttre ramar i 

processen för betygsättning. Om inte läraren har kunskap om hur och när 

undantagsbestämmelsen kan användas kvarstår tolkningsproblematiken. 

     Resultaten i denna studie belyser tolkningsproblematiken som finns kring 

undantagsbestämmelsen i praktiken. Att se om bestämmelsen används, hur den används och 

hur det kan göras bättre ute på Sveriges skolor kan vara ett vidare forskningsområde.  

Ytterligare forskning inom området skulle kunna vara att ur ett rättvise- och 

likvärdighetsperspektiv fördjupa kunskaperna kring värdegrund och användandet av 

bestämmelsen. Inte bara på skolnivå utan även huvudmannanivå och inom statliga verk. 

Genom att studera detta kan kanske ytterligare en nyckel till en skola för alla hittas.  

Undantagsbestämmelsen ska underlätta betygsättning genom att läraren får bortse från 

enstaka mål, om elevens svårigheter beror på ett funktionshinder av varaktigt slag. Att 

bedöma om en elev har en funktionsnedsättning eller om det är kunskapsbrist som hindrar 

eleven från att nå uppställda mål i skolan, kräver kompetens på området. Nog ser det ut som 

om vi å ena sidan, på pappret har en innovativ utbildningspolitik där skolan ska vara till för 
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alla och vila på en demokratisk grund. Å andra sidan har vi ett restaurerande betygsystem där 

det står i de nationella målen att undervisningen inte behöver se lika ut för alla utan det är de 

individuella insatserna som ska få elever att nå målen. Motsägelsefullt i den restaurerande 

politiken är att vad som än görs som individuella insatser för och av elever så ska de ha nått 

samma grundmål i slutet av år 9.  

    En skola för alla är ett begrepp sedan Lgr 80. Undantagsbestämmelsen kom till för att 

underlätta vid betygsättning av elever med funktionsnedsättningar. År 2010 tycks dock ett lika 

för alla -perspektiv ännu vara rådande när det gäller betygsättning. Det vekar som om 

skolpolitiken sällan stämmer överens med vad som egentligen sker ute på skolorna. Det är 

svårt att ändra på det som sitter i väggarna. I ett nytt betygsystem för 2011 finns möjligheter 

för skolverket och andra myndigheter att göra lärarna uppmärksammade på 

undantagsbestämmelsen. För att det ska kunna vara möjligt krävs dock pedagogiska samtal. 

Annars är risken mycket stor att undantagsbestämmelsen förblir ett begrepp som inte är 

förankrat i skolans verklighet. En bestämmelse som är så undantagen att endast få pedagoger i 

skolans praktik vet hur den ska praktiseras. 
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Bilaga 1 

Enkätundersökning 

Enkäten består av tre delar. A-delen i enkäten ger bakgrundsinformation om dig och B-delen 
är uppbyggd av 25 påståenden som du tar ställning till genom att markera det påstående som 
passar dig bäst. Slutligen C-delen kommer i en separat länk som består av ett uppdiktat fall 
där vi ber dig svara på betygsfrågor om fallet. I slutet av enkäten ges även utrymme för egna 
kommentarer. 
 
Stort tack för din medverkan hälsar Annah och Eva! 

 
 
1. Vilken/vilka utbildningar har du? Flera alternativ är möjliga  

 Förskollärare  

 Fritidspedagog  

 1-7 lärare  

 4-9 lärare  

 Gymnasielärare  

 Speciallärare  

 Specialpedagog  

 Annat  
 
2. Hur länge har du varit verksam som lärare?  

 0-5 år  

 6-10 år  

 11-15 år  

 16-20 år  

 20-  
 
3. Hur gammal är du?  

 20-30 år  

 31-40 år  

 41-50 år  

 51-60 år  

 60-  
 
4. Kön?  

 Man  

 Kvinna  
 
5. Vilken/vilka ämnesbehörigheter har du? Flera alternativ möjliga  
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 Svenska  

 Matematik  

 Engelska  

 Övrigt:  
 
6. Har du behörighet för ämnet/ämnena du arbetar inom?  

 Ja  

 Nej  

 Delvis  

 

Enkät del B 
 
1. Jag har goda kunskaper om undantagsbestämmelsen.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer något  

 Instämmer inte alls  
 
2. För att kunna använda undantagsbestämmelsen måste eleven ha en diagnos.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer något  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej  
 
