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Åtgärdsprogram och bedömningar i 

åtgärdsprogramsprocessen 

 
Likvärdighet i skolan 
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Likvärdighet och anpassning 

Anpassningar av kunskapskrav 

Anpassningar i bedömningen 

Åtgärdsprogrammen 

Nationella prov 

Barnens bästa 

Dagens webseminarium 
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Vad är likvärdigt? 

• Likadant 

• Jämförbart 

• Jämngod 

• Jämnställd 

• Olika men lika mycket värt 

• Olika mycket för olika personer 

• Ekvivalent – fullt motsvarande (naturvetenskap) 

 

     Rättvist? 

 

Rådbrink / Palmius 2014 3 

4 

Skollagen – Syftet med utbildningen  1 kap. 4§ 

 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers 

olika behov. 
 

Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 

utvecklas så långt som möjligt.  
 

En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens 

och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. 

Rådbrink / Palmius 2014 

Skolans kompensatoriska uppdrag 

Likvärdighet = att uppväga skillnader 
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5 

 

En likvärdig utbildning 
 

 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och 

behov.  

Det finns också olika vägar att nå målet. … 
 

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla *. 
 

Läroplanen sid 6 
 

 

Därför inte heller bedömningen* (SPSM) 
 

 

Rådbrink / Palmius 2014 

Läroplanens definition av likvärdighet 

Likvärdighet = att göra olika 

Rådbrink / Palmius 2014 6 

 

Det är skolans skyldighet att ge eleven möjlighet att 

redovisa kunskaper på det sätt som han eller hon klarar 

bäst av.  
 

 

(Skolverket och SPSM) 

Kan alla bedömas på samma sätt? 

Likvärdighet = att anpassa bedömningssituationen 

 

Utgå ifrån elevens förutsättningar, behov och tänkande 
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Vad 

läraren 

undervisat 

om 

Vad   

eleven    

lärt sig 

Bedömning för lärande 

Samtalet med eleven är 

byggandet av bron 
(Fritt efter Anders Holmgren, 

skolutvecklare i Borås) 

Vilken elev anpassar läraren undervisningen för? 

Rådbrink / Palmius 2014 8 

Hur tolkar vi kunskapskrav? 

 

Hur undviker vi att betygssätta 

funktionsnedsättning? 
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Kan 
inte allt 

Kan 

Kan 

Kan 

Kan 

Kan 

Kan 
inte allt 

Kan 
nästan 

Geografi år 6 E: 

Eleven kan även använda 

geografiska begrepp på ett 

i huvudsak fungerande 

sätt. 

 

Religionskunskap år 9 E: 

Eleven kan resonera och 

argumentera kring 

moraliska frågeställningar 

och värderingar genom att 

föra enkla och till viss del 

underbyggda resonemang 

och använda etiska 

begrepp och modeller på 

ett i huvudsak fungerande 

sätt.   

 

 

Elev 1 

Elev 2 

Grundskolan 

Matematik år 3 
Eleven kan välja och 

använda i huvudsak 

fungerande 

matematiska metoder 

med viss anpassning 

till sammanhanget för 

att göra enkla 

beräkningar med 

naturliga tal och lösa 

enkla rutinuppgifter 

med tillfredsställande 

resultat.  

Rådbrink / Palmius 2014 10 

Kan 
inte allt 

Kan 

Kan 

Kan väl 

Kan väl 

Kan väl 

Kan inte 
så bra 

Kan 
nästan 

Musik år 6 C: 

Dessutom sjunger eller 

spelar eleven på något 

instrument med relativt 

god tajming och med 

relativt passande 

karaktär  

 

Religionskunskap år 6 C: 

Eleven kan söka 

information om samhället 

och använder då olika 

källor på ett relativt väl 

fungerande sätt  

 

Elev 1 

Elev 2 

Grundskolan  

Svenska år 6 C 
Eleven kan skriva olika 

slags texter med 

relativt god språklig 

variation, utvecklad 

textbindning samt 

relativt väl fungerande 

anpassning till texttyp, 

språkliga normer och 

strukturer.  
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Måste man uppfylla alla kriterier för att få ett visst betyg? 
 

Huvudregeln är att alla kriterier ska uppfyllas men för elever med 

varaktiga funktionsnedsättningar kan man undanta enstaka delar av 

kunskapskrav. 

