
 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

 

  

  

  

Undantagsbestämmelsen i praktiken 
Matematik och svensklärares resonemang kring användning, 
förtrogenhet och konsekvenser av undantagsbestämmelsen 

  
  
  

Beatrice Helin 
Karin Toll 

 
 
 
 
 
 
  

  

 

 

 

  

 

Självständigt arbete i specialpedagogik – speciallärare  Handledare: Gunnlaugur Magnússon 

Avancerad nivå 

15 högskolepoäng 

Vårterminen 2016    Examinator: Anders Garpelin 

 



 
Mälardalens Högskola 
Akademin för utbildning, 
kultur och kommunikation 
  
  
Självständigt arbetet i specialpedagogik – speciallärare, SQA112, 15 högskolepoäng 
Specialisering: Matematikutveckling och Språk, skriv och läsutveckling 
  
  
SAMMANFATTNING 
  
Författare: Beatrice Helin och Karin Toll 
  
Titel: Undantagsbestämmelsen i praktiken – svensk och matematiklärares resonemang kring 
användning, förtrogenhet och konsekvenser av undantagsbestämmelsen 
  
År: 2016  Antal sidor: 48 
  
  
Dagens betygssystem är utformat så att alla elever inte ges möjlighet att nå målen, trots 
särskilda insatser och stöd. Som en konsekvens infördes undantagsbestämmelsen som ger 
lärarna rätt att bortse från enstaka kunskapskrav. Syftet med studien var att undersöka hur väl 
etablerad undantagsbestämmelsen var hos några verksamma matematik och svensklärare, 
samt om och hur den användes. Vi genomförde en kvalitativ intervjustudie och sedan 
tolkades resultaten utifrån ett dilemma och policy enactmentperspektiv. Resultaten visade 
att undantagsbestämmelsen var relativt okänd och många av lärarna hade bristande kunskaper 
om hur den ska tolkas och användas. Intervjuerna indikerade att att svensk och 
matamatiklärare som undervisar i särskilda undervisningsgrupper var mer förtrogna med 
bestämmelsen. Vidare fann vi ingen större skillnad vad beträffar kunskap och implementering 
av bestämmelsen. Skillnaden vi såg var hur lärarna resonerade om ämnesinnehållet och vad 
som kunde undantas på olika nivåer. Lärarna upplevde bestämmelsen som nödvändig men 
diffus vilket lämnade ett subjektivt tolkningsutrymme. Lärarna uttryckte också att de saknar 
kunskap om både undantagsbestämmelsen och olika funktionsnedsättningar, vilket gjorde att 
de hade svårt att tillämpa den korrekt.  
  
Nyckelord: betyg och bedömning, funktionsnedsättningar, matematiksvårigheter, 
pysparagrafen, särskilda undervisningsgrupper, språkliga svårigheter, 
undantagsbestämmelsen     
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1.  Inledning 

  
”En skola för alla” är ett begrepp som har genomsyrat svensk skolpolitik under flera 
decennier. Det är en politisk vision där alla barn i den svenska skolan är välkomna och där 
utbildningen ska anpassas efter individens behov, inte tvärtom (Egelund, Haug, Persson, 
2006). Under 1990talet genomgick den svenska skolan ett omfattande reformarbete och man 
fokuserade mer på likvärdighet; att alla elever i den svenska skolan ska erbjudas en likvärdig 
utbildning oavsett vilka olika behov och förutsättningar de har. 
     Tankarna om en skola för alla är aktuell även idag men fokus ligger nu alltmer på 
inkludering, det vill säga att alla elever ska gå i en stor klass så lång det är möjligt, oavsett 
vilka funktionsnedsättningar de har (Brodin & Lindstrand, 2010). Jämsides med inkluderings 
tanken finns idag även möjligheten att placera elever i särskilda undervisningsgrupper (SFS 
2010:800), vilket innebär att de har hela eller delar av sin undervisning i en mindre grupp, 
utanför sin klass.  
      I och med Lgr 11 blev kunskapskraven i skolan tydligare och det centrala innehållet och 
de olika förmågorna fokuserades mer. För elevgrupper med olika funktionsnedsättningar blev 
detta inte bra då många av förmågorna som efterfrågas i Lgr11 är nedsatta eller saknas helt. 
Denna oförmåga kan innebära att de inte har möjlighet att uppnå de kunskapskrav som krävs 
för att nå betyget E i många ämnen. Styrdokumenten har därmed brister då många elever inte 
kan nå kunskapskraven som de nu är formulerade. 
     Som en konsekvens av detta infördes undantagsbestämmelsen. Den kan beskrivas som en 
ventil som ger lärarna möjlighet att bortse ifrån enstaka kunskapskrav, därav benämns den 
ofta som pysparagrafen. Som undervisande lärare i svenska och matematik, både i storklass 
och i särskilda undervisningsgrupper, har vi under åren hamnat i diskussioner kring hur 
bestämmelsen ska tolkas och användas och åsikterna och tolkningarna har varit motstridiga. 
Av den anledningen finner vi det intressant att undersöka hur väl etablerad denna undantags 
bestämmelse är ute i skolorna, samt om och hur den används för elever som har svårigheter 
med matematikutvecklingen samt läs och skrivinlärningen. 
  

 

2.  Syfte och frågeställningar 

  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur legitimerade matematik och svensklärare 
använder sig av undantags bestämmelsen i praktiken, hur de tolkar kunskapskraven som ligger 
till grund för bedömning samt om det finns skillnader beroende på om läraren undervisar i 
matematik eller svenska, i storklass eller i särskild undervisningsgrupp? 
  

1. Hur väl implementerad och förankrad är undantagsbestämmelsen bland 
matematiklärare och svensklärare? 

4 



2. Hur tolkar matematiklärare respektive svensklärare undantagsbestämmelsen utifrån 
läroplanerna och elevers ämnessvårigheter? 

3. Hur resonerar matematiklärarna respektive svensklärarna runt ämneskunskaper när de 
använder sig av undantagsbestämmelse i sin bedömning? 

 
 
   
  
3.  Bakgrund 

  

3.1   Betyg och bedömning 
Diskussion och forskning kring bedömning och betyg i skolan är ett ständigt aktuellt ämne. 
Johansson (2015) menar att en rättvis bedömning är avgörande för skolans likvärdighet. 
Därför är det viktigt att lärare besitter kompetens att bedöma elevers kunskaper och 
färdigheter på ett rättvist och rättssäkert sätt utifrån kunskapskraven som finns i styrdoku 
menten. Med rättssäkert menas att det måste finnas en likvärdig bedömning mellan olika 
lärare så att tolkningen av uppdraget sker på ett samstämmigt sätt. Lärare måste ha förmågan 
att identifiera elevers styrkor och svagheter för att kunna ge återkoppling. Johansson 
poängterar att denna kompetens är extra viktig för elever i behov av särskilt stöd, då rätt 
insatser kan vara avgörande för deras fortsatta skolgång och skolkarriär.  
     Även Klapp Lekholm (2014) betonar vikten av att betygen är jämförbara i hela landet; 
samma prestation och kunskap måste ge samma betyg oavsett lärare, skola eller bostadsort. 
Det är viktigt att veta vad betygen verkligen mäter och angeläget att studera lärarnas 
betygssättningspraktik, då lärares bedömning påverkas av såväl interna som externa faktorer. 
De externa faktorerna är föräldrarinflytande och medbestämmande i skolan, politiska beslut 
som rör den pedagogiska verksamheten och olika typer av extern testning. Dessa faktorer kan 
lärarna inte påverka då de är givna av utbildningssystemet. De interna faktorerna är 
pedagogens kunskaper, såväl pedagogiska som ämneskunskaper, samt förväntningar och 
värderingar av elevens prestationer, faktorer som lärarna i högsta grad kan påverka.  
     Betygen innehåller fler aspekter än elevers kunskaper, bland annat olika färdigheter och 
personliga egenskaper. Övriga aspekter som påverkar bedömningen är elevens förhållnings 
sätt till skolarbete och hur väl eleven fungerar socialt och lyckas anpassa sig till skolans krav 
och kultur (Bowers, 2011). Klapp Lekholm (2014) menar att betygen idag inte är objektiva 
samt att betygsättningen inte fungerar enligt nationella styrdokument. Det har även 
framkommit i olika studier att lärare med olika ämnesinriktningar bedömer elever olika. 
Matematiklärare anser själva att de är objektiva i sin bedömning och gör skillnad på kunskap 
och ansträngningar medan lärare i språk gör gällande att de inte gör avgränsningar mellan 
ämneskunskaper och ansträngningar och menar att deras bedömning är mera subjektiv. Klapp 
Lekholm menar vidare att lärarna lätt kan hamnar i ett moraliskt dilemma om de har en elev 
som anstränger sig, visar intresse för att lära sig och som är motiverad men som ändå inte når 
målen. Lärarna kan då vid bedömning integrera sina egna värderingar, attityder och före 
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ställningar, där Klapp Lekholm menar att professionalitet bygger på intuition, subjektivitet 
och flexibilitet. Detta ställs då emot samhällets krav på jämförbarhet och objektiv bedömning. 
     Under åren 2000  2010 fanns det på lärarutbildningen inte något större fokus på att 
utbilda lärarstudenterna i betygsättning och bedömning. När den nya lärarutbildningen 
infördes bestämdes att mer fokus skulle läggas på betyg och bedömning för att lärarna skulle 
stå bättre rustade inom detta område. Bedömning av elevens kunskaper är central för både 
vad och hur eleven kommer att lära sig och därför är det ytterst viktigt att lärare gör medvetna 
överväganden om hur och på vilka grunder de bedömer elevarbeten (Hult & Olofsson, 2011). 
     Leahy & Wiliam (2009) konstaterar att det finns olika sätt att bedöma elever men att det 
viktigaste är att läraren är insatta i vilka konsekvenser bedömningen får för eleven. Många 
lärare uppfattar läroplanen, kursplaner och betygskriterier som otydligt skrivna och att det 
lämnas ett stort tolkningsutrymme för den enskilde. Då detta inträffar blir det andra faktorer 
som påverkar såväl lärare i tolkningen av uppdraget, innehållet och bedömning av elever 
(Brynolf, Carlström, Svensson & Wesäll, 2012).   
     Svårigheterna med att bedöma elever med funktionsnedsättningar eller i behov av särskilt 
stöd är inte något specifikt svenskt utan återfinns i flera skolsystem, som till exempel det 
amerikanska. Guskey och Jung (2009) diskuterar utmaningarna med att betygsätta elever med 
funktionsnedsättningar som är inkluderade i sin klass, samt hur man kan anpassa betygen för 
dessa elever. De menar att lärarna känner osäkerhet kring hur de ska bedöma eleverna och 
därför ofta gör egna anpassningar för dem: de kan fokusera på hur eleverna klarar att nå upp 
till målen i sin IEP (Individualized Education Program), de kan fokusera på elevens utveck 
ling över tid och de kan anpassa uppgifter och kursinnehåll. Lärarna kan även ta hänsyn till 
elevens ansträngningar och uppförande och de kan anpassa betygskriterierna så att eleven 
lättare ska lyckas (Silva, Munk & Bursuck, 2005). 
     Om eleverna saknar förmågan att nå upp till kunskapskraven i de olika ämnena så finns 
det i Sverige en undantagsbestämmelse att tillgå. Det har varit svårt att finna litteratur om 
undantagsbestämmelsen och vi har inte heller hittat någon avhandling som berör ämnet, 
däremot har vi funnit ett antal uppsatser på kandidat och avancerad nivå som behandlar den. 
En sammanfattning av slutsatserna från dessa uppsatser visar att lärarnas kunskap om 
undantagsbestämmelsen varierar mellan knapphändiga, osäkra, obefintliga och relativt goda 
(Andersson, 2013; Ehrnberg, 2013). Det som beskrivs som ett problem är att hos många 
lärare saknas kunskap om funktionsnedsättningar och att tolkningarna av hur  bestämmelsen 
ska användas, varierar mycket (Ehrnberg, 2013; Björkander & Sjunnesson, 2009). Ett fåtal 
lärare har fått utbildning kring undantagsbestämmelsen och av dessa var det många som ändå 
var osäkra i hur den ska tolkas och tillämpas (Andersson, 2013). En studie visar att de lärare 
som är mest förtrogna med bestämmelsen och hur den ska tolkas är de lärare som har stor 
erfarenhet i att undervisa elever med funktionsnedsättningar (Ehrnberg, 2013). Sammantaget 
konstateras att de elever som har funktionsnedsättningar riskerar att få ett betyg som inte 
motsvarar deras kunskapsnivå då undantagsbestämmelsen ofta används godtyckligt och inte 
helt korrekt (Björkander & Sjunnesson, 2009; WistrandAthanasiadou & Gullnered, 2010).. 
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3.1.1 Elever i svårigheter med matematikutvecklingen 

För att matematiklärare ska kunna tolka undantagsbestämmelsen utifrån läroplanerna och 
elevers ämnessvårigheter är det viktigt att de har kunskaper om olika matematiksvårigheter 
som kan uppstå samt vilka elevgrupperna är, där det tenderar att finnas en ökad förekomst. 
Den svenska läroplanen, Lgr 11, beskriver matematiskt kunnande i form av fem förmågor (se 
bilaga 3). Det är på dessa förmågor kunskapskraven vilar och som eleven ska utveckla under 
hela sin grundskoletid (Skolverket 2011b). Internationellt finns andra definitioner vad 
matematiskt kunnande är men de är i stora drag jämförbara. I Danmark (KOMprojektet) 
delas kompetenser och matematikinlärning in i åtta punkter: tankegång, problemlösning, 
modellering, resonemang, representation, symbol och formalism, kommunikation samt 
hjälpmedel (Helenius, 2006). Mathematics Learning Committee i USA beskriver matematisk 
kunskap som ett rep flätat av fem trådar som inte är självständiga utan representerar en 
helhet. Dessa är: logiskt resonemang, strategisk kompetens, begreppsförståelse, positiv 
inställning samt räknefärdighet (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2005). 
     Häggblom (2013) menar att matematik är ett teoretiskt ämne där särarten med ämnet är att 
det är en hårfin gräns mellan att att lyckas eller att misslyckas. Ämnet är kognitivt krävande 
och eleven måste besitta förmågan att kunna organisera sina kunskaper och strategier för att 
lyckas; det krävs koncentration och uthållighet. För att lyckas i matematiken måste eleven 
kunna läsa, skriva, lyssa och tala samt kunna strukturera och organisera sitt tänkande till 
användbara metoder och handlingar. Mclntosh (2008) menar att alla elever har såväl styrkor 
som svagheter i sin matematikutveckling och att nästan alla elever någon gång i sin skolgång 
kommer att stöta på både framgång och svårigheter i matematiken. De kan uppstå missupp 
fattningar som går att rätta till om läraren är uppmärksam på ett tidigt stadium. Om missupp 
fattningarna dock får fortgå kan de istället bli befästa, och då ställa till det ordentligt för 
elevens fortsatta utveckling i ämnet. I åk 45 i Sverige kan lärarna börja urskilja de elever 
som riskerar att hamna i matematiksvårigheter. Orsakerna till svårigheterna kan vara för tidig 
övergång till abstrakta representationsformer utan konkretisering och visualisering samt för 
lite klassdiskussioner och tankestöd (Häggblom 2013).  
      Det råder idag konsensus bland forskare vilka faktorer som kan identifieras hos elever i 
matematiksvårigheter, dock kan de ha lite olika benämningar på dem (Lunde, 2011). Malmer 
och Adler (1996) nämner åtta kännetecken för att identifiera matematiksvårigheter: 
 

● Spegelvändning av siffror och tal, tex 15 och 51. 
● Bristande sekvensering, framförallt när det gäller jämförelse av tal och de olika leden 

i sättet att lösa vissa typer av uppgifter (algoritm). 
● Symbolsäkerheten knuten till svagt visuellt minne. De olika symbolerna har inte fått 

ett så tydligt innehåll att eleven förstår meningen och användningen. 
● Bristande spatial förmåga som rör själva perceptionen av siffror och symboler. 
● Kortidsminnet som har att göra med förmågan att minnas information om tal 

hämtade från lärobok/arbetshäftet och kunna överföra dem till arbetsboken, eller 
förmågan att minnas tal som man hört och som därefter ska användas. 

