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Svar på remiss gällande förslag till ändringar i kursplaner 
och kunskapskrav (dnr 2020:1466) 
 

1. Inledning 
Specialpedagogiska skolmyndigheten är generellt positiv till den föreslagna 
omarbetningen av kursplaner och kunskapskrav. Specialpedagogiska 
skolmyndigheten anser att Skolverket lyckats väl med att förändra innehållet i 
kursplanerna så att fakta och förståelse betonas mer och att kunskapskraven blivit 
mindre detaljerade. Förslagen innebär mer fokus på att syftet och det centrala 
innehållet ska ligga till grund för lärarens planering av undervisningen i ämnet.  
Progressionen mellan stadier har blivit tydligare. Även ämnesinnehållet är 
tydligare, framför allt när det gäller grundsärskolans ämnesområden, vilket 
Specialpedagogiska skolmyndigheten ser som mycket värdefullt. 
Specialpedagogiska skolmyndigheten bedömer också att många formuleringar är 
mer positivt skrivna. Specialpedagogiska skolmyndigheten skulle gärna se fler 
skrivningar där man lyfter fram samarbete mellan elever, så som man gjort under 
ämnet svenska. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten ser alltså i stort sett att de intentioner 
Skolverket haft kring förändringar tillgodoses på ett mycket bra sätt. Special-
pedagogiska skolmyndigheten har dock identifierat enstaka undantag som 
redogörs för i avsnitt 4–6 nedan.  

2. Ökad likvärdighet 
Specialpedagogiska skolmyndigheten ser även att Skolverket lyckats med att få 
kursplanerna för de olika skolformerna mer samordnade. Detta kommer att 
underlätta för lärare som undervisar elever som läser efter olika kursplaner i 
samma klassrum. För elever i grundsärskolan öppnar det också bättre möjligheter 
att läsa ämnen efter grundskolans kursplaner. Generellt är dessa förändringar 
viktiga steg för en mer likvärdig utbildning. 

3. Kommentarmaterial och stöd 
Specialpedagogiska skolmyndigheten bedömer att kommentarmaterial och annat 
stödmaterial kommer att bli viktiga för att lärare ska vara trygga i tolkningen av 
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exempelvis begrepp och värdeord men också för att i undervisningen kunna 
omsätta kursplanernas innehåll. Mot bakgrund av att behörigheten inte är 
tillräckligt hög på många skolor så blir även vedertagna begrepp, värdeord och 
innehåll viktiga att förtydliga. Detta för att så långt som möjligt säkerställa att 
varje elev får bästa förutsättningar för utveckling och lärande. Specialpedagogiska 
skolmyndigheten ser därför ett behov av tydliggörande exemplifieringar och 
förklarande texter i ett kommentar- eller stödmaterial. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten medverkar gärna i framtagande av såväl 
kommentar- som stödmaterial, tillsammans med Skolverket. 

4. Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:28) om kursplaner för 
grundsärskolans ämnen och ämnesområden 
 
4.1. Bild 
Centralt innehåll i årskurs 1–3 Bildanalys  

”Bilder ur elevernas visuella kulturer och vilka budskap de förmedlar.”  

Denna skrivning stämmer inte överens med grundskolans kursplan. Special-
pedagogiska skolmyndigheten föreslår därför en ändring som motsvarar 
grundskolans innehåll. Om Skolverkets föreslagna skrivning ska finnas med bör 
den förklaras och exemplifieras.  

4.2 Idrott och hälsa 
Centralt innehåll i årskurs 1–3 Rörelse 

”Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.” 

Specialpedagogiska skolmyndigheten ser att det vore önskvärt att förtydliga vad 
som menas med att ”balansera”. 

4.3 Svenska  
Syfte 

”Utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med 
andra.” 

Specialpedagogiska skolmyndigheten anser att det är positivt att ”tillsammans 
med andra” lyfts fram och skulle gärna se detta under fler ämnen. 
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4.4 Svenska som andraspråk  
Specialpedagogiska skolmyndigheten instämmer i de nya skrivningar som gjorts 
och som är främjande för kunskapsutvecklingen hos myndighetens målgrupper.  

4.5 Estetisk verksamhet 
Specialpedagogiska skolmyndigheten anser att det är mycket bra att de olika 
ämnena tydliggjorts i separata stycken och rubriker i centralt innehåll.   

4.6 Kommunikation 
Syfte 

”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla tal och andra 
former för kommunikation.”  

Specialpedagogiska skolmyndigheten ser positivt på att det inte här ges exempel, 
utan att alla former av kommunikation är en rättighet.  

Centralt innehåll i samtliga årskurser 

Specialpedagogiska skolmyndigheten anser att det är bra att engelska får en egen 
rubrik i centralt innehåll. 

Centralt innehåll i årskurs 7–9 Engelska  

”Engelska ord … visa uppskattning eller ogillande.”  

Specialpedagogiska skolmyndigheten föreslår att meningen avslutas efter 
”elevnära sammanhang”. 

5. Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:29) om kunskapskrav 
för grundsärskolans ämnen och ämnesområden 
 
5.1 Idrott och hälsa 
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9  

”Eleven simmar 200 meter i en följd.” 

Specialpedagogiska skolmyndigheten noterar att kravet har höjts. Special-
pedagogiska skolmyndigheten föreslår att ”i en följd” tas bort eftersom det kan 
innebära att fler elever inte får ett betyg i ämnet eller att undantagsbestämmelsen 
riskerar att behöva användas i väsentligt högre grad.  
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5.2 Svenska 
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 

”Eleven skriver kända ord och medverkar i att skriva enkla meningar.”  