3. I undantagsbestämmelsen står att det går att bortse från enstaka mål. Enstaka mål är 
anser jag;  

 0-1 st  

 2-3 st  

 4-5 st  
 
4. Att använda undantagsbestämmelsen vid betygsättning är rättvist mot övriga elever.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer något  

 Instämmer inte alls  
 
5. Vid betygsättning bedömer läraren vad som kan vara en funktionsnedsättning hos eleven.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer något  
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 Instämmer inte alls  

 Vet ej  
 
6. Det är läraren som avgör vilka mål som är möjliga att bortse ifrån vid betygsättning av en 
elev som har ett direkt hinder för att kunna nå målen.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer något  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej  
 
7. En elev med dyslexi kan nå högre betyg än G i svenska.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer något  

 Instämmer inte alls  
 
8. Det är möjligt att bortse från målet skriva om en elev har dyslexi.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer något  

 Instämmer inte alls  
 
9. En elev som vid provtillfällen fått använda hjälpmedel kan nå högre betyg än godkänd. 
Exempel på hjälpmedel kan vara; rättstavningsprogram, längre provtid, ändrad layout m.m.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer något  

 Instämmer inte alls  
 
10. Det är möjligt att bortse från målet läsa om en elev har dyslexi.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer något  

 Instämmer inte alls  
 
11. Jag anser mig ha tillräcklig kompetens för att kunna avgöra om det är en 
funktionsnedsättning eller kunskapsbrist som hindrar eleven att nå målen för mitt ämne.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer något  
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 Instämmer inte alls  
 
12. Jag skulle vilja veta mer om funktionsnedsättningar hos elever och hur det påverkar 
deras inlärning.  

 Ja  

 Nej  

 Kanske  
 
13. Följande exempel kan hindra eleven att nå uppställda kunskapsmål i skolan. Med 
familjesituation menar vi t.ex. missbruk, skilsmässa, lågbegåvade föräldrar m.m.  

 Synskada  

 Hörselskada  

 Rörelsehinder  

 Dyslexi  

 Dyskalkyli  

 Diabetes  

 Epilepsi  

 Allergi  

 ADHD/ADD  

 Autism  

 Asperger  

 Tourette  

 Svårigheter med arbetsminnet  

 Depression  

 Ångest  

 Koncentrationssvårigheter  

 Låg begåvning  

 Familjesituation  

 Övrigt:  
 
14. Det finns fastlagda rutiner på min skola för arbetet med en likvärdig betygsättning.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer något  

 Instämmer inte alls  
 
15. Jag har möjlighet att i god tid diskutera betyg med mina ämneskollegor.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  
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 Instämmer något  

 Instämmer inte alls  
 
16. Vi har en inre samverkan på vår skola för betygsättning gällande elever med 
funktionsnedsättningar.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer något  

 Instämmer inte alls  
 
17. Vid betygsarbetet gällande elever med funktionsnedsättningar samverkar skolan med 
yttre professioner t.ex. skolpsykolog, kurator m.m.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer något  

 Instämmer inte alls  

 Vet ej  
 
18. Ämneslärarna på min skola samarbetar för att nå likvärdig betygsättning.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer något  

 Instämmer inte alls  
 
19. Min skolledare stödjer mig i mitt arbete om jag är tveksam vid betygsättning?  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer något  

 Instämmer inte alls  
 
20. Uppträdande, ordning och flit har betydelse vid betygsättning.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer något  

 Instämmer inte alls  
 
21. Att eleverna lämnar in arbeten och uppgifter i tid har betydelse för hur betyget blir?  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer något  

 Instämmer inte alls  
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22. Jag följer alltid de lokala kursplanerna när jag sätter betyg.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer något  

 Instämmer inte alls  
 
23. Jag följer alltid de nationella målen när jag sätter betyg.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer något  

 Instämmer inte alls  
 
24. Skriftliga prov/ läxförhör har betydelse för betygsättningen.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer något  

 Instämmer inte alls  
 
25. Jag tycker att vårt nuvarande betygsystem är rättvist  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer något  

 Instämmer inte alls  

 

Här finns plats att skriva egna tankar kring betyg/ elever med funktionsnedsättningar 
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Fallbeskrivning Svenska 

Hanna är 15 år. Hon har diagnos AD/HD.  En stor del av dagen har hon har assistent. Hanna 

arbetar alltid i helklass. Hon har koncentrationssvårigheter och mycket låg uthållighet. Hon är 

mycket känslig för förändringar. En del av hennes problematik visar sig i att hon glömmer 

böcker, pennor, idrottskläder, mobil osv. Detta resulterar i mycket tjat från både skola och 

hem. Det är även svårt att komma i gång med uppgifter och sedan avsluta dem. Detta får 

följden att hennes resultat blir halva eller inte påbörjade alls. Hannas intelligens har uppmätts 

som över genomsnittet, men på grund av hennes svårigheter får hon stora problem med 

skolarbetet. Hon har en mycket god verbal förmåga. 

