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Kapitel 3 §3 Skollagen
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 
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. Lag (2014:458).



Vanliga hinder

• Hemarbete 

• Ensamarbete 

• Stora öppna frågor 

• Ointressant ämne

gör i skolan

aktivera eleverna

bryt ner i mindre delar 

anpassa ämnet



Kriterier är inte samma sak som  
kunskapskrav 

Holistisk helhetsbedömning, en analys av all data



Är extra anpassningar fusk? 



Vad är en extra anpassning?

Vad är undervisning? 









styrkor

svagheter



Utmaning: 
Vad står det i kunskapskraven, 

egentligen?







Utmaning: 
hur ska jag göra bedömningar  

på studs?







Utmaning: 
hur ska jag hinna återkoppla 

individuellt till så många elever?





Tankerutiner för aktivitet
• Ser-undrar-tänker (SUT) 

• Koppla - utveckla - fråga (KUF) 

• Håller med om - har frågor om - håller inte med om (HHH) 

• Vad jag vet - vad jag tror - vad jag vill veta (VTV) 

• C3B4ME 

• Det är fastnade jag för - det här är lätt för mig - det här är svårt för 
mig 

• EPA - enskilt, par, alla (think - pair - share) 

• Two stars and a wish (2 stjärnor, 1 önskan)



Utmaning: 
om eleverna gör olika saker - hur 
kan jag då bedöma deras olika 
arbeten utifrån samma matris?









Utmaning: 
hur ska jag använda den 

där pysparagrafen?





Undantagsbestämmelsen: 
vid betygssättning- 

undantag



Ansvar



Vi sätter betyg på det kunnande vi har säkerställt 
genom undervisningen



Hej då!


