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Författare: Maja Ekberg, Therese Fredriksson 

Titel: Läroplan i förändring 

 

 

Abstract 

År 2011 infördes en ny läroplan för gymnasieskolan; Gy 11. Detta arbete fokuserar på 

att ta reda på vad Gy 11 faktiskt innebär för lärare och deras arbete i skolan idag. Både 

lärarstuderande och verksamma lärare tycks uppleva svårigheter med att till fullo 

implementera Gy 11 i lärandesituationer. I denna studie jämförs Lpf 94 med Gy 11. 

Studiens syfte är att bidra till en ökad förståelse för den nya läroplanen. För att uppnå 

detta mål har en kvalitativ undersökning gjorts i form av  personliga intervjuer med 

gymnasielärare. Respondenterna är lärare i södra Sverige med erfarenhet av både Lpf 

94 och Gy 11. En diskussion förs kring de positiva och negativa följderna av ett 

läroplansskifte. Resultatet pekar på att respondenterna uppfattar att införandet av nya 

läroplanen har varit jäktat, vilket har bidragit till en osäkerhet kring hur undervisning 

och bedömning ska utföras. Majoriteten av de tillfrågade lärarna anser därför att 

införandet av Gy 11 har påverkat deras yrkesroll negativt. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Bedömning, Betygshistoria, Betygsskala, Betygssystem, Gy 11, Lpf 94, 

Läroplan, Läroplanshistoria. 
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1.    Inledning  

När vi påbörjade vår lärarutbildning 2009 var Lpf 94 aktuell läroplan. Bara två år senare 

infördes dock Gy 11 och då var vår kunskap om ämnesplanerna inte längre aktuella. Ingen 

ordentlig utbildning gällande 2011’s läroplan har givits under utbildningen vilket kan försvåra 

vårt framtida arbete. Betygssättning är en myndighetsutövning som påverkar elevers 

framtid. Som blivande lärare krävs det att vi har tillräcklig kunskap om vad och hur vi faktiskt 

betygssätter och bedömer elevers prestationer. Har vi inte sådana kunskaper så lever vi inte 

upp till de skyldigheter vi har gentemot eleverna. 

Under de praktikperioder vi haft på vår lärarutbildning upplever vi att lärare idag inte är 

tillräckligt insatta i Gy 11. Läroplanen är så pass nyligen införd att lärarna inte har fått 

möjlighet att fördjupa sig i hur läroplansskiftet påverkar lärare och elever. Vi vill undersöka 

om lärare tycker att Gy 11 är mer svårtolkad än Lpf 94 och i sådana fall varför.  

1.1. Bakgrund 

Det som står i styrdokumenten, och mer specifikt skollagen, är det som bestämmer hur 

skolan ska fungera och vilka värderingar som eleverna ska ta del av. Dessa föreskrifter är 

därmed av stor vikt inte bara för lärare, utan även för elevernas rättssäkerhet. Det är lärares 

skyldighet att veta vad läroplaner och tillhörande kurs- eller ämnesplaner innebär och även 

informera eleverna om vad dessa betyder, för att ge eleven tillgång till bästa möjliga 

utbildning.  

För att en gemensam syn på skolverksamheten ska vara möjlig finns det flertalet dokument 

som styr gymnasieskolans verksamhet. Skollagen står över övriga dokument och består av 

Riksdagens generella bestämmelser för alla skolformer. Gymnasieförordningen har skapats 

som en konkretisering av dessa bestämmelser. Läroplan för olika skolformer beskriver 

skolans värdegrund och mål. För varje gymnasieprogram finns sedan ett dokument, 

Examensmål: som är styrande för utbildningen och dess utformning.  Slutligen finns 

ämnesplaner, som redogör för vilka kurser som ska ingå i respektive ämne (Skolverket, 

