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Abstract 

The essay treats how a process of implementation was executed and the teachers’ relation to 

two curricula, Lpo94 and Lgr11, with two different grading systems, which have functioned 

as models for one and the same year. The purpose is to investigate the ways in which a change 

in curricula and syllabus affects teachers in their teaching and assessment practice in the 

subject of Swedish at secondary school. The investigation had a phenomenological approach 

and was executed by means of in-depth interviews, questionnaires and one observation. The 

results are based on a methodological triangulation with qualitative and quantitative data 

where visible similarities and differences are brought out. The study was executed at two 

secondary schools in an average-sized municipality. The interviewed teachers teach Swedish 

in two different subject teams. 

The result shows that the teachers of the Swedish language in the study believe that the 

inception of a new curriculum and syllabus has been successful and that they have had enough 

time to familiarize themselves with new documentation. They are worried by the vague value 

words of the new knowledge requirements and are afraid that fair and equal assessment will 

not be ensured, which was one of the reasons for the change in syllabus and grading system. 

Key words: curriculum, implementation, grades, assessment, Swedish language, teachers 

 

Sammandrag 

Uppsatsen behandlar hur en implementeringsprocess genomförts samt lärares förhållning till 

två läroplaner, Lpo94 och Lgr11, med två olika betygssystem, som fungerat som styr-

dokument under ett och samma läsår. Syftet är att undersöka på vilka sätt ett läroplansbyte 

påverkar lärare i deras undervisning och bedömningspraktik i ämnet svenska på högstadiet. 

Undersökningen har en fenomenologisk ansats och är genomförd med djupintervjuer, 

enkätfrågor och en observation. Resultaten bygger på en metodtriangulering med kvalitativ 

och kvantitativ data där synliga likheter och skillnader lyfts fram. Studien är genomförd i en 

mellanstor kommun på två högstadieskolor. Lärarna som intervjuats undervisar i svenska i två 

olika ämneslag. 

Resultatet visar att svensklärarna i studien anser att införandet av en ny läroplan fungerat 

relativt väl och att de fått tillräckligt med tid för att sätta sig in i en ny dokumentation. De 

oroas av de nya kunskapskravens vaga värdeord och befarar att en rättvis och likvärdig 

bedömning inte kommer att kunna säkerställas vilket var en av anledningarna till bytet av 

läroplan och betygssystem. 

Nyckelord: läroplan, implementering, betyg, bedömning, svenskämnet, lärare. 
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1 Inledning 
Under 2011 har omfattande skolreformer genomförts i Sverige. Det har införts en ny skollag 

(Prop. 2009/10:165), nya läroplaner och kursplaner för både grundskolan (Prop. 2008/09:87) 

och gymnasieskolan (Prop. 2008/09:199) har börjat gälla och ett nytt betygssystem har 

introducerats (Prop. 2008/09:66, Prop. 2009/10:219).  

De nämnda reformerna har föregåtts av arbetsprocesser som har pågått under en längre tid 

och många människor har involverats såväl i framtagandet av beslutsunderlag som i den 

allmänna debatten om vad som borde ske och hur. Implementeringen av de nya reformerna 

har skett med transparens och Skolverket har i ett tidigt skede erbjudit skolpersonal möjlighet 

till ett aktivt deltagande i processen (U2010/259/S). Efter införandet av den nya läroplanen 

Lgr11 
1
, och under ett läsår, arbetar grundskolan med parallella läroplaner. Detta gör även 

gymnasieskolan då de också bytt läroplan från Lpf94 
2
 till Gy11 

3
. För grundskolan gäller 

detta mellan åren 2011 och 2012 och för gymnasiet från 2011 till 2013. 

Vid det föregående läroplansbytet, från Lgr80 
4
 till Lpo94 

5
 för grundskolan, respektive 

från Lgy70 
6
 till Lpf94 för gymnasieskolan, var tiden innan även då fylld av förändringar och 

anses vara ”bland de mest händelserika i svensk skolhistoria” (Tholin 2006:89). Göran 

Persson blev skolminister, skolan kommunaliserades, Skolverket ersatte Skolöverstyrelsen, en 

ny läroplan och ett nytt betygssystem skulle ersätta de dåvarande. De olika styrdokumenten 

släpptes över tid och de fortbildningsmöjligheter för lärarna som skett vid införandet av Lgr11 

gavs inte i samband med införandet av Lpo94 (Apelgren 1996, Tholin 2006). Detta medförde 

att lärarna bereddes andra förutsättningar än vad som getts denna gång.  

Den svenska skolan har de senaste åren varit i fokus på många sätt och av skilda 

anledningar. Skolfrågor står högt på agendan och spelar en allt större roll för fler aktörer än 

tidigare. Det fria skolvalet har lett till föräldraengagemang som kan ta sig olika uttryck och 

kommersiella krafter har gjort skolan till en marknadsprodukt . I riksdagsvalet 2010 blev 

skolfrågan den viktigaste av alla, enligt Liedman (2011:12). 

Bland de många krav som ställts på skolan har frågan om en likvärdig och rättvisa skola 

med likvärdiga och rättvisa betyg gjort att bedömningen av elevernas kunskaper och 

                                                 
1
 Lgr11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, fortsättningsvis benämnd i sin  

              kortform liksom övriga läroplaner som hänvisas till i uppsatsen. 
2
 Lpf94, Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994, benämning enligt ovan. 

3
 Gy11, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, se ovan. 

4
 Lgr80, Läroplan för grundskolan1980, se ovan. 

5
 Lpo94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, se ovan. 

6
 Lgy70, Läroplan för gymnasiet1970. se ovan. 
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betygsfrågan hamnat i en särställning (se exempelvis SOU 2000:39, Skolverket 2002, Linde 

2003, Lindström & Lindberg 2005, Tholin 2006) .   

Hur lärare uppfattar ett läroplansbyte och införandet av ett nytt betygssystem samt hur 

detta har påverkat deras undervisning och bedömningspraktik är viktigt att studera och utgör 

underlaget för denna uppsats. Svensklärarna i studien har också reflekterat över vad som, 

enligt dem, skiljer de två läroplanerna de parallellanvänt under ett läsår, åt.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Mitt syfte är att belysa lärares upplevelse av den förändringsprocess som kan ske i 

undervisningen vid ett läroplansbyte med fokus på svenskämnet i grundskolans senare åldrar.  

 Hur har lärarna i studien uppfattat implementeringsprocessen? 

 Vad, enligt de tillfrågade svensklärarna, skiljer de två läroplanerna åt gällande kursplanerna i 

svenskämnet? 

 Har dessa skillnader förändrat svensklärarnas undervisning, och om så, på vilka sätt?  

 Har bedömningsarbetet påverkats och i så fall hur? 

1.2 Disposition 

I bakgrundsdelen återges några av de förändringar som svensk grundskola genomgått under 

tiden för de två läroplaner som berörs i uppsatsen. Därefter ges en beskrivning av 

inplementeringsprocesserna för de två läroplanerna som för närvarande används i den svenska 

grundskolan, Lpo94 och Lgr11. Därpå följer en orientering över de båda läroplanernas 

innehåll och form samt en beskrivning av svenskämnets innehåll och de bedömningskriterier 

som återfinns i svenska i de respektive kursplanerna för år 7–9. För Lpo94 refereras även till 

tidigare forskning som berör bedömningspraktiken samt vad som kan anses ha lett fram till 

den nya läroplanen, Lgr11.  I del fyra beskrivs metodval och den empiri som utgör underlaget 

till forskningsfrågorna. Sedan redovisas och analyseras resultaten. Avslutningsvis följer en 

sammanfattning och diskussion samt förslag till vidare forskning.    

2 Bakgrund 
I bakgrundsdelen kommer jag först att ge en historisk tillbakablick som kontext till de båda 

läroplanerna vilka under ett år används parallellt i svensk grundskola. Vidare följer en 

beskrivning av implementeringsprocesserna för båda läroplanerna och efter det en genomgång 

av båda läroplanernas uppbyggnad och innehåll med särskilt fokus på svenskämnet. 
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2.1 Historisk bakgrund 
Att så många reformer nu har genomförts samtidigt har att göra med att skolan och dess 

verksamhet hamnat i blickpunkten. Gunnar Richardson (1977:2010) gör i sin bok Svensk 

utbildningshistoria. Skola och samhälle förr och nu, jämförelser med de reformförändringar 

som den svenska skolan genomgått under de senaste hundra åren och menar att både 

reformmetodiken och tempot förändrats. Han kallar tiden 1970–2010 i den svenska skolan för 

”fyra decennier av oavbruten tillväxt och ständigt reformarbete – samt ett skarpt systemskifte” 

(2010:230). Rickardson pekar ut ett antal bakomliggande faktorer som bidragit till de 

förändringar skolan genomgått. Flera kan ses som resultat av politiska beslut där Sverige i 

vissa, exempelvis gällande betygssystemen, följt en internationell utveckling.  

Under 1980-talet spreds idéer om mål-och resultatstyrning som inte enbart kom att gälla 

skolan utan även annan offentlig verksamhet (Tholin 2006:90). Decentraliseringsprocessen 

där så många beslut som möjligt flyttades närmare ”brukarna” var en tidstendens. Spåren av 

detta är något som kan ses idag och som, liksom skolan, ofta diskuteras i olika medier. 

Systemskiftet, menar Rickardson (2010), ligger i frågan om att ”den allmänna skolan 

sålunda inte längre betraktas som en alla medborgares angelägenhet [...] om den långa 

utvecklingen mot en för alla gemensam barn- och ungdomsskola definitivt brutits” 

(2010:236).  Med detta hänvisas till den förändring angående ansvarsfördelning och styrning 

av grundskolan som genomfördes 1989–1990. Huvudmannaskapet över skolan och statens 

kontrollfunktion fördes genom ett riksdagsbeslut över till Sveriges kommuner.   

Tiden runt beslutet om skolans kommunalisering var turbulent. Lärare strejkade, 

lärarfacken var oense och vid omröstningen i riksdagen gick beslutet igenom med endast 

några få rösters övervikt (Prop.1989/90:41). När detta skedde hade varken det nya 

betygssystemet med målrelaterade betyg eller nya läro- och kursplaner för en målstyrd skola 

presenterats. Dessa infördes senare av den då nyinrättade myndigheten Skolverket som ersatt 

Skolöverstyrelsen. 

Betyg och betygssystem kan ses som en del av begreppet läroplan (Tholin 2006:60). Den 

allmänna folkskolan infördes i Sverige år 1842 och 1897 lanserades en sjugradig betygsskala 

som kom att fungera i nästan 50 år med vissa justeringar. Vid grundskolans införande år 1962 

ersattes de sju stegen inte med nio som föreslagits i en utredning (SOU 1961:30) utan med 

fem, och med en normrelatering som utgjordes av olika procentsatser som representerade 

varje betygssteg (normalkurvan). De kom att gälla fram till Lgr80 då Skolöverstyrelsen, efter 

långvarig kritik från flera håll, gav nya anvisningar, om hur fördelningen inom betygsstegen 

skulle tolkas; i en klass eller i en population. Dock fortsatte kritiken och diskussionerna om 
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betygen skulle vara normrelaterade, målrelaterade eller individrelaterade. Olika utredningar 

genomfördes och 1994 fattade riksdagen beslut om ett nytt, målrelaterat betygssystem 

(Prop.1994/95:85) med en tregradig betygsskala, G – godkänd, VG – väl godkänd och MVG 

– mycket väl godkänd. Motsvarande betyg hade tidigare införts i gymnasieskolan men där 

även med betyget IG – inte godkänd, vilket alltså inte finns med i grundskolans betygsskala, 

trots att många, även undervisande lärare, varit av den uppfattningen.  

Sedan införandet av de målrelaterade betygen har de varit i fokus för granskning och kritik. 

Tholin (2006) skriver:   

Betygssystemet är i många avseenden skolans mest formaliserade regelverk. Det är svårt att tänka sig att 

bytet från ett system till ett annat sker utan att många aktörer, till exempel lärare, föräldrar och skolpolitiker, 

bär med sig delar av det gamla systemet in i det nya. (s.61) 

 
Från och med läsåret 2011–2012 har grundskolan fått ännu ett nytt betygssystem, denna gång 

med sex bokstäver, A–F. Värt att notera är att en liknande sexgradig skala, där tre steg (A, C 

och E) skulle regleras centralt, var den dåvarande borgerliga regeringens förslag. Den fälldes 

dock av Socialdemokraternas partimotion, vilken vann omröstningen i riksdagen i denna 

fråga, 1994, med förslaget om de tre stegen G, VG, MVG (se ovan).    

2.2 Implementering 
Termen implementering förekom inte allmänt vid införandet av Lpo94 men desto oftare under 

hela arbetsprocessen med såväl framtagandet som införandet av Lgr11. Ordet kommer från 

engelskans implement i betydelsen genomföra, utföra, realisera, förverkliga, fullfölja. Enligt 

en skrift om engelska lånord i svenskan under 1900-talet har ordet kommit in i vårt språk på 

1960-talet via fysikens implodera, för att börja användas på 1990-talet men blivit mer allmänt 

först på 2000-talet.
7
  Förklaringen till varför ordet tagit en relativ lång tid för att etableras ges 

som ”Forskningens historia lämnar inte lika tydliga språkliga spår, eftersom färre 

vetenskapliga rön kommer in i allmänspråket och därmed i ordböckerna”. (ORDAT s.16) I 

skolsammanhang har ordet blivit frekvent och har använts i stor omfattning av Skolverket vid 

genomförandet av de nya reformerna 2011.   

