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Generella förmågor

i läroplanen påverkar måluppfyllelsen

Fahrudin Zejnic
och

Gudrun Löwendahl Björkman
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• Presentation
• 10 min paus 
• Presentation varvat med

3 bikupor & bensträckare
• Exitticket – efter slutfilmen

KASAM – bikupor & bensträckare
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2. Extra anpassningar 
Individinriktad stödinsats 

Intensifieras & anpassas vid 

behov ytterligare efter en tid

1. Ledning & stimulans 
som alla elever får ta del av. 

Skolans kompensatoriska uppdrag. 

Skapa goda förutsättningar för 

lärande: pedagogiskt, socialt & fysiskt

Hälsofrämjande & förebyggande

Grupp- & organisationsnivå

Anmäla 

& Utreda

När uppenbart/särskilda skäl

Steg för att skapa en tillgänglig lärmiljö

3. Särskilt stöd
Individinriktad stödinsats (ÅP)

Elevhälsan – delaktig & stödjande i hela processen

Vi får och förväntas kompensera 

Uppväga skillnader i elevernas förutsättningar och

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

• i skolans olika lärmiljöer

• I hela undervisningsprocessen; 
vid planering, genomförande, 
kunskapsbedömning, betygsättning, 
uppföljning och dokumentation (sid 12)

…men vad är det som behöver kompenseras?
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Alla behöver ha kännedom om 
de  kunskapskrav som eleverna ska nå

Undervisningen i ämnet ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla många olika förmågor –

Kategorisering av kunskapskravens förmågor 
1. Kunna ta in och använda information (19/19 ämnen)
2. Kunna planera, organisera och genomföra arbetet (16/19)
3. Kunna fråga, samtala, resonera och dra slutsatser (19/19)
4. Kunna berätta, redogöra, beskriva och utvärdera (19/19)
5. Kunna läsa, skriva och dokumentera (11/19)

Förmågorna ska relateras till ämnets centrala innehåll

5

Lpfö98/2018: Stödja barnen att utveckla förmågorna att ex. 
kommunicera, utveckla ord- & begrepp, ställa frågor, samtala, 
argumentera, söka ny kunskap,  undersöka, pröva, föra & följa 
matematiska resonemang, samt skapa & konstruera etc.

Lgr11: 3-e & 4-e del, förskoleklass & fritidshem

Stödja eleverna att utveckla förmågorna att ex.
kommunicera, utveckla ord- & begrepp, ställa frågor, samtala, 
argumentera, lyssna, resonera, jämföra, & dra slutsatser

Generella förmågorna i läroplanernas 1:a & 2:a del

Generella förmågorna förskolan - gymnasieskolan
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Många påverkas - Perception & kognition

• Ca 14% Svag teoretisk begåvning (IQ 70-85)

• Ca 3-6% ADHD/ADD (10% tonårspojkar, 2016 i Sthlm)

• Ca 4-6% Språkstörning

• Ca 1-2% AST – Autismspektrum tillstånd 

• Ca 0,5–1,0 % Tourettes Syndrom

• Ca  5-8% Dyslexi 
Ca 20-25 % Någon form av läs- & skrivsvårighet 

• Ca 13-38% Långvariga stressymptom (kognition & perception. IQ 
kan reduceras med 30-50%)

• Nyanlända/asyl – tidigare skolgång, ankomst till Sverige, PTDS 11-
54%, Depression 3-30%

Eleverna påverkas ännu mer när flera av dessa faktorer samverkar.
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Tillgängliga lärmiljöer?

68% spec.ped./spec.lärare och 53% rektorer anser 
att kunskapskravens omfattning är ett stort hinder i 
skolans arbete för att motverka konsekvenser av 
funktionsnedsättningar. 

Finns krav på förmågor som är förknippade med 
funktionsnedsättningen ex kunna analysera, resonera och 
argumentera…exekutiva förmågor ex förstå orsak-verkan, 
mål & mening med skoluppgifter, problemlösning, komma 
igång och avsluta uppgifter…
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1. Kunna ta in & använda information                                                            
om ämnets centrala innehåll

Årskurs 6, Historia & 9 andra ämnen E-nivå

Årskurs 9, Historia & 12 andra 

ämnen. E-nivå 

1. Kunna ta in & använda information                                                            
om ämnets centrala innehåll
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2. Kunna planera, organisera & genomföra arbete 
med ämnets centrala innehåll

Årskurs 6, Matematik & 8 andra ämnen. E-nivå 

Årskurs 9, Matematik & 10 andra ämnen. E-nivå

2. Kunna planera, organisera & genomföra arbete 
med ämnets centrala innehåll
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3. Kunna fråga, samtala, resonera & dra slutsatser  
runt ämnets centrala innehåll

Årskurs 6, Engelska & 10 andra ämnen. E-nivå

Årskurs 9, Engelska & 13 andra ämnen. E-nivå

3. Kunna fråga, samtala, resonera & dra slutsatser  
runt ämnets centrala innehåll
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4. Kunna berätta, redogöra, beskriva & utvärdera 
om ämnets centrala innehåll

Åk 6, Biologi & 13 andra ämnen. E-nivå

Åk 9, Biologi & 14 andra ämnen. E-nivå

4. Kunna berätta, redogöra, beskriva & utvärdera 
om ämnets centrala innehåll



2018-09-18

9

5. Kunna läsa, skriva & dokumentera 
inom ämnets centrala innehåll 

Årskurs 6, Sv/Sva & 3 andra ämnen. E-nivå

Årskurs 9, Sv/Sva & 5 andra ämnen. E-nivå

5. Kunna läsa, skriva & dokumentera 
inom ämnets centrala innehåll 
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Generella förmågor (GF)

Samtal i grupp – Stå gärna upp!