● Långtidsminnet som gör att att automatiseringen inte fungerar och att man inte 
kommer ihåg talfakta. 
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● Begreppsbildningen litet ordföråd och språksvårigheter. 
● Bristande kognitiv förmåga, svaga färdigheter. 

 
Enligt Lunde (2011) har ca 310 procent av eleverna problem med matematik som inte kan 
förklaras med bristande begåvning eller undervisning. Av de elever som har diagnosen 
dyskalkyli har 20 procent av eleverna också dyslexi och drygt 25 procent har ADHD.   
      Vad beträffar de kognitiva funktionsnedsättningarna som påverkar matematikutveck 
lingen hos elever med ADHD är det främst svagheter i arbetsminnet som är inblandat, vilket 
medför att ny information är svår att bearbeta. Sekvenseringen av visuell information 
fungerar sämre vilket medför att eleven har svårt att överlära, automatisera talfakta som är 
grundläggande i aritmetiska minnesstrategier. Det har också visat sig att sekvenseringen är ett 
större problem för elever med ADHD än matematisk förståelse och problemlösning. Text 
uppgifter kan också vara svåra för denna elevgrupp då eleven måste hålla kvar en del 
information i arbetsminnet samtidigt som hon eller han läser textuppgiften, översätter den till 
numerisk information, identifierar den saknade informationen och skapar en problem 
lösningsplan. Det är vanligt att elever med ADHD arbetar snabbt, inte får med sig detaljer 
och lätt blir distraherade av ovidkommande information. För denna elevgrupp kan 
användande av miniräknare vara ett bra hjälpmedel för att bearbeta informationen i 
arbetsminnet (Zentall, 2007). Arbetsminnet har ett tydlig koppling till matematiksvårigheter 
och forskning har visat att arbetsminnet fungerar olika för elever med språkstörningar, 
ADHD samt elever med Aspergers syndrom (Alloway, 2009).  
     Vad beträffar matematikutveckling och elever med Aspergers syndrom finns det flera barn 
i ytterkanterna av normalfördelningskurvan än väntat. Denna elevgrupp har ofta problem med 
de exekutiva funktionerna, vilket innebär att de har problem med att organisera och planera, 
svårt att disponera tid, svårt med komplexa och abstrakta begrepp, nedsatt förmåga att tänka 
ut och använda sig av nya strategier samt hämma och kontrollera impulser. Detta samman 
taget kan leda till svårigheter i matematikutvecklingen (Attwood, 2007) Nästan hälften av 
alla barn med Aspergers syndrom har problem med matematik (Reizel & Szatmari 2003).  
      Dyskalkyli innebär en grundläggande svårighet att förstå tal. Dyskalkylektiker saknar 
intuitiv antalsuppfattning; att ha en förmåga att känna igen och att uppfatta ett antal föremål i 
en mängd. Denna förmåga har spädbarn vanligtvis med sig från födseln och den är troligen 
lokaliserad till ett specifikt ställe i hjärnan och är en startutrustning för att förstå tal och 
räkning. Förekomsten av dyskalkyli är uppskattad till ca 46 procent av alla elever. 
(Butterworth & Yeo, 2004). Sjöberg (2006) argumenterar utifrån sin avhandling att dyskalk 
ylidiagnoser i dagsläget bör ifrågasättas dels pga att tveksamheter kring begreppet dyskalkyli 
samt svårigheter som finns kring de existerande diagnoserna. Han menar dock att dyskalkyli 
existerar men behöver inte vara huvudförklaringen till elevens svårigheter. Detta framhåller 
även Butterworth och Yeo (2004), som menar att standardiserade räknefärdighetstester för att 
diagnostisera dyskalkyli inte är tillförlitliga.  Det finns en skillnad mellan elever med brister i 
kognitionen och de med dyskalkyli. Elever med brister i kognitionen kan med rätt hjälp 
utvecklas i matematiken vilket inte är fallet för en elev med dyskalkyli. 
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3.1.2 Elever i svårigheter med skriv och läsinlärning 

 
Följande avsnitt tar upp några av de svårigheter som kan uppstå i läs och skrivutvecklingen, 
samt några elevgrupper där det tenderar att finnas en ökad förekomst av läs och skrivs 
vårigheter. Att lära sig att läsa är en komplex process där flera saker kan ställa till problem 
för läsaren. Enligt Gough och Tunmer (1986) och the Simple View of Reading (SVR), kan 
läsning beskrivas i formeln: L = A x F; Läsning = Avkodning x Förståelse, det vill säga att 
läsning innebär att både avkodning och förståelse måste fungera för att läsaren ska förstå en 
text. De individer som har problem med läsförståelsen delas in i tre grupper där de första är 
de individer som enbart har avkodningssvårigheter, vanligen benämd som specifika lässvårig 
heter eller dyslexi. Den andra gruppen innefattar de som har en normal avkodningsförmåga 
och därmed kan läsa en text flytande men som har stora svårigheter med språkförståelsen, 
även muntligt. Hulme och Snowling (2011) uttrycker att de här individerna har en läsförstå 
elsenedsättning. Den tredje gruppen individer med lässvårigheter är de som har problem med 
både ordavkodning och språkförståelsen, så kallade gardenvariety poor readers  (Gough & 
Tunmer, 1986), även kallad blandad läsförståelsenedsättning, mixed reading disability (Catts, 
Kamhi & Adlof, 2010). 
     Under 1900talet har läsforskningen främst inriktat sig på forskning kring avkodningen då 
det har ansetts att att den är nyckeln till en välfungerande läsning (Westlund, 2009; Pressley 
& WhartonMcDonald, 1997; Bråten 2008). Tunmer och Greany (2010) definierar dyslexi 
utifrån fyra olika kriterier som ska uppfyllas. Det första innebär att individen ska ha 
beständiga svårigheter med att känna igen skrivna ord, stavning samt kunna utläsa ett skrivet 
ords olika ljud. Det andra kriteriet innebär att individen ska ha en beständig problematik med 
läsning och skrivande men i övrigt ha en “normal” kognitiv utveckling för sin ålder. Det 
tredje kriteriet bygger på de två tidigare med tillägget att svårigheterna ska bestå trots en 
högkvalitativ undervisning och dito stödinsatser. Det sista kriteriet bygger på de tre första, 
med tillägget att svårigheterna ska bero på en försvagning i de fonologiska processerna som 
krävs för att kunna läsa och skriva. Den fonologiska förmågan fokuseras även av andra 
forskare då det anses finnas ett starkt samband mellan den och läs och skrivinlärningen. Barn 
med dyslexi har ofta en långsammare ordförrådsutveckling och liten läserfarenhet som 
orsakar ett bristfälligt förråd av ortografiska strukturer. De läser för lite och läsovanan leder 
till att de får brister i sin automatisering samt låg läshastiget, vilket i sin tur överbelastar 
arbetsminnet och då påverkar förståelsen av det lästa (Myrberg, 2007). 
     Förutom en korrekt avkodningsförmåga krävs även att läsaren har ett åldersadekvat 
ordförråd, kunskap om texter/skrivspråk och deras form och struktur, ett fungerande och 
tillräckligt arbetsminne (Johnston, Barnes & Desrochers, 2008) samt att läsaren är motiverad 
att läsa (Bråten, 2008; Perfetti, Landi & Oakhill, 2007 ; Westlund, 2009). För de elever som 
går i högstadiet, på gymnasiet eller högre utbildningar, krävs dessutom en del förkunskaper 
om textens ämnesområde, ett adekvat ordförråd samt förmågan att använda olika förståelse 
strategier och att kunna övervaka sin läsning (Rapp, MacMaster, Kendeou & Espin, 2007; 
Bråten 2008), för att uppnå en god läsförståelse. 
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     Idag menar flera forskare att barn med läsförståelsenessättning är en större grupp än de 
med avkodningssvårigheter, dyslexi (Hulme & Snowling, 2011; Samuelsson, 2009). Studier 
har visat att svårigheter med läsförståelsen hos yngre barn har ett starkt samband med 
avkodningsförmågan men att denna koppling blir svagare hos äldre elever, då faktorer som 
ordförråd och förmåga att förstå talat språk får större betydelse (Perfetti m.fl., 2007).  
      Ytterligare en faktor som kan påverka läsförståelsen negativt är ett svagt arbetsminne, 
vars fonologiska funktion är av stor betydelse för att kunna hantera verbala uppgifter. Det 
finns en tydlig koppling mellan arbetsminne och läsförståelse, särskilt vad gäller förmågan att 
göra inferenser och att övervaka förståelsen av det lästa (Cain, Oakhill & Bryant, 2004). 
Förmågan att “läsa mellan och bortom raderna” är ofta nedsatt hos individer som har svag 
läsförståelse men ändå kan läsa texter flytande (Cragg & Nation, 2006). Andra forskare ser 
andra förklaringar till svag läsförståelse. Hulme & Snowling (2011) anser att orsaken till svag 
läsförståelse inte främst beror på arbetsminnet, förmågan att göra inferenser eller att kunna 
övervaka sin läsning, utan menar istället att den grundläggande orsaken till svag läsförståelse 
kan ses tidigt i individens liv, som svårigheter att förstå talat språk.  
     Då det gäller elevers skrivutveckling finns en tydlig koppling mellan förmågan att förstå 
texter och förmågan att kunna skriva berättelser (Abbott, Berninger & Fayol, 2010). Cragg 
och Nation (2006) har visat att elever som har en svagt utvecklad läsförståelse framför allt 
tenderar att skriva berättelser med svagare struktur, bristande sammanhang och röd tråd. 
Carretti, Motta & Re (2016) anser att både förmågan att skriva och läsa påverkas av 
individens arbetsminne, ordförråd och metakognition.  
     Det finns individer som i större utsträckning än andra riskerar att hamna i svårigheter när 
det gäller språk, läs och skrivutveckling. Mayes och Calhoun (2006) har i en studie påvisat 
att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i högre grad än andra elever har 
inlärningssvårigheter vilket får konsekvenser när det gäller avkodning av text, läsförståelse, 
matematik, stavning och skrivande. Åsberg Johnels, Kopp och Gillberg (2014) menar att 
svårigheter i skrivutvecklingen är oftare förekommande hos elever med ADHD än hos andra 
elevgrupper. Samuelsson (2009) redogör för att det finns ett antal studier som visar det att 
finns en komorbiditet mellan ADHD och dyslexi, samt att diagnoserna till viss del kan ha 
samma orsaksbakgrund, något som även diskuteras av Re & Cornoldi (2015). Andra forskare 
menar att sambandet mellan ADHD och en läsförståelseproblematik är svagt och att det 
främst är uppmärksamhetsstörningen som orsakar svårigheterna med läsningen (Catts m.fl., 
2010).  
      Även hos elever med AST (autismspektrumtillstånd) är det vanligare med problem i 
språk, skriv och läsinlärningen. Vermeulen (2015) menar att det  är vanligt att dessa elever 
har svårare att se sammanhang och göra inferenser, vilket påverkar deras läsförståelse; de 
saknar känsla för sammanhang eller är “kontextblinda”. AsaroSaddler och Bak (2014) 
beskriver hur elever med AST har särskilt svårt att skriva argumenterande texter, då de kan 
ha svårt att sätta sig in i andras tankar och känslor och därmed ha svårt att skriva 
övertygande. BaronCohen (2001) menar att svårigheterna att förstå hur andra tänker och 
känner är en grundläggande svaghet hos elever AST; de har generellt sett svårt att reflektera 
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över andras och sina egna tankar ( theory of mind) vilket gör det svårt för dem att tolka och 
reflektera över både egna och andras texter. 

       
  
3.2  Inkludering eller särskilda undervisningsgrupper, med fokus på elever som bedöms 

ha svårigheter i matematik samt läs och skrivsvårigheter   

Då vi i undersökningen valt att intervjua matematik och svensklärare i storklasser och i 
särskilda undervisningsgrupper kommer vi här att först redogöra för begreppen inkludering 
och särskilda undervisningsgrupper, för att sedan koppla till elevgrupper i svårigheter med 
matematik samt skriv och läsinlärning.  
      Begreppet inkludering sammankopplas med värden som demokrati, mångfald, möjlighet 
att utvecklas utifrån egna förutsättningar och rätt att delta i samhället (Nilholm, 2006a, 
UNESCO, 1994). Carlsson & Nilholm (2004) diskuterar begreppet inkludering i skolan 
utifrån tre olika perspektiv: svag inkludering, stark inkludering samt inkludering som 
dilemma. En svag inkludering innebär att det finns en uttalad avsikt att arbeta inkluderande 
men att många undantag tillåts, i form av specialskolor och särskilda undervisningsgrupper. 
En stark inkludering innebär att det inte finns utrymme för undantag eller kompromisser; 
skolsystemet ska anpassas för alla elevers olikheter och behov så att alla elever kan finnas 
representerade i samma klassrum. Dilemmaperspektivet innebär att man ser inkludering som 
en pågående process och erkänner de problem som ryms inom begreppet: vilka olika 
betydelser läggs i inkluderingsbegreppet? Hur ska skolan hantera att elevers olikheter och 
behov ställs mot varandra, i syfte att skapa en inkluderad skola?  
     Sverige har anslutit sig till Salamancadeklarationen och med det åtagit oss att arbeta för att 
alla elever i möjligaste mån ska vara inkluderade i ordinarie klasser (UNESCO, 1994). Trots 
detta är inkluderingsmålet inte tydligt inskrivet i styrdokumenten (Göransson, Nilholm & 
Karlsson, 2011). I skollagen slås däremot fast att hänsyn ska tas till elevers olika behov och 
att skolan ska sträva efter att uppväga de skillnader i förutsättningar eleverna har för att 
tillgodogöra sig utbildningen (SFS 2010:800). 
     En svag inkludering är en möjlig beskrivning av skolsystemet i Sverige och i majoriteten 
av västländerna. Det svenska skolsystemets officiella hållning är att vara inkluderade, men 
det finns ändå stora möjligheter att göra undantag: om det finns särskilda skäl eller om eleven 
har stort stödbehov kan eleven erbjudas placering i en särskild undervisningsgrupp. Det 
innebär att eleven har sin skolgång i en mindre undervisningsgrupp, eller enskilt, än den han 
eller hon normalt tillhör (SFS 2010:800). Enligt beräkningar från 2012 går cirka 1 procent av 
alla barn i en särskild undervisningsgrupp, majoriteten är pojkar och det vanligaste är att 
eleverna har någon form av neuropsykiatriskt funktionshinder som autismspektrumtillstånd 
(AST) eller ADHD (Wermeling, 2012). Placeringen i en sådan grupp kan vara på heltid, i alla 
ämnen, eller på deltid och endast i vissa ämnen.  
      Dessa elevgrupper har ofta svårigheter i sin matematik, skriv och läsutveckling (Åsberg 
Johnels m.fl., 2014). De har ofta sin matematikundervisning med speciallärare/pedagog i en 
mindre grupp utanför klassrummet, då klasslärarna saknar kunskap i hur de ska bemöta deras 
matematiksvårigheter (Roos, 2013). Elever med ADHD, AST eller kombinationer, är idag 
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ofta placerade i mindre grupper (Lundberg & Sterner, 2006). Crosland och Dunlap (2012) 
menar att det idag inte råder konsensus om huruvida elever med AST bör vara vara 
inkluderade i sin klass eller gå i en särskild grupp, men poängterar att det finns effektiva 
strategier för hur inkluderade elever ska lyckas bättre akademiskt och må bra i storklass. Det 
framkommer i två svenska studier att många elever med AST inte når kunskapskraven i alla 
skolämnen (Riksföreningen Autism, 2008; Skolverket, 2009). Studien från Skolverket visar 
däremot inte någon tydlig koppling mellan elevens akademiska framgångar och om eleven är 
inkluderad eller går i en särskild undervisningsgrupp.  
     Samuelsson (2009) lyfter fram att elever med kombinationsdiagnosern ADHD och dyslexi 
riskerar att få problem i det stora klassrummet då de störs av alla ljud och intryck, samtidigt 
som de har svårt att fokusera, organisera sitt arbete, ta emot instruktioner och kämpar med 
läsningen. Undervisningen bör i dessa fall vara välstrukturerad, lärarledd och helst i mindre 
grupper. Lundberg och Sterner (2006) menar att elever med matematik och lässvårigheter 
gynnas av entillenundervisning då elever kan få direkt instruktion och effektiv återkopp 
ling, samt att det går att skapa en annan social och fysisk miljö än vad en storklass kan 
erbjuda. Det är även problematiskt att bortse ifrån det faktum att alla elever har olika behov 
och lär sig på olika sätt, ett faktum som inte försvinner bara för att de placeras i samma 
klassrum (Clark, Dyson & Millward, 1998). Det finns idag även en distinktion mellan 
normalpedagogik och specialpedagogik som riktar sig mot de allra flesta eleverna, respektive 
de med andra förutsättningar (Nilholm, 2006a). 
 