2.2.1 Införandet av Lpo94 

Implementeringen av Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 skedde i en av 

svenskt utbildningsväsens mest omvälvande perioder. Flera verksamhetsområden, däribland 

                                                 
7
 http://spraakdata.gu.se/ordat/pdf/ORDAT21.pdf  

Ett projekt om Det svenska ordförrådets utveckling 1800-2000 som har publicerats i en rapportserie vid 

Institutionen för svenska språket vid Göteborgs Universitet. 
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skolan, gick från centralstyrning till decentralisering på en förhållandevis kort tid. Hartman 

(2005) skriver ”Behovet av effektivisering, demokratisering och professionalisering åbero-

pades som argument” (2005:67).  

Skolpolitiken i slutet av 1980-talet kom att präglas av hur huvudmannaskapet över skolan 

skulle organiseras men under ett par år tidigare hade man genom riksdagsbeslut förändrat 

lärarutbildningen så att den skulle passa kommande reformer och förändringar (Prop. 

1984/85:122 om lärarutbildning för grundskolan, Prop. 1986/87:163 om grundskollärar-

utbildningen, Prop. 1988/89:4 om skolans utveckling och styrning). Göran Persson blev 

skolminister 1989 och genomförde det som kommit att kallas kommunaliseringen av skolan.  

I och med det beslutet (Prop. 1989/90:41) blev behovet av nya styrdokument påtagliga och 

arbetet med dessa genomfördes av det nyinrättade Skolverket som ersatt den tidigare 

Skolöverstyrelsen. Utformningen av de målrelaterade betygen gjordes med inflytande från 

Betygsberedningens statlig utredning Läraruppdraget SOU 1992:59. 

Läroplanen från 1994 är mycket kort, knappt 20 sidor. Den kom att följas av flera olika 

kommentar- och tilläggsmaterial. Skriften, där kursplanerna och betygskriterierna konkreti-

serades, kom år 2000. Då hade Sveriges högstadielärare ägnat mycket tid åt att på egen hand 

försöka tolka de nya målrelaterade betygen samt att skriva egna betygskriterier för vad som 

skulle bedömas i år 8 eftersom mål att uppnå endast var formulerat för år 9 (Apelgren 1996, 

Tholin 2006). Likaså saknades centrala betygskriterier för betyget MVG i Lpo94 men 

tillfördes i Kursplaner och betygskriterier 2000 vilket innebar att vissa justeringar av VG – 

kriterierna förekom. Runt processen vid införandet av Lpo94 skriver Tholin (2006): 

Någonstans längs vägen mellan Betygsberedningens förslag och implementeringen av beslutet försvann 

dessutom tanken på en gedigen fortbildning om det nya betygssystemet för lärarna. Detta är förmodligen en 

anledning till att det nya betygssystemet uppfattades som otydligt ute på skolorna när det skulle 

införas.(s.91) 

 

Skolverket avböjde under denna tid att besvara frågor om hur lärarna skulle tolka och förhålla 

sig till undervisningens innehåll och metod (Tholin 2006), något som tydligare angivits i 

tidigare läroplaner. Det bedömningsstöd som ges i dag, i och med de nationella provens 

bedömningsexempel, för att säkerställa en rättvis och likvärdig bedömning, hade tidigare stått 

att få i de centrala proven. Efter införandet av Lpo94 genomfördes de nya nationella proven 

först år 1998. Lärarna fick således i stor utsträckning själva skriva bedömningskriterier samt 

försöka göra dem tolkningsbara och användbara i praktiken. 
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2.2.2 Införandet av Lgr11 
Vid implementeringen av Lgr11 har Skolverket haft ett helt annat tillvägagångssätt än vid 

införandet av Lpo94. Efter riksdagens beslut om en ny betygsskala (Prop. 2008/09:66) och ny 

läroplan för grundskolan (Prop. 2008/09:87) har man arbetat med ett remissförfarande där 

skolor kunnat anmäla sitt intresse för att delta i utformningen av ämnesinnehåll, det som 

benämnts centralt innehåll, och kunskapskraven, som ersatt de tidigare kriterierna. Det har 

varit två remissrundor så lärarna har kunnat se hur deras första inlägg och synpunkter 

eventuellt påverkat läroplanens vidare utformning.  

Under hösten 2010 anordnade Skolverket seminarier för skol- och utvecklingsledare från 

kommunerna på olika centrala platser i landet. Man anmodade sedan kommunerna att utse så 

kallade nyckelpersoner bland lärarna vilka i allmänhet utsågs av kommunernas rektorsgrupper 

för att spridningen mellan skolor, stadier och ämnesgrupper skulle bli så bra och jämt fördelad 

som möjligt. Kommunerna fick direktiv från Skolverket om ett givet antal nyckelpersoner 

som fick delta utifrån centrala beslut baserade på kommunernas storlek.  Nyckelpersons-

konferenser genomfördes under det första kvartalet år 2011. Parallellt började de första doku-

menten av den nya läroplanen att skickas ut i digital form. Under vårterminen 2011 följde 

läroplansdokument i en strid ström allt eftersom Skolverkets expertgrupper skrev klart de 

olika ämnesplanerna
8
. Skolverket erbjöd också nedladdningsbara filmer där den nya läro-

planen presenterades på olika sätt liksom power point-presentationer som funnits tillgängliga 

på deras hemsida för att kunna användas vid studiedagar för lärare i skolan, för enskilda lärare 

som fortbildning eller i andra sammanhang
9
. I och med höstterminen 2011 har det tillkommit 

Kommentarmaterial för de olika ämnena som är tänkta som ett ytterligare stöd för lärarna
10

.  

Kommunerna har genomfört studiedagar/kompetensutvecklingsdagar i egen regi, utifrån de 

direktiv de utsedda nyckelpersonerna fått av Skolverket. Nyckelpersonerna har, tillsammans 

med skolledare och kommunernas utvecklingsansvariga, förmedlat Lgr11:s innehåll till 

pedagogerna. Hur dessa dagar har organiserats har givetvis skilt sig år i Sveriges 290 

kommuner. Denna uppsats kommer att beskriva implementeringsprocessen av en ny läroplan, 

hur arbetet med två parallella läroplaner har uppfattats och påverkat lärare i svenskämnet på 

två högstadieskolor i en kommun under ett läsår.  

                                                 
8
 Se Skolverkets ämnesplaner, http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-

laroplaner 
9
 Dessa har tidigare funnits på Skolverkets hemsida men tagits bort efter hand. 

10
 Se Skolverket, Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen - för grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. 
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2.3 Läroplanernas innehåll och form 
För resultaten av denna studie redovisas här de båda läroplanernas utformning i korthet samt 

för svenskämnet både innehåll och dess bedömningsdel. Jag gör en sammanfattning och 

hänvisar till bilagor där man kan läsa om innehållet jag refererar till i sin helhet. 

2.3.1 Lpo94, en läroplan för det obligatoriska skolväsendet, för-

skoleklassen och fritidshemmet. 

Omfånget på läroplaner har i högsta grad varierat stort under den tid de funnits. Hartman 

(2005) menar att ”skillnaden är iögonfallande” (2005:68). Grundskolans första läroplan, 

Lgr62 omfattade 475 sidor medan Lpo94 består av 16 sidor. Häri ryms Skolans värdegrund 

och uppdrag, Mål och riktlinjer, Normer och värden, en Kunskapsdel samt en del som heter 

Bedömning och betyg. Till denna tunna skrift tillkom nya kursplaner för skolans alla ämnen. 

Där angavs de övergripande målen som eleverna skulle uppnå i år fem och nio samt 

betygskriterier för Väl godkänt i år nio. Övriga betygssteg, det vill säga G, VG och MVG för 

år åtta samt G och MVG för år nio skulle skrivas lokalt. 

Skolverket gav efter hand ut ytterligare material för att komplettera den första Lpo94 som 

inte ansågs tillräckligt omfattande. Den bedömningsdel som refereras till i denna uppsats kom 

år 2000 och heter Kursplaner och betygskriterier 2000.  

2.3.2 Ämnet svenska i Lpo94 
I det inledande avsnittet om ämnets syfte och roll i utbildningen kan man läsa om 

svenskämnets stora betydelse för språkförmågan som berör allt arbete i skolan men som också 

har stor betydelse för elevernas fortsatta liv och utveckling såväl utanför skolan som efter 

fullgjord skolgång.  

De så kallade strävansmålen utgörs av 14 strecksatser där det beskrivs vad man önskar att 

eleverna skall uppnå. Efter texter om ämnesinnehåll kommer de så kallade uppnåendemålen 

som först omfattar år fem och sedan anger de betygsgrundande målen för år nio, allmänt 

kallade ”mål för godkänt i år nio”. Målen för ett godkänt betyg i svenska i år nio består av sex 

strecksatser som eleven skall ha uppnått i slutet av årskursen. De anger färdigheter eleven 

skall klara av men anger ingenting om hur eleven skall ta sig dit. Slutligen kommer delen 

Bedömning som omfattar Bedömningens inriktning och Kriterier för betygen Väl godkänd 

och Mycket väl godkänt. Kriterierna för betyget VG anger precis som för G färdigheter men i 

sju meningar, i stället för formuleringen ”Eleven skall” som utgör en gemensam inledning till 

de sex strecksatserna för G, skrivna i futurum, börjar varje mening för kriterierna för betyget 

VG med ordet ”Eleven” och sedan formuleras kraven för de olika färdigheter eleven skall 
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utföra, skrivet i presens. Kriterierna för betyget MVG är liksom för VG skrivna i presensform 

och inleds med ordet ”Eleven” (Bilaga 4).  

2.3.3 Lgr11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 

Den nya läroplanen omfattar 279 sidor och innehåller tre delar: skolans värdegrund och 

uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen och kursplaner som kompletteras 

med kunskapskrav.  Jag beskriver läroplanens tredje del som omfattar kursplanerna.  

Varje ämnesavsnitt inleds med en redogörelse av ämnet. Sedan följer en syftestext där 

kunskaperna eleven skall utveckla framställs. Så kommer det Centrala innehållet i punktform, 

för årskurs 1–3, 4–6 och 7–9. Efter det centrala innehållet följer Kunskapskraven. De beskrivs 

för årskurs 3, 6 och 9. 

2.3.4 Ämnet svenska i Lgr11 

Inledningstexten betonar språket som människans främsta redskap för tänkande, 

kommunikation och för att kunna inhämta kunskap. Betydelsen av att ha ett rikt och varierat 

språk för att kunna verka i samhället lyfts fram.  

I syftestexten beskrivs vad undervisningen i svenska skall leda till. Efter syftestexten följer 

det centrala innehållet som i punktform redogör för vad man skall arbeta med i årskurs 1–3, 

4–6 och 7–9. För högstadiet finns 26 punkter som tar upp olika färdigheter och förmågor som 

ämnet skall ge förutsättningar för eleverna att nå. De 26 punkterna är uppdelade i grupper 

under rubrikerna: Läsa och skriva, Tala, lyssna, samtala, Berättande texter och sakprosatexter, 

Språkbruk och Informationssökning och källkritik. Den avslutande delen för varje ämne är 

kunskapskraven. De återges dels som löpande text dels i ett rutsystem där samma text även 

återfinns i spaltform indelade efter de tre betygen A, C och E (Bilaga 5). 

Betygssystemet har, som angetts tidigare, ändrats i och med införandet av Lgr11. De 

tidigare tre stegen G, VG och MVG ersätts nu av sex bestygssteg med bokstäverna A, B, C, 

D, E och F. Bokstavsbetygen A–E innebär godkända betyg medan bokstaven F innebär att 

man inte uppnått nivån för godkänt. I det föregående betygssystemet finns inget betyg för ett 

inte godkänt betyg på grundskolan däremot på gymnasiet där man använt bokstäverna IG, 

icke godkänd. På grundskolan används EUM, ej uppnått målen, men i betygsrapporteringen 

till SCB skrivs ett A för ej avslutad kurs.  

En nyhet i läroplanen är att det finns kunskapskrav angivna för årskurs 3, dock inte med 

betygssteg vilket däremot finns för årskurs 6 där kunskapskraven beskrivs för betygen A, C 

och E. Dessa betygssteg kommer dock att tillämpas först från och med läsåret 2012/2013. 
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Kunskapskraven är formulerade med löpande text där värdeord, skrivna med fet stil, utgör 

skillnaden i bedömningskraven mellan de olika betygen. Dock finns endast kunskapskrav 

formulerade för betygen A, C och E. För betygen B och D står att kunskapskraven för det 

föregående betyget skall vara uppfyllda och till övervägande del det nästkommande (Bilaga 5) 

3 Tidigare forskning 
I denna del ges först en tillbakablick på samhällsförändringar och forskning som har kommit i 

samband med införandet av Lpo94, och därefter. Sedan följer ett avsnitt om forskning runt 

betyg och bedömning som kan ses ha lett fram till Lgr11. 