 

 

Så här såg det ut förut: 

För betygen VG och MVG gällde  

att en särskilt välutvecklad förmåga  

avseende något eller några kriterier  

kan uppväga brister avseende ett  

eller ett par andra kriterier. 

 

Rådbrink / Palmius 2014 11 

Ett problem med dagens betygssystem 

Rådbrink / Palmius 2014 12 

Elevers kunskapsprofiler kan se olika ut 

Skolverket 2013, Betygsskalan D och B, sid 11 

På mellannivåerna tillåts variation 
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Svenska årskurs 9 

E-krav 

föra enkla och till viss del underbyggda 

resonemang om tydligt framträdande budskap i 

olika verk.  
 

C-krav 

föra utvecklade och relativt väl underbyggda 

resonemang om budskap som är tydligt framträdande 

och budskap som kan läsas mellan raderna i olika 

verk. 
 

A-krav 

föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang 

om budskap som är tydligt framträdande och 

budskap som kan läsas mellan raderna eller är 

dolda i olika verk. 

Kunskapskraven verkar vara diskriminerande 

Palmius & Rådbrink 2014 14 

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.  

Skollagen – grundskolan 

Undantagsbestämmelser 
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Ämneskunskap 

Kunskap om  

funktions- 

nedsättning 

Kunskap om  

skolsystemet 

 

Kännedom 
om individen 

Teorier kring 

lärande 

Bedömningskompetens 

Anpassningar av undervisning och 

bedömning i förhållande till elevens 

funktionsnedsättning 

Palmius & Rådbrink 2014 16 

 

Eleven kan planera och tillaga 

måltider och genomföra andra 

uppgifter som förekommer i ett hem, 

och gör det med viss anpassning till 

aktivitetens krav. 
(Läroplanen, Hemkunskap år 9 E-krav) 

 

 
 

 

Att klara lärarens uppgifter eller 

kunskapskraven? 
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Om läraren tror att eleven inte når 

kunskapskraven i något ämne. 

 

Måste man ställa sig frågan – vilket eller vilka 

krav? 

 

 

Palmius & Rådbrink 2014 18 

Kunskapskrav i matematik årskurs 3  (del av)  
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Åtgärdsprogram matematik – årkurs 2 
  

Kunskapskravet 

Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i 

elevnära situationer. 
 

Centrala innehållet 

Samband och förändringar  

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.  
 

Problemet 

E behärskar inte begreppen: dubbelt/hälften, (flera/färre, yngre/äldre?) 
  

Åtgärden 

Vid varje matematiklektion ska NN visa 5 enkla visuella övningar där svaret blir 

endera dubbelt eller hälften. Första tiden ska det bara vara bilder men efter tre 

veckor ska talen införas. 

Detta ska pågå under november och december. 
  

Målet (ett delmål – kunskapskravet är målet) 

E ska i mitten av januari kunna avgöra vad som är dubbelt och hälften i illustrerade 

exempel inom talområdet 1-20. 

Han ska kunna svara rätt på 8 av tio frågor. 

Palmius & Rådbrink 2014 20 

http://www.skolplus.se/lessons/machinedoublehalf  

http://www.skolplus.se/lessons/machinedoublehalf
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Vad gäller kring åtgärdsprogrammen i dag? 

Palmius & Rådbrink 2014 22 

 

Minskad dokumentation för lärarna? 

 

Regeringens proposition 2012/13:195 
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Nytt lagförslag 

3 kap 5a§ 

Om det inom ramen för undervisningen eller genom 

resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, 

övrig skolpersonal, en elev eller en elevs 

vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att 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, såvida inte 

annat följer av 8 §.   

 

Palmius & Rådbrink 2014 23 

Ny lagrådsremiss 

Skolans uppdrag är alltid att anpassa den pedagogiska 

verksamheten efter varje elevs behov samt skapa 

förutsättningar för fortsatt lärande, oberoende av om 

eleven har en diagnos eller inte. 
 

(Skolverket, Allmänna råd åtgärdsprogram 2013, sid 24) 

 
 

 

Palmius & Rådbrink 2014 24 

Anpassningen börjar i det allmänna stödet 
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Elevens resultat påverkas av de anpassningar vi tillåter: 

 

• muntliga redovisningsformer 

• alternativa arbetsuppgifter 

• en uppgift i taget 

• alternativa verktyg även i provsituation 

• förberedande prov 

• möjlighet att få ställa frågor i provsituationen 

• att bli satt ”på banan”, (igångsättande, hitta minnet) 

• arbeta med elevens intresse och förkunskaper 

     

    mm. 