1. Vilka GF brukar ofta gå bra att utveckla hos 
flertalet elever inom er undervisning/verksamhet?

2. Inom vilka GF behöver många av era elever extra 
anpassningar/särskilt stöd (för att kunna utveckla 
förmågan)?

19

2. Extra anpassningar 
Individinriktad stödinsats 

Intensifieras & anpassas vid 

behov ytterligare efter en tid

20

1. Ledning & stimulans 
som alla elever får ta del av. 

Skolans kompensatoriska uppdrag. 

Skapa goda förutsättningar för 

lärande: pedagogiskt, socialt & fysiskt

Hälsofrämjande & förebyggande

Grupp- & organisationsnivå

Anmäla 

& Utreda

När uppenbart/särskilda skäl

Steg för att skapa en tillgänglig lärmiljö

3. Särskilt stöd
Individinriktad stödinsats (ÅP)

Elevhälsan – delaktig & stödjande i hela processen
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Elevcase – avgränsade svårigheter

Läs igenom elevexemplet som jag visar. 
Samtala med 1-3 som sitter nära dig.

1. Brainstorm - Vilka anpassningar på gr.nivå
och/eller XA på individnivå kan vi göra?

2. Vad brukar elev & vårdnadshavare föreslå?

Vi uppskattar att ni delar med er av era förslag!

22

Blankett för extra anpassningar

Konkreta ämnesmatriser & stor åtgärdsbank 

som stöd i det praktiska arbetet
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När svårighet i bara ett ämne –
handlar det om förmågor eller det centrala innehållet?

Möllevångsskolan
(Fotografierna)
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Från det enkla till det välutvecklade
Förutsägbara modeller ökar lärandet
Jämföra

Bumerang Banan

Likheter Båda är böjda. Båda kan vara gula, gröna 
eller bruna. Man kan hålla den i handen. 
Båda börjar på B.

Skillnader Tillverkad av trä, 
plast, lättmetall.

Banan (ört, bär) 
växer på bananträd 

Man kastar den och 
den kommer 
tillbaka .

Man äter den. Man 
kan göra bananjuice 
och fruktkaka med 
den.

Alla löser 

gemensamt  

Begrepp

Form

Färg

Material

Användning

SedanSmågr

upper

Enskilt

26

Strukturerat förmågeövergripande arbete
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6,5 min, Cecilia Balk, åk 1-3

Cirkelmodellen – språkutvecklande arbetssätt

ger struktur & förutsägbarhet
Utvecklar analytiskt, kommunikativt & metakognitivt

Tränar & utvecklar
generella förmågorna

28

Bedömning för lärande

Dylan Wiliams fem strategier:
1. Tydliggörande av målen
2. Undervisningsmiljön
3. Feedback (GPS)
4. Kamratrespons
5. Självbedömning

6 min, Christian Lundahl, Professor i ped. Örebro (del 3)

Carol Dweck – Growing mindset (elever & beröm)

Angela Duckworth – Grit (fokusera, framhärda & fullfölja)

https://www.youtube.com/watch?v=XqKQm4OAE0Q&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=O5m2Rp9MRIs
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Återkoppling & metoder –
i vårt arbete med de Generella förmågorna

Tankar framåt! Samtal i grupp – Stå gärna upp! 

1. Hur kan vi använda GPS-modellen för att synliggöra 
elevernas arbete med de generella förmågorna? 
Från information till elevers egna reflektioner
GPS-modellen: Du är här nu. Du ska dit. Så här kan
du göra för att komma dit.     Var är du nu?...

2. Hur kan vi jobba strukturerat & systematiskt för att 
utveckla de generella förmågorna hos eleverna?

29

30

Tillgänglighet, Tydlighet, Tillåtande klimat, Tilltro, 
Tillsammans, Trygghet, Träning, Tålamod & Tid                                    

TilliT

”Believe”

https://www.youtube.com/watch?v=Fma3Lvo7e7A
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Exitticket – papper, muntligt eller mejl

1. Vad tar du med dig från detta pass?

2. Vad tyckte du om upplägget & innehållet?

Mejladress: Gudrun.LB@live.se
Ämne: skriv ”Exitticket Fm”/”Exitticket Em”  

www.GLBatgardsprogram.com

mailto:Gudrun.LB@live.se
http://www.glbatgardsprogram.com/

