
 

 

 

Undantagsbestämmelsen  

Undantagsbestämmelsen, ofta kallad PYS-paragrafen, finns inskriven i skollagen: 

Skollagen 10 kap 21 §  

”Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 §§ bortses från enstaka 

delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 eller 9. Med särskilda skäl 

avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur 

och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav.” 

FAQ 

1. När ska vi använda undantagsbestämmelsen? 
Undantagsbestämmelsen ska användas om synnerliga skäl föreligger, till exempel en funktions- 
nedsättning, som hindrar eleven från att nå upp till kunskapskraven i årskurs 6 eller 9. Den får dock 
aldrig ersätta rätt undervisning eller särskilt stöd 

Syftet med bestämmelsen är att skapa lika förutsättningar för elever som annars inte har 
möjlighet att nå ett visst betyg.  Att göra dessa rättvisa bedömningar kräver stor kunskap om både 

den enskilda eleven och den aktuella funktionsnedsättningen. 

För en elev med funktionsnedsättning kan det vara omöjligt att nå delar av kunskapskraven. Om 
elevens svårigheter kan avhjälpas genom särskilt stöd är undantagsbestämmelsen inte tillämplig. Det 
ska vara omöjligt för eleven att nå kunskapskravet oavsett i vilka former och i vilken omfattning det 
särskilda stödet ges för att läraren ska få använda sig av bestämmelsen. 

Bestämmelsen medger endast att man vid betygssättning bortser från enstaka delar av 
kunskapskraven och ger därmed inte möjlighet att vid betygssättning bortse från större delar av 
kunskapskraven. 

Svårigheter att nå enstaka delar av kunskapskraven som orsakas av till exempel sociala 
omständigheter, familjeförhållanden, religionsutövning eller av att eleven kommer från ett annat land 
omfattas inte av undantagsbestämmelsen. 

2. Kan undantagsbestämmelsen ersätta anpassningar och åtgärder i 

elevens undervisningssituation? 
Undantagsbestämmelsen får aldrig vara kompensation för anpassningar och åtgärder i 
undervisningen. Varje elev har alltid rätt att få de åtgärder som krävs för att det ska vara möjligt att 

nå upp till målen och undantagsbestämmelsen får aldrig ersätta nödvändiga åtgärder.  



 

 

3. Kan vi med hjälp av undantagsbestämmelsen påverka undervisningen 

för en elev? 

Paragrafen kan inte tillämpas på undervisningen. Eleverna ska genom undervisningen få möjlighet 
att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt, även inom de områden där funktionsnedsättningen 
innebär hinder.  

4. Kan vi använda undantagsbestämmelsen när vi bedömer de nationella 

proven? 

Nej, den ska bara användas vid betygssättning. Däremot går det bra att anpassa genomförandet 
av provet för elever med funktionsnedsättning (se Information från förvaltningskontoret gällande 
anpassningar vid Nationella prov). 

Allmänt om Undantagsbestämmelsen 

Då funktionsnedsättningar ser olika ut går det inte att exakt definiera i vilka fall 
undantagsbestämmelsen är lämplig att använda eller vad enstaka delar av kunskapskraven innebär. 
Läraren har att tolka bestämmelsen i förhållande till de ämnesspecifika kunskapskraven. Läraren kan 
samråda med rektor om bestämmelsen ska tillämpas. Ibland kan det finnas behov att rådfråga 
specialist för att kunna bedöma om de enstaka delar av kunskapskraven som eleven inte når beror på 
funktionsnedsättningen eller på bristande kunskaper. 

För elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna får elevens 
utvecklingsstörning endast beaktas om det finns synnerliga skäl. För elever i specialskolan får 
elevens dövhet eller hörselskada aldrig beaktas vid bestämmelsens tillämpning. 

Det ska inte framgå av betygsdokument att läraren tagit hänsyn till undantagsbestämmelsen vid 
betygssättning. 

Nedan ges exempel på funktionsnedsättningar och situationer där det i det enskilda fallet kan 
finnas skäl att undanta enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättningen: 

Aspergers syndrom 
En elev med Aspergers syndrom kan ha svårt för att samarbeta med andra vid arbete med olika 
uppgifter, vilket det i flera ämnen förutsätts att eleven ska kunna. Dessa elever kan även ha problem 
med att inte våga prata i grupp eller ha svårt att komma ihåg. 

Grav synskada 
En elev med grav synskada kan, i vissa fall, inte som andra elever förväntas kunna ta del av bilder, 
analysera dem eller beskriva dem. Eleven kan heller inte orientera sig i okända marker på samma sätt 
som andra elever. Det kan också vara svårt att använda mätinstrument, ritningar och kartor liksom att i 
bild presentera idéer till ett arbete. 



 

 

Rörelsehinder 
En elev med rörelsehinder kan vara oförmögen att hantera vissa redskap och viss teknisk utrustning 
på ett funktionellt sätt. Det kan vara svårt för eleven att på egen hand tillaga en måltid eller spela på 
olika instrument, exempelvis. 

Språkstörning 
För en elev med språkstörning kan det vara svårt att berätta eller genomföra andra uppgifter muntligt. 
Det kan även finnas svårigheter att delta aktivt i samtal och diskussioner och att redovisa ett arbete 
muntligt. 
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