2011a). 
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Det går att hitta mycket skolresultat från Sveriges elever och ofta kommer det ut nya studier 

och undersökningar kring detta varje år, exempelvis från PISA. En del litteratur ger också 

kunskap om skolpersonals personliga åsikter om skolgång, betyg och bedömning.1 Dock är 

undersökningar kring skolan främst med utgångspunkt i Lpo/Lgr 94 eller ännu äldre. De få 

studier som finns om senaste läroplanen och dess centrala innehåll utgår ifrån vad som 

förväntas vara skillnaden skolan och inte vad som faktiskt visat sig vara skillnaden. Vi har inte 

hittat någon studie där läroplaner från 2011 har jämförts med tidigare läroplaner. Enbart 

studier av 1994's läroplan och äldre har återfunnits under våra litteraturundersökningar.  

Vi kommer även att diskutera Jürgen Habermas tankar om livsvärlden, samt hans teorier om 

maktförhållanden och kommunikation i pedagogiska sammanhang. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att få en ökad förståelse för hur verksamma lärare hanterar den nya 

läroplanen i jämförelse med Lpf 94 och hur deras arbete påverkas av Gy 11's införande. 

Genom att ta reda på hur lärares arbete har förändrats efter Gy 11's införande kan vi 

förhoppningsvis förstå varför lärare har svårigheter att implementera Gy11 i sin 

undervisning. Frågorna som ställts under de genomförda intervjuerna ger oss en bild över 

vilka eventuella förändringar lärarna märkt av, samt vad de har för åsikter om 

förändringarna. En ökad förståelse ges därmed, inte bara för lärarnas arbete, utan även för 

den nya läroplanen. Frågeställningen blir som följer:  

”Vilka anser lärare är fördelarna respektive nackdelarna med läro- och kursplaner från 1994 

jämfört med 2011?” 

 

 

 

                                                           
1
 Statistik på skolresultat och åsikter kring betyg och bedöming går att finna på: 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik. 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik
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1.3  Disposition 

Denna studie är uppdelad i 6 avsnitt som inleds med egna tankar om varför ämnet har valts, 

samt varför området bör anses intressant. Första avsnittet innehåller syftet med studien, 

samt en inledande frågeställning. Avsnitt 2 består av en litteraturgenomgång som ger en 

vetenskaplig bakgrund till läroplaner i allmänhet och vetenskapliga teorier som ger nya 

perspektiv på det valda området. Även begreppsdefinitioner inkluderas i detta avsnitt samt 

en kort genomgång av läroplaners och betygens historia. Avsnittet avslutas med införandet 

av Gy 11, sammanfattning och en avgränsad forskningsfråga. 

Avsnitt 3 består av en metoddel där en genomgång görs av studiens genomförande och vilka 

etiska överväganden som gjorts under studien. Avsnitt 4 presenterar studiens resultat. Ingen 

analys eller personliga åsikter har här inkluderats utan enbart sammanfattningar eller 

omskrivningar av de tillfrågades svar har skett där det har ansetts vara nödvändigt. I avsnitt 

5 bearbetas de resultat som framkommit, och försök görs att finna anledningar till varför ett 

visst svar återkommit i flera frågor eller från flera tillfrågade och se samband och skiftningar i 

resultatet. 

Det sista avsnittet delas upp i metoddiskussion samt i en resultatdiskussion som tar sin 

utgångspunkt i den vetenskapliga litteratur som tidigare gåtts igenom, och de resultat som 

framkommit. Avslutningsvis ges en sammanfattning av arbetet och de slutsatser som kunnat 

dras, samt egna tankar om vidare forskning inom området presenteras. Sist följer en 

källförteckning och en bilaga med de frågor som använts. 
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2..Litteraturgenomgång 

Läroplanen är ett av de styrdokument som existerar för att reglera skola, undervisning och 

personal. Den första kompletta läroplanen med kursplaner och ämnesmål kom 1962. Sedan 

dess har läroplanen ändrats flertalet gånger och även kunskapssynen har förändrats från 