 
3.3. Undantagsbestämmelsen 

I Skollagens tredje kapitel behandlas barns och elevers utveckling mot målen. I 3§ fokuseras 
det på barnens och elevernas lärande och personliga utveckling: 
  

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande 
och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas 
så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst 
ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna 
nå längre i sin kunskapsutveckling (SFS 2010:800). 

  
För de som riskerar att inte nå målen ska särskilt stöd erbjudas enligt §7 (Clevesköld, 
Jernelöv, Orresten & Okada, 2011). Det finns elever som har nedsatt förmåga att nå målen i 
kunskapskraven trots särskilt stöd och för en del av dem kan då undantagsbestämmelsen, eller 
“pysparagrafen” som den också kallas, användas. I kommentarerna till undantagsbestämmel 
sen går det att läsa att den är ett undantag från den grundläggande principen i betygssystemet 
och att betyg ska visa elevens kunskaper och färdigheter. Enligt Skollagen ska kunskaper och 
färdigheter ge samma betyg oberoende av vilken skola, stad eller andra omständigheter 
eleven befinner sig i. Det är ifrån denna princip som lagstiftarna har ansett att det behövs en 
ventil där tanken är att skapa lika förutsättningar för elever som annars inte haft möjlighet att 
nå ett visst betyg. Enligt Clevesköld m.fl. (2011) har bestämmelsen sitt ursprung i Grund 
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skoleförordningen 2000:667 och bygger på FN:s mänskliga rättigheter och Salamanca 
deklarationen. Det går att läsa i kommentarerna till undantagsbestämmelsen att lagrådet 
ifrågasatte paragrafen när den skulle införas och att tillsynsmyndigheternas praxis tyder på en 
restriktiv tillämpning. Undantagsbestämmelsen lyder enligt följande: 
   

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

  
För att få tillämpa bestämmelsen så är det viktigt att elevens funktionsnedsättning eller andra 
personliga förhållanden är av permanent natur, vilket innebär att det ska vara omöjligt för 
eleven att nå kravet oavsett i vilken form och i vilken omfattning särskilt stöd ges.  
      I kommentarerna till undantagsbestämmelsen kan ses att bestämmelsen är otydlig och att 
det finns behov av att förtydliga vad som faktiskt gäller. Även själva kommentarerna visar på 
en viss osäkerhet kring tolkningen, vilket i sin tur lämnar öppet för ett visst tolkningsut 
rymme: 
  

Troligen krävs inte att tillståndet är kroniskt, för all tid bestående, men det 
får inte heller vara snabbt övergående. Det är tveksamt om långvarig sjukdom i 
detta sammanhang kan jämställas med funktionshinder eller andra liknande förhållanden (SFS 
2010:800) 

  
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) försöker reda ut innebörden av formuleringen 
“liknande personliga förhållande som inte är av tillfällig natur”. De menar att det inte finns 
någon definition av vad som avses med det och att det är upp till den betygsättande läraren att 
ta ställning till om elevens svårigheter inte är av tillfällig natur och om det är ett hinder för 
eleven att uppfylla delar av kunskapskraven. De påpekar att eleven inte behöver ha en 
diagnos för att ha rätt att bli bedömd med hjälp av undantagsbestämmelsen utan att detta 
måste diskuteras och avgöras lokalt, från situation till situation. Bestämmelsen gäller för 
elever med en funktionsnedsättning eller liknande personliga förhållanden, men inte elever 
som har svårigheter att nå kunskapskraven på grund av “sociala omständigheter, familjeför 
hållanden, religionsutövning eller av att eleven kommer från ett annat land” (Skolverket, 
2014b). 
      I kommentarerna till Skollagen framgår även att “enstaka delar” innebär ett enda eller 
möjligen ett mycket begränsat antal mål och att det inte är tillåtet att bortse från större delar 
av kunskapskraven. Vidare sägs att då det i de kursplanerna finns många mål som eleven ska 
ha uppnått vid skolgångens slut så medför det en stark begränsning av de tillfällen då 
undantagsregeln är möjlig att använda. Ett annan viktigt förtydligande är att skolor inte kan 
använda sig av bestämmelsen för att kringgå sin skyldighet att ge eleven det stöd han eller 
hon behöver för att nå målen (Clevesköld m.fl., 2011) och alla elever har därför rätt till stöd. 
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     Specialpedagogiska skolmyndigheten förtydligar att det inte ska framgå i betyget om 
undantagsbestämmelsen använts och att det inte heller finns något krav att upprätta ett 
åtgärdsprogram om läraren väljer att bortse från enstaka delar av kunskapskraven. Vidare 
förtydligas att undantagsbestämmelsen kan användas vid all betygssättning, även när 
terminsbetygen sätts (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). 
     Skolinspektionen konstaterar att skolpersonal har olika god kännedom om undantagsbe 
stämmelsen och att det finns en stor osäkerhet i hur den ska tillämpas. Vidare vet många inte 
att bestämmelsen kan användas på alla betygsnivåer. Det räcker inte med att vara utbildad 
ämneslärare, Skolinspektionen menar att för kunna erbjuda elever med funktionsnedsätt 
ningar en bra undervisning krävs specifik kompetens kring hur funktionsnedsättningar kan 
inverka på inlärningen. De menar att skolorna behöver stärka denna kompetens. Samtidigt 
menar många lärare att de har svårt att veta om elevens svårigheter i ett visst ämne beror på 
funktionsnedsättning eller om det beror på annat. Viktigt är också att kunskapen om 
undantagsbestämmelsen måste öka och att ansvaret för detta bör ligga på huvudmännen som 
bör skapa utrymme och kompetensutveckling så all vet hur bestämmelsen ska tillämpas 
(Rapport 2009:6). 
     I intervjuerna växlade våra informanter mellan att prata om undantagsbestämmelsen och 
pysparagrafen, något som syns i vissa citat. Den officiella benämningen är dock undantags 
bestämmelsen och vi valde därför att använda oss av det begreppet.  
 

 

 

4.     Teoretiska perspektiv 
  
4.1   Dilemmaperspektivet 
Forskning om specialpedagogik kan ses utifrån olika perspektiv med utgångspunkten i var 
problemen eller svårigheterna ligger och med det följer att även synen på lösningarna blir 
olika. Det perspektiv som fokuserar på individens brister benämns ofta som det kompensator 
iska eller kategoriska perspektivet och har sina rötter inom medicin och psykologi. Diagnos 
ticering är central inom detta perspektiv då det gäller att identifiera vilka svårigheter eleverna 
har samt att kategorisera och sortera dem utifrån olika grupper. De specialpedagogiska 
insatserna kan sedan anpassas efter diagnoserna och elevkategorierna. Som benämningen 
antyder handlar det om att identifiera en brist eller svaghet hos eleven och den kompenseras 
sedan genom olika specialpedagogiska insatser (Nilholm, 2003). 
      Som motvikt till detta har det kritiska eller relationella perspektivet vuxit fram, där fokus 
inte ligger på eleven utan i stället på faktorer som ligger utanför eleven (Nilholm, 2003). 
Utifrån det kompensatoriska perspektivet blir lösningarna på elevens skolsvårigheter att 
eleven ska kompenseras för sina brister genom att diagnostiseras och erbjudas specialunder 
visning eller speciallösningar, medan det relationella mer söker lösningarna utanför eleven då 
svårigheterna uppstår i elevens möten med skolans krav. Det är med andra ord skolan som 
ska tillrättalägga lärmiljön för att kunna möta den mångfald av olikheter som eleverna 
besitter, utifrån deras individuella behov. Det kritiska perspektivet uttrycker tveksamhet till 
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diagnoser då det anses att dessa inte är objektiva och att de oftast inte hjälper eleverna, utan 
snarare tvärtom: diagnoser gör att skolsystemet inte behöver ändra sitt sätt att arbeta (Helldin, 
2007). 
      Vi har i detta arbete valt att tillämpa ett tredje synsätt, ett dilemmaperspektiv som förs 
fram av Nilholm (2003) och som även det vuxit fram som en reaktion mot det kritiska 
perspektivet. Dagens skola ska ge alla elever likvärdiga kunskaper och färdigheter samtidigt 
som den ska anpassas till att alla elever är olika och har olika intressen (Clark, Dyson, 
Millward & Robson, 1999). Nilholm menar att dilemman är motsättningar som egentligen 
inte går att lösa men som kräver ett ställningstagande (Nilholm 2003). Ahlberg (2013) 
sammanfattar dilemmaperspektivet som att det moderna utbildningssystemet står inför vissa 
grundläggande dilemman som är inbyggda i systemet och skolans vardag. Dessa går 
egentligen inte att lösa vilket gör att lärarna ställs inför svåra valsituationer då motstridiga 
krav måste uppfyllas. För att förstå de dilemman som kan uppstå i skolan anser Nilholm 
(2007) att det är viktigt att fokusera på tre faktorer: politik, mikropolitik och undervisning. De 
politiska faktorerna bestäms genom lagar, förordningar och politiska beslut och skolorna 
måste förhålla sig till dessa men även till de mikropolitiska faktorer som finns inom skolans 
väggar. Det handlar om individer med olika motiv som driver olika ideologier och intressen 
inom skolan (Dyson & Millward, 2000). En skola kan därmed ha ett politiskt uppdrag att 
arbeta mer inkluderande, men det kan motverkas på den mikropolitiska nivån av rektor eller 
lärare som vill något annat. 
      En granskning av betyg och bedömning på en politisk nivå visar att det som främst på 
verkar lärarna är skolans styrdokument, det vill säga skollagen och Lgr11. Dessa dokument 
försätter ibland lärarna i etiska och moraliska dilemman (Klapp Lekholm, 2014). Även 
lärarutbildningen bestäms på den politiska nivån och det får stor betydelse för lärarnas 
utbildning och kompetens. Nilholm (2005) menar att det uppstår ett dilemma då alla elever 
ska erbjudas en likvärdig och gemensam utbildning i skolan trots att alla elever har olika 
förutsättningar. Nilholm (2006b) sätter också fingret på ett dilemma som uppstår i valet att 
kategorisera elever som varande i behov av särskilt stöd eller inte. Alla elever ska ses som 
individer och behandlas likvärdigt, men om eleverna inte kategoriseras finns risken att skolan 
förbiser de elever som kan behöva det extra stödet som specialundervisning ger. Om eleverna 
istället betraktas som en grupp i behov av stöd, finns risk för att de känner sig utpekade och 
stigmatiserade. Även Clark m.fl. (1999) diskuterar dilemmat med att ha en gemensam 
utbildning för alla elever, oavsett vilka behov och förutsättningar de har. 
      På mikropolitisk nivå har vi idag en resultatstyrd skola som innebär att skolor bedöms 
efter elevers resultat och att skolan styrs utifrån detta. Resultaten är offentliga och får konse 
kvenser i det dagliga arbetet (Lundahl & FolkeFichtelius, 2014). Hult och Olofsson (2011) 
har funnit att resultat på nationella prov och betyg inte korrelerar på många skolor. De menar 
att skolor med bra kunskapsresultat blir attraktiva skolor och får ett gott elevunderlag, vilket 
ofta i förlängningen betyder bättre ekonomi. Det ligger med andra ord i skolornas intresse att 
uppvisa goda resultat med många elever som uppnått målen. På kommunal nivå bestäms även 
faktorer som klasstorlek, lärartäthet, tillgång till särskilda undervisningsgrupper/smågrupper, 
tillgång till kompetent personal och policy kring inkludering. 
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      På undervisningsnivå finns dilemmat hur lärarna ska betygsätta de elever som inte har 
förutsättningar att uppnå alla kunskapskrav i ett ämne, trots extra stöd (Klapp Lekholm, 
2014). I Skollagens tionde kapitel, 21§, finns det en undantagsbestämmelse som ska hjälpa 
den här elevgruppen att nå målen. Det som betonas i undantagsbestämmelsen är att funktions 
nedsättningen ska vara av permanent natur. Exempel på sådana svårigheter är dyslexi, neuro 
psykiatriska funktionsnedsättningar och fysiska handikapp. Det som skapar det främsta 
dilemmat är att undantagsbestämmelsen är otydlig formulerad och lämnar ett stort tolknings 
utrymme vilket skapar en stor osäkerhet hos lärarna (Brynolf m.fl., 2014). Det finns främst 
två formuleringar som skapar osäkerhet: “enstaka delar av kunskapskrav” och “personliga 
förhållanden som inte är av tillfällig natur” (Skolverket 2011a). 
      I vårt arbete har vi använt dilemmaperspektivet som ett verktyg för att analysera hur 
matematik och svensklärare tolkar och använder undantagsbestämmelsen utifrån styrdoku 
menten. Då dilemmaperspektivet bygger på motsättningar som egentligen inte går att lösa 
men som kräver ett ställningstagande av lärarna, analyserade vi resultaten från  intervjuerna 
utifrån de tre faktorerna politik, mikropolitik samt undervisning. 
  
  
4.2 Policy enactment 

Policy enactment kan enklast förstås som hur lagar, bestämmelser och förordningar tolkas 
och implementeras i skolan, samt vilka konsekvenser dessa tolkningar och implementeringar 
sedan får. Vi utgår ifrån Stephen J. Balls definition av begreppet och applicerar det på den 
svenska skolan. Braun, Ball, Maguire och Hoskins (2011) menar att begreppet policy ska ses 
som en process under arbete, som ständigt genomgår nya tolkningar i mötet med lärare och 
andra aktörer i skolan. Av detta följer då att de olika lagarna, bestämmelserna och förord 
ningarna tolkas och implementeras olika beroende på faktorer som bestäms inom respektive 
skola. Beroende på skolans specifika kultur eller mikropolitik så är det enklare eller svårare 
att implementera de lagar, bestämmelser eller förordningar (policies) som kommer 
“uppifrån”. Braun m.fl. (2011) menar att det inte går att bortse från de kontextuella dimen 
sionerna när forskare undersöker hur lagar, förordningar och bestämmelser tolkas och imple 
menteras (policy enactment), då de har en så tydlig påverkan. Braun m.fl. delar in de olika 
kontextuella faktorerna i fyra grupper: 
  

● platsbunden kontext (t ex skolans historia, var skolan ligger och upptagningsområde 
av elever) 

● professionell kontext (t ex värderingar, lärarnas engagemang och erfarenhet, samt hur 
man hanterar lagar, bestämmelser och bestämmelser på skolan) 

● materiell kontext (t ex tjänster, budget, lokaler, teknik och infrastruktur) 
● yttre kontext (t ex nivå och kvalité på stödet från kommunen, förväntningar och press 

från t ex nationella/internationella mätningar som nationella prov och PISA, lagar och 
förordningar (2011, s. 588, vår översättning) 
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Braun, Maguire & Ball (2010) poängterar att då olika skolor har olika sätt att hantera och 
tolka lagar, bestämmelser och förordningar (policies), så måste hänsyn tas till ovanstående 
faktorer när de ska tolkas och implementeras. Ball, Maguire & Braun (2012) sätter fokus på 
svårigheterna för lärarna då dessa dokument ofta är otydliga och lämnar rum för tolkning, 
samtidigt som de begränsar handlingsutrymmet. Dokumenten är inte alltid anpassade till 
verkligheten utan snarare formulerade utifrån en politisk vision. De menar att många av 
svårigheterna beror på att: 
  

policy text are typically written in relation to the best of all possible schools,  
schools that only exists in the fevered imaginations of politicians, civil servants  
and advisers in relation to fantastical contexts. These texts cannot simply be  
implemented! They have to be translated from text to action  put ‘into’ action   
in relation to history and context, with the resources available (s.3) 

  
     Då vi i vår studie undersökte hur legitimerade lärare i svenska och matematik tolkade 
styrdokumenten som ligger till grund för deras bedömning och betygssättning, var det av stor 
vikt att ha en förståelse för hur de kontextuella faktorerna påverkade våra informanter. Fokus 
låg på den professionella samt den yttre kontexten för att förstå deras tolkningar och resone 
mang om undantagsbestämmelsen. 
  