   Hanna vill inte vara annorlunda, utan vill behandlas som alla andra. Hon går hela dagar i 

skolan och har prov och läxor som de andra i klassen. Hemläxor slutar ofta i bråk med 

föräldrarna eller så glömmer hon dem i skolan. Flickan är nu skoltrött och visar en attityd av 

att ”jag-skiter-i-skolan”. Trots detta har inte Hanna stor frånvaro, även om hon börjat 

ströskolka. 

   Under åttan och höstterminen i nian hade Hanna inte godkänt i ämnet svenska. Uppgifter 

som handlar om att skriva är svåra att genomföra. Så fort det är pratigt i klassrummet, tappar 

hon koncentrationen och börjar prata högt om annat än det som uppgiften handlar om. Läraren 

säger ofta till, vilket leder till bråk mellan Hanna och läraren. Även de lektioner då klassen 

har tyst läsning har Hanna svårt att läsa längre stunder. När Hanna vid något tillfälle gått med 

på att arbeta ensam med läraren visar hon god läsförståelse och kan reflektera över det hon 

läser.  

   När de nationella proven genomfördes gick Hanna med på att arbeta ensam, i enskilt rum 

med sin assistent. Detta för att hon inte skulle störas av andra. Hon fick även utökad tid. 

Läsförståelsedelen blev väl godkänd och den skriftliga delen blev godkänd på den nedre delen 

av godkändnivån. Den muntliga delen klarade hon mycket väl godkänd.  

 Det är vårtermin i nian och slutbetyg ska sättas. 

Ska Hanna få betyg och i så fall vilket? På vilka grunder fattar du det beslutet? Om Hanna 

inte får betyg. På vilka grunder fattar du det beslutet? 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Enligt Skolverket.  

Eleven skall: 

 aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna 

redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt,  

 kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra 

länder samt saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet 

sammanhängande samt kunna reflektera över det, 

 kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och 

författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka, 

 kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och 

teater,  

 kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa 

skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand och med dator,  

 ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras 

språkbruk. 
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Fallbeskrivning Engelska 
 

Pelle som går i åk 9 har läs- och skrivsvårigheter. Pelle är en ”snäll’ kille som helst inte vill 

märkas. Han är lång och har svårt med koordinationen. Talet är otydligt. Hemma lägger han 

ner många timmar om dagen på skolarbete. Han tycker det är roligt att gå till skolan och 

fungerar bra i samarbetet med sina klasskamrater. Det är sällan Pelle är frånvarande från 

skolan. I framtiden vill han bli dataprogrammerare. 

   I matte och kemi har han väl godkänt. I övriga ämnen utom engelska är han godkänd.  I 

femman klarade han de nationella proven i engelska. Han går hos speciallärare två gånger i 

veckan för att få hjälp med ämnet. Det gillar han inte. Han känner sig dålig och utpekad.  

   Pelle har mycket god hörförståelse. Vad gäller läsförståelse är den också mycket god.  

Det är dock svårt med den muntliga delen, då han har ett otydligt tal. Han har dålig 

självkänsla. När han blir nervös går det fort och då blir talet ännu otydligare.  Även i den 

skriftliga delen har Pelle svårigheter. Det är svårt med grammatiska strukturer och han skriver 

som det låter. När Pelle får använda dator med rättstavningsprogram blir resultaten något 

bättre. Han väljer ofta själv att skriva på dator när tillfälle ges.  

   Vid de nationella proven för engelska i nian klarade han både hörförståelse och läsförståelse 

med väl godkänt. Den skriftliga delen var på den nedre gränsen för godkänd och den muntliga 

delen inte godkänd. 

  Det är vårtermin i nian och slutbetyg ska sättas. 

Ska Pelle få betyg och i så fall vilket? På vilka grunder fattar du det beslutet? Om Pelle inte 

får betyg. På vilka grunder fattar du det beslutet? 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Enligt Skolverket. 