Anpassningar 

Nytt lagförslag 

3 kap 8 § 

Om det inom ramen för under-visningen eller genom 

resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, 

övrig skolpersonal, en elev eller en elevs 

vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det 

kan befaras att en elev inte kommer att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har 

getts i form av extra anpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. 

Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att 

sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga.   

 

Palmius & Rådbrink 2014 26 

Ny lagrådsremiss 
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Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt 

stöd skyndsamt utreds. (skollagen) 

 

I det nya lagförslaget innebär det man först ska pröva 

att anpassa undervisningen. 

Kvarstår problemen då behövs en utredning om 

särskilt stöd. 

 

Det som ska utredas är då mötet mellan lärarens 

undervisning och elevens behov av ytterligare stöd 

och anpassning. 

Palmius & Rådbrink 2014 28 

I åtgärdsprogramsprocessen är det viktigt att utreda 

elevens fortsatta behov anpassningar och stöd. 

 

När åtgärdsprogrammet upprättats blir det skolans 

pedagogiska planering för hur anpassningar och stöd ska 

gå till för att eleven ska nå E-kraven. 

Vad ska åtgärdsprogrammet innehålla? 
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Nationella prov 

 
 

 

 

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. 
(Skoverket 2012, Allmänna råd, Planerande och genomförande av undervisningen, sid21) 

Rådbrink / Palmius 2014 30 

Resultaten på nationella proven är inte allt 



Specialpedagogiska skolmyndigheten 2014-02-07 

Lennart Rådbrink och Wern Palmius 16 

Palmius & Rådbrink 2014 31 

Om det inom ramen för undervisningen eller genom 

resultatet på ett nationellt prov, … 

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, 
 

(nya lagförslaget 3kap §5a) 

Anpassningar och nationella prov 

Palmius & Rådbrink 2014 32 

Fick eleven rimliga anpassningar när de nationella 

proven genomfördes? 

 

Vilka anpassningar måste skolan sätta in i 

undervisningen för att eleven få likvärdiga möjligheter? 

 

Hur ska eleven få en likvärdig bedömningssituation? 

Om eleven inte klarade E-kravet på nationella provet 
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För att det ska vara rättvist får 

ni alla samma uppgift: 

Klättra upp I träden. 

Palmius & Rådbrink 2014 34 

Anpassningar av nationella prov 
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Hur 

ska jag 

göra? 

Vad ska jag 

göra? 

Varför? 

Hur och 

när ska jag 

börja och 

sluta? 

I vilken 

ordning? 

Med 

vem? 

Helen Trankvist 

Lärandets grundproblem 

- elevens ansvar? 

Palmius & Rådbrink 2014 36 

En elev kan på grund av en funktionsnedsättning ha svårt att 

redovisa sina kunskaper på samma sätt som kamraterna.  

 

Det är då skolans skyldighet att ge eleven möjlighet att redovisa 

kunskaper på det sätt som han eller hon klarar av.  

 
 

Vilka anpassningar får man göra? 
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Särskild hänsyn till barnets bästa 

10 § I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör 

barn ska barnets bästa vara utgångspunkt.  

Med barn avses varje människa under 18 år. 

Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas.  

Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor 

som rör honom eller henne.  

Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets 

ålder och mognad. 

Palmius & Rådbrink 2014 37 

(Skollagen) 

Kartläggning + analys = utredning 

Barnets bästa? (Skollagen 1kap. 10§) 

• Att barnet ser sig om en lärande person 

• Att man ser barnets kunskaper i stället för brister 

• Att man inger hopp och självförtroende 

• Att man inte har en rigid tolkning av kunskapskrav 

och styrsystem 

• Att man inte tvingar barnet att redovisa sina 

kunskaper på ett sätt som missgynnar honom – bara 

för att det ska vara lika för alla 

• Att man gör en barnkonsekvensanalys av det man 

tänker göra – t.ex. anpassad studiegång 

Palmius & Rådbrink 2014 38 
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Tack för er uppmärksamhet.. 