1962 till nu. När läroplanen och kunskapssynen ändras, sker även förändringar med 

aktuellt betygssystem.  Betygen som eleven får är en av de saker som kan påverka dennes 

möjlighet när det gäller fortsatt utbildning och framtida jobbutsikter. Trots betygssystemets 

betydelse för skolan, har forskare, politiker, föräldrar och elever upplevt att de olika 

systemen alla, på sitt vis, främjat en bedömning som ej är likvärdig. Två betygsutredningar 

har genomförts, -92, och -97 utan att de upplevs ha gynnat framtagningen av ett likvärdigt 

betygssystem (Selghed, 2007). Istället för att ha slopat betygen vid misslyckanden har 

myndigheter flertalet gånger ändrat sig angående vilket system som skall användas och 

därigenom vilken kunskapssyn som ska leda väg för undervisningen (Nilsson, 1977). 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Betygsskala - En gradering med olika betygssteg, där varje steg är sammankopplat med ett 

visst betyg (Skolverket, 2011a). Dessa betyg relaterar till målen i ämnesplanerna och ämnets 

syfte. Även de centrala innehållen i varje kurs är betygsrelaterade.  

Betygssystem - Vilket system som används för att betygssätta eleverna, exempelvis 

målrelaterade eller normrelaterade (relativa) betygssystem. Visar med andra ord vad 

betygen informerar om. Betygen hör ihop med de rådande mål och kunskapskrav som finns i 

ämnesplanerna (Skolverket, 2011a).  

 

2.2  Betygs- och läroplansaspekter 

De två betygssystem som tidigare använts i skolan är ”normrelaterade läroplaner” samt ”mål 

och kriterierelaterade läroplaner”. 

Det mål- och kriterierelaterade betygssystemet lägger vikt vid informationsvärde och 

betygets syfte är att ge information till berörda om vilken kunskapsnivå eleven ligger på. 

Nivån sätts i relation till mål och kriterier så att elevens prestation kan förstås och jämföras 
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med de kunskapsnivåer och betygskriterium som gäller. Mål- och kriterierelaterade 

läroplaner som använts i skolan är gymnasieskolans Lpf 94 och nu Gy 11, samt Lpo94 och 

Lgr11; grundskolans läroplaner(Skolverket, 2012b).   

Normrelaterade, även kallade grupprelaterade, betyg fokuserar i jämförelse med det mål- 

och kriterierelaterade systemet, på urvalsfunktionen till högre utbildning. Den enskilda 

elevens kunskap rangordnas i relation till, och jämförs med andra elever. Därför kan man 

inte se några måluppfyllelser från elevens sida i detta system, utan enbart hur väl varje 

individ presterat jämfört med de andra eleverna i normgruppen (Wikström, 2007). 

Grundskolans läroplaner Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80 var alla normrelaterade betygssystem. 

Första läroplanen på gymnasienivå var Lgy70, som också var normrelaterad. 

En läroplan kan sägas utgöra samhällets uppfattningar kring fostran och utbildning (Nyström, 

2004). Läroplanen kan tillskrivas tre olika aspekter; ”den uttryckta”, ”den antydda” och ”den 

framväxande". "Den uttryckta” består av de mål och kriterier som finns i dokumenten som 

ges från nationell nivå, exempelvis läroplaner och skollagen. Det är också med hjälp av den 

uttrycka läroplanen som läraren enklast kan bedöma elever och vet vad som ska införlivas i 

undervisningen. ”Den antydda” läroplanen kallas även den dolda läroplanen. Det är de dolda 

budskap och antydningar som ges av skolledningen genom samtliga skoldokument som 

tidigare nämnts (skollag, läroplan) riktade till både skolpersonal, elever och föräldrar. ”Den 

antydda” läroplanen inkluderar även samhällets outtalade förväntningar på skolan och på de 

individer som verkar i den, de normer och åsikter elever och lärare har, exempelvis att inte 

ha mössa på sig i klassrummet eller att lärare inte skall svära inför eleverna. Den sista 