Eleven skall: 

 förstå tydligt, även något regionalt färgat, tal i instruktioner, berättelser och 

beskrivningar som rör kända förhållanden och egna intresseområden,  

 kunna delta aktivt i samtal kring kända ämnen och med hjälp av olika strategier bidra 

till att kommunikationen fungerar,  

  kunna muntligt berätta och beskriva något som hon eller han sett, hört, upplevt eller 

läst samt uttrycka och argumentera för en uppfattning i något för honom eller henne 

angeläget ämne,  

  kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i enklare skönlitterära och andra berättande, 

beskrivande och argumenterande texter som behandlar kända ämnesområden,  

 kunna begära och ge information i skrift samt berätta och beskriva något,  

  ha kunskaper om vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i några länder där 

engelska har en central ställning samt kunna göra några jämförelser med egna 

kulturella erfarenheter,  

  kunna reflektera över och dra slutsatser om sitt sätt att lära sig engelska,  

 kunna välja och använda hjälpmedel vid textläsning, skrivning och andra språkliga 

aktiviteter,  

  kunna, på egen hand och i samarbete med andra, planera och genomföra 

arbetsuppgifter samt därvid dra slutsatser av sitt arbete. 
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Fallbeskrivning matematik 

Calle som går i nian har svårigheter med matematiken. Han klarar godkänt i skolans alla 

övriga ämnen förutom i matematik. Calles läsförmåga är god och han har inga problem att 

koncentrera sig. Han trivs i klassen och har god social status bland klasskamraterna. 

Hemläxorna fungerar bra. Han är arbetsvillig och mycket ambitiös och har stort stöd 

hemifrån.   

   Calles första år i skolan gick utan större problem. Efter de nationella proven i år fem 

uppdagades hans svårigheter i matte. I sexan klarade han målen för år fem med stöd av 

speciallärare. Calles matematiksvårigheter yttrar sig i att han har svårt att tolka och avbilda 

vanliga geometriska objekt, svårigheter med tidsuppfattning och har svårt med klockan och då 

framförallt den analoga. Han har även svårt att läsa av tabeller och att tolka ritningar. Under 

sjuan blev han utredd av speciallärare som såg att han har matematiksvårigheter av allmän 

karaktär som främst visar sig i geometri. 

   Under sin högstadietid har han haft alla mattelektioner hos specialläraren. Han tycker att det 

är bra och förstår att han behöver hjälp. Calle har dock under nian visat en lägre 

motivationsgrad och tycker att han är värdelös på matte. På högstadiet, när kravnivån ökat, 

har hans svårigheter även visat sig i idrott under orienteringen och i ämnet geografi. Även 

ämnet bild ger Calle vissa problem.  

   På vårterminen i åttan och höstterminen i nian fick han godkänt betyg i matte. Momenten 

som han arbetade med då var bråk och procent, taluppfattning samt uttryck och ekvationer. 

Calles samlade resultat, för nians nationella prov i matte, är inte godkänt. Där visade sig hans 

svårigheter återigen inom geometri och förmågan att tolka tabeller.   

 Nu är det vårtermin i nian och slutbetyg ska sättas. 

Ska Calle få betyg och i så fall vilket? På vilka grunder fattar du det beslutet? Om Calle inte 

får betyg. På vilka grunder fattar du det beslutet? 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Enligt Skolverket. 

Eleven skall: 

 ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och 

hantera situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle 

och som behövs som grund för fortsatt utbildning.  

 Inom denna ram skall eleven 

 ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och 

decimalform,  

 ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med naturliga 

tal och tal i decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av 

skriftliga räknemetoder och med tekniska hjälpmedel, 

 kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och 

bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnader, 

 kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt samt 

kunna tolka och använda ritningar och kartor, 

 kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram, 

 kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsituationer, 
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 kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer, samt kunna tolka och 

använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser. 

 
 

 

Bilaga 2 

                          Växjö 2010-02-27 

Specialpedagogprogrammet 

 

Till Dig som är Rektor. 

 

Förfrågan om deltagande i en undersökning. 
 

Hur används undantagsbestämmelsen i praktiken?   