3.1 Om Lpo94 
Vid införandet av Lpo94 förändrades styrsystemet genom kommunaliseringen av skolan, 

vilket avspeglar sig i styrdokumenten.  Tidigare hade skolpolitik och arbetet i skolan utgått 

ifrån pedagogiska argument och skolforskning men enligt Hartman (2005) ersattes dessa 

”med en ny tankefigur: en marknadslogik”. Med ett nytt sätt att styra skolan kom kraven på 

valfrihet, vilka kom att gälla såväl valet av skola, som på dess innehåll och hur det 

förmedlades. De föregående läroplanerna var detaljrika och utformade på nationell nivå men 

med Lpo94 fördes ansvaret för tolkning och genomförande av måluppfyllelse ner till 

verksamhetsnivå (Hartman 2005).  

Förändringen till en mål- och resultatstyrd skola var en del i det som Skolverket kallade 

”ett empiriskt förhållningssätt” (Alexandersson 1999:21) som skulle leda till professio-

nalisering. Alexandersson (1999) anser att professionaliseringen var en bakomliggande orsak 

till det målstyrda styrsystemet tillsammans med en önskan om effektivisering och demokrati-

sering, allt i en strävan för att Sverige skulle ha ”Europas bästa skola”. Forsberg och Lundahl 

(2006) menar att styrdokumenten fick en ny funktion som ”redskap för egenkontroll och 

självstyrning [...] i strävan att bli bäst på en alltmer global kunskapsmarknad” (2006:20). 

Hur svensk utbildningspolitik påverkas av Europas gemensamma utbildningspolitik skriver 

Sjöberg (2011) och nämner den så kallade Lissabonstrategin från 2000 som ett exempel. Ett 

sådant samarbete är: The Common European Framework of Reference for Languages: 

Learning, Teaching, Assessment (CEFR). Det påbörjades i projektform 1989 och år 2001 hade 

man formgivit de dokument med bedömningsmatriser som skulle kunna gälla för alla språk i 

språkundervisning. De kom att utgöra grund för såväl den europeiska språkportfolion (The 

European Language Portfolio) som bedömningsmatriserna i svenska som Skolverket utgivit 

och som nu används: Språket lyfter (för år 4–6) och Språket på väg (för år 6–9). 
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De internationella studier, där Sverige deltar, vilka genomförs regelbundet för att mäta och 

jämföra elevers kunskaper, tog också sin början vid denna tid. Resultaten från dessa olika 

undersökningar har lett till både vidare debatt och vidare forskning då det visat sig att Sverige 

halkat efter resultatmässigt i såväl läsförmåga som i matematik och no. 

Forsberg och Lundahl (2006) argumenterar i sin artikel Kunskapsbedömningar som 

styrmedia, för hur kunskapsbedömningar kan ses som en aspekt av läroplanen. De hänvisar 

till den engelska termen assessment in education, som en aspekt som vetenskapligt täcker in 

såväl läxor, som prov, diagnoser, betyg, nationella prov, utvecklingssamtal, utvärderingar, 

kvalitetsredovisningar, inspektioner och internationella utvärderingar. De tar sin utgångspunkt 

i Basil Bernsteins läroplansteoretiska begrepp message system som pekar på hur de tre 

meddelandesystemen läroplanen, förmedlingen av den och elevers lärande är avhängiga av 

varandra (Bernstein 1971/1980). Med Habermas (1996) kommunikations- och legitimitets-

teori, som visar på samhällets behov av funktionell och effektiv samordning. menar Forsberg 

och Lundahl (2006) att man kan se kunskapsbedömning som symbolisk media, det vill säga ett 

instrument som både kan kodifiera kommunikation och bidra till differentiering i den ut-

veckling och förändring som sker. ”Därmed blir det möjligt att komplettera läroplansteorin 

med nya perspektiv på kunskapsbedömningar. Perspektiv som innebär en förståelse av 

kunskapsbedömningar som en del av läroplanen.” (s.22) 

Med detta som bakgrund blir den form av resultatstyrning som skolan ställts inför tydligt. 

Genom olika incitament som införts efter hand och som omdanats över tiden mellan de två 

läroplaner som berörs i uppsatsen kan en förändring ses i hur en läroplan inbegriper flera 

funktioner som kan kopplas till resultat.  

3.2 Om betyg och bedömning 
I och med att den svenska grundskolans styrdokument förändrades så förändrades också dess 

bedömningspraktik. Det målrelaterade betygssystemet som infördes med Lpo94 krävde att 

lärarna skulle betygssätta varje elev i förhållande till betygskriterierna, något som fordrade att 

såväl lärare och elever gemensamt tolkat och konkretiserat skolans kunskapsmål, både Mål att 

sträva mot och Mål att uppnå.  

När de första betygen i grundskolan skulle sättas under höstterminen 1996 fanns centrala 

kriterier formulerade för betygssteget Väl godkänd för våren i år 9, men för Godkänd och 

Mycket väl godkänd för år 9 samt för alla tre betygsstegen G, VG och MVG för år 8, skulle 

kriterierna formuleras lokalt. Dessutom skulle man lokalt också skriva arbetsplaner för alla 
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ämnen. Att ett så omfattande arbete förväntades genomföras av lärarna, ledde inte enbart till 

en ökad arbetsbelastning utan också till stora olikheter i bedömningspraktiken.  

Tholin beskriver hur hans licetiatuppsats En roliger dans (2003), som avhandlar just 

implementeringsprocessen av Lpo94 och effekterna av den, kom att ligga till grund för 

Riksrevisionens rapport Betyg med lika värde (2004), där de efter sina granskningar kom fram 

till att betygen inte kunde anses som likvärdiga och därmed inte rättssäkra. Man såg att 

bristerna i bedömningspraktiken fick konsekvenser för betygen som styr- och uppföljnings-

instrument och därmed också gav upphov till frågor om utbildningens likvärdighet. Riks-

revisionen (2004) pekade vidare på det ”otillräckliga stöd” som lärarna fått i möjligheten att 

öka sina kunskaper i bedömnings- och betygsfrågor och menade att ”skolmyndigheternas 

insatser [...] varit av begränsad omfattning” (s.8). 

Internationellt hade bedömningsforskning ansetts viktig men i Sverige var den vid denna 

tidpunkt inte lika omfattande. Den del av Skolverket som då hette Myndigheten för Skol-

utveckling, deltog i uppbyggnaden av ett närverk inom bedömningsområdet för att få reda på 

olika forskningsbehov. Det ledde fram till en Skolverkspublikation, Kunskapsbedömning – 

hur, vad och varför? (Korp 2003) Här kallas förändringen som reformerna lett fram till, för 

”det nya provparadigmet” (Korp 2003:11). Med detta menas den förändring som kunskaps-

bedömningen genomgick, från att vara sorterande och betygssättande till att vara ett instru-

ment för att stödja elevernas lärande och utveckling och undervisningens möjligheter till 

utveckling och anpassning för bästa måluppfyllelse.  

Enligt Korp (2003) förändrades den inlärningsteoretiska grunden från behaviorismens 

teorier till kognitiva, metakognitiva och sociokulturella teorier med fokus på processer och 

samverkan som ställde helt andra krav på såväl undervisning som bedömning. Tholin (2006) 

pekar på att det krävs andra bedömningsinstrument för att kunna göra en bedömning för 

lärande än bedömning av lärande. Lindström (2005) sammanfattar förändringen i bedömning, 

som han kallar förskjutning, i en tabell (se Bilaga 3, Lindström 2005:12) men menar att 

bedömning inte bör utföras ur enbart det vänstra eller högra perspektivet och hänvisar till 

begreppen summativ och formativ bedömning.  

Begreppen summativ och formativ har använts i den anglosaxiska världen de senaste 20 

åren (Lundahl 2011) men har också i högre grad kommit att förekomma i den svenska skolans 

diskurs. I samband med införandet av IUP
11

 i januari 2006 då Ibrahim Baylan var 

socialdemokratisk utbildningsminister, hamnade begreppen allt mer i fokus. Man ville från 

                                                 
11

 Individuell Utvecklings Plan, varje elev skall ha en egen där kortsiktiga mål bestäms tillsammans med elev och 

målsman vid utvecklingssamtal eller andra möten. SFS 2005:179 
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politiskt håll stärka den bedömningspraktik som syftade till måluppfyllelse och därmed skilja 

på processbedömning och resultatbedömning. 

3.3 Mot en ny läroplan, Lgr11 
Införandet av en ny läroplan 2011 kan ses som en följd av de förändringar som nämnts 

tidigare (Alexandersson 1999, Hartman 2005). Svängningar i världsekonomin under 1990-

talet med marknadsekonomiska krafter som förändrade synen på styrsystem i offentlig verk-

samhet påverkade även skolans organisation där ett led blev att föra över skolans styrning från 

stat till kommun (Tholin 2006). Man gick ifrån centrala beslut till en ökad valfrihet gällande 

huvudmannaskap för skolan, individens möjlighet till val av skola och formen för att bedöma 

det som skedde i skolan.  

Regering och riksdag hade tidigare beslutat om detaljanvisningar i läroplaner, fastställde 

istället nationella övergripande mål och riktlinjer för skolan men hur dessa skulle utföras 

fördes över till kommunerna, ner till lokal politisk nivå, för varje enskild skola och pedagog 

att besluta om (Tholin 2006).  

Resultaten av dessa förändringar i styrdokument och bedömningsprocesser har efter hand 

visat att den likvärdighet man efterstävat inte uppnåtts (Riksrevisionen 2004,  Skolverkets PM  

Dnr. 2012:387). Kritiken mot betygssystemet har varit massiv och att skolan inte längre kan 

anses likvärdig har upprört många. Det omfattande reformarbetet inom utbildningssystemet de 

senaste åren, där den nya läroplanen Lgr11 och det nya betygssystemet ingår, är led i en 

förändringsprocess för att nå en rättvis och likvärdig skola i Sverige.  

4 Metod och material 
I detta avsnitt presenterar jag metod och material för min studie samt studiens genomförande 

och forskningsetiska principer.  

4.1 Metodologiska utgångspunkter 

Jag har valt en fenomenologisk ansats eftersom jag med min uppsats vill kartlägga lärares 

uppfattningar vid ett läroplansbyte samt deras syn på hur deras bedömningspraktik eventuellt 

påverkas av en ny kursplan.  

Fenomenologin har sitt ursprung i de tyska 1900-talsfilosoferna Husserl och Heidegger. 

Den ”ägnar sig först och främst åt mänsklig erfarenhet” (Denscombe 2011:111). I under-

sökningar söker man beskriva hur man uppfattar ett fenomen. Fenomenologin syftar till att se 

hur ”människor tolkar händelser och bokstavligen förstår sina personliga erfarenheter” (Ibid. 

s.113) Genom att intervjua människor om hur de uppfattar sin omvärld kan man efter 
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transkription av materialet se likheter och skillnader och sortera tills man kan se mönster. 

Dessa mönster kan utgöra ett underlag för kategorier som kan organiseras i förhållande till 

varandra (Patel & Davidsson 2003).  

För att få en ökad validitet och en tydligare bild har jag använt mig av en metodtriangule-

ring (Denscombe 2011). Jag har genomfört en strukturerad enkätundersökning som kvanti-

tativ metod. Enkäten utdelades till alla pedagogerna på de undersökta skolorna. Några av 

frågorna har varit samma som vid intervjuerna jag gjort, men svaren har getts som Multiple 

Choice, det vill säga fasta svar, vilket ger en kombination av kvalitativ och kvantitativ under-

sökning (Bilaga 1). Jag har också utfört öppna, kvalitativa intervjuer där informanterna, som 

är svensklärare från båda skolorna, har fått frågorna i förväg (Bilaga 2). Dessutom har jag 

gjort en observation i ett av ämneslagen som undervisar i svenska, i samband med rättningen 

av de nationella proven som genomfördes en heldag under de veckor undersökningen gjordes.  

4.2 Material, genomförande och transkriptionsprinciper 
Studien har genomförts i en mellanstor svensk stad i södra Sverige. I staden finns två hög-

stadieskolor med cirka 250 respektive 300 elever i årskurserna 7 till 9. Skolorna benämns i 

uppsatsen som skola A och B. Skola A var en så kallad referensskola i det inledande arbetet 

av utformningen av Lgr11. Såväl enkätundersökningen, intervjuerna och observationen är 

gjorda efter att lärarna för första gången satt betyg i årskurs 8 utifrån den nya läroplanen 

Lgr11 men samtidigt satt betyg på eleverna i årskurs 9 efter den tidigare läroplanen Lpo94. 

Lärarna har följaktligen vid undersökningens genomförande tillämpat de nya kunskapskraven 

i sin bedömningspraktik under en termin. Enkätundersökningen erbjöds alla lärarna på de två 

skolorna, totalt 58 pedagoger. På skola A var svarsfrekvensen 24 av 24, det vill säga 100 %. 

På skola B svarade 8 av 34 vilket motsvarar 24 %.  

Djupintervjuerna gjordes med de lärare som undervisar i ämnet svenska, fyra på skola A 

och med en av de fem på skola B. Intervjuerna varade mellan 30–90 minuter.  Vid observa-

tionen, som utfördes när svensklärarna på skola A samrättade de nationella proven, deltog 

även en lärare som undervisar i svenska som andraspråk. I båda ämneslagen finns en nyckel-

person som deltagit i de centrala träffar som Skolverket anordnat och lokala träffar organise-

rade av kommunen för implementeringen av den nya läroplanen.  

