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Läroplanen,
kunskapskrav och elevers psykiska 
hälsa 

Hur ska vi göra med de elever som inte klarar 
kunskapskraven? 

Annelie Westlund 2019-03-13

Under föreläsningen har du möjlighet att skicka in 

frågor digitalt.

Gå in på www.slido.com och uppge Event code: 

#Kompetento

Gilla andras frågor som du tycker är intressanta 

för större chans att de tas upp och blir besvarade.

Språkets domäner
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Form

Språkförståelse Uttrycksförmåga

Svårt att höra skillnad mellan olika 

språkljud. Kan ta fel på ord som låter 

lika, exempelvis bil och pil. Sekundär 

påverkan på ordförrådsutvecklingen till 

följd av bristfälliga minnesbilder av 

ordets ljudstruktur. 

Svårigheter att förstå instruktioner med 

exempelvis negation (”gå inte dit” tolkas 

som ”gå dit”) eller inskjutna satser 

(exempelvis avgöra vem som är stor i 

”hunden som pojken jagar är stor”).

Svårt att uttala enskilda språkljud eller 

sekvenser av språkljud 

(Barn: ”Den är jöd”. Vuxen: ”Ja, just det, 

den är röd”. Barn: ”Ja, jag sa ju det”.)

Påverkar förmågan att böja och 

använda grammatiska morfem 

(morfologi, ”det är hons skor”) och att 

kombinera dessa till korrekta satser 

(syntax, ”nu jag kan gå till skolan”).

Olof Sandgren, fritt efter Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén och Ors (2008)

Innehåll

Språkförståelse Uttrycksförmåga

Problem att lära in ords betydelser och 

ords inbördes relationer. Fast i 

uppfattningen att en företeelse endast 

kan benämnas på ett sätt. 

Överordnade begrepp kan saknas, kan 

exempelvis svara ”Det där kan inte vara 

ett fordon, det är ju en traktor”. Följer 

korrekt uppmaningen ”hämta kniv, gaffel 

och sked” men inte ”hämta bestick”.

Oprecisa begrepp (”det är en sån”), 

begränsat ordförråd, överanvändning av 

vanliga ord på bekostnad av exakthet 

(”fågelbarnens mamma gick och hämtade 

mat” istället för ”fågelmamman flög och 

hämtade mat till fågelungarna”).

Användning

Språkförståelse Uttrycksförmåga

Svårt att avläsa underförstådd och 

outtalad betydelse, exempelvis ironi 

(”Vilken god mat det var idag”.)

Bryter mot turtagningsregler i samtal, gör 

plötsliga och oväntade ämnesbyten. 

Svårt att anpassa sig till outtalade 

samtalsregler (”vad gammal du ser ut, 

fröken”). Avvikande ögonkontakt, 

gestanvändning och mimik.
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Språklig sårbarhet

Socioekonomiskt 
utsatthet

Annat 
modersmål

Diagnostiserad 
språkstörning

Språkets funktioner

• Utvecklas kognitivt

• Inhämta kunskap

• Utbyta information

• Läsa 

• Skriva

• Minnas

• Social gemenskap

• Befästa upplevelser

• Reglera beteenden

Exempel på exekutiva funktioner

• Ta initiativ

• Motivera sig själv till handlingar

• Sätta upp mål (delmål)

• Planera och organisera 

• Övervaka sina handlingar, självkorrigering

• Utvärdera egna handlingar

• Tidsuppfattning, förstå orsak-verkan

• Skapa struktur i vardagen
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Diagnoser 

Dysthe m.fl. 2002 
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Kunskapskrav för betyget E i slutet av 
årskurs 9

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig 
variation, enkel textbindning samt i huvudsak 
fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och 
strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller 
enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt 
dramaturgi med enkel uppbyggnad.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information 
från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till 
viss del underbyggda resonemang om informationens 
och källornas trovärdighet och relevans. 

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och 
förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i 
huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar. 