All personal vet inte att undantagsbestämmelsen ska användas på alla nivåer för betyg och 

inte bara på betyget godkänt (Skolinspektionen, 2009). Hur bestämmelsen används på grupp- 

och organisationsnivå i skolan, är relevant då det ger verkningar för den enskilde eleven. För 

att komma in på gymnasiet krävs minst godkänt i de så kallade kärnämnena. Vi har för avsikt 

att, ur ett specialpedagogiskt perspektiv, undersöka vilka möjligheter elever med 

funktionsnedsättningar har i praktiken att, med stöd av undantagsregeln, nå minst godkänt i 

grundskolans nionde år.  

Nu undrar vi om vi får ta din personal i anspråk för att kunna genomföra en 

enkätundersökning. Vi planerar att skicka ut denna enkät till matte- svenska och 

engelskalärare på din skola. Enkäten som kommer via mejl tar ca 10-15 minuter att 

genomföra. Inga uppgifter som skolans namn eller namn på deltagare kommer att registreras. 

Skola eller deltagare av undersökningen kommer inte att kunna identifieras i uppsatsen.  

Vi som gör denna undersökning går sista terminen på specialpedagog programmet i Växjö. 

Våra examensarbeten ska publiceras i juni 2010. Arbetet görs under handledning. Om du är 

intresserad skickar vi gärna ett ex. till dig när vi är klara. 

Det är självklart frivilligt att delta, men lärarnas deltagande har stor betydelse för vårt resultat. 

Vi kommer att ringa om ett par dagar för att höra om du tillåter oss att sända enkäten till din 

personal.  

Växjö 2010-02-27 

 

Annah Gullnered                                          Eva Wistrand-Athanasiadou             

Tel: 070-9507333                                         Tel:  070-9656640                                                             

E-post:  annah01@hotmail.com                 E-post: eva.wistrand-athanasiadou@edu.kalmar.se 

                 

 

                                                                      

Handledare: Universitetslektor Peter Karlsudd 

Tel: 070-5227392 

E-post: peter.karlsudd@lnu.se 

 

 

 

 

mailto:eva.wistrand-athanasiadou@edu.kalmar.se
mailto:peter.karlsudd@lnu.se
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                                                   Växjö 2010-02-27 
Specialpedagogprogrammet 
 

Till Dig som är Lärare i matte, svenska eller engelska. 

 

Förfrågan om deltagande i en undersökning. 
 

Att betygsätta elever är svårt. Ännu mer komplext blir det i fall en elev har en 

funktionsnedsättning som gör det svårt för eleven att nå skolans uppställda mål. 

All personal vet inte att undantagsbestämmelsen ska användas på alla nivåer för betyg och 

inte bara på betyget godkänt (Skolinspektionen, 2009). Hur bestämmelsen används på grupp- 

och organisationsnivå i skolan, är relevant då det ger verkningar för den enskilde eleven. För 

att komma in på gymnasiet krävs minst godkänt i de så kallade kärnämnena. Vi har för avsikt 

att, ur ett specialpedagogiskt perspektiv, undersöka vilka möjligheter elever med 

funktionsnedsättningar har i praktiken att, med stöd av undantagsbestämmelsen, nå minst 

godkänt i grundskolans nionde år.  

Nu undrar vi om vi får ta Din tid i anspråk för att kunna genomföra en enkätundersökning. Vi 

planerar att skicka ut en enkät till matte- svenska och engelskalärare på din skola. Enkäten 

som kommer via mail tar ca 10-15 minuter att genomföra. Inga uppgifter som skolans namn 

eller namn på deltagare kommer att registreras. Skola eller deltagare av undersökningen 

kommer inte att kunna identifieras i uppsatsen.  

Vi som gör denna undersökning går sista terminen på specialpedagog programmet i Växjö. 

Våra examensarbeten ska publiceras i juni 2010. Arbetet görs under handledning. Om du är 

intresserad skickar vi gärna ett ex. till dig när vi är klara. 

Det är självklart frivilligt att delta, men Ditt deltagande har stor betydelse för vårt resultat. Om 

du inte vill delta meddela oss senast…….               

 

Om du har frågor ring eller e-posta gärna. 

 

Annah Gullnered                                        Eva Wistrand-Athanasiadou 

Tel: 070-9507333                                       Tel:  070-9656640 

E-post:  annah01@hotmail.com                 E-post: eva.wistrand-athanasiadou@edu.kalmar.se 

                 

 

 

Handledare: Universitetslektor Peter Karlsudd 

Tel: 070-5227392 

E-post: peter.karlsudd@lnu.se 
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