aspekten är ”den framväxande” läroplanen som betecknar de samhälleliga, nationella 

förändringar som sker kring skolan. Förnyade skoldokument och statens bestämmelser 

tillskrivs också den framväxande läroplanen och hur dessa kopplas till utbildning och elevers 

enskilda lärande (Nyström, 2004). Det är alltså den framväxande, uttryckta samt dolda 

läroplanen i samspel som spelar in vid skapandet av en ny läroplan. Den Framväxande 

läroplanen påverkar den uttryckta läroplanen genom sanktioner från samhället. Lärare 

upplever därför ofta att det är samhället som äger läroplanen och inte de professionella 

(Gundem, 1997).   
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Betyg som begrepp har kan ses från tre olika vinklar gällande syfte. Betygsystemet har till 

uppgift att motivera elever, informera elev och förälder om vilken nivå eleven ligger på, samt 

verka som instrument för urval till högre utbildning eller arbete. Dessa tre syften går dock 

inte alltid att till lika delar förena utan skolor får prioritera något syfte framför ett annat. 

Vilket syfte som prioriteras har också betydelse för vilket system som ska användas för att 

bedöma eleverna (Wikström, 2007).  Som tidigare nämnt har syftet med betyg ändrats 

genom åren, och därmed har även betygssystemen ändrats.  Olika betyg, betygsskalor och 

betygssystem informerar om olika saker. Det kan vara svårt att faktiskt urskilja vad 

skillnaderna är mellan olika sorters betygssystem och även vad det är som läraren 

betygssätter:  

 

 Icke-graderade betyg, endast underkänt eller godkänt = eleven har uppnått eller inte 

uppnått en viss standard på sitt kunnande.   

 En kvantitativt graderad betygssättning – Mängden kunskap som eleven tillgodogjort 

sig bedöms.  

 Kvalitativt graderad betygssättning, nivåbestämda betyg – Hur eleverna hanterar en 

och samma kunskapsmängd, mer eller mindre kreativt, aktivt, analyserande o.s.v.   

   Såväl kvantitativt som kvalitativt graderade – Hur eleven är insatt i och kan klara 

uppgifter på olika områden av ett ämne i förhållande till ämnet som sådant.   

 Målrelaterade betyg – Eleven har/inte kompetens för ett visst arbete i ett nationellt 

eller internationellt reglerat yrke eller ett yrke som kräver legitimation av sina 

utövare. Om eleven bemästrar de uppgifter som finns i arbetet.   

 Relativa eller grupprelaterade betyg- Bedömning och gradering för hur väl eleverna 

behärskar ett ämnesområde eller yrkeskunnande i förhållande till andra som deltar i 

samma slags utbildning. Hur väl eleven hävdat sig i förhållande till andra elever i 

motsvarande studiesituation. Kan vara både kvantitativt eller kvalitativt bedömt.   

 Individrelaterad bedömning – En bedömning av elevens sätt att arbete med ämnet 

eller med uppgifterna i kursen, elevens utveckling (Egidius, 1994) . 

 

Med andra ord så bedöms olika typer av förmågor och färdigheter beroende på vilket sorts 

betygssystem som används. Genom att använda olika betygssystem kommer lärare således 

bli påverkade i deras undervisning och hur de utövar sin verksamhet. Exempelvis ett i förväg 
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redovisat kvalitativt kriterium, som förståelse eller praktisering, för ett uppnåendemål kan 

endast anges i ett kunskapsrelaterat betygssystem. Ett i förväg redovisat kriterium för 

uppnåendemål kan bara anges i ett absolut betygssystem.  Alla betygssteg ska användas i en 

klass endast om man har ett grupprelaterat betygssystem med kvantitativa kriterier. 

”betygssnitt” kan endast räknas ut i ett grupprelaterat system. Läraren blir bunden till vissa 

tillvägagångssätt i sin undervisning på grund av det aktuella betygssystemet. (Allard, Mål & 

Sundblad, 1994) 

 

Det finns flera olika åsikter kring betyg och huruvida de gynnar eller missgynnar elever. 