De två högstadieskolorna har tidigare haft olika profiler och har på så vis, under flera år, 

varit konkurrenter i skolvalet för elever inför år 7. I samband med införandet av Lgr11 har 

kommunens planer på att bygga en ny, gemensam högstadieskola som skall ersätta de 

nuvarande två realiserats, vilket föranlett ett samarbete mellan skolorna i implementerings-
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processen. I resultatdelen skiljer jag inte de två skolorna åt eftersom det inte är uppsatsens 

syfte. Enkätresultaten redovisas tillsammans liksom intervjusvaren men där har informanter-

nas röster getts namn med en begynnelsebokstav från respektive skola. 

Intervjuerna och en sammanfattning av observationsdagen spelades in och har transkribe-

rats. Delar av informanternas ”röster” återfinns i resultatet. Jag har här valt en ortografisk åter-

givning i texten och satt ut skiljetecken i stället för paustecken eftersom det är mer läsvänligt i 

detta sammanhang. Informanternas röster skall ses som ett komplement och syftet här är att 

det är viktigare vad de säger än hur de säger det. Enkätsvaren redovisas i fem tabeller.  

4.3 Etiska hänsynstaganden 
Vid insamling av empiri till min uppsats har jag följt Vetenskapsrådets etiska principer. 

Svensklärarna har varit väl informerade om syftet med intervjuerna och garanterats 

konfidentialitet vid intervjutillfällena och observationen. Även vid enkätundersökningen har 

information om syftet med frågorna givits och alla har garanterats anonymitet vilket medför 

att det i enkätundersökningen inte går att se eventuella skillnader mellan skolämnena i genom-

förandeprocessen och uppfattningar.  

4.4 Metod- och materialkritik 

Här kommer jag att resonera runt olika val jag gjort och vilka konsekvenser de haft i min 

undersökning. 

Den fenomenologiska ansatsen återger informanternas upplevelser och i undersökningen är 

intervjuerna genomförda på två olika högstadieskolor i en och samma kommun. Om man gjort 

undersökningen på skolor i olika kommuner hade utfallet kunnat bli ett annat då implemente-

ringen till stor del gjorts till kommunernas ansvar. Mycket information har dock kommit 

kommunerna till del ifrån Skolverket genom centrala träffar och via Skolverkets hemsida där 

olika underlag för stöd i informationsprocessen publicerats. Det har således varit ”lika för 

alla”. Däremot kan valet av hur man presenterat informationen i kommunerna liksom var och 

vilken av naturliga skäl ha varit olika något som givetvis kan påverka resultatet. 

Att genomföra intervjuerna i grupp kan betyda att allas åsikter inte kommit fram. 

Grupperna har emellertid inte varit särskilt stora utan bestått av fyra respektive fem 

informanter så alla har kunnat komma till tals. Genom att samtala i grupp kan en viss åsikts-

påverkan förekomma och vissa kanske talar mer än andra. Det kan även innebära att delta-

garna påminner varandra om upplevelser och reflekterar över skeenden tillsammans vilket kan 

fördjupa analysen av den process jag vill beskriva. 
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Med enkätundersökningen vill jag nå en fullständigare bild och se om övriga pedagoger på 

skolorna delar den tolkning som svensklärarna som ämneslag gör. Jag valde att utelämna 

frågan om ämnestillhörighet för att på så vis ge informanterna ökad anonymitet eftersom vissa 

lärare ensamma undervisar i sitt ämne, till exempel i de estetiska ämnena, musik, bild, hem-

kunskap och slöjd. Även om lärarna samarbetar som ämneslag kunde det ha blivit mer 

utelämnande att tala om ämnestillhörighet. Vissa ämneslag hade också kunnat ”sticka ut” och 

det var inte något jag ville lyfta fram i min undersökning eftersom den syftar till att belysa 

svensklärarnas uppfattning men enkätresultaten kan visa en variation.  

De tio enkätfrågorna är till viss del samma som de frågor svensklärarna fick inför djup-

intervjuerna för att visa en bredare uppfattning. En punkt jag inte hade med var om det 

centrala innehållet som i intervjuerna visade sig vara ett område svensklärarna hade många 

tankar om. Den frågan saknar alltså det breda perspektivet och redovisas endast utifrån 

svensklärarnas uppfattningar. Svarsfrekvensen på enkätundersökningen var väldigt olika från 

skolorna vilket gör att jämförelsen dem emellan inte kan anses reliabel. På skola A genom-

fördes undersökningen under en vanlig skoldag och där lämnade 100 % in sina enkäter. På 

skola B genomfördes undersökningen vid en APT (arbetsplatsträff) av rektorn på skolan och 

svarsfrekvensen var 24 %, vilket medför att endast en fjärdedel av lärarna representeras. Då 

enkätundersökningens syfte var att ge studien ett ytterligare perspektiv har jag valt att 

redovisa svaren på den från skolorna tillsammans. Däremot har jag låtit skoltillhörighet synas 

då svensklärarna citeras. 

Observationstillfället genomfördes under en heldag, då svensklärarna på skola A 

samrättade uppsatserna som skrivits som en del av de nationella proven i år 9. En inspelning 

gjordes med fokus på frågan hur lärarna trodde att de hade bedömt uppsatserna om de använt 

de nya kunskapskraven. Den frågan hade dock lärarna ställt sig under hela dagen så 

inspelningen återger en sammanställd reflektion vid dagens slut. Skolverkets nya 

bedömningsstöd hade inte kommit ut vid tillfället då observationen gjordes. 

5 Resultat 
I detta kapitel redovisar jag svaren från enkäten (Bilaga 1) och intervjuerna (Bilaga 2) utifrån 

frågornas gruppering med tre övergripande frågor med följdfrågor om implementerings-

processen, undervisnings- och bedömningspraktiken. Enkäten redovisas således i en uppdelad 

form med svar på de frågor som matchar de svar som kom fram vid intervjuerna på 

motsvarande frågor. 
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5.1 Övergripande uppfattningar om implementeringsprocessen 
Enkäten omfattade tio frågor och gav även utrymme för egna kommentarer. Endast två lärare, 

båda arbetar på skola A, skrev något extra. Lärarkommentarerna ges i den löpande texten och 

båda har namn med begynnelsebokstaven L till skillnad från svensklärarna som i sina 

intervjusvar har getts namn som börjar på A respektive B. Enkätsvaren redovisas i tabellerna 

nedan med svaren i procentsatser bredvid. 

5.2 Implementeringsprocessen, tid 
De intervjuade svensklärarna uppfattar implementeringen av Lgr11 samstämmigt som bra. På 

skola A tycker man att det varit väldigt positivt att ha blivit utsedd till så kallad referensskola 

och kunnat delta i framtagandet av läroplanen genom detta remissförfarande har lärarna känt 

sig delaktiga och också lärt känna innehållet i den nya läroplanen. En lärare har lämnat en 

kommentar om detta på enkätundersökningen och skrivit:  

1. Tack vare att vi var med som referensskola har vi haft gott om tid att reflektera, diskutera etc. Tid 

känns som en viktig del. Allt måste testas, gås igenom, ändras etc. (Lena) 

 
De tillfällen då man lokalt har arbetat med den nya läroplanen och kursplanerna har under ett 

års tid i princip inbegripet alla så kallade K-dagar (kompetensutvecklingsdagar). Dessutom 

har respektive skola använt ämnestid i olika omfattning. Även där är pedagogerna sam-

stämmiga i intervjugrupperna att en timma på sena eftermiddagen, mellan 15.30 och 16.30 

sällan kunnat användas effektivt. Man har då mer arbetat med bokbeställningar, ämnes-

planering eller andra praktiska frågor. På K-dagarna har lärarna arbetat i helgrupp med 

pedagoger från båda skolorna samlade för att lyssna på nyckelpersonerna som fört den 

information de fått från Skolverket vidare. Man har även jobbat i ämneslag där skolornas 

lärare ämnesarbetat tillsammans, men också arbetat i ämnesgrupper på respektive skola. 

På skola B, valde rektor att vid terminsstarten 2011 åka iväg med sin personal för att på 

annan plats kunna arbeta intensivt med implementeringen medan man på skola A varit på sin 

skola i befintliga lokaler, och arbetat med läroplan och kursplaner veckan innan eleverna 

började sin hösttermin. Svensklärarna på skola B menar att den möjlighet som gavs dem då 

upplevdes som så positiv och betydde mycket för deras vidare arbete med Lgr11. Båda 

ämneslagen i svenska tycker att det känns som att det relativt mycket tid som avsatts. 

Även enkätsvaren visar att en majoritet av lärarna på skolorna upplevt att processen runt 

införandet av en ny läroplan 2011 varit relativt bra men uppfattningen om tiden som avsatts 

skiljer sig åt. 
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Tabell 1: Enkätresultat, implementering 

 

❶   Hur har Du upplevt implementeringsprocessen av 

Lgr 11? 

⃝   Bra 

⃝   Ganska bra 

⃝   Mindre bra 

⃝   Inte så bra 

 9 % 

 66 % 

 19 % 

   6 % 

❷   Har tid avsatts så att Du personligen har kunnat 

sätta Dig in i de nya styrdokumenten? 

⃝   Gott om tid 

⃝   Ganska bra med tid 

⃝   Inte så bra med tid 

⃝   Otillräckligt med tid 

   0 % 

 47 % 

 47 % 

   6 % 

❸   Har ämneslaget givits tillräckligt med tid för att 

sätta sig in i de nya styrdokumenten? 

⃝   Gott om tid 

⃝   Ganska bra med tid 

⃝   Inte så bra med tid 

⃝   Otillräckligt med tid 

 16 % 

 53 % 

 31 % 

   0 % 

 

Nästan 70 % anser i enkäten att ämneslagen fått relativt gott om tid för att sätta sig in i de nya 

styrdokumenten, men på frågan om lärarna personligen fått tillräckligt med tid svarar mer än 

hälften att de inte anser att de fått det. En lärare har valt att lämna personliga synpunkter på 

enkätfrågorna efteråt och kommenterar just tidsaspekten. Läraren ställer även en retorisk 

fråga. 

2. Dåligt och sent med information och utbildningsmateriel. Vidare att det varit mycket ”det-löser-

sig-sedan-mentalitet” från Skolverkets sida. Varför inte senarelagt processen en termin så att 

Skolverket varit bättre förberett? (Lars)  

 
Från skola B kommer en liknande synpunkt vid intervjun. Flera av svensklärarna sitter i 

samma arbetsrum vilket ger möjligheter till ämnesdiskussioner på ett annat sätt än på skola A 

där man sitter arbetslagsvis. Uppfattningen om de snäva tidsramarna delas också. 

3. Allting har kommit alldeles för sent. Jag tycker nog att vi kunde ha väntat ett år extra innan vi 

genomförde alltihop så vi hade kunnat arbeta ihop oss och lagt mer tid på att förstå. Jag fick till 

exempel två nya åttor i höstas som jag knappt hunnit lära känna innan jag skulle sätta betyg på 

dem efter ett system jag fortfarande inte kan. (Bea) 

 

5.2.1 En förändrad dokumentation 

Båda skolornas ämneslag i svenska har arbetat mycket med att utforma nya ämnesdokument. 

Med ämnesdokument menas här de papper som finns tillgängliga för eleverna både i 

pappersform och via webben på den lärplattform som är gemensam i kommunen. På dessa 

dokument ska eleverna kunna se ett arbetsområdes innehåll samt någon form av bedömnings-

matris. Tidigare har skola A haft enhetliga, gemensamma måldokument där varje arbets-

område beskrivits med mål att uppnå, vilka arbetsmoment som ingått och ibland betygs-

kriterier. Den andra skolan, skola B, har använt sig av så kallade LPP: er, lokala planerings-

planer, som fyllt samma syfte. En lärare som är så kallad nyckelperson nämner dock att på en 



 21 

träff som Skolverket anordnat under läsåret, påpekades att de inte vet varifrån formuleringen 

LPP kommer och att Skolverket inte ställer krav på den formen av dokument. 

De nya ämnesdokumenten har skrivits av ämnesgruppen tillsammans. Initialt när båda 

skolorna delades in i ämneslag för att samarbeta hade skola A kommit igång och skapat nya 

dokument vilka lämnades till skola B. Man kom sedan överens om att ämneslagen skulle 

fortsätta arbete var för sig. På båda skolorna har pedagogerna inventerat ämnesområden man 

arbetat med och strävar efter att skapa struktur och tydlighet i sin nya dokumentation. Skola B 

har förändrat sina ämnesdokument ytterligare efter att sex personer från skolan deltagit i en 

centralt anordnad utbildningsdag om bedömning. En av föreläsarna där presenterade en 

utformning som lärarna anammat och ersatt de redan nygjorda dokumenten med. Utförandet 

av ämnesdokumenten påminner dock om varandra. 

Tabell 2: Enkätresultat, styrdokument 

 

❹   Har ämnetslagets diskussioner lett till förändringar 

i de lokala styrdokumenten? 

⃝   I hög grad 

⃝   Delvis 

⃝   Inte så mycket 

⃝   Inte alls 

 34 % 

 47 % 

 13 % 

   6 % 

 

Hela 81 % av lärarna som besvarade enkäten anser att ämneslagens diskussioner lett fram till 

en förändrad dokumentation. 