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck 
och medier så att de olika delarna samspelar på ett i 
huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och 
levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven 
ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad 
och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, 
kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande 
sätt.

• Begreppslig förmåga

• Analysförmåga

• Förmåga att hantera information

• Kommunikativ förmåga

• Metakognitiv förmåga
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Läroplan för grundskolan 1962, Lgr 62 

• 1962 infördes det relativa betygsystemet, med sifferbetygen 1 

till 5.

• Alla som deltagit i undervisningen fick ett slutbetyg. Även elever 

med låga betyg kunde komma in på en gymnasieutbildning. 

• Det relativa betygssystemet ifrågasattes och kritiseras på flera 

punkter.

• Härskade i 32 år

1994 års läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, Lpo 94

• Ett målrelaterade bokstavsbetyg med betygsskalan G 

(Godkänd), VG (Väl Godkänd) och MVG (Mycket Väl 

Godkänd), i gymnasiet fanns också IG (Icke Godkänd).

• Läraren skulle bedöma kvalitativa skillnader i elevens sätt att 

uppfatta, förstå, resonera och lösa problem inom ett ämne.

• Kritik som framfördes handlade band annat om att kursplaner 

och kunskapskrav var svårtolkade.

• 1994-2011 En elev var tvungen att ha betyget godkänt i de tre 

kärnämnena svenska, engelska och matematik för att komma 

in på gymnasiet. 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet, Lgr 11

• Sexgradigt målrelaterat bokstavsbetyg - eleverna får 
betyg från A till och med E som godkända betyg, samt 
F som ett underkänt betyg. 

• Kursplanerna är mer precisa och anger kunskapsnivån 
för godtagbara kunskaper och för de olika 
betygsstegen. 

• Värdeord på ett tydligare och mer medvetet sätt för att 
ange kunskapsnivån för olika betygssteg. 

• Villkor för att komma in på gymnasiet ändras. 
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Meritvärde

Betygsvärdet räknas ut så här:

• A: 20

• B: 17,5

• C: 15

• D: 12,5

• E: 10

• F: 0

Intervju med förälder 
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Kompletterande omdöme-
en person med många livskunskaper

Kom ihåg att du kan så många saker i livet, exempelvis så kan du:

Läsa

Skriva

Räkna olika delar i matematik

Rita/måla

Snickra 

Sy

Idrotta

Spela instrument/sjunga

Förutom allt du kan så är du en fantastisk 
person med stort hjärta

Du är värd betyg A+ 

Omtänksamhet

En bra kompis

Tar ansvar på olika sätt

Du har humor

• Cirka 25 st skolor i Stockholm 
erbjuder fortsatt skolgång för 
de som inte är behöriga. 

• Det finns oftast inte platser till 
alla som söker.

• Det är vanligt att det är långt 
och/eller
en krävande väg till skolan.

Hur ser de fortsatta 
utbildningsmöjligheterna ut?
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Varför betyg? 

• Informera hemmet och eleven vad hon eller han kan 
och inte kan.

• Fungera som motivationshöjare.

• Sortera elever inför antagningen till gymnasiet och 
högskola/universitet.

• Ge information om svenska elevers kunskapsutveckling 
över tid. 

Översyn av kunskapskraven

1. Betona faktakunskaper mer

2. Anpassa det centrala innehållet

3. Tydliggöra skillnaden mellan årskurser

4. Förbättra kunskapskraven
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Nuvarande formuleringar i slutet av årskurs 9, kunskapskravet för betyget E

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i 

huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters 

särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss 

koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven 

grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika 

livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda 

resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra 

enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då 

till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska 

och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. / … /

Exempel som illustrerar riktlinjerna, kunskapskravet för betyget E

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt och visar grundläggande 

läsförståelse. Dessutom kan eleven göra enkla sammanfattningar av texter samt 

föra till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika 

texter. Eleven kan också föra enkla resonemang om skönlitteratur med kopplingar 

till de sammanhang som verken har tillkommit i. / … /