Betygskritiker talar ofta om att elever som konstant får låga betyg också utvecklar en dålig 

självbild och slutar anstränga sig eftersom de ändå tror sig inte kunna prestera (Skolverket, 

2011b). Andra kritiker hävdar att elever lägger för mycket fokus på att nå ett visst betyg, och 

inte på återkoppling i detalj. Deras utveckling hämmas på grund av att de endast fokuserar 

på betyget i sig, istället för på verklig förståelse och återkoppling. (Askling & Danielsson, 

1993)  

 

Flera studier visar dock att betyg inte behöver ha negativa effekter på elever och deras 

lärande. Betygen kan stimulera till lärande om de används på rätt sätt och ger en korrekt bild 

av elevens kunskapsutveckling och visar på hur elevens egna ansträngningar kan leda till 

förbättring av betygen.  Genom kontinuerlig information och feedback från läraren kan 

betyg och bedömning leda till att elever presterar bättre än om de endast får ett slutbetyg. 

(Skolverket 2011b)   

 

 

2.3 Betygssystemet fram till 1994   

Det första förslaget på gemensam grundskola kom 1745 men gick inte igenom. Redan från 

1700-talets slut fanns dock en variant av betygssystem i vissa samhällen. Dessa var däremot 

under lokala principer och en elev kunde bli betygsatt som alltifrån ”flitig men trögminter”, 

”oböjelig till boken”, ”kvicker” och ”någorlunda minnig” till ”gott minne, svagt förstånd”, 

”otjänelig till boken”, ”flitig men ominug” samt ”flitig och kvicker” (Nilsson, 1977). 
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Ett nationellt betygssystem började dock användas först 1820 och det var även först nu 

termen ”testimonium” helt slopades och ordet ”betyg” anammades.  En skala bestående av 

A till D togs i bruk, 1820, som verkade som vitsord för olika kunskaper. Utöver persondata 

innehöll betyget också en bedömning gällande bärgning där D stod för fattig och A för 

förmögen. Bärgningsaspekten togs bort först 1905. 

Ingen mall fanns dock för hur betygen skulle användas. Bedömningen var beroende av vilket 

ämne man hade, vilken lärare som undervisade och satte betyg, samt vilken skola eller 

årskurs man gick i.  Då betygen skulle användes som urvalsinstrument för högre utbildningar 

ökade kraven på ett rättvist system i takt med att efterfrågan på högre utbildning gjorde det 

(Skolverket, 2012b). Denna press på systemet ledde, tillsammans med kritiken, till ett behov 

av förändring av skolan som helhet, inklusive betygssystemet (Lagerberg, 2010).    

År 1962 fick Sverige en enhetlig grundskola som ersatte alla de andra skolformerna 

(Lagerberg, 2010). Läroplanen 1962 var en spegling av samhällets dåvarande värderingar om 

vikten av demokrati, valfriheter och kunskap.  Införandet skulle medföra att alla elever 

kunde bli antagna till högre utbildning, oavsett ekonomisk ställning eller vilken social 

ställning de kom fram, i relation till tidigare. Alla elever skulle dessutom betygsättas från 

samma betygskrav och kursmål, och vad varje elev skulle läsa i kursen fanns utskrivet. 

Betygen skulle avgöra vilka elever från Folkskolan som skulle få tillträde till åtråvärda 

anställningar eller utbildningar, så som Realskolan.  Även om betygsskalan och läroplanen 

har ändrats flertalet gånger så är syftet i grund och botten densamma: det ska användas som 

ett urvalsinstrument till gymnasiet och till högre studier. (Skolverket, 2011)   

 