5.2.2 Ämnesdokument från G till E 
På skola A har man sedan cirka tio år tillbaka haft gemensamma ämnesdokument. De har sett 

lite olika ut i de olika ämnena men har utformats med en tonvikt på innehållet och 

bedömningen i ett avgränsat arbetsområde. Orienteringsämnena So och No har haft betygs-

matriser som fyllts i efter varje arbetsområde medan övningsämnena som exempelvis svenska 

haft dokument som omfattat ett arbetsområdes innehåll och de arbetsuppgifter eleverna 

förväntats göra. Betygskriterierna har dels funnits på separata papper, dels på måldokumenten. 

Man har uteslutande använt sig av de formuleringar som återfinns för ämnet i Kursplaner och 

betygskriterier 2000. (Bilaga 4) Eleverna har getts bedömning på inlämnade uppgifter, oftast 

med en formativ bedömning för vidare utveckling och en summativ bedömning i form av 

angiven betygsnivå.  

På skola B har man inte haft samma enhetlighet runt utformning av måldokument. Olika 

lärare har gjort olika, vissa har samarbetat och skriftligen utarbetat det skolan kallat Lokala 

planeringsplaner, LPP: er, andra har utformat ämnesplaner på annat sätt.  
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Båda skolorna har utformat bedömningsmatriser som bygger på de kunskapskrav som 

återfinns i Lgr11. Svensklärarna på skola A väljer, än så länge att låta bedömningsmatrisen 

finnas i elevernas ämnesmappar alternativt portfolios medan skola B inkluderat förenklade 

bedömningsmatriser i dokumentet tillhörande respektive arbetsområde. Vid utformningen av 

dokumenten och de språkliga formuleringarna har svensklärarna inspirerats av Skolverkets 

material Språket på väg (2011) men anser att de matriser som finns där och som kan sägas ha 

föregått kunskapskraven i Lgr11 är alldeles för omfattande.  

4. Om vi ska börja använda de också med elevmatriser och lärarmatriser så tror jag att det blir ett 

matrisraseri som kan bli alldeles too much för både lärare och elev. (Agnes)  

 
Svensklärarna är på båda skolorna måna om att förankra de dokument man utformat och att få 

både elever och föräldrar att förstå dem.  

5. Jag tror att vi ska förankra de här först och få våra elever att förstå dem och likaså föräldrarna. Vi 

måste få dem att begripa de här nya kunskapskraven. (Agnes) 

 

5.3 En förändrad undervisningspraktik 
Vid arbetet med att utforma ämnesområdesdokument gick lärarna på skola A noga igenom 

både det centrala innehållet och de nya kunskapskraven. Man arbetade först alla tillsammans 

och tog ett avsnitt ur Lgr11 i taget. Utifrån indelningen för det centrala innehållet för årskurs 

7–9 lästes varje deltext parallellt med kunskapskraven för varje förmåga och så utformades 

dokument där texten från kunskapskraven användes i stort sett ordagrant med små för-

ändringar. Dokumenten gjordes som bedömningsmallar för förmågorna: läsa, skriva, tala, 

samtala. Vid andra tillfällen då tid för detta arbete gavs jobbade pedagogerna med det centrala 

innehållet kontra de arbetsområdesdokument skrivna utifrån Lpo94 som finns sedan tidigare 

på skolan och omarbetade dessa med texter och kunskapskrav utifrån Lgr11.  

Tydliga skillnader, enligt svensklärarna i undersökningen, är exempelvis att det numera 

inte någonstans explicit står att eleverna skall reflektera, ett ord som återfinns i såväl inled-

ningstext som i målkriterierna i Lpo94. Ordet reflektera nämns 10 gånger i avsnittet som 

omfattar svenskämnet (s.96-101) medan termen inte återfinns någonstans i Lgr11. Däremot 

står det i syftestexten att: ”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt 

berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin 

förståelse för omvärlden.”(s.222) Samt att: ”genom undervisningen i ämnet svenska ska 

eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

 läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 
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       anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. 

 

Ovanstående formuleringar tolkar lärarna som något som motsvarar reflektion i betydelsen 

tänka över, sätta i samband, medvetandegöra. 

På skola A har man sedan länge arbetat mycket med skönlitteratur och försökt få eleverna 

att reflektera över texternas innehåll och på så sätt mycket målmedvetet lagt stort fokus på 

reflektion. Nu upplever lärarna att de behöver se över de arbetsdokument som hör till de olika 

böckerna för att bättre svara mot de nya kunskapskraven. Vissa frågeställningar kan komma 

att ändras, på vilket sätt är något de kommer att ta ställning till efter hand. 

Ett annat område där dokumenten och framför allt redovisningsformerna reviderats är de 

avsnitt då man behandlar litteraturhistoria. Vid arbetet med dessa områden som skolan samlat 

under namnen Upplysningstiden, Klassiker och Arbetarförfattare har man haft summativa 

prov med innehållsfrågor, något som svensklärarna bedömer inte överensstämmer med de nya 

kunskapskraven. Här har proven gjorts om och utformats mer formativa med öppna och 

redovisande frågeställningar. Den största förändringen upplever svensklärarna dock rör 

skrivmomentet där kraven blivit mer explicita och formuleringarna kan härröras till 

genrepedagogiken. I det centrala innehållet står att eleverna skall kunna ”strategier för att 

skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag” 

och för arbetet med ”Berättande texter och sakprosatexter” preciserar med formuleringen 

nedan: 

 Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel 

tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, 

innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.(s.243) 

 
Både skola A och B har köpt in ett nytt läromedel för att få ett tydligt stöd i arbetet med texter 

och man har gått igenom alla områden för att se var man kan föra in textarbete som moment 

på ett naturligt sätt. Svensklärarna menar här att kraven på de nationella proven löper väl i 

linje med de tydligare textkraven i Lgr11. De har tidigare använt äldre tillåtna nationella prov 

och tränat uppsatsskrivning men ser nu att en förändring krävs i undervisningspraktiken. 

På skola B har pedagogerna diskuterat de arbetsområden som finns med i det centrala 

innehållet men inte i kunskapskraven.  

6. Det är ju lite svårt i och med att vissa saker som finns med i det centrala innehållet inte finns med i 

kunskapskraven. Det står ju till exempel tydligt i det centrala innehållet att man ska kunna 

satsdelar men det finns inte med i kunskapskraven, hur väl ska man kunna dem då? Hur ska man 

då motivera att man ska ha ett prov på det? Kanske kan man koppla ihop det med kravet på 

språkliga normer? (Bea) 
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Tabell 3: Enkätresultat, förändrad undervisning 

 

❺   Har den nya läroplanen förändrat Ditt sätt i 

undervisningen i år 7 och år 8? 

⃝   I hög grad 

⃝   Delvis 

⃝   Inte så mycket 

⃝   Inte alls 

   9 % 

 63 % 

 28 % 

   0 % 

 

I enkäten svarar 72 % av lärarna att den nya läroplanen har påverkat deras undervisning i 

årskurs 7 och 8 i relativt stor omfattning vilket är i samstämmighet med svensklärarnas 

uppfattning. 

5.4 En förändrad bedömningspraktik 

Inför höstterminen hade lärarna i svenska på skola A beslutat att alla ämnesdokument skulle 

vara klara vid skolstarten för att kunna delas ut till eleverna vid deras första lektioner i 

svenska. Rutinen har tidigare varit att man inleder ett nytt arbetsområde med att tillsammans 

med eleverna gå igenom måldokument och diskutera innehåll och bedömning. I årskurs 7 och 

8 gjordes detta med de nya dokumenten men lärarna märkte att eleverna uppfattade 

bedömningsmatriserna som relativt svåra att förstå. Å andra sidan har lärarna samma 

erfarenhet av förståelsen av målkriterierna enligt Lpo94. Innan eleverna har fått sina första 

omdömen skrivna utifrån betygskriterier och sina första betyg har många elever svårigheter 

med att applicera kriterierna på de egna arbetena.  

Svensklärarna på skola B har utarbetat nya ämnesdokument efter hand och är ännu inte 

klara med alla arbetsområden. Lärarlaget delar uppfattningen att det har varit svårt att 

förmedla tydliga skillnader i hur elevarbeten skall bedömas och man tänker försöka ta fram ett 

gemensamt bedömningsunderlag med elevexempel i de olika arbetsområdena där de enats om 

vad som kan ansens vara exempel på en E–text respektive en C–text och en A–text.  

7. Om man gör väldigt tydliga LPP: er så hjälper det ju till i bedömningsprocessen för att eleven på 

förhand fått veta vad som kommer att bedömas. Hon, kvinnan som föreläste på Skolverkets kurs i 

bedömning, sa något väldigt klokt ”Om man har många förtankar så leder det till färre 

eftertankar.” Om man verkligen vet innan att det är det här vi ska jobba med och det här som ska 

bedömas så blir det nog lättare. (Bea) 

 
Åsikten om att man behöver inrätta en ”textbank” delas av lärarna på skola A. På enkät-

frågorna om bedömningspraktiken diskuterats framgår det av svaren att man uppenbart gjort 

så i olika konstellationer.  Ingen svarar att frågan inte alls berörts.   

Tabell 4: Enkätresultat, bedömning 

 

❻   Har bedömningsarbetet diskuterats i ämneslaget? ⃝   I hög grad 

⃝   Delvis 

⃝   Inte så mycket 

⃝   Inte alls 

 34 % 

 47 % 

 19 % 

   0 % 
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❼   Har bedömningsarbetet diskuterats i arbetslaget, 

d.v.s. ämnesövergripande? 

⃝   I hög grad 

⃝   Delvis 

⃝   Inte så mycket 

⃝   Inte alls 

  6 % 

 38 % 

 56 % 

   0 % 

❽   Har tidigare betygsunderlag förändrats? 

 

⃝   I hög grad 

⃝   Delvis 

⃝   Inte så mycket 

⃝   Inte alls 

 31 % 

 63 % 

   6 % 

 0 % 

 

På frågan om tidigare betygsunderlag har förändrats svarar 63 % av lärarna att det delvis 

gjorts och 31 % att så skett i hög grad. 

5.4.1 En rättvis och likvärdig bedömning 
Vid frågan om de nya kunskapskraven kan bidra till en rättvis och likvärdig bedömning är 

svensklärarna på båda skolorna däremot väldigt tveksamma och väntar på det kommentar-

material med allmänna råd för bedömning som Skolverket utlovat. 

8. Ja, om de är tillräckligt tydliga kan man väl diskutera med tanke på att det är så mycket värdeord. 

Det är väl de invändningar som gjorts. Vad är ”god”, ”mycket god” och ”synnerligen god”? Det är 

inte enkelt alltså. (Agnes) 

9. Nej, i dagsläget säkerställer de absolut inte en likvärdig bedömning!  Det beror ju på hur vi tolkar 

dem. Det är ju upp till ämnesgruppen (Adam) 

10. Å tänk då på att vi har ett sådant väl fungerande ämnessamarbete där vi ständigt hjälper varandra 

med sambedömning. Vad händer på en skola där man inte har det? (Anna) 

 
De så kallade värdeorden som återfinns i kunskapskraven för alla ämnen och som är skrivna 

med fet stil i den löpande texten verkar vara det som svensklärarna uppfattar som mest 

problematiskt att förhålla sig till. 

11. Det som är knepigt är att i de gamla målkriterierna fanns det en inbyggd progression mellan de 

olika betygen som var mer tydlig i och med att det även innefattade höjda kravnivåer som både 

eleverna och vi förstod.  Till exempel för G så stod det ”aktivt delta i samtal och diskussioner” 

medan det för VG ställdes krav på att kunna ”argumentera i diskussioner” och för MVG ”kunna 

uttrycka sig säkert och välformulerat och med tydligt sammanhang”. Likaså för läsningen där G 

stod för ”kunna läsa, återge innehållet sammanhängande och reflektera över det”, för VG ”göra 

enkla analyser, jämförelser och finna beröringspunkter mellan olika texter och för MVG ”har 

bredd i sin läsning, gör jämförelser och relaterar till egna tankar och erfarenheter”. Där fanns så 

mycket mer att luta sig mot och på så vis också ett stöd för en större rättvisa vid bedömningen. 

(Anna) 

 
Den här uppfattningen delas av alla lärarna i ämneslaget på skola A och vid intervjutillfället 

med skola B instämmer man även där. Kriterierna enligt Lpo94, som rönt så stor kritik under 

de år de använts, och som såväl Skolverket som Skolinspektionen återkommer till i olika 

rapporter och undersökningar, anser svensklärarna på de två skolorna i studien rymmer större 

tydlighet vid bedömning än vad de tolkar att de nya kunskapskraven gör. Dessutom finns en 

osäkerhet runt frågan om man bör sätta ut betygsliknande bedömning på varje inlämnings-
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uppgift där svensklärarna i sitt färdighetsämne till skillnad mot lärarna i orienteringsämnena 

so och no ofta har olika deluppgifter.  

12. Ja, Skolverket var väldigt tydliga med att de inte tyckte att man skulle sätta ut omdömen på 

enskilda uppgifter utan endast ge en samlad bedömning efter avslutat arbetsområde. Det är klart att 

eleven vill veta! Det räcker inte med flummiga omdömena som egentligen talar om konkret vad 

eleven behöver utveckla. Det har ju föräldrarna kommit med kritik runt formuleringarna sedan 

tidigare också. (Bea) 

 

Tidigare har svensklärarna satt betygsliknande omdömen på i stort sett alla elevarbeten och 

arbetat mer med formativ bedömning än med summativ. Man har kommenterat elevens arbete 

med ett betyg men också med skriftliga kommentarer om såväl innehåll som förslag till 

fortsatt utveckling. Detta är något lärarna önskar fortsätta med men som de inte riktigt vet hur 

de skall förhålla sig till enbart utifrån kunskapskravens formuleringar.  