I nu gällande kunskapskrav står det ”… med stöd av bilder”. Specialpedagogiska 
skolmyndigheten anser att det vore bra om förslaget kompletterades med ”…med 
visuellt eller annat stöd av t.ex. föremål, symboler.” Det skulle också möjliggöra 
en progression i ämnet. 

5.3 Kommunikation 
Specialpedagogiska skolmyndigheten ser positivt på att engelska inte omnämns i 
kunskapskraven. 

5.4 Verklighetsuppfattning 
Kunskapskravet för grundläggande kunskaper  

”Eleven deltar i att undersöka … människokroppen.”  

Specialpedagogiska skolmyndigheten undrar om det finns ett syftningsfel i 
meningen.   

6. Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:66) om kursplaner för 
vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever 
med utvecklingsstörning 
 
6.1 Generellt om kursplanernas benämning 
Specialpedagogiska skolmyndigheten vill lyfta frågan om varför elevernas 
intellektuella funktionsnedsättning måste vara med i kursplanerna. Detta finns inte 
med i grundsärskolans kursplaner. Specialpedagogiska skolmyndigheten föreslår 
att istället för ” döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning” använda 
”döva eller hörselskadade elever som läser enligt grundsärskolans kursplaner”. 

Åtminstone bör ”utvecklingsstörning” ersättas med ”intellektuell funktions-
nedsättning” som är det språkbruk som används idag. 

6.2 Engelska 
Rubrik under centralt innehåll i samtliga årskurser 

Läsa och/eller lyssna – reception 
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Specialpedagogiska skolmyndigheten ser en risk för att detta kan missförstås och 
föreslår att rubriken ändras till Läsa och utifrån individuella förutsättningar 
lyssna – reception.  
 
Rubrik under centralt innehåll  i samtliga årskurser 

Skriva och/eller tala och samtala – produktion och interaktion 

Specialpedagogiska skolmyndigheten ser en risk för att detta kan missförstås. Å 
ena sidan skriva, å andra sidan tala och samtala. En elev kan välja/klara att både 
skriva och samtala utan att kunna tala. För att det ska bli tydligare bör ordnings-
följden ändras, Specialpedagogiska skolmyndigheten föreslår att rubriken ändras 
till Samtala, skriva och utifrån individuella förutsättningar tala – interaktion och 
produktion. 

6.3 Rörelse och drama  
Syfte 

”Genom undervisningen ska ge eleverna ges förutsättningar att utveckla 
medvetenhet om och tilltro till den egna kroppens estetiska uttrycksmöjligheter.” 

Meningen är felkonstruerad, ordet ”ge” bör tas bort. 

6.4 Teckenspråk 
Centralt innehåll i årskurs 1–4 Tvåspråkighet 

”Likheter och olikheter mellan svenska och svenskt teckenspråk.” 

Specialpedagogiska skolmyndigheten föreslår att ändra till ”Likheter och olikheter 
mellan svenskt teckenspråk och svenska” för att få överensstämmelse med 
innehållet i årskurs 5–7 och 8–10. Att svenskt teckenspråk står först är därtill 
logiskt eftersom det är det ämnets kursplan.  

Centralt innehåll i årskurs 8–10 Språkbruk 

”Kommunikation med dövblinda” 

Specialpedagogiska skolmyndigheten föreslår att detta ändras till 
”Kommunikation med personer med dövblindhet”. 

Centralt innehåll i årskurs 8–10 Kultur och språk 

”Teckenspråkets ursprung och förändring över tid.” 
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Specialpedagogiska skolmyndigheten föreslår att detta ändras till ”Svenska 
teckenspråkets ursprung och förändring över tid.” 

”Teckenspråkets ställning i förhållande till de nationella minoritetsspråken i 
Sverige.” 

Specialpedagogiska skolmyndigheten föreslår att detta ändras till ”Det svenska 
teckenspråkets ställning i förhållande till de nationella minoritetsspråken i 
Sverige” eftersom det inte gäller tecknade språk i allmänhet i förhållande till 
Sveriges nationella minoritetsspråk. 

6.5 Kommunikation 
Specialpedagogiska skolmyndigheten ställer sig frågande till varför de två första 
rubrikerna under det centrala innehållet har slagits ihop. Specialpedagogiska 
skolmyndigheten anser att det för döva och hörselskadade elever kan delas in i 
samma rubriker som för grundsärskolan men med viss anpassning, dock med 
reservation för orsaken till denna ändring, dvs. vad syftet varit. 

7. Implementering 
Specialpedagogiska skolmyndigheten ser en risk med att skolorna ges alltför kort 
tid att implementera de nya kursplanerna. Kursplaneförändringarna skulle kunna 
utgöra ett mycket bra tillfälle för skolor att avsätta tid för kollegiala samtal och 
utvecklingsarbete, kring vad förändringarna i kursplanerna innebär och hur dessa 
ska omsättas i undervisningen. Oavsett vilken tid som sätts för införandet av 
kursplanerna ser Specialpedagogiska skolmyndigheten ett stort behov av att det 
tidigt finns ett stödmaterial på plats. 

Sakkunniga har i detta ärende varit Yvonne Höglund, Annika Jansson, Lina Jerpö, 
Eva Klubb Degsell och Katarina Olsson. Föredragande har varit Johanna 
Jadstrand.   

För Specialpedagogiska skolmyndigheten 

 

 

Fredrik Malmberg 

Generaldirektör 
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