En reform för gymnasieskolan började också arbetas fram 1962, utifrån samma principer 

som grundskolans. Denna skolform beskrevs nu officiellt som en förlängning av grundskolan 

och skulle ge eleverna fördjupad kunskap i de olika ämnena. Det var dock inte förrän 1970 

denna nya integrerade skolform fick en separat läroplan (Eriksson, 2005). Fortfarande valde 

eleverna hellre yrkesinriktningar än teoretiska, då många var rädda för att misslyckas på de 

teoretiska linjerna. I och med 1970’s läroplan infördes därför en blockutbildningsprincip där 

elever på yrkesutbildningar enbart läste teoretiska ämnen första året, tillsammans med 

elever från teoretiska linjer. Först under utbildningens andra år delades eleverna upp i 

klasser med inriktning mot en specifik yrkesbefattning. Där fick de praktisk kunskap om sitt 
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yrke, samt att de teoretiska ämnen vinklades mot vad de kunde behöva kunna i deras 

framtida karriär (Sandström, 1994). Denna uppläggning av gymnasiala yrkesinriktning har 

återkommit vid Gy 11’s införande.  

Enligt det relativa betygssystem som 1962 sattes i bruk skulle elevernas kunskapsnivå 

bedömas utifrån andra elevers prestationer och inte från elevens egen utveckling eller 

utifrån förutbestämda betygskriterium.  Den mest populära kunskapsformen var prov, då det 

gjorde det enklare att räkna poäng. Inga mål och kriterier utgicks ifrån utan istället en elevs 

enskilda poängsumma vid avslutad uppgift eller kurs. Systemets styrka låg därför i att elever 

kunde rangordnas efter flest antal poäng när antagningar till högre utbildning skedde. 

Arbetsgivare kunde på ett enklare sätt se vilka poäng eleverna uppnått och behövde inte 

tolka de beskrivna kriterier som står i agens läroplaner (Selghed, 2007).   

1962’s läroplan förde också med sig ett regelverk för hur samspelet mellan lärare, elev och 

skola förväntades fungera. Gymnasiet skulle enligt dessa bestämmelser ge eleven en social 

fostran och hade även som uppgift att främja kritiskt tänkande, så eleverna skulle kunna bli 

goda samhällsmedborgare efter avslutad skolgång. Utbildningen var tänkt att leda eleven in 

till antingen högre skolformer eller till en karriär. Det är också först 1962 som lärarna får 

instruktioner om hur kursplaner och betygskriterier skall tolkas och hur de sedan används 

som en utgångspunkt för bedömning. Även hur lektions- och terminsplanering skulle utföras 

blir lärarna informerade om (Eriksson, 2005). De hjälpmedel som lärarna gavs för att 

eleverna skulle betygsättas utifrån en likvärdig grund, bestod av diskussioner mellan lärare, 

klasskonferenser och gemensamma prov, ofta lokalt konstruerade. Extra viktigt vid 

betygssättning kom därför Skolöverstyrelsens standardiserade prov, i exempelvis svenska, 

att bli (Sandström, 1994). 

Betygssystemet utgick från att eleverna rangordnas efter betygspoäng, och de som sökte till 

högre utbildning genomgick då ett likvärdigt urval som skedde genom systematik och teorin 

om normalfördelning. Syftet med det normrelaterade betyget låg alltså i att skilja mellan 

dem som skulle få komma in på en utbildning och på dem som istället fick söka något annat 

eller ta sig ut i arbetslivet. Det normrelaterade betygssystemet var dock skenbart objektiv då 

varje elev alltid jämfördes med andra elever och varje skola med andra skolor. Ju högre 
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årskurser eleven gick i, desto fler ämnen betygssattes, något som gällde även efter Lgr69s 

införande. Uppförande- och ordningsbetyg avskaffades dock år 1969 (Skolverket, 2012b). 

Den femgradiga sifferskala som användes, där ett var lägst och fem var högst, kunde dock 

inte användas hur som helst. Betoning lades vid 1962’s införande på att den Lgr 62’s nya 

betygsskala inte skulle fungera utifrån samma premisser som den äldre bokstavsskalan, och 

att betygsstegen inte var jämförbara. Gamla skolans ”Bc” (Icke fullt godkänt) var inte 

samstämmigt med en 1:a. Hänsyn skulle tas till elevens helhetssituation. Dåliga betyg gav 

inte heller kvarsittning utan skulle diskuteras mellan elev, hem och skola (Sandström, 1994). 