  
  
5. Metod 

  
5.1 Metodval 

Denna studie har en kvalitativ ansats då vi har försökt att förstå matematik och svensklärares 
sociala verklighet med fokus på bedömning och undantagsbestämmelsen. För att får svar på 
våra frågor valde vi att göra en kvalitativ intervjustudie, utifrån ett dilemmaperspektiv och 
policy enactment. Den kvalitativa studien är lämplig att använda för att försöka förstå hur 
människor resonerar och reagerar eller för att särskilja och urskilja olika handlingsmönster 
med syftet att få en komplex och detaljerad förståelse för problemet i undersökningen 
(Creswell, 2007; Trost, 2005). Den kvalitativa forskningen studerar en liten grupp individer 
som har vissa gemensamma egenskaper. Studien blir djup men inte bred och har fokus på 
meningen eller betydelsen av det som studeras i den sociala verklighet de befinner sig i 
(Bryman, 2002). Då vi i vår studie var intresserade av hur lärare i svenska och matematik 
tolkar och resonerar kring undantagsbestämmelsen, ansåg vi att den kvalitativa intervju 
formen var lämplig att använda. 
     I analysen av materialet utgick vi från ett dilemmaperspektiv som fokuserar på motsätt 
ningar som egentligen inte går att lösa men som kräver ett ställningstagande (Nilholm, 2003). 
Vi fokuserade på tre faktorer som är angelägna att studera för att förstå dilemman som kan 
uppstå i skolan, nämligen politik, mikropolitik och undervisning (Nilholm, 2007). För att få 
en djupare och mer heltäckande analys, analyserade vi även intervjuerna utifrån ett policy 
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enactmentperspektiv, som kan förklaras som en metod för att förstå hur lagar, bestämmelser 
och förordningar, tolkas och implementeras i skolan. Fokus ligger på vilka konsekvenser 
dessa tolkningar och implementeringar sedan får (Braun m.fl., 2011). I vår studie är Skol 
lagen och styrdokumenten viktig faktorer för att lärarna ska kunna förstå och tolka 
undantagsbestämmelsen. 
  
  
5.2 Urval och avgränsning 

Vi genomförde 15 intervjuer. Av dessa var 8 matematiklärare, varav 3 arbetade i särskilda 
undervisningsgrupper, och 7 svensklärare, varav 3 arbetade i särskilda undervisningsgrupper. 
Alla var legitimerade och arbetade på högstadiet, år 69, i en kommun i Mellansverige. 
Utifrån forskning och våra egna erfarenheter var vi medvetna om att många elever med 
ADHD och AST har en hög representation när det gäller matematiksvårigheter och/eller 
svårigheter i sin språk, skriv och läsinlärning. Vi valde därför att intervjua ett antal mate 
matik och svensklärare som arbetar i särskilda undervisningsgrupper då vi förutsatte att de 
hade en större erfarenhet av att bedöma och betygssätta elever med svårigheter som faller 
under undantagsbestämmelsen. Ett bekvämlighetsurval (Trost, 2005) har tillämpats för att 
finna deltagare med relevanta kunskaper. Kommunen valdes utifrån att där finns särskilda 
undervisnings grupper med olika inriktningar på funktionsnedsättningar.  
     Vi valde att fokusera på matematik och svenska då eleverna måste nå målen i dessa för att 
bli behöriga till gymnasiet samt att studien utförs inom ramen för speciallärarutbildningen 
Matematikutveckling och Språk, skriv och läsutveckling. Det var viktigt för oss att lärarna 
var legitimerade då det innebär att de har rätten att sätta betyg samt bör vara insatta i skolans 
styrdokument. 12 av de 14 lärarna har genomfört sin lärarutbildning på 2000talet vilket för 
oss var intressant då utbildningarna kring betyg och bedömning har sett olika ut över tid. I vår 
studie har valde vi att så långt som möjligt använda oss av material om betyg och bedömning 
som är utgivna efter 2011, detta på grund av att den nya läroplanen implementerades vid 
denna tidpunkt. 
  
  
5.3 Procedur och datainsamling 

Inför studien mejlade vi ett antal rektorer för att komma i kontakt med lärare som ville med 
verka i vår undersökning. Vi skickade ut missivbrev (se bilaga 1) under hösten 2015 där vi 
detaljerat förklarade syfte och upplägg med studien. Lärarna fick sedan på eget initiativ 
kontakta oss om de ville medverka. Efter det kom vi överens om tid och plats för intervj 
uerna, vilka alla skedde på informanternas arbetsplats enligt deras önskemål, i avskilt rum. 
Syftet var att skapa trygghet och slippa störande moment (Trost, 2005). 
     Vi utgick ifrån en intervjuguide (se bilaga 2) men intervjuerna liknade mer ett samtal där 
informanternas svar främst blev styrande under intervjun. Ett fåtal av lärarna kände osäkerhet 
och bad att få frågorna i förväg. Då alla de intervjuade personerna är legitimerade lärare och 
där med också behöriga att sätta betyg förutsatte vi att de var insatta i läroplanerna men då vi 
inte var övertygade om att alla hade läst paragrafen om undantagsbestämmelsen medtogs den 
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vid varje intervjutillfälle. Styrdokumenten hämtade vi från Lgr11 (se bilaga 6) och Skollagen. 
Vi har även sökt material via olika databaser samt avhandlingar, rapporter och litteratur på 
området. 
     I detta arbete valde vi intervju som metod då den är lämplig för att försöka förstå hur 
lärarna tänker och resonerar kring undantagsbestämmelsen. Vår intervju har en låg grad av 
standardisering vilket innebär att vi har anpassat oss efter dem vi har intervjuat och tagit 
frågorna i den ordning de passat; den intervjuade har fått styra ordningsföljden och vi har 
formulerat följdfrågorna beroende på tidigare svar (Trost, 2005). Bryman (2002) kallar den 
här intervjuformen för semistrukturerad och beskriver den som att forskarna har en intervju 
guide över specifika teman där informanten har stor frihet att utforma svaret. Det som även är 
karaktäristiskt för denna intervjuform är att frågorna inte behöver ställas i ordning och att 
även frågor som inte finns med i intervjuguiden får ställas. I samband med att intervjuerna 
transkriberades har informanterna avidentifierats. 
     Begränsningar med denna metod är att transkriberingarna tar tid samt genererar ett stort 
material (Kvale & Brinkmann, 2009). En annan svårighet vid transkribering är när det talade 
språket ska omvandlas och tolkas till skrift (Kvale & Brinkmann, 2009) därför valde vi att 
dokumentera känsloyttringar som skratt, suckar, betoningar och pauser för att inte tappa bort 
en väsentlig aspekt av intervjun. Vi valde också att transkribera samtalen så fort som möjligt 
för att inte att tappa ovannämnda aspekt (Kvale & Brinkman, 2009). 
  
  
5.4  Etiska reflektioner 

Vi har i studien beaktat Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2007). Det innebär att 
det finns fyra huvudkrav att ta hänsyn till. Dessa är informationskrav, samtyckeskrav, konfi 
dentialitetskrav samt nyttjandekrav. När vi mejlade ut missivbrevet till lärarna informerades 
de om studiens syfte samt att det var frivilligt att delta. Vid intervjutillfället upplystes lärarna 
om de fyra forskningsetiska principerna. De kunde när som helst avbryta intervjun och om 
detta skulle hända lovade vi att inspelningarna skulle raderas och inte användas. Vi beskrev 
även hur undersökningen/intervjun var tänkt att genomföras och att det insamlade intervju 
materialet inte skulle användas för annat än till vår studie. Slutligen garanterade vi våra 
informanter konfidentialitet därför har vi bland annat i arbetsmaterialet valt att döpa om 
intervjuerna till siffror vid transkriberingsmomentet. 
  
  
5.5 Databehandling 

Till skillnad från kvantitativ dataanalys finns det inte några entydiga regler utformade för hur 
en kvalitativ analys ska göras (Bryman, 2002). Vi använde oss av en ad hocmetod som inne 
bär att flera metoder för analys kombineras för att skapa mening i datamaterialet (Kvale, 
1997). Inledningsvis koncentrerades textmassan genom att plocka fram det väsentliga i 
materialet. Vi läste igenom våra transkriberingar och markerade intressanta stycken i 
marginalen, så kallad kodning (Bryman, 2002). Sedan kategoriserades materialet efter teman 
där vi valde att sammanföra liknande uttalanden och resonemang under olika rubriker som 
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sedan sammanfogades till en berättelse. Tolkningen skedde med hjälp av modellering, det vill 
säga genom teoretiska referensramar. Vi analyserade först materialet utifrån ett dilemma 
perspektiv men under analysens gång insåg vi att dilemmaperspektivet inte räckte till för att 
tolka materialet och därför valde vi att komplettera med ytterligare ett teoretiskt perspektiv, 
policy enactment. 
  
  
5.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Trost (2005) och Kvale (1997) menar att trovärdigheten utgör ett av de största problemen 
med kvalitativa studier och därför är det viktigt att bland annat visa att data och analyser är 
trovärdiga. Även Patel & Davidsson (2003) menar att studiens trovärdighet är beroende av att 
metodvalet har en stark koppling till undersökningens syfte, problemställning och dess 
teoretiska förankring. I denna studie menar vi att det finns en stark koppling mellan syfte, 
frågeställningar och vårt val att analysera data genom dilemmaperspektiv samt policy 
enactment. För att hålla god tillförlitlighet i arbetet har vi varit angelägna att använda texter 
med forskningsanknytning samt både svenska och internationella texter. 
     Bryman (2002) menar att det inte går att få en fullständig objektivitet inom kvalitativ 
forskning och därför är det viktigt att forskaren inte medvetet låter personliga värderingar 
påverka utförandet eller slutsatsen. Genom att ställa följdfrågor kring informanternas 
uttalanden anser vi att utrymmet för subjektiva tolkningar minskat och därmed ökar objektiv 
iteten (Trost, 2005). Vi har också strävat efter att ha ett reflexivt förhållningssätt där vi under 
arbetets gång reflekterat över bland annat metodval, våra perspektiv, förförståelse, 
värderingar, samt hur informanterna påverkats av oss och vi av dem (Fejes & Thornberg, 
2015). För att öka studiens trovärdighet och transparens valde vi att lägga intervjuguiden, 
missivbrevet samt relevanta styrdokument som vi utgått ifrån, som bilagor. 
  
 
 
 
6. Resultat och analys 

  
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur legitimerade lärare i matematik och svenska 
använder sig av undantagsbestämmelsen i praktiken och hur de tolkar styrdokumenten som 
ligger till grund för bedömning, samt om det finns skillnader beroende på om läraren 
undervisar i matematik eller svenska, i storklass eller i särskild undervisningsgrupp. I vårt 
arbete använde vi dilemmaperspektivet och policy enactment som verktyg för att analysera 
hur lärarna tolkar och använder undantagsbestämmelsen utifrån styrdokumenten. Då 
dilemmaperspektivet bygger på motsättningar som egentligen inte går att lösa men som 
kräver ett ställningstagande av lärarna, analyserade vi resultaten av intervjuerna utifrån de tre 
faktorerna politik, mikropolitik samt undervisning. Vi använde policy enactmentperspektivet 
för att förstå hur kontextuella faktorer påverkar våra informanter, med fokus på den profess 
ionella samt yttre kontexten. 
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6.1 Hur väl implementerad och förankrad är undantagsbestämmelsen bland 

matematik och svensklärare? 

När det gäller implementering av undantagsbestämmelsen bland matematiklärare och 
svensklärare så fokuserade vi på områdena allmän kännedom  och utbildning, samt praktisk 
användning. Vi såg inga tydliga skillnader beträffande kunskap och implementering av 
bestämmelsen som kunde kopplas till matematik respektive svensklärarna, därför har vi valt 
att redovisa dem som en homogen grupp för tydlighetens skull. Alla de intervjuade lärarna 
hade hört talas om undantagsbestämmelsen men många uttalade att de inte hade läst själva 
paragrafen utan bara hört andra prata om den, en slags allmän men vag kunskap. Ett flertal 
gav också uttryck för att de saknade adekvat kunskap om innebörden och önskade veta mer. 
Inte någon av de intervjuade menade att de fått någon direkt kunskap om bestämmelsen från 
lärarutbildningen eller någon kompetensutveckling från arbetsgivaren och flera uttryckte att 
de lärt sig om den av sina kollegor och genom erfarenhet: “ingenting från lärarutbildningen 
… det har kommit föreläsningar, sen är det erfarenhet som man fått kunskapen ifrån” 
(svensklärare). Flera av de intervjuade lärarna upplevde också att kunskapen om undantags 
bestämmelsen varierade kraftigt bland kollegorna; några kände till och använde den medan 
andra aldrig hade hört talas om den. De uttryckte att det finns en otrygghet i att tillämpa den, 
även hos dem som känner till den: 
  

kunskaperna är luddiga men att den finns tror jag många vet, men inte hur det ska användas… 
det ser jag på vår skola att vi har väldigt olika kunskaper om det här och olika trygghet i att 
använda den (matematiklärare) 

  
De lärare som kände till undantagsbestämmelsen uttryckte också att kunskapen om den glöms 
bort och att man borde prata och diskutera kring den mer regelbundet. Lärarna upplevde att 
de inte regelbundet uppmärksammades om möjligheten att använda den: “bara för att man vet 
att den finns betyder det inte att det är förankrat… viktigt att man pratar om den oftare”. 
(matematiklärare) 
     En del av lärarna ansåg att de har en relativt god kunskap om undantagsbestämmelsen och 
kände sig trygga i hur den ska tolkas och användas. Majoriteten av dessa arbetade i särskilda 
undervisningsgrupper och hade en större erfarenhet av elever med funktionsnedsättningar 
som har svårt att nå alla kunskapsmål och bli “godkända” utifrån betygskriterierna. De 
menade att detta är något som ofta diskuterades och processades i personalgruppen. En 
matematiklärare uttryckte sig på följande sätt: 
  

att man då kommer till att sätta betyg så måste man bedöma deras förmågor 
och då vet man att vissa av deras förmågor är kopplade till deras funktionshinder 
… eller de förmågor som de inte har… därför kan man då bortse från de förmågorna 
… så det ska inte vara ett hinder för dem att få betyg då (matematiklärare, SU) 

  
Majoriteten av de lärare vi intervjuade uppgav att de aldrig hade använt sig av undantags 
bestämmelsen och några var tveksamma till om de hade gjort det eller inte. Orsaken till att de 
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inte hade använt den varierade. En matematiklärare resonerade att trots att en elev hade en 
viss typ av diagnos, så kunde eleven fortfarande lära sig saker bara han eller hon la ner 
tillräckligt med tid och därför hade pedagogen inte använt sig av paragrafen: ”det var det där 
att vi kunde inte med säkerhet säga att han fått öva och fått de träningstillfällen han behövt 
och att det skulle finnas en chans för honom att plocka upp det”. Några lärare som undervis 
ade i storklass sa att de inte hade använt sig av bestämmelsen då de varit för osäkra och hade 
behövt stöd i att använda den, genom hjälp från specialpedagog/speciallärare eller genom att 
den hade lyfts på skolan där de arbetar: 
  