Svensklärarna har ofta använt uttryck som: ”För högre betyg krävs att Du...” Man har även 

frekvent satt ut plus och minustecken tillsammans med betygsbokstäverna G och VG för att 

indikera om elevens arbete legat i den övre eller undre kanten på betyget. Med de nya betygen 

E–A är lärarna ännu inte helt klar över hur betygen D och B kan användas. På Skolverkets 

nyckelpersonsträffar har sagts att man sätter de betygsstegen vid terminsslut om eleven 

uppfyller alla kunskapskrav på betyget innan samt flertalet av kunskapskraven på betyget 

efter. Vid intervjuerna menar dock lärarna att de tidigt tolkat betygen D och B som en 

möjlighet att ersätta de tidigare använda plus och minustecknen. I den här frågan kanske det 

kommer svar genom de allmänna råden för bedömning som skall komma lärarna till del i 

skriftlig form. De nya kunskapskravens skillnader som skall bedöma förmågor som eleven 

visar, uppfattar lärarna i studien som alldeles för vaga och kan komma att leda till en fortsatt 

osäkerhet om rättvis och likvärdig bedömning.  

Tabell 5: Enkätresultat, kunskapskrav 

 

❾   Hur upplever Du kunskapskraven? ⃝   Mycket tydliga 

⃝   Relativt tydliga 

⃝   Något otydliga 

⃝   Mycket otydliga 

 0 % 

 50 % 

 31 % 

 19 % 

 

På enkätfrågan om hur lärarna upplever kunskapskraven återfinns lika många som uppfattar 

dem som relativt tydliga – tydliga som relativt otydliga – otydliga.  
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5.4.2 Observation vid samrättning av de nationella proven i svenska 
Båda skolorna har en tradition av samrättning i ämnena svenska och engelska av de nationella 

proven. Hur den genomförs skiljer sig åt men ambitionen hos lärarna är att eleverna skall bli 

så rättvist och likvärdigt bedömda som möjligt. 

På skola A rättar varje klasslärare sina elevers läsförståelsehäften och uppsatser. Sedan ges 

lärarna tid för att samrätta. Vid ett tillfälle går de igenom alla svar på läsförståelsedelens 

frågor tillsammans. Man lägger helt enkelt ut alla elevers svarshäften i aulan på uppställda 

bord och så gås en fråga i taget igenom och svarsalternativen utifrån Skolverkets bedömnings-

underlag med svar diskuteras.  

Skola B delar lärarna upp rättningsarbetet så en och samma lärare bedömer alla elevers svar 

på vissa givna frågor. En lärare kan alltså rätta alla elevers häften med frågorna 1–5, en annan 

lärare rättar alla elevers svar på frågorna 6–10 och så vidare. 

Även elevernas uppsatser samrättas på skola A. De undervisande lärarna träffas en heldag 

och läser alla elevers uppsatser tillsammans. De tar ett uppsatsämne i taget, läser anvis-

ningarna som finns i bedömningsstödet och därefter läser man de uppsatser som skrivits. 

Varje lärare skriver det betyg läraren anser att uppsatsen motsvarar på uppsatsens baksida. 

Sedan går man igenom alla uppsatser och om tre av fyra lärare bedömt lika sätts det betyg 

man enats om. I de fall där olika bedömningar gjorts resonerar lärarna om granskningen och 

använder sig av Skolverkets bedömningsstöd som grund.  

Vid den årliga rättningsdagen gjordes en efterföljande intervju om bedömningen och 

resonemangen skulle ha varit annorlunda om de nya kunskapskraven hade använts. Frågan 

blev till viss del hypotetisk då svensklärarna ännu inte vet hur uppsatsämnenas utformning 

kommer att ha te sig och vilka delar av det centrala innehållet som kommer att lyftas fram, då 

det enligt lärarna, är väldigt omfattande. 

Återigen hamnade de i en diskussion om huruvida betygsstegen B och D kommer att kunna 

användas för enskilda arbeten i och med att betygsstegen innefattar alla kunskapskrav och 

enskilda uppgifter i svenskämnet omfattar ett eller ett fåtal till skillnad mot orienterings-

ämnenas inlämningar. Svensklärarna har också uppfattat att mellanbetygen endast kan ges 

som terminsbetyg men osäkerheten bland lärarna är stor. Den av lärarna som senare kommer 

att åka på en kurs i bedömning ”tar med sig frågan dit och hoppas att den blir besvarad eller 

förtydligad. Man väntar också på Skolverkets allmänna råd angående bedömning. 

Diskussionen fortsatte att handla om hur det centrala innehållet kan komma att påverka de 

nationella provuppgifternas utformning. 
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13. Jag har ju läst det här rätt noga nu i samband med att jag rättat åttornas arbeten och det står ju 

mycket tydligare nu med krav på ett varierat språk, textbindning, strukturer, språkliga normer, med 

det är ju stavning och korrekthet och det tittar vi ju egentligen på nu också. Sedan står det också 

tydligare tycker jag med krav på uppbyggnad av dramaturgin som i noveller, att man har olika 

perspektiv. Det känns som att det kommer att vara viktigare att man hittar formen för den texttyp 

man väljer att skriva i de nationella proven då. (Agnes) 

14. Men det har vi ju lite problem med redan nu när det står ”Skriv ett bidrag till en antologi”. Jaha, 

vilken texttyp är det? (Alexia) 

15. Ja, där står det ju också så flytande i anvisningarna att det kan ha inslag av krönika men (Aina) 

 

Lärarna kommer även in på frågan om vilken tyngd de nationella proven kommer att ha 

fortsättningsvis. I dagsläget rapporteras alla grundskolors resultat in till Skolverket som också 

kräver in stickprov genom att lärarna sänder in kopior av enskilda elevers hela prov utifrån 

förutbestämda födelsedatum. Detta har blivit ett sätt för Skolverket att kunna granska lärares 

rättning av proven utifrån de bedömningsanvisningar som givits.  

16. Ja, men sedan kan man ju fråga sig vilken betydelse de nationella proven kommer att ha 

fortsättningsvis i och med att det centrala innehållet blir så mycket mer omfattande så hur ska de 

nationella proven kunna mäta allt? De kommer kanske att få en mindre betydelse för de kan ju 

omöjligt kunna testa av allt. (Adam) 

 

Även kravnivån diskuteras. Svensklärarna är överens om att man upplever att kraven är högre 

ställda i den nya läroplanen och lärarna funderar på hur detta kan ta sig uttryck i de 

kommande nationella proven. 

17. Ja, för det är ju en höjning av kraven. Det är ju en liten åtstramning om man lägger de båda 

läroplanernas krav bredvid varandra så ser man ju det. (Agnes) 

 

Lärarna upplever de fetstilade värdeorden problematiska eftersom de menar att det blir mer 

subjektivt hur man tolkar nyanserna mellan ”god” och ”relativt god” och så vidare. 

18. Det är väl ingen som är nöjd med värdeorden. Men vi har ju inte sett bedömningsunderlaget men 

man undrar ju om det kan bli så mycket tydligare. (Anna) 

19. Jag skulle vilja ha det där bedömningsstödet för där skulle det ju finnas exempeltexter. Det måste 

ju komma snart så man kan komma vidare med den där banken vi själva pratat om med elevtexter 

som vi tycker kan visa de olika betygsstegen. (Agnes) 

 

Vidare samtalas om hur det är att förändra en bedömningspraktik och lärarna tycker sam-

stämmigt att de arbetat målmedvetet och positivt med den nya läroplanen men ser också hur 

präglade de är av den tidigare. I och med att svensklärarna bedömer efter båda parallellt kan 

de se hur bedömningen av elevernas arbeten kan färgas. 

20. Man tänker ju lite i gamla termer ändå, det gör man ju och hur ska man göra om man inte får 

stödet förrän vid de nationella proven nästa vår? Tänk om man då legat för högt i sin bedömning. 

(Alexia) 

21. Jag har uttryckt mig med formuleringar som C-nivå och nedre eller övre delen för att kunna ha en 

handlingsfrihet när vi får mer stöd i bedömningsarbetet. Jag har också skrivit ”Här finns inslag av 

A” men med åttorna tänker jag också att vi inte kan ställa orimliga krav på fjortonåringarna för 

kunskapskraven beskriver ju kraven för årskurs 9. (Agnes) 
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Då dagen präglas av svensklärarnas ambition att genom samrättning eftersträva en rättvis och 

likvärdig bedömning, som de genom tillvägagångssättet upplever att de kommer nära, 

reflekterar alla runt den otydlighet de tycker ligger i de nya kunskapskravens värdeord. De ser 

alla fram emot att få ta del av Skolverkets kommande allmänna bedömningsråd men befarar 

att problematiken runt en rättvis och likvärdig bedömning kommer att kvarstå och kanske till 

och med förstärkas. 

5.4.3 Kunskapskraven i förhållande till elever i behov av extra stöd 

En fråga vid intervjutillfällena var om de nya kunskapskraven på något sätt förändrar eller 

påverkar behovet av extra stöd, för vissa elever. Det lärarna tidigt noterade var de förändrade 

kraven på läskunnighet samt kraven på att kunna skriva olika texttyper. Man uppfattar dem 

samstämmigt som betydligt högre än de krav som står i Lpo94. En tydlig skillnad är att det i 

den nya läroplanen finns krav redan för årskurs tre medan i den tidigare läroplanen först fanns 

för år 5.  

Även det centrala innehållet upplever lärarna som mer omfattande för det tidigare åldrarna 

än vad som formulerats förut. De grundar sina uppfattningar på de erfarenheter de har av 

elevers kunskaper då de kommit till år 7 de senaste åren. Lärarna menar att eleverna haft allt 

större svårigheter att klara av att läsa längre texter, att reflektera över innehåll och att skriva 

olika texttyper som exempelvis en argumenterande text.  

För såväl textarbete som för läsning används formuleringen strategier återkommande, 

liksom strukturer, uppbyggnad och språkliga drag, som ett sätt för att kunna nå färdigheterna. 

Att det nu införs tydligare krav där formuleringar och metoder hämtats från beprövad 

erfarenhet tycker lärarna är mycket bra men de oroar sig för hur övergången kommer att bli 

eftersom förändringen måste börja på alla skolans stadier samtidigt. 

För de elever som nu och tidigare varit i behov av extra stöd har man på skola A försökt att 

anpassa materiel efter eleven men ändå utgått från målkriterierna. Lärarna menar att det 

troligtvis blir svårare att anpassa materiel enligt de nya kunskapskraven eftersom kriterierna 

tydligare angett till vilken grad en förmåga skall uppfyllas. 

22. Det får en att tänka på de tre, fyra elever man har som inte når ett E, att de behöver mer hjälp för 

att det skall gå, för de eleverna har ju inte det drivet själva. Och på vissa skolor kanske man inte 

har det stödet med ett fungerande schema som gör att vissa elever kan komma vidare. (Alexia) 

23. Men det är ju de nationella kunskapskraven du ska uppnå. Det är ju ingenting du kan förbise, det 

kvittar hur mycket du anpassar under tre år och tar bort eller så men du har ju ändå de nationella 

kraven kvar som de ska uppnå. Även om man anpassar materialet men så var det ju enligt de 

gamla med. (Adam) 
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Svensklärarna är samstämmiga i sin uppfattning att högre ställda krav på elevers läs- och 

skrivförmåga är nödvändigt och viktigt, men de oroas över hur lång tid det kan ta innan man 

uppnår detta. D diskuterar också hur bedömningen av förmågorna kommer att ske i praktiken 

då den skall genomföras av lärare som saknar bedömningserfarenhet.  

Vid studiens genomförande har flera elever börjat år 7 med omdöme att de klarat kraven 

vid de nationella proven i de så kallade kärnämnena svenska, matematik och engelska som 

genomförs i år 5, men lärarna på både skola A och B har erfarit att flera elever ändå inte klarat 

undervisningsnivån på högstadiet. 

6 Sammanfattande diskussion 
I min studie har jag velat belysa hur svensklärare på högstadiet uppfattar ett läroplansbyte, 

införandet av ett nytt betygssystem, att arbeta med två läroplanssystem parallellt, hur de båda 

skiljer sig åt samt att hur dessa förändringar har inverkat på lärarnas undervisning och 

bedömning. Jag återkopplar nedan till mina forskningsfrågor. 

6.1 Hur har lärarna i studien uppfattat implementeringsprocessen? 

Resultaten visar att i den kommun där undersökningen genomförts har skolledning 

tillsammans med pedagoger valt att lägga ner mycket tid och arbete för att få den nya läro-

planen att tränga igenom och fungera. Tiden har använts så att pedagogerna i olika 

konstellationer getts förutsättningar för att sätta sig in i de nya styrdokumenten både i ämnes-

lag, arbetslag och individuellt, och för att skapa dokument till undervisnings- och bedöm-

ningspraktiken.  

Pedagogerna i undersökningen är inte eniga i uppfattningen om den tid som har avsatts 

verkligen har varit tillräcklig. Svensklärarna i studien är mer homogena i sin uppfattning än 

övriga pedagoger som har lämnat sina svar via enkäten. Detta kan tolkas som att svensk-

lärarna som ämnesgrupp arbetar närmre varandra, för öppnare diskussioner och snabbare 

kommer till konsensus.  