Enbart en viss mängd av varje siffra på betygsskalan var tillåten att delas ut och ledde därför 

till att två elever med samma prestationer kunde få helt olika betyg beroende på hur de 

andra eleverna i klassen presterade (Nilsson, 1977). Betygen sattes utifrån procentsatser om 

hur många procent av alla elever som exempelvis skulle erhålla högsta betyg, en femma 

(vilket var 7 %). 2 Systemet missuppfattades dock av lärare, då procentsatsen var tänkt att 

användas över hela landet i årskurs 9 och inte i varje skola, eller klass, för sig. Detta, i sin tur, 

ledde till att betygssystemet ansågs som orättvist, trots att det egentligen var en 

felanvändning som gav upphov till den största kritiken(Skolverket, 2012b). 

Att införa målrelaterade betyg diskuterades redan vid införandet av Lgr62 men man avstod 

då normrelaterade ansågs som den bästa av två dåliga lösningar. De ansågs dåliga på grund 

av att det fanns svårigheter med att precisera mål som var tillräckligt klara för att kunna 

använda i en lärosituation. De mål man väl föreslog lämnade för mycket tolkningsmöjligheter 

för lärare och elever samt öppnade upp för lärarnas personliga åsikter under bedömning. 

Detta i sin tur befarades leda till ojämn betygsfördelning, en farhåga som skulle visa sig bli 

besannad (Nilsson, 1977).  

I klassrummet, efter Lgr62s införande, fanns en statistisk syn på kunskap där eleverna 

förväntades ha ett stort lager kunskap som de kunde plocka fram vid behov för att svara rätt 

på frågor. Proven utformades för att elevernas minne skulle prövas, inte tankeförmåga. 

Utbildningen kan därför bäst beskrivas som en ”mekanisk överföringsprocess” (Selghed, 

2007). Objekt och fenomen i vår värld avspeglas i skolan för att skapa vetande; en 

                                                           
2
 För resten av procentskalan; Se Skolverkets ”Betygshistorik”; http://www.skolverket.se/kursplaner-och-

betyg/betyg/betygshistorik-1.46885 
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kunskapsuppfattning som ofta beskrivs som ”empirisk” (Ibid). Denna kunskapssyn var 

framträdande i både Lgr62 och Lgr69.  

1962 års grundskolereform innebar inte bara nya betyg utan även att timplanen reglerades. 

Skolgången för elever hade tidigare varit flexibel gällande hur många timmar en elev 

närvarade, men vid Lgr 62’s införande förväntades eleverna närvara vid all undervisning. 

1969 års läroplan fastställde också hur många timmar varje ämne skulle tilldelas i varje 

årskurs, en bestämmelse som skulle efterföljas i varje kommun och skola (Sundberg, 2005). 

Lärare förväntades även, enligt Lgr62, anpassa undervisningen till varje elev samtidigt som 

de ombads använda samma material till varje klass. Detta ledde till att lärarna oftare bortsåg 

från elevers olikheter. Dock påbörjades diskussioner i forskarsammanhang under 70talet om 

att klassrumssituationen skulle innehålla mer dialoger. Trots diskussion var ökad användning 

av klassrumsdialog inte något som inkorporerades i läroplaner förrän på 90talet (Lagerberg, 

2010).   

Under 1970-talet avskaffades betyg i låg- och mellanstadiet och effekterna av detta 

avskaffande har Sjögren (2010) undersökt. Hennes resultat pekar på att just flickor från 

lågutbildade familjer presterar bäst när de får betyg och skaffar sig i genomsnitt en längre 

utbildning. Även söner till lågutbildade ökar sina chanser att gå vidare till gymnasiet när 

betygssättning är aktuellt. Samtidigt gynnades andelen söner till högutbildade mer av en 

skola utan någon betygssättning.  (Sjögren, 2010)  

I och med Lgr80’s införande skulle nu betygen i sjunde klass och tidigare årskurser slopas, 

och åttonde och nionde klass samt gymnasiekurserna fick betyg både på höst- och 

vårtermin. Det betyg som gavs på våren skulle dock räkna in vad som gjort på hösten också. 