Nej! … det finns säkert tillfällen där pysparagrafen borde ha gällt men det är inte så att jag 
fått någon information från någon…. det är svårt för mig som pedagog att bedöma att den här 
eleven kan jag pysa…. jag måste få den informationen från en specialpedagog. Här kan 
pysparagrafen gälla på det här och det här området…. även om jag får reda på att eleven har 
svårigheter inom vissa områden så betyder inte det att det automatiskt att man tillämpar 
pysparagrafen (matematiklärare) 

  
  
6.1.1 Analys 

Läroplanen i matematik och svenska samt undantagsbestämmelsen är styrdokument som våra 
politiker har fattat beslut om och som lärarna i skolan har att förhålla sig till, något som kan 
skapa dilemman och svårigheter. Vi konstaterade att alla lärare hade kännedom och vaga 
kunskaper om undantagsbestämmelse men att de flesta saknade adekvat kunskap om inne 
börden, något som ligger i linje med vad Skolinspektionen konstaterat (Rapport 2009:6). Vi 
såg inga tydliga skillnader beträffande kunskap och implementering av bestämmelsen som 
kunde kopplas till matematik respektive svensklärarna, därför har vi valt att redovisa dem 
som en homogen grupp för tydlighetens skull. Sett ur ett dilemmaperspektiv på politisk nivå 
så hade lärarna inte fått någon adekvat kunskap om undantagsbestämmelsen från lärarutbild 
ningen trots att de förväntades tillämpa paragrafen. På grund av politiska beslut prioriterades 
undervisning i betyg och bedömning bort under åren 20002010. Det har inneburit att en stor 
del av lärarkåren saknar kunskap om detta i sin utbildning (Hult & Olofsson, 2011). Av de 14 
lärare vi intervjuade var det hälften som utbildat sig under de åren och vi misstänker att det är 
en av anledningarna till att de inte har fått kunskapen om undantagsbestämmelsen med sig i 
sin utbildning. 
     Resultaten från intervjuerna visade att det inte heller har förekommit någon utbredd 
kompetensutveckling kring undantagsbestämmelsen på skolorna. Detta medförde att lärarna i 
hög grad saknade kunskaper och redskap för sin bedömning och inte heller kan sägas vara 
ordentligt rustade för sina arbetsuppgifter. Ur ett policy enactmentperspektiv ser vi hur den 
bristande kompetensutvecklingen gällande undantagsbestämmelsen påverkar lärarnas 
förmåga att tolka och använda den i sitt arbete. Sett ur ett dilemmaperspektiv på undervis 
ningsnivå, blir eleverna i förlängningen drabbade genom lärarnas osäkerhet. Det blir inte 
alltid en självklarhet att få en rättvis bedömning för alla elever och få de betyg som han eller 
hon har rätt till. 
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     Dock fanns det lärare som var väl insatta i bestämmelsen, framför allt de lärare som 
arbetade i de särskilda undervisningsgrupperna. Sett ur ett dilemmaperspektiv på mikro 
politisk nivå är detta ett problem då risken finns att eleverna bedöms olika beroende på om 
pedagogen arbetar i storklass, eller i särskild undervisningsgrupp. Johansson (2015) menar att 
en likvärdig och rättvis bedömning är avgörande för skolans likvärdighet och det är därför 
viktigt att lärarna är kompetenta att bedöma elevers kunskaper utifrån kunskapskrav och olika 
styrdokument. För att det ska vara rättssäkert så måste bedömningarna vara likvärdiga och 
samstämmiga oberoende av lärare, skola eller stad. Han menar också att detta är extra viktigt 
för elever i behov av särskilt stöd då det är avgörande för deras fortsatta skolgång. Vi menar 
därför att undantagsbestämmelsen inte kan sägas vara allmänt implementerad bland 
matematik och svensklärarna och det medför konsekvenser för jämlikheten i betygssätt 
ningen. 
  
  
6.2 Hur tolkar matematiklärare respektive svensklärare undantagsbestämmelsen 

utifrån läroplanen och elevers ämnessvårigheter? 

  
6.2.1 Vad får man undanta i kunskapskraven i matematik respektive svenskämnet?  

Genom intervjuerna framgick det att majoriteten av lärarna menade att undantagsbe 
stämmelsen var diffus och svårtolkad. Det resulterade i att alla lärare hade en subjektiv 
tolkning av hur den ska förstås och användas, vilket innebär att vi fick en stor variation i 
resonemangen. Dessutom framkom det att lärarna upplevde att det fanns ett tolkningsut 
rymme kring läroplanerna i respektive ämne som förstärkte förvirringen kring hur 
undantagsbestämmelsen ska tolkas och användas: 
  

har (du) nånstans klurat ut hur, från ditt subjektiva sätt, på… vad kunskapskraven står för… 
kunskapskraven är ju inte speciellt konkreta… utan du måste... det… ja, det blir ju liksom… 
utifrån det du tycker att det är… och där blir det ju svårt... om du ska ha, ge dom likvärdigt, 
för dom är inte speciellt likvärdiga….. (svensklärare) 

  
     De intervjuade matematiklärarna hade generellt sett ett större fokus på de fem förmågorna 
i läroplanen än svensklärarna när det diskuterade kring vad som fick undantas. De fem 
förmågorna matematiklärarna pratade kring var problemlösning, begrepp, metod, resonemang 
samt kommunikation. Svensklärarnas fokus låg mer på det centrala innehållet och de reso 
nerade kring att läsa och skriva, tala samt olika texter, vilket gjorde att deras svar och resone 
mang skiljde sig något från matematiklärarnas. 
     En matematiklärare berättade att hon alltid börjar med att titta på kunskapskravprofilen 
när hon ska bedöma en elev. Vad kan eleven uppnå i de olika kunskapsstegen? Hon menade 
att många gånger har eleven bara problem med ett speciellt moment, som till exempel bråk 
och då tyckte hon att det går att undanta. Om eleven brast i alltför många förmågor menade 
hon att eleven hade alldeles för stora bekymmer med matematiken och att det inte var aktuellt 
att använda undantagsbestämmelsen. 
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     Flera matematiklärare som arbetar i särskild undervisningsgrupp menade att elever inom 
autismspektrumtillstånd, AST, ofta klarade förmågorna begrepp och metod. De tre andra 
förmågorna, det vill säga problemlösning, resonemang och kommunikation är ofta sådana 
förmågor som ställer till problem för denna elevgrupp. Lärarna var kritiska till Skolverket och 
menade att elever med AST är en bortglömd elevgrupp när det gäller nationella prov, betyg 
och bedömning. Ytterligare en matematiklärare resonerade runt de fem förmågorna och ansåg 
att förmågorna är matematiken. Hon menade att förmågan att resonera och dra slutsatser är 
själva ämnet och kan du inte kommunicera det så behärskar du inte ämnet. Hon ansåg att 
matematiken har ett eget språk och det måste man lära sig. Det går inte att undanta kommu 
nikation men den behöver inte vara verbal utan kan redovisas skriftligt: 
  

det behöver inte vara muntligt, det behöver inte vara verbalt… det är ändå viktigt att eleven 
kan redovisa talen skriftligt och det kan man inte pysa tycker jag… det är då i så fall något de 
får träna på i så fall… man kan ju hjälpa dem, de kan berätta så kan man skriva 
(matematiklärare) 

  
De lärare som undervisade i svenska menade att det vanligaste de undantog är förmågor som 
handlar om att tolka och sammanfatta skönlitteratur, analysera olika texter, skriva olika 
texttyper, samt stavning. En av de intervjuade svensklärarna betonade att elever som har svårt 
att läsa mellan raderna socialt även brukar ha det när det gäller texter, vilket medför att de 
ofta har mycket svårt att läsa, tolka och analysera texter: “klassiskt i våra grupper, det är till 
exempel att tolka en text!” (svensklärare). Elever med dyslexi har ibland svårt att uppnå 
målen som handlar om språkliga strukturer och språkliga normer. En svensklärare menade att 
elever ändå kan uttrycka sig och få till fantastiska berättelser trots att de inte klarade av att 
stava och därmed kunde sägas ha förmågan att kommunicera i tal och skrift, utifrån kun 
skapskraven. 
     En annan svensklärare gick lite längre och menade att man kunde göra mer än att undanta 
en svag stavning. Hon gav ett exempel på en elev där man bortsåg från elevens totala 
oförmåga att strukturera en text så att den blev läsbar och kunde förstås av andra. Alla 
intervjuade svensklärare hade erfarenheter av elever med dyslexi och kände sig relativt trygga 
med att bortse från framför allt stavningsvårigheter, oavsett om de medvetet använde 
undantagsbestämmelsen eller inte. Överlag lade alla svensklärare vi intervjuade stor tyngd på 
ämnets kommunikativa delar och menade att det är det viktigaste att ta hänsyn till: kunde 
eleven kommunicera, med lite hjälp, så kunde man bortse från vissa andra mindre viktiga 
delar: 
  

du ska ju kunna kommunicera i tal och text, å resonera å analysera, å … 
alla dom här bitarna, du ska kunna tolka å allt vad det är för nånting, för att 
kunna få godkänt i svenska… åå… eeh… du kan bortse från tolkbiten till exempel 
så här, men… men du kan inte blunda för det och kommunikation, de 
kommunikativa bitarna, för det går inte! (svensklärare) 
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6.2.2 Hur mycket får undantas i kunskapskraven i matematik respektive svenskämnet? 

En otydlighet som framträdde i intervjuerna var hur mycket av kunskapskraven som man 
kunde undanta (se bilagor 46). Lärarna var själva medvetna om det och uttryckte överlag en 
osäkerhet om både mängd och vilka förmågor som var lämpliga. I undantagsbestämmelsen 
framgår att läraren kan: “bortse från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha 
uppnått i slutet av årskurs 6 eller 9”. I kommentarer till Skollagen (Clevesköld m.fl., 2011) 
står det att enstaka mål innebär ett enda eller ett mycket begränsat antal mål och att lärarna 
inte får undanta större delar av kunskapskraven. Lärarna uttryckte att det fanns en stark 
begränsning av de tillfällen då undantagsregeln var möjlig att tillämpa men att bedömningen 
måste göras från fall till fall. 
     En matematiklärare menade att då undantagsbestämmelsen är så luddigt skriven så var det 
inte lätt att veta hur mycket som fick undantas. Hon upplevde att det saknades tydliga direktiv 
och att betygssättningen därför blev godtycklig: 
  

Ja, hur mycket får man pysa egentligen? ... det verkar ju inte finnas 
några tydliga direktiv… jag upplever det som luddigt… det verkar ju vara 
godtyckligt för den som sätter betyg hur man pyser (matematiklärare) 

  
I intervjuerna framträdde upplevelsen av att det lades mycket ansvar på lärarna som skulle 
göra tolkningen om vad och hur mycket som fick undantas: 
  

det läggs ju väldigt stora krav på oss som pedagoger att hantera detta så 
man inte pyser för mycket eller pyser för lite… vad är några stycken? ... är det 
ett par stycken i varje ämne? ... är det i ett ämne eller är det i varje ämne?  
(matematiklärare) 

  
     En matematiklärare konstaterade att ju högre upp i åldrarna eleven kom ju mindre 
undantog hon från kunskapskraven. I år 6 tillämpade hon bestämmelsen men menade att i år 
79 när kunskapskraven ökar blir det mer komplext och svårare att undanta delar av den. Hon 
var mycket tydlig med att när hon använde undantagsbestämmelsen, så skulle hon vara helt 
säker på att det inte fanns möjlighet att eleven kunde lära sig momentet. 
     En matematiklärare resonerade kring de fem förmågorna i matematiken (se bilaga 3) och 
menade att hon aldrig hade behövt använda undantagsbestämmelsen då eleverna som kunde 
ha varit aktuella för den hade haft alltför stora bekymmer i matematiken. Läraren menade att 
det i dessa situationer inte varit tal om att undanta “små delar” utan att eleverna hade så stora 
problem med taluppfattning och delar av kunskapskraven, att det inte varit aktuellt. I kontrast 
till matematiklärarens resonemang att bara undanta “små delar” resonerade en svensklärare i 
helt andra banor. Hon kände sig trygg i hur mycket som kunde undantas men menade att det 
ändå var mycket svårt att avgöra mängden som kunde untantas. Det viktiga var att se vilket 
gymnasieprogram eleven ville söka till och därefter se hur mycket som kunde undantas. Hon 
resonerade att läraren kunde undanta så pass mycket att eleven fick tillräckligt med kunskap 
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med sig för vidare studier; det väsentliga var att eleven med stöd kunde ha en fortsatt dräglig 
tillvaro på gymnasiet. 
     En av svensklärarna menade att om en elev inte kunde skriva alls så kanske man inte 
kunde undanta hela skrivdelen. Hon resonerade då att skrivandet var ett så stort område så att 
det inte gick att helt bortse ifrån, men hon var inte helt säker. Flera av lärarna i svenska 
resonerade kring hur man kunde se på mängden och delarna som kan undantas och de fokus 
erade alla på elevernas förmåga att kommunicera, något som genomsyrar hela svenskämnet. 
En av svensklärarna uttryckte att Lgr11 hade gjort det svårare för många elever, just för att 
det fokuseras så mycket på förmågan att kommunicera. Problemet var hur mycket det gick att 
bortse ifrån när kommunikationen är så viktig inom hela ämnet: 
  

då är det inte vissa bitar heller, och… då tycker jag inte heller att du, du har inte 
kommit… du har inte förmågan… tillräckligt med förmågor… för att få betyg 
heller… jag menar att dom nya kunskapskraven… är så… eller nya… läroplanen, är 
så pass språklig … att den har inte blivit tillgängligare, den har blivit mindre 
tillgänglig för… eller jaa, det är färre elever som faktiskt kan… (svensklärare) 

  
Läraren menade att det inte gick att ta bort hur mycket som helst från kunskapskraven och att 
just förmågan att kommunicera var svår att bortse ifrån, då det förväntades att elever ska 
kunna kommunicera i tal och skrift samt resonera kring och analysera olika typer av texter, en 
åsikt som delades av flera av matematiklärarna. 
  
