
Elever med   
funktionsnedsättning 
bedömning, betyg och nationella prov 

 



Allmänna råd 



Allmänna råd 

• Planera 

• Undervisa och bedöma 

• Dokumentera & informera 

• Sätta betyg 

• Följa upp 

 



Bedömning 



Allsidig bedömning 



Betygssättning 

• Bedömning med utgångspunkt i  

kunskapskraven vid terminens/kursens slut 

 Eleven behöver inte vara på topp alltid! 

• Alla delar i kunskapskravet för E, C och A ska 

vara uppfyllda 

 



Skollagen 15 kap 26 § (gy) 
 

Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen 

bortses från enstaka delar av kunskapskraven. Med 

särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra 

liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig 

natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska 

kunna nå ett visst kunskapskrav. De kunskapskrav 

som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, 

förordningar eller myndigheters föreskrifter ska 

dock alltid uppfyllas. 

 



Skollagen 3 kap 3 § 

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 till följd av funktionsnedsättning har 

svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns 

ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. 

Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 

uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 

längre i sin kunskapsutveckling. 

 



Barns och elevers utveckling 

3 kap. 5 a § Stöd i form av extra anpassningar 

Om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås ska eleven 

skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom 

ramen för den ordinarie undervisningen. 

 

Det krävs inget formellt beslut för att detta stöd ska ges. 



Barns och elevers utveckling 

3 kap. Särskilt stöd (7-12§§)* 

7 § Ersätta eller komplettera 

8 § Utredning 

9 § Åtgärdsprogram 

Om elevens svårigheter kan 

avhjälpas med särskilt stöd är 

undantagsbestämmelsen inte 

tillämplig.  







Extra anpassningar - exempel 

• Ett särskilt schema över 

skoldagen 

• Förklara på annat sätt 

• Extra tydliga instruktioner 

• Stöd att sätta igång arbetet 

• Hjälp att förstå texter 

• Digital teknik 

• Anpassade läromedel 

• Utrustning 

• Extra färdighetsträning 

• Enstaka specialpedagogiska 

insatser 



Skollagen 15 kap 26 § 

Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen 

bortses från enstaka delar av kunskapskraven. Med 

särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra 

liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig 

natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska 

kunna nå ett visst kunskapskrav. De kunskapskrav som 

rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förordningar 

eller myndigheters föreskrifter ska dock alltid uppfyllas. 



Undantagsbestämmelsen 

Av förarbetena till bestämmelsen   

(prop. 2009/10:165 sid 735)  

• permanent natur  

• utgör ett direkt hinder för att eleven ska nå ett visst 

kunskapskrav 

• omöjligt för eleven att nå kravet oavsett i vilka former 

och i vilken omfattning särskilt stöd ges 



Undantagsbestämmelsen 

Undantagsbestämmelsen gäller betygssättningen, inte 
för reducering av kurs- eller ämnesplanen. 

 

Eleven har rätt till undervisning! 

 



Undantagsbestämmelsen 

• Utvecklingsstörning – funktionsnedsättning 

• Funktionsnedsättning – bristande kunskaper 

• Kunskaper – redovisa kunskaper: Lärande och 

bedömning på andra sätt! 

• Sociala omständigheter, familjeförhållanden, bristande 

svenska är inte särskilda skäl 

 

 

 



Nationella prov och 
anpassning 



Anpassning av nationella prov 
 
Alla elever bör genomföra proven 

För elever med funktionsnedsättning, som innebär ett 
direkt hinder för eleven att genomföra proven, kan 
anpassning göras. 



Funktionsnedsättning och 
nationella prov 

• ”Inte av tillfällig natur” 

• Inte detaljreglerat av Skolverket 

• Lärarens ansvar vid undervisning, bedömning och 

betygssättning 

 



Anpassningar 

• förlängd provtid 

 

• en uppdelning av provet på olika 

tillfällen 

 

• möjlighet att skriva svaren på dator 

och eventuellt bearbeta den egna 

texten med hjälp av talsyntes 

 

• möjlighet att få vissa instruktioner 

och uppgifter upplästa  

 

• få svara muntligt  

• förstorad text  

• kopior på färgat papper  

• punktskrift  

• teckenspråkstolkning  

 

• uppläsning av hörmanus för 

avläsning på läppar  

 

• hörhjälpmedel eller andra 

kompensatoriska hjälpmedel som 

elev behärskar.  



Anpassningar…  

… görs så att provet eller delprovet 

fortfarande prövar det som ska prövas 

 

 



Analysera likvärdigheten i 
bedömning och betygssättning 

• Varför blev betygen som de blev? 

• Kunde jag som lärare gjort något annorlunda? 

• Fick alla elever det stöd de hade behövt? 

• Fick de elever som kommit längre i sin      
kunskapsutveckling de utmaningar de behövt? 

• Hur styrde vi de pedagogiska resurserna för att ge 
elever det stöd som krävs? 



Två studiepaket 

• Allmänna råd om arbete med extra anpassningar, 
särskilt stöd och åtgärdsprogram 

• Undantagsbestämmelsen (i samarbete med SPSM) 

 

 

 

Du hittar studiepaketet på 

www.skolverket.se/undantagsbestammelsen 

 

 

https://youtu.be/exnYyi_uQWw?t=612

