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Hur ska du komma ihåg 
det du hör, ser och 

kommer att tänka på idag?



Explicit undervisning 
Kamratlärande 

Metakognitiva strategier

Vetenskapsrådet: Tre forskningsöversikter inom området specialpedagogik/inkludering

Styrdokument, 
kunskapskrav och 

bedömning 

rutiner och lösningsfokuserat synsätt/arbetssätt i att 
stötta elever mot målen

 Våga granska, reflektera, resonera

Är bedömningssituationen eller uppgiften 

konstruerad så att den mäter de kunskaper som 

beskrivs i kursplanen? 

Ger bedömningssituationen alla elever en rättvis 

chans att visa sina kunskaper och sitt lärande i 

relation till kursplanen? 



”Jag har en elev som 
behöver hjälp med 

historia!” 

Historia  
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra 
enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för 
då enkla resonemang om källornas användbarhet. 

Helena har inte lämnat in en uppsats där källor ska 
redovisas och källkritik ska användas berättar Johan, 
lärare i historia. Helena har inte varit aktiv under 
lektionerna varken när klassen har arbetat i grupp 
eller när de har arbetat enskilt. Hon har inte varit aktiv 
i samtalen de haft om människors levnadsvillkor vilket 
resulterat i att hon inte visat att hon förstår. 

”Ska någon annan lägga 
sig i min bedömning och 

betygssättning?”



När börjar 
bedömningen? 

“Vad eleverna lär sig är beroende på 
vad som görs möjligt för dem att lära i 

undervisningen”

Angelika Kullberg 2018

“För att betygssättningen ska bli likvärdig och 
rättssäker är det viktigt att lärares bedömningar vilar 
på så säker grund som möjligt. Betygen kan aldrig 
bli mer tillförlitliga än de bedömningar som de 
grundar sig på. Det är därför viktigt att lärare redan i 
planeringen av undervisningen skapar 
förutsättningar för bedömningar som ger eleverna 
goda möjligheter att visa sina kunskaper. 
Sambedömning och samarbete lärare emellan 
förbättrar möjligheterna för en mer likvärdig 
bedömning och betygssättning”. 

Allmänna råd: betygsskalan och betygen B och D, Skolverket 



Insikten att lärandet är 
situerat - kontextuellt

Vilka behov har alla?
• känna sig sedd, bekräftad 

• få lyckas 

• känna sig delaktig, vara med i gänget 

• kunna påverka 

• få röra på sig 

• bli förstådd, accepterad, lyssnad på 

• inte bli utpekad

The Agency for special needs and inclusive education 2014

Alla barn och elever ska ges den ledning och 
stimulans som 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 en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de 
olika kunskapskrav eller kravnivåer 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 eller de kravnivåer som gäller ska ges 
ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling. 

(3 kap 3§)



Kursplanen

Dumma kunskapskrav! 

Hur många 
kunskapskrav finns det? 

3 
5 

Beror på ämnet

Undervisningen ska  utveckla förmågorna…  
(ämnets syfte) 

Genom… 
(centralt innehåll) 

Kvaliteten utvärderas med… 
(kunskapskraven)



Översiktsmatris

Syftet

Centralt 
innehåll

del av  
kunskaps- 

krav

Individualisering
Tempo 
Nivå 

Omfång 
Metod 

Intresse

M. Vinterek, 2007

Differentiering 

Vad kan man när man kan? 



Exempel på 
differentierade 

aktiviteter för allas 
delaktighet



RAFT

Exempel på differentierade 
aktiviteter för olika  
nivå, tempo,metod, 

intresse

Zoner och stationer



Gynna? 
Kritiska situationer?` 

Kritiska aspekter?

Betygskriterier  
eller kunskapskrav?

• G: XXX 

• VG: YYY 

• MVG: ZZZ 

• E-A: glidande skala

© Anna Karlefjärd



Helena Wallberg

Måste man ha en 
uppgift kopplad till varje 
del i kunskapskraven?

Underlag eller belägg?



Integrerad bedömning

Om bedömningstillfällen integreras som en 
naturlig del i undervisningen blir elevernas 
resultat mer rättvisande i förhållande till 
deras faktiska förmåga. 

Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen, Skolverket

Flygande bedömning -  
informellt underlag 

BELÄGG

”Jamen, min elev i histora!  
Det kommer att gå åt h-e på 

nationella provet!”



Allsidig bedömning 
Enligt läroplanen ska läraren vid betygssättningen 
utnyttja all tillgänglig information om elevens 
kunskaper i förhållande till de nationella 
kunskapskraven och göra en allsidig bedömning 
av elevens kunskaper. När läraren analyserar 
elevernas kunskaper måste hon eller han använda 
sig av olika underlag som tillsammans ger en 
bred och nyanserad bild av elevernas 
kunskaper. Det är därför inte tillräckligt att endast 
använda sig av skriftliga bedömningsformer.  

Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen, Skolverket 

Prov eller bedömning?

Screeningtest eller bedömning? 

Nationella proven

• Särskilt beakta 

• Individuella undantag 

• Hur allsidigt underlag har läraren i övrigt?



”Men nu måste det ändå vara 
dags för extra anpassning - 

kan du fixa det?” 

Lärare och övrig skolpersonal gör en 
bedömning av en elevs behov av extra 
anpassningar eller särskilt stöd med 
utgångspunkt i hur eleven utvecklas i 
riktning mot kunskapsmålen i 
läroplanens andra del eller mot att nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås.  

Allmänna råd för arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd, Skolverket

Kritiska situationer
• Kollektiva instruktioner och 

uppmaningar 

• Grupparbete utan tydlig ledning 
och rollfördelning 

• Långa genomgångar 

• Självständigt ensamarbete 

• Alla gör samma sak på samma tid

Jacobsson & Nilsson :Specialpedagogik och funktionshinder 2012



Bedömning av stödbehov

Kartläggning - analys - pedagogisk bedömning 

Bedömningen handlar om hur skolan kan utforma och anpassa:
1.Lärmiljöer 

2.Undervisningens innehåll 

3.Metoder som skapar förutsättningar för den enskilde 
individen 

Hjälp-jag Svag

Omotiverad

Extra anpassningar?
• E-uppgifter 

• Tydliga instruktioner 

• Mer tid på prov 

• Hjälp av specialpedagog 

• Hjälp med struktur 

• Ta bort eller lätta på uppgifter

Ledning och stimulans



Hela betygskalan

Det är viktigt att valet av arbetssätt och 
arbetsformer … gynnar elevens 
kunskapsutveckling och motverkar sådana 
inlåsningseffekter som begränsar den 
enskilda elevens förutsättningar att nå de 
högre betygen.

Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen, skolverket

Undantagsbestämmelsen

Rätten till kunskap Endast vid betygssättning Delar av kunskapskrav

 Våga granska, reflektera, 
resonera

Är bedömningssituationen eller uppgiften 
konstruerad så att den mäter de kunskaper som 
beskrivs i kursplanen? 

Ger bedömningssituationen alla elever en rättvis 
chans att visa sina kunskaper och sitt lärande i 
relation till kursplanen?  



Vi sätter betyg på elevers 
kunskaper, inte på elever

Arbetssätt Kritiska situationer

Differentierad undervisning

Belägg

Allsidigt underlag
Förmågor

Kunskapskrav

Kunskapsmål

Extra anpassningar

Ledning och stimulans

Behov  - åtgärd
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