Då det på skola B var en minoritet av pedagogerna som besvarade enkäten kan spretigheten 

i svaren kanske tyda på att det är så kallade ettämneslärare som anser att de inte fått tillräckligt 

med tid eller att de enkätsvaren står för ämneslag som inte i lika stor utsträckning som svensk-

lärarna har ett väl fungerande ämnessamarbete.  
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6.2 Vad skiljer de två läroplanerna åt gällande kursplanerna i 

svenskämnet? 
Trots den tid som har avsatts för att implementera en ny läroplan och ett nytt betygssystem är 

pedagogerna inte säkra på att de nya kunskapskraven kommer att förbättra bedömnings-

situationen för en rättvis och likvärdig skola. Man uppfattar värdeorden som vaga och tror att 

tolkningen kan leda till ojämlik bedömning liksom otydligheten i användningen av de betygs-

steg som inte exemplifieras.  

Det finns en risk att lärare använder det tidigare betygssystemet som stöd i sin användning 

av ett nytt på motsvarande sätt som skedde vid införandet av Lpo94 (Tholin2006). 

Svensklärarna befarar att det kommer att leda till ett mer godtyckligt tolkande av vad värdeord 

som ”god”, ”relativt god” och ”mycket god” egentligen motsvarar i elevprestationer. Det kan 

kanske till och med bli så att betygsstegen används summativt på enstaka prov där varje 

bokstav kommer att representera ett poängspann och inte praktiseras på den text där 

kunskapskraven beskrivs och som bokstavsbetygen skall representera. 

Här gör svensklärarna en jämförelse med målkriterierna som återfinns i Lpo94 där de 

menar att det finns en inbyggd progression i vad som krävs för betygen G, respektive VG och 

MVG. De ger exempel på kraven på att eleven kan delta i samtal på G-nivå men skall kunna 

argumentera för att nå ett VG och så vidare.  

Enkätsvaren ger en svårtolkad bild av hur lärarna på de båda skolorna uppfattar värdeorden 

i de nya kunskapskraven då lika många svar i procent finns som anser att de är tydliga 

respektive otydliga. En förklaring av detta kan vara ämnenas olika karaktär och att kunskaps-

kraven verkligen skiljer sig åt i hur de är applicerbara. En annan tolkning kan vara att flera 

pedagoger inte tillämpat dem eller inte tillsammans med kollegor har problematiserat vad 

kunskapskraven motsvarar då värdeorden återkommer i alla ämnen men i olika samman-

sättningar. 

Svensklärarna i studien är positiva till, som de uppfattar, de högre ställda kraven på 

elevernas läs- och skrivförmåga som synliggörs med kunskapskraven för årskurs 3 och 

årskurs 6 liksom till de tidigare betygen som kommer att ges i årskurs 6 i och med läsåret 

2012/2013.  

Lärarna tänker att det på sikt kommer att påverka Sveriges resultat i internationella 

mätningar där kunskapsnivåerna under en längre tid har sjunkit. Svensklärarna är också 

positiva till, som de uppfattar, den ökade omfattningen i undervisningen i svenska som återges 

i det centrala innehållet och tror att det, tillsammans med högre kunskapskrav, kan förbättra 

situationen för fler elever som idag inte når betyg i år nio. Genom att ställa högre krav på 
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lägre stadier kan förhoppningsvis elever i behov av särskilt stöd uppmärksammas och få hjälp 

tidigare. Förhoppningsvis kan detta på sikt leda till att fler elever kan nå betyg och slippa slås 

ut i ett utbildningssystem som borde innefatta alla. 

När det gäller dokumentationen så har svensklärarna på båda skolorna även här arbetat 

ihärdigt med att sätta sig in i de nya kunskapskraven och det centrala innehållet och utifrån det 

skapat nya dokument som man vill använda i sin undervisningspraktik. Eftersom skolan allt 

mer börjat använda sig av olika matriser så har man följt vissa givna mönster men svensk-

lärarna är överens om att de inte vill hamna i ett överanvändande som de benämner 

”matrishysteri”.  

Här föregår Skolverket med att erbjuda bedömningsstöd i form av matriser både på det sätt 

som kunskapskraven presenteras i den nya läroplanen men också i det stödmaterial, Språket 

på väg (2012) och Nya språket lyfter (2012), som erbjuds i svenskämnet, såväl för de lägre 

stadierna som för högstadiet. Bedömningsstöd som dessa kan ses vara ett led i den formativa 

bedömning för att utveckla elevers lärande som både Lpo94 och Lgr11 syftar till. 

6.3 Har dessa skillnader förändrat svensklärarnas undervisning, 

och om så, på vilka sätt?  

I och med ett grundligt arbete med dokument har svensklärarna på båda skolorna funderat 

över sin undervisningspraktik i förhållande till de nya kunskapskraven och det förtydligade 

stoffurvalet i svenskämnet genom texten i det centrala innehållet. Man ser att vissa föränd-

ringar behöver göras i undervisningspraktiken och upplever att kraven för att nå en lägsta nivå 

har höjts liksom omfattningen av vad som skall hinnas med i undervisningen i svenska i 

årskurs 7–9. Detta gäller särskilt läsfärdighet och textproduktion. Den variation av texttyper 

som återges i det centrala innehållet menar svensklärarna att de inte uppfattar står i Lpo94. 

Resultatet i studien kan ses visa hur en läroplans formuleringar ställer tydliga krav på hur 

undervisningen skall utformas (Forsberg & Lundahl 2006).  

Svensklärarna ger exemplet på omfattningen av texttyper som innefattas i det centrala 

innehållet och menar att de har känt ett behov av ett nytt läromedel som stöd i sin under-

visningspraktik samt att de har omformulerat måldokumenten till eleverna för att förtydliga 

vilka krav som ställs för att nå betyg. Dessutom menar svensklärarna att det centrala inne-

hållets specifikationer har påverkat dem själva till exempel i deras egen textreception. Svensk-

lärarna har blivit mer medvetna om texttyper och söker aktivt efter goda belägg på exempelvis 

argumenterande text, resonerande text och så vidare som kan användas i undervisnings-

situationer.  
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Uppfattningen att den nya läroplanen påverkar undervisningen i viss utsträckning fram-

kommer även i enkätsvaren. Cirka 70 % svarar i enkäten att den nya läroplanen har påverkat 

dras undervisningspraktik och dokumentation. 

6.4 Har bedömningsarbetet påverkats och i så fall hur? 

Bedömningsfrågan engagerar de tillfrågade mycket. I enkäten spretar svaren mer i denna fråga 

än runt de övriga frågorna. Det råder inte lika stor samstämmigt angående i vilken omfattning 

man har diskuterat bedömningsfrågan i ämneslagen eller i arbetslagen. Variationen i hur man 

uppfattar de nya kunskapskraven och om man har behövt förändra tidigare bedömnings-

underlag är också större. Nästan lika många tycker att kunskapskraven är något otydliga som 

de som tycker att de är relativt tydliga. Likaså spretar svaren på frågan om betygsunderlaget 

behövt förändras; där svarar nästan lika många delvis som de som svarar i hög grad. Sam-

stämmigheten är över lag högre bland de intervjuade svensklärarna jämfört med lärarsvaren 

på enkätfrågorna. 

Även här tolkar jag skillnaderna som att svensklärarna i högre grad har en erfarenhet av att 

samarbeta runt bedömningsfrågor men också runt innehåll i undervisningspraktiken. Erfaren-

heterna av sambedömning kommer av att man sedan flera år tillbaka använder sig av den me-

toden vid de nationella proven och har övat sig och även sätter stort värde på varandras erfa-

renheter och de diskussioner runt bedömning som man då har. Eftersom det inte förekommer 

nationella prov i alla ämnen är det en kännedom som alla pedagoger inte har erfarit.  

Vid intervjuerna i studien är betygen och bedömningen den fråga som man diskuterat 

längst och som bekymrar lärarna i hög grad. Man uppfattar de nya kunskapskraven som 

svårtolkade genom sina små nyansskillnader och tänker att en rättvis och likvärdig bedömning 

kan bli svår att uppnå i landet eftersom värdeorden i större utsträckning än målkriterierna 

renderar i tolkningar som inte säkerställer en rättvis och likvärdig bedömning. De tidigare 

målkriterierna menar svensklärarna innehåll en synligare progression i sina formuleringar som 

lärarna kunde få eleverna att förstå. De gick att exemplifiera medan man inte på samma sätt 

kan se hur skillnaderna skall synliggöras mellan texter som visar en god respektive relativt 

god eller mycket god aspekt av något. Här blir det också påtagligt att man saknar det bedöm-

ningsstöd i form av allmänna råd med exempeltexter som Skolverket utlovat, men som liksom 

dokument under hela implementeringsprocessen inte kommit skolorna till del i riktigt den takt 

som utlovats.  

Bedömningsfrågan av texttyper vid de nationella proven har diskuterats ingående av 

svensklärarna som menar att de där fått ett tydligt bedömningsstöd men att kraven på en 
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specifik undervisning i olika texttyper inte varit lika explicit i Lpo94 som den nu är i Lgr11. 

Palmé och Östlund–Stjärnegårdh (2005) som båda arbetat med konstruktionen av de 

nationella proven i svenska menar att ”Förhållandet mellan mål och betygskriterier inte är 

oproblematiskt och att läraren har en grannlaga uppgift att tolka anvisningarna” (2005:17).  

 Tidsaspekten för införandet av de båda läroplaner som uppsatsen behandlar kan uppfattas 

som irrelevant men har och har haft synbara effekter. Tiden till förfogande kan ses påverka 

lärarnas inställning till en förändringsprocess liksom insynen i det som pågår (Apelgren 1996, 

Tholin 2006). Lärarna i studien är övervägande positivt inställda till den tid som getts till dem 

i samarbetsformer som i ämneslag eller arbetslag, men när det gäller dem själva uppfattar mer 

än hälften att tiden inte varit tillräcklig för att sätta sig in i nya styrdokument och annat.  

Reformtakten har varit relativt likartad (se Alexandersson 1999, Harman 2005, Tholin 

2006, Richardson 2010, Liedman 2011), en påtaglig skillnad kan dock sägas vara Skolverkets 

förhållningssätt.  

När Lpo94 infördes uppfattades dokumenten som otydliga till exempel gällande betygs-

målen och kriterierna fanns inte formulerade för alla bestygssteg i de årskurser där man skulle 

sätta betyg (Apelgren 1996, Tholin 2006). Skolorna lämnades utan övergripande stöd varken 

från de nya huvudmännen kommunerna eller från det nyinrättade Skolverket. Lärarna ålades 

att skriva lokala kursplaner och lokala betygskriterier på egen hand och hur det skulle kunna 

garantera en rättvis och likvärdig bedömning i landet kan ses mot den kritik bedömnings-

frågan utsatts för.  

Vid införandet av Lgr11 har förfaringssättet varit betydligt mer transparant och uppdelat i 

faser där lärarna kunnat medverka och påverka den slutliga utformningen av läroplanen. 

Genomförandet har skett över en längre tid även om det gått relativt snabbt och olika sorters 

dokument har funnits tillgängliga på Skolverkets hemsida. Dessutom har Skolverket erbjudit 

gemensamma informationsträffar vid flera tillfällen på olika platser i Sverige för skolansva-

riga och så kallade nyckelpersoner. 

Trots detta hörs många röster som tycker att reformarbetet gått för fort och att Skolverket 

borde ha gett mer tid och mer stöd. Vissa dokument har inte heller levererats i den takt som 

utlovats. Lärarna i studien påtalar tydligt det faktum att ett utlovat bedömningsstöd inte 

kommit vid tidpunkten för då de första betygen sattes. Dock finns en samstämmig uppfattning 

om att man anser att det avsats ganska bra med tid i kommunen för implementeringen.  

Implementeringsprocessen har genom intervjuerna med svensklärarna i studien, visat hur 

de tre message systems (meddelandesystem) Bernstein (1971/1980) använder sig av kan te sig 

i verkligheten.  
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Formal educational knowledge can be considered to be realized through three message systems: curriculum, 

pedagogy and evaluation. Curriculum confines what counts as valid knowledge, pedagogy defines what 

counts as valid transmission of knowledge, and evaluation defined what counts as valid realization of this 

knowledge on the part of the thought. (Bernstein 1971/1980, s.47). 

 
Formuleringarna i det centrala innehållet påbjuder ett förändrat innehåll i undervisningen som 

de intervjuade lärarna realiserar genom att omformulera elevdokument vilka förtydligar 

innehållet i olika arbetsområden på skolorna. Svenskärarna anser också att de behöver för-

ändra sina undervisningsmetoder för att realisera det centrala innehållet och de ser en tydlig 

koppling till kunskapskraven som beskriver de olika betygen i den nya betygsskalan.  

Enligt lärarna i undersökningen konkretiseras inte arbetsmomenten i Lpo94 på det sätt som 

görs i Lgr11. Det centrala innehållet ger explicita exempel på vad som skall genomföras men 

inte hur. I kunskapskraven ges indikation på kvaliteten i hur väl förmågor uppnås av eleverna. 

Begreppet förmågor som används frekvent i Lgr11 är inte helt oproblematiskt att förhålla sig 

till.  

