
Nya bedömningsstöd och 
kunskapskrav 

Från 1 juli 2016 är det obligatoriskt 
för huvudmän att använda 
bedömningsstöd i årskurs 1 i 
grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan och sameskolan. 

Ett nytt kunskapskrav i läsförståelse 
i årskurs 1 gäller också från den 1 juli 
2016. 
 



Skolverket har tagit fram 
 
• ett kunskapskrav för lägsta 

godtagbara nivå i 
läsförståelse i årskurs 1 i 
relation till kursplan och 
kunskapskrav i årskurs 3, 
och 
 
 

 

• ett tydligt och konkret bedömningsstöd för uppföljning 
av elevernas kunskaper i läs- och skrivutveckling samt 
i matematik. 



 

 
Sätta in tidiga och relevanta 
insatser i tid 

 

 

 

Stärka skolans möjlighet att 
bryta kopplingen mellan 
elevernas resultat och 
föräldrarnas utbildningsnivå 

 

Identifiera elever som är i 
behov av extra anpassningar 
och särskilt stöd men också 
de elever som behöver extra 
utmaningar 

 

Utjämna skillnader mellan 
skolor 

 

Motiv till bestämmelserna 



Kunskapskrav i läsförståelse i 
årskurs 1 
– gäller från 1 juli 2016 

• Kunskapskravet gäller för 
godtagbara kunskaper i 
läsförståelse i slutet av årskurs 1 
och står i relation till kursplan och 
kunskapskrav i årskurs 3. 

• Bedömningsstöd och kunskapskrav 
är framtagna i samklang med 
varandra. 

 



Obligatoriska bedömningsstöd 

Obligatoriskt för huvudman att använda Skolverkets 
bedömningsstöd i årskurs 1  
• i grundskolan och sameskolan från den 1 juli 2016 
• i specialskolan från den 1 september 2016 
• i grundsärskolan från den 1 januari 2017 
 
Syftet med bestämmelsen  
Att stärka elevernas kunskapsutveckling och att adekvata 
stöd sätts in så snart det finns skäl för det.  

 

 



Bedömningsstödens syfte 
Bedömningsstöden ska användas redan i årskurs 1 för 
att stödja lärarens bedömning i att tidigt identifiera 
elever som:  

 • är i behov av extra 
anpassningar inom ramen 
för den ordinarie 
undervisningen eller 
särskilt stöd,  
 

• behöver extra utmaningar 
för att nå så långt som 
möjligt   



Fortsatt undervisning 

Efter genomförande och sammanställning sker analys 
och uppföljning.  
Den fortsatta undervisningen fokuseras utifrån vad 
analysen av bedömningen har visat.  

 



Tidiga och relevanta insatser…  

Skollagen, kapitel 3 § 5 a  
Om det 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.” 



…samt ledning och stimulans 

Skollagen, kapitel 3 § 3  
”…Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska 
ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling.” 



Huvudmannens roll 
Huvudmannen har ansvar för att 

• de nationella bedömningsstöden används 
på skolenheterna utifrån deras syften, 

• planera och följa upp resursfördelningen 
mellan skolenheter i syfte att alla elever ska 
få en likvärdig utbildning av hög kvalitet.  

 

Det finns inga krav på registrering eller 
inrapportering. 

 



Rektorns roll 
Informationen om elevernas resultat är 
ett av underlagen för rektorn att 

• föra dialog med huvudmannen om 
verksamhetens förutsättningar och 
behov, 

• skapa förutsättningar för analys och 
utveckling av undervisningen, 

• följa upp hur undervisningen planeras 
och genomförs för att t.ex. stödja lärarna 
i deras arbete med elevernas 
kunskapsutveckling. 

 



Läs mer 
Läs mer på: 

www.skolverket.se/bedomningsstod 

 

Materialet finns tillgängligt i Skolverkets 
bedömningsportal.  

 

http://www.skolverket.se/bedomningsstod
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