  
6.2.3  Kan man bortse från kunskapskrav och ändå få ett högre betyg än E? 

För att se hur lärarna tolkar undantagsbestämmelsen ställde vi frågan om man kan göra 
undantag och samtidigt få ett högre betyg än E i matematik eller svenska. Av de intervjuade 
svarade drygt hälften att det är möjligt, medan några var mer tveksamma eller rent av av den 
åsikten att det inte gick att göra undantag och samtidigt få högre betyg än E. Två svensklärare 
var helt säkra och menade att det var självklart: “jaa, varför skulle man inte kunna göra det, 
det handlar ju bara om en oförmåga på grund av en funktionsnedsättning eller ett funktions 
hinder…” (svensklärare, SU). Flera av lärarna som trodde att det var möjligt uttryckte ändå 
en tveksamhet. De formulerade sig: “näej... jag vet inte, det måste man väl kunna?” 
(svensklärare), “det tar jag för givet, det borde man kunna” (svensklärare), eller slutar 
meningen med ordet “eller?” (matematiklärare). De lärare som menade att det var möjligt att 
få ett högre betyg än E ansåg även att den undantagna delen skulle tas bort genom alla 
betygsstegen: 
  

jag tänker att pysningen gäller en förmåga som man inte klarar av oavsett nivå, det kan det här 
men inte på den höga nivån… antingen har man pyst bort det eller inte... nej, jag ser ingen 
skillnad, då kriterierna hänger ihop /.../ det är hela vägen eller inte alls... så tar jag det för 
givet att så måste det vara (matematiklärare, SU). 
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En av svensklärarna tolkade undantagsbestämmelsen på ett annat sätt. Hon menade att den 
undantagna delen inte följer med genom alla betygsstegen utan gjorde tolkningen att eleven 
inte kan få ett högre betyg än C, om undantagsbestämmelsen används. I hennes tolkning 
fanns ingen möjlighet att få ett A i betyg:  
 

å sen kanske man inte ska pysa så att man får ett A, men som du säger, att man kanske kan nå 
ett C i alla fall…/.../… att man har det i alla fall, som nåt slags… gräns… jag vet inte 
(svensklärare) 

   
     Till skillnad från lärarna ovan hade vi en grupp som tolkade undantagsbestämmelsen som 
att det inte gick att bortse från några kunskapskrav om eleven skulle få ett högre betyg, eller 
så uttryckte de en större osäkerhet. Dessa lärare undervisade främst i storklasser med enstaka 
inkluderade elever som kunde vara aktuella för undantagsbestämmelsen. De fokuserade starkt 
på betygskriterierna och menade att om en elev inte hade uppnått alla kriterier för betygen D  
A så skulle eleven inte heller ha ett högre betyg än E. Om läraren hade bortsett från en del av 
en förmåga så kunde eleven inte sägas ha uppnått alla betygskriterier och betyget blev inte 
högre än E. Vissa av de intervjuade lärarna som svarat att man inte kan göra undantag för att 
nå ett högre betyg än E, blev tveksamma under intervjun efter att ha läst undantagsbestämm 
elsen: 
  

nej, där står i princip att man kan få ett högre betyg… nå ett visst kunskapskrav... 
personligen känner jag att det är ett E… för att få de andra betygen ska man ju nå 
E+C och det har man ju inte gjort om man pyst… (matematiklärare) 

  
  
 
  
6.2.4 Analys 

Policy enactmentperspektivet försöker förklara hur styrdokument kan tolkas och implemen 
teras i skolan, samt vilka konsekvenser detta sedan får (Braun m.fl., 2011). Då våra infor 
manter svarade på frågan vad får man undanta i kunskapskraven för matematik och svenska? 
kunde vi konstatera att flera av de intervjuade lärarna gav uttryck för att de upplevde 
undantagsbestämmelsen som diffus vilket öppnade för subjektiva tolkningar. Upplevelsen att 
styrdokumenten var otydliga kom även igen då lärarna fick svara på frågan hur mycket man 
får undanta? De intervjuade lärarna var inte eniga när det gällde hur stor del av kunskaps 
kraven som kunde bortses ifrån men majoriteten menade att undantagsbestämmelsen var 
luddig och otydlig och svår att förstå vilket innebar att de alla gjorde sina egna tolkningar. 
Det blev en stor bredd i tolkningarna, alltifrån att vara mycket restriktiv till att vara mycket 
generös och undanta stora delar av innehållet.  
      Många av lärarna var av åsikten att hela förmågor var svårt att bortse ifrån, dock ansåg de 
att enstaka moment fungerade bra.  Flera matematiklärare som undervisade i särskilda 
undervisningsgrupper uttryckte att elever med AST har svårt med förmågorna problem 
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lösning, resonemang och kommunikation vilket stämmer överens med Attwoods (2007) 
resonemang kring denna elevgrupps nedasatta exekutiva funktioner, samt Alloways (2007) 
slutsats att denna elevgrupp ofta har problem med matematiken. En annan lärare menade att 
kan du inte kommunicera matematik så behärskar du inte ämnet. Begrepps bildningen som 
innefattar ett litet ordföråd och språksvårigheter, är en faktor som kan indikera matematik 
svårigheter hos elever (Malmer & Adler, 1996). 
      Även svensklärarna fokuserade mycket på förmågan att kommunicera, och då särskilt på 
elever med dyslexi som trots svårigheter kunde göra sig förstådda i sin skriftliga kommu 
nikation. Lärarna var överlag överens om att undantagsbestämmelsen då ska tillämpas vid 
stavningssvårigheter och vid allt skrivande. Hos de svensklärare som arbetar i särskilda 
undervisningsgrupper fanns även en genomgående medvetenhet om många elever med AST 
har svårigheter att tolka och förstå texter, något som ligger i linje med forskningen 
(Vermeuer, 2015), samt att skriva olika typer av texter där det krävs att skribenten kan sätta 
sig in i andras tankar och känslor (AsaroSaddler & Bak, 2014; BaronCohen, 2001). Ett 
dilemma uppstår då Lgr11 fokuserar starkt på förmågan att kommunicera, både inom 
matematiken och svenskan, det vill säga att kommunikation genomsyrar alla kunskapskrav.  
      De elever som har grundläggande svårigheter med just kommunikation får därför stora 
svårigheter att nå kunskapskraven oavsett om undantagsbestämmelsen kan tillämpas eller 
inte. Sett ur ett dilemmaperspektiv på undervisningsnivå riskerar bedömningen och betygs 
sättningen att bli godtycklig då den är beroende av pedagogens personliga värderingar och 
tolkningar. 
     En svensklärare i en särskild undervisningsgrupp var mycket kritisk till Skolverket och 
menade att elever med AST var en bortglömd grupp och att många av dem inte gavs rättvisa 
förutsättningar att nå kunskapsmålen i svenska och matematik. Forskningen visar att hälften 
av eleverna med AST har problem med matematiken (Reizel & Szatmari 2003) samt att 
många i elevgruppen inte når kunskapskraven i alla ämnen (Riksföreningen Autism, 2008; 
Skolverket, 2009). Dessa elever blir därmed en utsatt grupp då det finns ett stort tolknings 
utrymme, både i Lgr 11 och i undantagsbestämmelsen, som lärarna måste förhålla sig till. 
Flera av matematiklärarna i de särskilda undervisningsgrupperna poängterade dessutom att 
elever med AST många gånger hade problem med tre av fem förmågorna i matematiken (se 
bilaga 3) vilket gjorde det hela problematiskt om läraren var av åsikten att det inte gick att 
pysa hela förmågor. Det som gör denna grupp särskilt utsatt är deras nedsatta exekutiva 
funktioner, vilket innebär problem att organisera och planer svårigheter i abstrakta begrepp 
samt nedsatt förmåga att tänka ut och använda sig av nya strategier (Attwood 2007). Sett ur 
ett policy enactmentperspektiv innebär detta att Lgr11 samt andra styrdokument är skrivna 
utifrån idéer om en skola med elever som alla kan nå kunskapsmålen. Lärarna förväntas 
sedan känna till och kunna implementera olika bestämmelser, samt ta ansvaret för att de 
fungerar i verksamheten (Braun m.fl., 2010).   
     Utifrån intervjuerna konstaterade vi att svaret på frågan om det går att bortse från 
kunskapskrav och ändå få ett högre betyg än E? inte var så enkelt för lärarna att svara på. 
Endast två svensklärare var helt säkra på att det gick men för övrigt kunde vi inte se någon 
skillnad mellan de olika ämnena. Spridningen var stor och resonemangen skiljde sig åt, men 
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vi såg en tydlig skillnad mellan lärarna som arbetade i särskilda undervisningsgrupper och 
övriga lärare. Det fanns överlag en större säkerhet och förståelse för undantagsbestämmelsen 
och hur den skulle tolkas i de särskilda undervisningsgrupperna, oavsett vilket ämne lärarna 
undervisade i. Följden blir att eleverna riskerar att få ett godtyckligt betyg beroende på hur 
undervisande pedagog tolkar bestämmelsen och eleven riskerar att få ett betyg som inte 
motsvarar dennes kunskapsnivå. Denna slutsats har även Skolverket dragit i sin kvalitets 
granskning av skolan (Skolinspektionen, 2009) där de konstaterar att många lärare inte 
känner till att bestämmelsen kan användas på alla betygsnivåer. De anser vidare att skol 
personal har olika kännedom om undantagsbestämmelsen och att det råder stor osäkerhet hur 
den ska tillämpas. 
     Konsekvenserna av de subjektiva tolkningarna av läroplanen samt undantagsbestämmel 
sen, medförde att lärarnas bedömningar inte blev likvärdiga. Här uppstod ett dilemma på 
mikropolitisk nivå, då lärarna inte alltid använde sig av styrdokumenten och undantags 
bestämmelsen som de var avsedda att användas. Klapp Lekholm (2014) menar att lärarna ofta 
ställs mot samhällets krav på jämförbarhet och objektivitet i sin bedömning vilket gör att de 
lätt kan hamna i moraliska dilemman. Vid bedömning integrerar lärarna sina egna 
värderingar, attityder och föreställningar. Sett ur ett dilemma och policy enactment 
perspektiv är detta problem inbyggt i utbildningssystemet då lärarna inte kan påverka hur 
styrdokumenten samt undantagsbestämmelsen är formulerade. Detta medför att lärarna ställs 
inför valsituationer då de måste göra subjektiva bedömningar, det vill säga göra ett ställnings 
tagande hur de ska bedöma eleverna trots att styrdokumenten upplevs som otydliga.  
   
 
   
  
6.3  Hur resonerar matematik respektive svensklärare när de använde sig av 

undantagsbestämmelsen i sin  bedömning? 
Fler matematiklärare än svensklärare ansåg att undantagsbestämmelsen var nödvändig, i 
synnerhet de som var väl insatta i den och använde den, framför allt lärarna i de särskilda 
undervisningsgrupperna: 
  

jag förstår att den är välmenad på alla sätt och vis för det ska ju vara en likvärdig skola… här 
handlar det om att det finns inga glasögon som kan rätta till det här så då måste vi 
tillrättalägga (matematiklärare) 

  
Under intervjuerna resonerade alla lärare om hur den skulle tillämpas i praktiken och deras 
resonemang skiljde sig något åt. Mycket av diskussionerna handlade om att lärarna ansåg att 
de inte har tillräckligt med kunskap om bland annat olika neuropsykiatriska funktions 
nedsättningar: 
  

......det är lite flummigt, det tolkas, man kan ju tolka fram och tillbaka, jag… 
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jag hade en bild av den…. den stämde ju inte till 100% och sen… vad är en 
funktionsnedsättning? … vad ryms inom ramen för bestämmelsen? … det kan man bli 
mer tydlig på, det känns ju som jag var osäker på det, så att… ja, lite halvrörigt (svensklärare, 
SU) 

  
Några svensklärare och två matematiklärare gav uttryck för att de saknade kunskap om olika 
diagnoser och därför måste förlita sig på specialpedagogen/specialläraren på skolan: “men jag 
anser att jag saknar kompetens vad som ska pysas eller inte… där måste någon annan kliva in 
och avgöra vad som ska pysas (syftar på specialpedagog/rektor)”. En svensklärare i en 
särskild undervisningsgrupp uttryckte att trots att han besitter goda kunskaper om neuro 
psykiatriska funktionsnedsättningar så innebar olika diagnoser bara en riktlinje på problem 
atiken. Läraren påpekade att man ska vara försiktig och inte ha förutfattade meningar om 
elever med diagnoser, utan hellre själv testa elevernas förmågor. Om eleven hade en diagnos 
så kunde vissa förmågor vara outvecklade och han ansåg att det var hans jobb som pedagog 
att utveckla dem så långt det gick och inte bara automatiskt använda undantagsbestämmelsen. 
     Vidare så hamnade resonemangen ofta kring undantagsbestämmelsens formulering 
“förhållanden som inte är att tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska 
kunna nå ett visst kunskapskrav”.  En av matematiklärarna som undervisar i storklass blev 
förvånad under intervjun då hon blev medveten om att funktionsnedsättningen skulle vara av 
permanent natur. Ytterligare en matematiklärarna i en annan särskild undervisningsgrupp 
förde ett resonemang om att skolan kanske inte hade satt in tillräckliga pedagogiska insatser, 
därför kunde man inte veta om svårigheterna var av tillfällig natur: 
  

men, men än så länge har jag inte hittat den där varaktigheten så jag specifikt 
kan säga  det kan hända att med en annan metod eller med mer tid eller på ett annat sätt har 
det kunna fungera (matematiklärare, SU) 

  
En av svensklärarna hade klara åsikter om undantagsbestämmelsen och menade att hela 
betygssystemet är fel uppbyggt och det är därför undantagsbestämmelsen existerar: 
  

alltså…..har vi väl uppfunnit ett system där man måste….måste hitta 
en undantagsbestämmelse från… så är ju själva systemet fel uppbyggt från 
början….å nu finns den …..då måste jag förhålla mig till den och dessa förutsättningar… och 
då är det bara att anamma (svensklärare, SU) 

  
     Två svensklärare i särskild undervisningsgrupp och en matematiklärarare i storklass 
uttryckte att de använde undantagsbestämmelsen beroende på hur elevens framtid såg ut: 
“jag kan ju inte bara tänka i ett treårsperspektiv!” (svensklärare, SU). De undantog 
kunskapskrav från sin bedömning om eleven inte var i behov av den specifika kunskapen för 
att klara av gymnasiet. Matematikläraren i storklass menade att det var viktigast att se till 
individen och om man genom att bortse från vissa betygskriterier gjorde eleven orätt eller 
rätt. Det handlade både om mängd och vilka förmågor som man undantog men det viktigaste 
var att det blev positivt för elevens framtid: 
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(man undantar en del) men inte så mycket att man stjälper eleven… pyser du för mycket och 
sen kommer den till gymnasiet och sedan ojdå… kommer dit han inte 
ska vara för då klarar de inte gymnasiet… då blir det värre, tycker jag (matematiklärare 7) 

  
  
  

6.3.1 Rättvis bedömning i matematik och svenska 

I intervjuerna framkom flera olika aspekter av rättvisa som berörde såväl kunskapskrav i 
ämnena som lärarnas varierande kunskap om funktionsnedsättningar. En svensklärare som 
arbetade i en särskild undervisningsgrupp menade att de kunskapskrav som finns idag faktiskt 
förhindrar att alla elever kan uppnå målen och att vi därmed inte har en skola för alla: 
  

och där kan man ju tycka då att… med dom kunskapskraven vi har, så har vi inte 
kunskapskrav som alla kan uppnå…/…/… så alltså, vi har inte en skola för alla, 
så… faktiskt inte… för att alla har inte förmågan att uppfylla dom (svensklärare, SU) 

  
Vi fann flera exempel på subjektiva tolkningar av undantagsbestämmelsen i våra intervjuer. 
En matematiklärare berättade att hon hade använt undantagsbestämmelsen olika beroende på 
om eleven gått i storklass eller i en särskild undervisningsgrupp och menade att hon såg på 
elever i särskilda undervisningsgrupper med andra ögon. Hon hade använt undantagsbe 
stämmelsen men sa att det inte varit så exakt och frågade sig själv vad var det hon egentligen 
tog bort? Hon lade till att det inte varit särskilt strukturerat utan att det varit mer en känsla: 
“jag har tänkt att eleven kan sitt ämne men att hade den eleven varit i en vanlig klass så 
kanske jag inte hade godkänt…” (matematiklärare).  
     En matmatiklärare som enbart hade erfarenhet av inkluderade elever tog upp risken att 
man använde undantagsbestämmelsen utan att reflektera över bedömningen och menade att 
med rätt krav och kunskap om olika diagnoser kunde eleverna komma långt i sin utveckling. 
Han poängterade att lärarna inte skulle sänka nivån utan vara tydliga med kraven och för 
väntningarna i sin pedagogik. Det fanns en uttalad farhåga bland såväl matematik som 
svensklärare att bedömningen blev för sträng när det gäller elever som kan vara aktuella för 
undantagsbestämmelsen. Rädslan bottnade i risken att ställa för låga krav när man bedömde 
elever i särskilda undervisningsgrupper. 
  

det jag upplever då vi har den i liten grupp, så kan vi nästan ställa 
högre krav på dom för att nå E… av rädsla att vi ändå är för loja… du 
förstår det här…. Komplexiteten… (svensklärare) 

  
Då vi ställde frågan till lärarna om de trodde att det fanns någon skillnad i bedömning av 
elever beroende på om de var inkluderade i storklass eller gick i särskild undervisningsgrupp, 
fick vi en tydlig indikation på att så var fallet. De flesta av svensklärarna menade att elever i 
särskilda undervisningsgrupper snarare bedömdes snällare och att lärarna där sänkte ribban, 
jämfört med de elever som var inkluderade i storklass. Matematiklärarnas svar varierade mer 
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och det gick inte att se någon tydlig åsikt. Som en gemensam nämnare fann vi att när 
majoriteten av lärarna mötte elever med funktionsnedsättningar, oavsett vilken skolform de 
gick i, fanns en känsla av att bedömningen inte var likvärdig. Flera av matematik och 
svensklärarna i de särskilda undervisningsgrupperna var av åsikten att elever som var 
inkluderade inte blev förstådda och bemötta av samma kompetens som de skulle ha varit i en 
särskild undervisningsgrupp. En svensklärare som undervisade i storklass var positiv till 
inkludering av elever med dyslexi då hon menade att det fanns många hjälpmedel som 
fungerade bra för eleverna. Hon var däremot mycket kritisk till generell inkludering av elever 
inom AST då hon ansåg att denna elevgrupp inte klarade det stora sammanhanget och mådde 
dåligt då de inte orkade hänga med övriga i sin klass. Hon menade också att deras förutsätt 
ningar att lyckas akademiskt försämrades i storklass. 
   