I Lpo94 talar man om de fyra F:en som begrepp; fakta, förståelse, färdighet och förtrogen-

het. De ses som fyra delsspekter på kunskapsbegreppet (Korp 2003). De tidigare bedömnings-

kriterierna i Mål att uppnå innefattade dessa fyra begrepp i olika strecksatser som lärarna i 

studien tycker att de lärt sig ha ett förhållningssätt till och där de anser att det finns en inbyggd 

progression formulerad på ett relativt tydligt sätt. Korp (2003) menar att begreppet ”kognitiv 

förmåga” tidigare varit en fråga mer för psykologer än för pedagoger och att den ”traditionellt 

betraktats som inneboende och konstant” (ibid.s.92). Detta kan ställas i kontrast mot att 

kvaliteten på förmågorna nu är bedömningsgrundande i Lgr11:s betygssystem. 

7 Slutsatser 
Svensklärarna i denna studie anser att implementeringsprocessen av den nya läroplanen Lgr11 

och ett nytt betygssystem fungerat relativt väl och att den tid som getts till förfogande varit 

tillräcklig. Dock föreligger det en diskrepans mellan lärarna i studien då enkätsvaren visar en 

större variation av hur olika lärare uppfattat tidsaspekten. Med tanke på den reformhastighet 

som varit kan det anses förklarligt.  

På båda skolorna i studien har svensklärarna ett nära samarbete vilket kan förklara att de är 

mer positiva till förändringar då det finns ett stöd i ämneslaget som möjligtvis inte finns i alla 

ämneslag och de lärare som är ensamma om att undervisa i ett ämne kan ha haft en betydligt 

svårare situation att hinna med alla krav som ställts. 
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Lärarna är positiva till omfattningen av det centrala innehållet för svenskämnet och, som de 

uppfattar det, de högre krav som ställs där gällande exempelvis textproduktion. De menar att 

det är något som förhoppningsvis på sikt kan leda till förbättrade resultat för eleverna.  

Införandet av en ny läroplan ställer stora krav på pedagoger både i undervisningen och i 

bedömningspraktiken. Ett genomgripande arbete ha genomförts av de dokument som används 

för såväl formativ som summativ bedömning på de skolor där undersökningen gjorts. Svensk-

lärarna i studien hyser farhågor för en överanvändning av bedömningsmatriser och att den 

bedömning som skall ske utifrån de nya kunskapskraven inte kommer att garantera en rättvis 

och likvärdig bedömning. Den erfarenhet de har av bedömning utifrån målkriterierna i Lpo94 

är det där går att exemplifiera och förklara skillnaderna mellan betygsstegen. De känner sig 

säkra i sin bedömningspraktik, något som de hela tiden utvecklar genom att sambedöma olika 

arbeten, inte enbart de nationella proven, men menar att de nya värdeorden i kunskapskraven i 

Lgr11 är alldeles för vaga och tolkningsbara. Detta är något svensklärarna i studien oroar sig 

för och befarar att kan leda till en fortsatt och kanske intensifierad debatt om orättvisa och 

icke likvärdiga betyg.  

8 Förslag till vidare forskning 
Konsekvenser av reformer inom utbildningsväsendet är inte alltid explicita vid själva 

genomförandet utan först efter tid. Då skolan under en lång tidsperiod varit utsatt för så 

omfattande kritik, särskilt gällande rättvisa och likvärdighet, känns all skolforskning ange-

lägen i synnerhet för att följa dessa områden och belysa dem på olika sätt.  

Det nya betygssystemet behöver granskas över tid för att se om det förändrar den otydlig-

het och orättvisa som det tidigare betygssystemet ansetts ha gjort. De nya kunskapskraven 

behöver följas för att se hur lärare och elever tolkar och använder dem i undervisnings- och 

bedömningspraktiken. Det förändrade innehållet i svenskämnet behöver följas för att se om de 

ökade kraven och omfattningen kommer att leda till förändrade resultat, liksom hur det 

påverkar elever att få betyg i årskurs 6 samt att bli bedömda redan i årskurs 3. 

Att byta system och styrdokument tar tid och i skolan finns inte alltid den mängd tid som 

många anser behövs för att fullfölja uppdrag. Genom skolforskning kan kunskaper tillföras 

praktiken som kan stödja både lärare och elever i det omfattande systemskifte som nu pågår. 
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Bilaga 1 
 

Enkät 

❶   Hur har Du upplevt implementeringsprocessen av Lgr 11? ⃝   Bra 

⃝   Ganska bra 

⃝   Mindre bra 

⃝   Inte så bra 

❷   Har tid avsatts så att Du personligen har kunnat sätta Dig in i de nya 

styrdokumenten? 

⃝   Gott om tid 

⃝   Ganska bra med tid 

⃝   Inte så bra med tid 

⃝   Otillräckligt med tid 

❸   Har ämneslaget givits tillräckligt med tid för att sätta sig in i de nya 

styrdokumenten? 

⃝   Gott om tid 

⃝   Ganska bra med tid 

⃝   Inte så bra med tid 

⃝   Otillräckligt med tid 

❹  Har ämnetslagets diskussioner lett till förändringar i de lokala 

styrdokumenten? 

⃝ I hög grad 

⃝   Delvis 

⃝   Inte så mycket 

⃝   Inte alls 

❺   Har den nya läroplanen förändrat Ditt sätt i undervisningen i år 7 och år 

8? 

⃝   I hög grad 

⃝   Delvis 

⃝   Inte så mycket 

⃝   Inte alls 

❻   Har bedömningsarbetet diskuterats i ämneslaget? ⃝   I hög grad 

⃝   Delvis 

⃝   Inte så mycket 

⃝   Inte alls 

❼   Har bedömningsarbetet diskuterats i arbetslaget, d.v.s. 

ämnesövergripande? 

⃝   I hög grad 

⃝   Delvis 

⃝   Inte så mycket 

⃝   Inte alls 

❽   Har tidigare betygsunderlag förändrats? 

 

⃝   I hög grad 

⃝   Delvis 

⃝   Inte så mycket 

⃝   Inte alls 

❾   Hur upplever Du kunskapskraven? ⃝   Mycket tydliga 

⃝   Relativt tydliga 

⃝   Något otydliga 

⃝   Mycket otydliga 

❿   Har elever varit involverade i bedömningsprocessen? (Inte enbart del-

givits betyg utan bidragit med synpunkter på utformning eller annat) 

⃝   I hög grad 

⃝   Delvis 

⃝   Inte så mycket 

⃝   Inte alls 
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Bilaga 2 
 

Frågor till djupintervju med svenskämnesansvariga 

1. Beskriv implementeringsprocessen: 

 När påbörjades den? Berätta om möten, information m.m. 

 Vem/ vilka har ansvarat för att föra ut informationen? 

 Vem/vilka har tagit emot informationen? 

 Hur mycket tid har avsatts? 

 Hur har allt dokumenterats? 

 Vilka olika led i arbetsprocessen har upplevts mest respektive minst viktiga? 

 Elevmedverkan? 

 

2. Beskriv arbetet i svenskämnet 

 Hur ofta har ämnesgrupperna träffats? Tillräckligt/Otillräckligt med tid? 

 Beskriv det arbete som gjorts då. 

 När påbörjades arbetet med kunskapskraven? LPP? 

 Har den nya läroplanen förändrat arbetssättet i klassrummet? På vilket sätt? 

 Har nytt arbetsmateriel införskaffats? 

 Har de nya kunskapskraven påverkat undervisningen? Beskriv hur. 

 Elevernas delaktighet? 

 

3. Beskriv betygs- och bedömningsarbetet under förändringsprocessen. 

 Hur påverkas bedömningsarbetet? Sker sambedömning för likvärdighet? 

 Behöver tidigare betygsunderlag förändras? Om så, på vilket sätt? 

 Hur mycket har eleverna varit involverade i bedömningsprocessen för att förstå 

betygsgränserna? 

  Hur uppfattar ni kunskapskraven? Är de tillräckligt tydliga för att säkerställa en 

rättvis och likvärdig bedömning? 

 Har en bank av elevarbeten upprättats för att synliggöra rättvis bedömning? 

 Förändrar kunskapskraven behovet av extra stöd för vissa elever? 

 Samarbetar man över ämnesgränserna i diskussioner om tolkningen av värdeorden? 
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Bilaga 3 
 

Pedagogisk bedömning 

En förskjutning från… i riktning mot: 

Bedömning används främst för att 

kontrollera vad eleverna lärt sig 

Bedömning används även för att befrämja 

och diagnostisera lärande 

Bedömning och lärande hålls isär Bedömning av och för lärande sker 

fortlöpande 

Läraren bedömer på egen hand elevernas 

kunskaper 

Lärare och elev bedömer tillsammans var 

eleven befinner sig och hur hon kan gå vidare 

Ateoretisk bedömning Bedömning grundad på teori om hur man lär 

sig inom ett bestämt kunskapsområde 

Bedömning av kunskaper och färdigheter Bedömning av förståelse och förmågor som 

kritiskt tänkande, kreativitet, kommunikation 

och problemlösning i realistiska situationer 

Produkter i fokus Processer i fokus 

Tonvikten läggs vid de rätta svaren Tonvikten ligger på fruktbara frågor och 

konsten att lära av erfarenheter 

Normrelaterad bedömning Mål- och kunskapsrelaterad bedömning 

Resultat redovisas i form av en totalpoäng Visar på starka och svaga sidor, 

uppmärksammar framsteg 

Elever arbetar var för sig utan tillgång till 

hjälpmedel 

Elever ger varandra gensvar och kan utnyttja 

olika former av minnesstöd och tankeverktyg 

Huvudsakligen skriftliga prov Dokumentation av olika slag, t.ex. loggar, 

portföljer, gestaltning, utställning, cd-rom 
 

Figur, hämtad från Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Lindström, 

Lars, 2005:12: Pedagogisk bedömning. Lars Lindström & Viveca Lindberg (red.).Stockholm: 

Stockholms universitets förlag. 
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Bilaga 4 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret från Lpo94 

Eleven skall 

– aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett arbete 

muntligt så att innehållet framgår och är begripligt,  

– kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder samt saklitteratur och 

tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet sammanhängande samt kunna reflektera över det, 

– kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och författarskap med 

betydelse för människors sätt att leva och tänka, 

– kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och teater,  

– kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets normer, både vid 

skrivande för hand och med dator,  

– ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras språkbruk. 

Kriterier för betyget Väl godkänt 

 

Eleven arbetar medvetet med sitt språk för att göra det mer uttrycksfullt, korrekt och tydligt både i tal och skrift. 

 

Eleven argumenterar i diskussioner och grupparbeten för den egna åsikten, ställer frågor som hör till ämnet, 

lyssnar på andra och granskar sina egna och andras argument. 

 

Eleven anpassar sitt sätt att läsa efter syftet med läsningen och efter textens art samt anpassar i både tal och skrift 

sin text till mottagare och syfte. 

 

Eleven gör enkla analyser av innehåll och form hos olika slags texter och använder och behärskar bland annat 

ord för olika genrer och berättartekniker samt vanliga grammatiska termer. 

 

Eleven använder skrivandet för att ge uttryck för tankar, åsikter och känslor och som ett redskap för 

kommunikation. 

 

Eleven använder sig av olika källor för att bilda kunskap, granskar och värderar dem samt sammanställer sina 

resultat så att de blir tillgängliga för andra. 

 

Eleven gör jämförelser och finner beröringspunkter mellan olika texter och tolkar och granskar budskap i olika 

medier. 

 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

 

Eleven uttrycker sig säkert, välformulerat och med tydligt sammanhang i tal och skrift. 

 

Eleven har bredd i sin läsning, gör jämförelser och relaterar det lästa till egna tankar och erfarenheter av olika 

slag samt visar ett personligt förhållningssätt till texterna. 

 

Eleven tolkar och värderar med originalitet och precision texter av olika slag. 

 

Eleven är lyhörd för och reflekterar över stilistiska variationer och olika sätt att uttrycka sig i tal och skrift. 
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Bilaga 5 
 
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 från Lgr11 
 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja 

och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters 

innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsför-

ståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra 

enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan 

också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del 

underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har 

tillkommit i.  

 

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande 

anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla 

gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. Eleven kan söka, välja ut 

och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda 

resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller enkla 

beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och 

källhänvisningar. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna 

samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. 

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta 

texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.  

 

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla 

och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. 

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande 

struktur innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra enkla och till viss 

del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande 

språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.  

 

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9  
 

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.  

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9  
 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och 

använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters 

innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läs-

förståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra 

utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap 

som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med 

kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats 

av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.  

 

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt 

väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver 

innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex 

uppbyggnad. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor 

och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet 

och relevans. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat 

ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Genom att kombinera 

olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan 

eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters 

innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl 

fungerande sätt.  
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Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med 

utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. 

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande 

struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra 

utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt 

jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. 

 

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9  
 

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9  
 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och 

effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade 

sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter 

visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och 

omvärldsfrågor, tolka och 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. Eleven kan också föra 

välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl 

underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har 

tillkommit i.  

 

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande 

anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller 

välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad. Eleven 

kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och 

väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna 

innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk 

samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck 

och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och 

levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters 

innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på 

ett väl fungerande sätt.  

 

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med 

välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och 

fördjupar eller breddar dem. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga 

redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och 

sammanhang. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, 

ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och 

skillnader. 

 