  
6.3.2 Analys 

När matematik och svensklärarna  resonerade kring hur de använde sig av undantagsbe 
stämmelsen i sin bedömning, så menade majoriteten att bestämmelsen var nödvändig då 
betygssystemet ser ut som det gör. Det var något fler matematiklärare som framhöll att den 
behövdes. Då styrdokumenten inte lyckas fånga in alla elever i skolan ser vi ett dilemma på 
politisk nivå. Staten har försökt att hitta en lösning så att alla elever ska ha en chans att få ett 
betyg, det vill säga undantagsbestämmelsen. Lärarna ansåg att intentionen var god men att 
det på grund av många otydligheter har uppstått en icke likvärdig bedömning. Otydligheter 
som lyftes fram var till exempel: för vilka elever gäller bestämmelsen?, vad kan bortses 
ifrån?, hur mycket och när kan den användas? Ur ett policy enactmentperspektiv är det 
uppenbart att undantagsbestämmelsen inte är tillräckligt implementerad och det medför att 
mötet mellan lärarna och styrdokumenten inte fungerar som det är tänkt. 
     Vad beträffar kunskapen om olika diagnoser var det fler svensklärare än matematiklärare 
som lyfte frågan. De uttryckte att de hade otillräckliga kunskaper om funktionsnedsättningar 
som kunde påverka elevernas läs och skrivutveckling, och ansåg att de därför inte alltid 
kunde göra rättvisande bedömningar. Forskningen visar att det är vanligt förekommande att 
elever med ADHD, AST, dyslexi och dyskalkuli har svårigheter i matematikutveckling samt 
skriv och läsutveckling (Alloway, 2009; Lunde, 2011; Mayes & Calhoun, 2006; Zentall, 
2007), vilket tydligt indikerar att kunskap om olika funktionsnedsättningar är viktig för en 
korrekt och rättvis bedömning av dessa elevgrupper. 
     Flera av matematik och svensklärarna uttryckte att de upplevde ett moraliskt dilemma i 
att vilja eleven väl och hjälpa dem vidare i livet och studierna, ställt mot risken att göra dem 
en björntjänst om de undantar för mycket, något som även Klapp Lekholm funnit (2014). Vi 
såg även att två av svensklärarna och en matematiklärare tenderade att fokusera mer på 
eleverna och deras framtid än själva betygskriterierna, genom att de tog hänsyn till fler 
faktorer än själva betygskriterierna (Silva, Munk & Bursuck, 2005). 
     Vi såg ett dilemma i att  de flesta matematik och svensklärare var osäkra vad gäller hur 
undantagsbestämmelsen skulle tolkas ifråga om vem den gällde, när det gällde och vilka 
elevgrupper som kunde vara aktuella. Braun m.fl. (2001) menar att det inte är ovanligt att 
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lärare upplever att det är krångligt att förstå styrdokumenten då de ofta är otydliga och lämnar 
rum för tolkning. Det hela blev inte tydligare då lärarna resonerade kring formuleringen 
“liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur” . Att det råder förvirring 
kring innebörden av formuleringarna är uppenbart då även Specialpedagogiska skolmyndig 
heten (2015) anser att det inte finns någon definition på vad som avses. De menar att det är 
upp till lärarna att avgöra och ger rådet att detta måste diskuteras lokalt utifrån varje unik 
situation. Skolverket (2014b) försöker reda ut innebörden av begreppen och menar att till 
fällig natur inte avser sociala omständigheter, familjeförhållande, religionsutövning eller att 
eleven kommer från ett annat land.   
     När lärarna resonerade kring bedömning i matematik och svenska uppehöll de sig vid 
begreppet rättvisa. De dilemman som uppstod när det gäller rättvisa, kan analyseras på flera 
olika nivåer: politiskt, mikropolitiskt och undervisningsnivå. Utifrån ett dilemmaperspektiv 
på politisk nivå menar vi att nuvarande styrdokument inte ger alla elever möjlighet att nå 
målen, vilket en pedagog också konstaterade. Ur ett policy enactmentperspektiv ser vi också 
att det inte alltid går att förena styrdokumenten med den praktiska verksamheten, något som 
kan få konsekvenser för den enskilda eleven, vilket även framkom då både matematik och 
svensklärarna pratade om kunskapskraven. Det måste finnas ett rättvis och rättssäker bedöm 
ning då det är en garant för en likvärdig skola (Johnsson 2015).   
     Från ett dilemmaperspektiv på mikropolitisk nivå menar vi att inkluderingspolicyn i 
skolan är en viktig faktor som påverkar bedömningen. Lärarnas kunskap om olika funktions 
nedsättningar är avgörande för hur de tolkar bestämmelsen, vilket får konsekvenser på under 
visningsnivå. Att kunskap om funktionsnedsättningar är viktig bland matematiklärarna står 
utom tvivel då Häggblom (2013) och Lunde (2011) menar att matematikämnet är ett 
kognitivt krävande ämne som påverkar matematikutvecklingen hos elever med ADHD och 
AST. Roos (2013) har också funnit att många matematiklärare saknar kunskap i hur de ska 
bemöta dessa elever och att de ofta får sin undervisning i mindre grupper.  Lärarna som 
arbetar i särskilda undervisningsgrupper uppvisade i våra intervjuer en större kunskap kring 
funktionsnedsätt ningar och undantagsbestämmelsen, vilket ligger i linje med vad Ehrnberg 
(2013) kommit fram till. I förlängningen innebär det att inkluderade elever med matematik, 
läs och skrivsvårigheter riskerar att mötas av mindre förståelse, sämre anpassad pedagogik 
och i förlängningen få ett felaktigt betyg. Lundberg och Sterner (2006) är av åsikten att elever 
med matematik och lässvårigheter gynnas av en till en undervisning. Samuelsson (2009) 
uppmärksammar problematiken med storklassernas höga ljudnivå, många intryck och mindre 
tillgång till läraren. De inkluderade eleverna riskerar en dåligt anpassad pedagogik och 
felaktig användning av undantagsbestämmelsen. Om lärarna inte besitter kunskap om 
funktionsnedsättningen, kan de då ge rätt stöd till eleven?  
     Då vi granskar undervisningsnivån ur ett dilemma och policy enactmentperspektiv ser vi 
att det främst är lärarnas subjektiva tolkningar som påverkar hur de använder sig av undan 
tagsbestämmelsen. Vi har i våra intervjuer mött ett spektrum av olika tolkningar hur lärarna 
använder undantagsbestämmelsen och vi har funnit att när lärarna inte kan, har möjlighet 
eller kunskapen att tolka styrdokumenten, så gör de en subjektiv tolkning. Om styrdoku 
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menten är otydliga har det i andra studier visat sig att andra faktorer blir viktiga vid bedöm 
ning (Brynolf m.fl., 2014). 
 
 
 
7. Slutdiskussion 

  
7.1 Resultatsammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka hur legitimerade matematik och svensklärare använde sig av 
undantagsbestämmelsen i praktiken, hur de tolkade kunskapskraven till som ligger till grund 
för bedömning samt om det fanns skillnader beroende på om läraren undervisade i matematik 
eller svenska, i storklass eller i särskilda undervisningsgrupper. Vi sökte svar på hur väl 
implementerad och förankrad bestämmelsen var, hur matematik respektive svensklärarna 
tolkade bestämmelsen utifrån läroplanerna och elevers ämnessvårigheter, samt hur lärarna 
resonerade kring ämneskunskaperna när de använde sig av undantagsbestämmelsen. Som 
analysverktyg använde vi oss av dilemma och policy enactmentperspektiv. 
     Undantagsbestämmelsen är relativt okänd och många av de intervjuade lärarna upplevde 
att de hade brister i kunskaperna om hur den ska tolkas och användas. Sett ur ett dilemma 
perspektiv så har beslut på politisk nivå, det vill säga en otydligt bestämmelse, satt lärarna i 
denna situation. Arbetsgivarna har dessutom varit dåliga på att uppmärksamma denna brist 
och inte erbjudit kompetensutveckling. Vi såg ingen tydlig skillnad beträffande kunskap och 
implementering av bestämmelsen, som kunde kopplas till matematik respektive svensk 
lärare. 
     Lärarnas tolkningar av hur undantagsbestämmelsen ska användas utifrån läroplanerna och 
elevers ämnessvårigheter i matematik och svenska, uppvisade stor variation: allt ifrån att 
knappt undanta någonting till stor generositet. Fler matematiklärare än svensklärare menade 
att det är möjligt att bortse från hela förmågor medan svensklärarna vanligtvis endast 
undantog små, enstaka delar, centralt innehåll, av kunskapskraven. Kunskapskraven och 
undantagsbestämmelsen upplevdes som diffusa och därav blev tolkningsutrymmet stort, 
vilket visade sig i deras resonemang kring om huruvida det går att undanta vissa delar av 
kunskapskraven och ändå få högre betyg än E. Endast två svensklärare ansåg att det var 
möjligt att få ett Ebetyg trots att undantagsbestämmelsen använts. 
      Alla lärarna ansåg att undantagsbestämmelsen är en nödvändighet med dagens betygs 
system där förmågan att kommunicera löper som en röd tråd genom både matematik och 
svenskämnet. Majoriten av lärarna upplevde även att de hade bristande kunskaper om 
funktionsnedsättningar, vilket gjorde att de hade svårt att använda undantagsbestämmelsen 
som det var tänkt. 
     Ett stort problem som lärarna upplevde var att det inte alltid gick att förena styrdoku 
menten med den praktiska verksamheten, vilket resulterade i subjektiva tolkningar och 
påverkade förutsättningarna för likvärdiga och rättvisa betyg. Resultaten från studien 
indikerar att den rådande inkluderingspolicyn i skolan är en viktig faktor som påverkar 
bedömningen. I intervjuerna framkom det att lärarna som arbetade i särskilda undervis 
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ningsgrupper besatt djupare kunskap om funktionsnedsättningar och undantagsbestämmelsen. 
Vidare såg vi ingen tydlig skillnad mellan matematik och svensklärare vad beträffar kunskap 
och implementering av bestämmelsen. Skillnaden vi fann mellan matematik och svensk 
lärarna var hur de resonerade om ämnesinnehållet och vad som kunde undantas på olika 
nivåer. 
 
  
7.2 Resultatdiskussion 

Vi har funnit att undantagsbestämmelsen är implementerad men inte väl förankrad hos de 
lärare vi intervjuat, vilket ligger i linje med Skolverkets rapport (2009:6) samt flera av de 
kandidat och magisteruppsatser vi funnit (Andersson, 2013, Ehrnberg, 2013, Björkander & 
Sjunnesson, 2009). 
     Då det gäller hur lärarna tolkar undantagsbestämmelsen utifrån läroplanen har vi funnit att 
majoriteten av lärarna anser den vara diffus och otydlig, vilket öppnar för subjektiva tolk 
ningar. De menar vidare att styrdokumenten är otydliga och att det inte klart anges vad och 
hur mycket man kan undanta. En konsekvens av de subjektiva tolkningarna är att lärarnas 
bedömningar inte kan anses vara likvärdiga. Våra resultat överensstämmer med ny forskning 
som visar att det överlag finns problem med likvärdighet när det gäller betyg i den svenska 
skolan (Gustavsson m.fl., 2016). Dessutom såg vi en viss skillnad i hur matematik respektive 
svensklärare resonerade kring vad som gick att undanta i respektive ämne. Matematiklärarna 
hade ett starkare fokus på de fem förmågorna, medan svensklärarna i högre utsträckning 
pratade om delar i det centrala innehållet. Det var två av svensklärarna men bara en 
matematiklärare som menade att de vid bedömningen tog hänsyn till andra faktorer än 
elevens kunskaper, vilket ligger i linje med vad Klapp Lekholm (2014) funnit.  
     En gemensam nämnare hos matematik och svensklärarna var många av dem lyfte fram 
betydelsen av förmågan kommunikation, som är viktig i matematikämnet och genomsyrar 
hela svenskämnet. I intervjuerna togs oftast elever med AST, ADHD, dyslexi och kombi 
nationediagnoser upp som exempel när lärarna resonerade kring undantagsbestämmelsen. 
Dessa elevgrupper har svårigheter med exekutiva funktioner (Attwood, 2007) vilket kan 
medföra problem med kommunikationen, som är väsentlig både för matematik och 
svenskutvecklingen. 
     När lärarna använder sig av undantagsbestämmelsen ser vi att det finns en skillnad i hur de 
resonerar , beroende på vilka kunskaper de har om olika funktionsnedsättningar. Vi ser att de 
lärare som undervisar i särskilda undervisningsgrupper har större kunskap om både 
funktionsnedsättningar och undantagsbestämmelsen. Liknande resultat har Ehrnberg (2013) 
funnit i sin magisteruppsats. Intervjuerna visar också att lärarna anser att bestämmelsen är 
viktig då betygssystemet ser ut som det gör. 
    De svårigheter som kan uppstå rör sig främst kring olika rättviseaspekter. Det går inte 
alltid att förena kunskapskraven med den praktiska verksamheten vilket resulterar i 
subjektiva tolkningar och påverkar förutsättningarna för likvärdiga och rättvisa betyg. För att 
betygen ska vara rättssäkra måste det finnas en likvärdig bedömning mellan olika lärare och 
skolor (Johansson, 2015). Guskey och Jung (2009) har funnit att om lärarna upplever en 
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osäkerhet kring hur de ska bedöma elever med funktionsnedsättningar så gör de ofta 
subjektiva bedöm ningar, vilket även vi har sett i vår studie. Studien indikerar att de 
elevgrupper som har funktionsnedsättningar som medför svårigheter i matematik och läs 
och skrivinlärningen, riskerar att få en felaktig bedömning i både matematik och svenska, då 
lärarna känner osäkerhet i vad deras funktionshinder innebär.  
     Sett ur både dilemma och policy enactmentperspektiv ser vi hur styrdokumenten på 
verkar våra intervjuade lärare i deras vardag vad beträffar betyg och bedömning. När 
styrdokumenten är otydliga och oförenliga med den praktiska verkligheten uppstår en rad 
dilemman som inte går att lösa men som kräver ett ställningstagande av lärarna (Nilholm, 
2003). Är sedan bestämmelserna svagt implementerade får det negativa konsekvenser för 
eleverna och det överensstämmer väl med våra resultat i studien. 
     Vår konklusion är att undantagsbestämmelsen är svagt implementerad hos de matematik 
och svensklärare som ingick i studien. Vi ser ingen skillnad mellan de olika ämneslärarna vad 
gäller implementeringen och kunskap om bestämmelsen, men ser en viss skillnad i hur 
matematik respektive svensklärarna tolkar den utifrån ämnets kunskapskrav.  
 
  
  
7.3 Metoddiskussion 

  

7.3.1 Urval 

Överlag anser vi att urvalet och avgränsningen fyllde sin funktion. Det vi i efterhand kan se 
som en svaghet med bekvämlighetsurvalet är att det kan ha påverkat resultatet i den mån att 
det var svårt att generalisera det vi kommit fram till (Bryman, 2002, Trost, 2005). Det samma 
gäller det antal intervjuer vi grundade resultaten på samt att alla lärarna arbetade i samma 
kommun. Med tanke på studiens omfattning, tidsramar och andra givna förutsättningar så 
anser vi ändå att både bekvämlighetsurvalet och antalet informanter kan motiveras. En av 
intervjuerna föll bort då den inte gick att använda på grund av tekniskt fel vilket vi menar inte 
har haft någon större inverkan på vårt resultat. När vi analyserade resultaten såg vi överlag 
samstämmiga tendenser, därför menar vi att den bortfallna intervjun troligen inte påverkade 
vårt resultat nämnvärt. 
  
  
7.3.2 Procedur, datainsamling och databearbetning 

Vi upplevde att det var relativt enkelt att få kontakt med informanterna och att de var 
intresserade av att prata om undantagsbestämmelsen då ämnet berörde dem och kändes 
aktuellt och viktigt i deras vardag. Något som vi tror kan ha påverkat svaren till viss del är att 
tre av informanterna kände osäkerhet inför intervjun och bad att få frågorna i förväg. Det 
innebär att de fick mer tid på sig att reflektera över frågeställningarna, vilket kan ha påverkat 
deras resonemang och åsikter. 
    En annan faktor som kan ha påverkat resultaten i vår studie är att vi har varit två som utfört 
intervjuerna. En konsekvens av detta är att följdfrågorna kan ha varierat något, vilket innebär 
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att tyngdpunkten kan ha hamnat något olika i intervjuerna. Våra olika personligheter, 
värderingar och verklighetsuppfattning kan ha påverkat intervjuerna, något vi är väl 
medvetna om. Av den anledningen har vi bearbetat och analyserat materialet tillsammans. 
Ytterligare en svårighet är att kvalitativa intervjuer genererar ett stort material (Kvale & 
Brinkmann, 2009) vilket har inneburit att vi varit tvungna att kraftigt avgränsa oss samt att 
prioritera intressanta citat. Risken finns alltid att vi har förbisett relevant information och för 
att försöka motverka det har vi systematiskt arbetat fram våra teman samt läst igenom och 
diskuterat de transkriberade intervjuerna vid flera tillfällen. 
     En svårighet har varit att finna relevant forskningsbaserad litteratur om undantagsbe 
stämmelsen, vilket innebär att vi har refererat till flera uppsatser på kandidat och magister 
nivå i avsnittet om tidigare forskning. Vi menar att det inte är optimalt men finner det ändå 
intressant att jämföra resultaten med våra egna slutsatser. En styrka i vår studie är den om 
fattande forskningslitteraturen på både nationell och internationell nivå, både när det gäller 
svårigheter i matematik och läs och skrivutvecklingen, och betyg och bedömning. 
 
 
7.4 Specialpedagogisk relevans  och fortsatt forskning 
Vi menar att studien har specialpedagogisk relevans då den fokuserar på matematik och 
svensklärarnas bedömning och betygssättning med hjälp av undantagsbestämmelsen. De 
elever som berörs av undantagsbestämmelsen är de elever som har svårigheter i sin 
matematik och läs och skrivutveckling, med ADHD, AST, dyslexi, dyskalkuli eller med 
kombinationsdiagnoser.  
    I vårt sökande efter relevant litteratur och forskning kring undantagsbestämmelsen fann vi 
inga vetenskapliga avhandlingar, artiklar eller annan litteratur, endast uppsatser på kandidat 
och magisternivå. Orsaken till denna brist på forskning kan vi endast spekulera i men vi anser 
att det finns ett stort behov av mer forskning på området, gärna en större studie på nationell 
nivå för att kunna dra mer generella slutsatser. Under intervjuerna upplevde vi ett stort 
intresse och önskan om mer kunskap kring undantagsbestämmelsen, vilket överensstämmer 
väl med Skolinspektionens rapport (2009) som visar att kunskapen om undantagsbestämmel 
sen behöver öka så att fler lärare vet hur den ska tolkas och tillämpas. 
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Bilaga 1:  

Missivbrev 

  

  

Hej! 
 
Vi heter Karin och Beatrice och är två lärare som är i färd med att slutföra vår utbildning till 
speciallärare i språk, läs och skriv, samt matematik. Förutom att vi studerar så arbetar vi 
även på Skiljebogruppen Aspen, där vi undervisar elever i årskurs 6 – 9 i just svenska och 
matematik. 
  
I vårt självständiga arbete ska vi göra en kritisk granskning av undantagsbestämmelsen med 
utgångspunkt i praktisk användning och styrdokument. Vi vill därför undersöka hur 
undantagsbestämmelsen, populärt kallad pysparagrafen, används på några högstadieskolor 
här i Västeråsområdet. Vi vill gärna samtala med några lärare kring undantagsbestämmelsen, 
om, när och hur den används. Vi vill även veta om den är allmänt känd och är ett levande 
dokument, samt om det finns några dilemman eller otydligheter runt den. 
  
För att begränsa oss har vi valt att fokusera på lärare som undervisar och sätter betyg i 
svenska och matematik, på högstadiet. För att skydda er identitet kommer vi inte att redogöra 
för vare sig skolor eller kommun i vårt arbete och vi kommer så långt det är möjligt att 
avidentifiera er i vårt färdiga arbete.   
  
Vi anser att det här är en viktig fråga som handlar om en likvärdig bedömning för alla elever, 
som det tyvärr pratas allt för lite om i skolan. Vi vore väldigt glada om du har tid att prata 
med oss, mellan 4060 minuter, på din skola eller annan plats som passar dig. Vårt samtal 
kommer att spelas in och transkriberas och när allt är klart kommer vi att radera 
inspelningarna. Om du någon gång under resans gång ångrar dig, har du möjlighet att dra dig 
ur och vi kommer då inte att använda dina svar i vårt arbete. 
  
Vi hoppas att du vill vara med, om du har frågor om något, tveka inte att kontakta oss! 
  
/Karin och Beatrice 
  
karin.toll@skola.vasteras.se, XXX  (svenska) 
beatrice.helin@skola.vasteras.se,  XXX (matematik) 
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telefon till vårt arbetslag: 021XXX 
  
Handledare: 
Gunnlaugur Magnússon gunnlaugur.magnusson@mdh.se 
Bilaga 2: 

  

Intervjuguide 

  
  
1. Bakgrundsfakta: berätta lite om dig som lärare! 

  
A.                           Vilken skola/skolform arbetar du i? 
B.                           Vilka ämnen undervisar du i? Vilka ämnen sätter du betyg i? 
C.                           Vilken pedagogisk examen har du? 
D.                           Hur många års arbetslivserfarenhet har du som pedagog? 
E.                            Allmänna tankar om bedömning och betygssättning? 
  

2. Elever och funktionsnedsättningar 

  
A.   Vad har du för kunskap och utbildning om olika funktionsnedsättningar? Känner du att du 

har tillräckliga kunskaper? 
  

1. Har du undervisat elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? När/hur 
ofta? Vilka nedsättningar har de haft? 

  
1. Vad är det du saknar, ge gärna konkreta exempel! (stöd från spec, rektor, staden, 

utbildning, kollegor…) 
  

1. De elever som har olika funktionsnedsättningar är placerade i särskilda 
undervisningsgrupper eller är inkluderade i storklass. Hur resonerar du kring det? 

  

3. Undantagsbestämmelsen/pysparagrafen 

  
   Undantagsbestämmelsen/pysparagrafen är en bestämmelse som ska hjälpa betygsättande 
   lärare i deras arbete. Om respondenten inte vet, visa Undantagsbestämmelsen. 
  

A.   Vad har du för åsikter om den, rent allmänt? På vilket sätt är den positiv/negativ? Varför 
finns den? 
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1. Förstår du vad den innebär och vilka elever och funktionsnedsättningar som avses? 
Anser du att den är klar och tydlig? Motivera! 

  
1. Hur resonerar du  kring undantagsbestämmelsen/pysparagrafen i ditt  arbete, när det 

gäller användbarhet, rättvisa etc? (allmänt utifrån informantens användning av pysp) 
  

1. Har du använt Undantagsbestämmelsen/pysparagrafen vid något tillfälle? Hur ofta 
använder du den? Kan du berätta om några tillfällen då du använt den? Vad hade 
eleven/rna för funktionsnedsättning? Vilken situation? Vad “pyste” du/vilka 
kunskapskrav/förmågor/innehåll? 

  
1. Kan man ”pysa” mot högre betyg än E (f.d. G)? Varför/varför inte? 

  
1. Den svenska skolan ska vara en skola för alla och arbeta inkluderande. Anser du att 

pysparagrafen främjar eller motverkar inkluderingstanken, motivera! 

  
1. På vilket sätt skulle man kunna förändra undantagsbestämmelsen till det bättre? 

Motivera. (resonera kring förslag till förbättringar) 

  
1. Borde undantagsbestämmelsen bli synligare, t ex stå i betyget, pratas mer öppet om i 

skolan, synliggöras i media, pratas mer om med föräldrar och elever? 

  
1. Tror du att undantagsbestämmelsen överanvänds, dvs på felaktiga grunder, eller att 

den används för sällan? Kan den missbrukas? (utgå från egna erfarenheter och allmän 
känsla) 

  
1. Vad kan det få för konsekvenser att vissa elever bedöms med undantagsbestämmelsen 

och andra inte? 

  
1. Hur mycket diskuteras kring Undantagsbestämmelsen/pysparagrafen i kollegiet? Tror 

du att kunskapen om undantagsbestämmelsen/pysparagrafen är allmänt känd bland 
lärare, på din skola/alla skolor/olika skolformer? Motivera! 

  

1. Anser du att undantagsbestämmelsen/pysparagrafen är ett levande dokument eller 
inte? Motivera! 
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1. Har ni haft någon utbildning/kompetensutveckling kring detta?Anser du att du 
behöver mer kunskap om Undantagsbestämmelsen/pysparagrafen? Motivera! 

  

1. Övriga frågor. 
Bilaga 3 : 

Sammanställning av kunskapskraven i matematik 

  

Kunskapskrav för matematik   

I  läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet (skolverket, 2011a), 
Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011b) samt Bedömning för 
lärande i matematik (skolverket, 2014a) går det att läsa att det finns fem förmågor som 
kunskapskraven vilar på. Dessa förmågor ska eleven utveckla genom hela sin grundskoletid. 
Dessa är: 
Problemlösning: elevens ska kunna formulera och lösa problem med hjälp av matematik 
samt värdera valda strategier och metoder.  Läraren ska här bedöma: 

● I vilken grad eleven kan tolka muntliga och skriftlig information med matematiskt 
innehåll 

● I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillväga gångssätt vid problemlösning med hjälp 
av matematikens uttrycksformer 

● Kvalitén på de strategier och metoder som eleven väljer 
● Hur väl eleven tolkar resultat och dra slutsatser 
● I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat 

Begrepp: eleven ska kunna använda och analysera matematiska begrepp och samband 
mellan 
begrepp. Läraren ska bedöma: 

● Hur väl eleven använder olika begrepp 
● Kvalitén på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då 

använder olika uttrycksformer 
● I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika 

matematiska begrepp 
Metoder: eleven ska kunna välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och 
lösa rutinuppgifter Läraren ska bedöma: 

● Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/ situationen 
● Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar 
● Hur utvecklingsbara elevens metoder är 
● Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel 

Resonemang: eleven ska kunna använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, 
argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 
Läraren ska bedöma: 
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● I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll 
● I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang (motiverar 

och argumenterar) 
Kommunikation : eleven ska kunna föra och följa matematiska resonemang. Läraren ska 
bedöma: 

● Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt 
● Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer 

 Bilaga 4: 

  

 Sammanställning av kunskapskraven i svenska 
Svenskundervisningen har idag flest undervisningstimmar av alla ämnen och ett stort ansvar 
att utveckla elevernas språkliga förmågor; huvudsyftet är att ge eleverna de språkkunskaper 
de behöver för att kunna fungera i samhället och i det livslånga lärandet: ”språket är ett 
redskap för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket, 2011c) Svenskämnets centrala 
innehåll är indelat i fem kunskapsområden: Tala, lyssna och samtala, Berättande texter och 
sakprosatexter, Språkbruk och Informations sökning och källkritik. Tyngdpunkterna i de fyra 
förstnämnda ligger av naturliga skäl på att läsa, skriva och samtala vilka alla innebär 
kommunikation av något slag. I Lgr11 (Skolverket, 2011a) står att eleverna genom 
svenskundervisningen ska utveckla sin förmåga att: 

● formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
● läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 
● anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 
● urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 
● söka information från olika källor och värdera dessa. 

Dessa förmågor korrelerar i stort med de fem kunskapsområdena och är grundläggande för 
kunskapsinhämtning och redovisning i skolans alla ämnen och kan därför sägas vara av stor 
betydelse för elevers skolresultat generellt. 

Det är även utifrån dessa förmågor som kunskapskraven sedan utgår. När det gäller 
läsning krävs det att man klarar av att läsa både skönlitteratur och sakprosatexter med flyt, 
genom att använda olika lässtrategier. Eleverna ska vidare göra enklare, kronologiska 
sammanfattningar av innehållet och de ska klara av att tolka innehållet utifrån tidigare 
erfarenheter och livsfrågor. De ska även klara av att resonera kring budskap och beskriva sin 
upplevelse av läsningen, samt kunna sätta in verket i en historisk kontext. Det räcker med 
andra ord inte att kunna avkoda texter utan det krävs av man kan sätta in dem i ett 
sammanhang, att man kan göra tolkningar utifrån omvärld, egna erfarenheter och andra 
sammanhang. 

Vidare krävs att man kan resonera och diskutera med andra för att uttrycka egna 
åsikter och ta till sig andras samt göra enklare muntliga redovisningar. Skrivna texter ska 
kunna förbättras och utvecklas efter responsarbete, faktatexter ska ha källor och fungerande 
struktur och anpassat språk. Eleverna ska ges grundläggande kunskaper i hur det svenska 
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språket är uppbyggt och kunna urskilja och följa språkliga normer vad gäller stavning och 
meningsbyggnad (Skolverket, 2011a). 

Eleverna ska även ha grundläggande kunskaper i litteraturhistoria och ha bekantat sig 
med de nordiska språken, samt kunskaper inom språksociologi, dramatik, lyrik och film. Det 
femte kunskapsområdet, Informationssökning och källkritik, kräver förmåga att söka och 
sålla ut det stoff som är väsentligt för uppgiften, sammanställa information från flera källor 
samt att kritiskt kunna granska dessa. 
 
Bilaga 5: 

  

  
Sammanfattning av Läroplan för grundskolan, Lgr11 

  
3.3.1 Lgr 11 Läroplan för grundskolan   

Lgr 11 behandlar läroplan för grundskola, förskola och fritidshem. Den är uppbyggd av 
förordningar (SKOLFS 20110:37) som fastställs av regeringen och myndighets föreskrifter 
(SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen som fastställs av skolverket. 
Läroplanen innehåller tre delar det vill säga skolans värdegrund och uppdrag, övergripande 
mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Den 
första delen av läroplanen är skolans värdegrund och uppdrag. 

I läroplanens andra del beskrivs övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. De 
presenteras som normer och värden, kunskap, elevers ansvar och inflytande, skola och 
omvärlden samt bedömning, betyg, skola och hem samt övergång och samverkan. Här 
återfinns även rektors ansvar. Den sista delen är kursplaner och kunskapskrav. Här beskrivs 
ämnets syfte och centrala innehåll. 

Varje kursplan inleder med att motivera varför ämnet ska läsas och syftet med de 
olika målen. De långsiktiga målen är ämnesspecifika och benämns som förmågor. Dessa 
gäller för alla årskurser och ligger till grund för kunskapskraven. 
Sedan följer centraltinnehåll som anger vilka moment läraren ska behandla i sin 
undervisning. 

Sist följer kunskapskraven som anger de olika kunskapsnivåerna för de olika 
betygsstegen (Skolverket, 2011a). Kunskapskraven är uppbyggda utifrån ämnets långsiktiga 
mål och centrala innehåll. De beskriver den lägsta godtagbara kunskapsnivån för en elev i 
årskurs 3 och anger den kunskapsnivå som krävs för betyg A, C respektive E i årskurs 6 och 
9 (Skolverket, 2011a)  
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