Den femgradiga skalan användes fortfarande, med 3 som majoritetsbetyg. Riktlinjer för hur 

många procent av eleverna som skulle få varje betyg avskaffades nu.  Att fler tvåor och fyror 

än ettor och femmor skulle ges i varje klass kvarstod dock. Prov i svenska, matematik och 

engelska infördes som standard över hela Sverige och skulle agera som mätinstrument för 

om en elev uppnått betygsnivå 3 eller ej (Skolverket,2012b).  Vid denna läroplans införande 

förflyttades också ansvaret för utbildningen från stat till enskilda kommuner eller, i vissa fall, 

enskilda skolor. Nu ändrades även tim- och kursplaner till att stadga vad som gällde för varje 
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stadium istället för varje årskurs, något som vidhölls även efter Lpf 94’s införande 

(Sandström, 1994). 

Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80 har det gemensamt att de utgår från ett norm- eller 

grupprelaterade system med alla elever i landet som normgrupp. Med dessa system var 

urvalsaspekten viktigare än själva informationsfunktionen; Faktiska kunskaper och 

odiskutabla bedömningar ansågs viktigare än elevernas förmåga att analysera. Dock anses 

systemet ha bidrag till att skolan från 1962 och fram till 1994, vid Lpf 94s införande, var 

konkurrensskapande. Eleverna fick konkurrera om de högsta betygen eftersom det fanns ett 

begränsat antal höga betyg att dela ut. Denna tävlan i skolan resulterade i sin tur i ett 

lärandeklimat som var långtifrån främjande för alla elever (Wikström, 2004). Kunskapsnivån 

kunde dessutom inte bedömas under en längre period då betygen inte var individ- utan 

gruppbaserade (Ibid).  Betygsskalan kritiserades också för att inte säga något om elevernas 

faktiska kunskaper utan bara om deras prestationer i förhållande till andras. Konsekvenserna 

blev att en elev med ett lågt betyg kunde få ett högre betyg i en klass med elever vars 

prestationer var idel medelmåttiga (Skolverket, 2012b). Viktigt är dock att forskare riktar sin 

betygskritik rätt; då ett normrelaterat system inte anses dåligt som urvalsinstrument utan 

enbart brister i ett pedagogiskt sammanhang (Wikström, 2004).   

 

2.4 Lpf 94's framväxt  

 

Redan under 1900-talets början var just målrelaterade betyg något som både forskare och 

lärare funderade kring. Från USA kommer tankarna om att lärare skulle skriva ner sina 

undervisningsmål. Det var framgångarna inom industrin, som använde sig av tydliga 

beskrivningar av mål och tydliga utvärderingar, som gjorde systemet intressant även för 

utbildningsområdet. Skolan skulle bli lika effektiv som industrin. Det skrevs till och med 

böcker kring ämnet, om programmerad undervisning och om att lärare på olika vis kunde 

dela in sina undervisningsmål. Det var däremot endast de yrkesinriktade, praktiska linjerna 

som längst har behållit det målinriktade tänket, troligtvis på grund av den starka kopplingen 

till arbete. (Andersson, 1999) Det var under 1989 som en expertgrupp skulle utreda en 

övergång från de relativa betygen till de målrelaterade. I expertgruppens slutrapport förslogs 

att de relativa betygen skulle avskaffas. Det var flera olika argument till varför detta skulle 
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ske, exempelvis tävlan, stress och konkurrens kring de relativa betygen men också betygens 

minskade betydelse som urvalsinstrument. Med andra ord ansåg expertgruppen att de 

relativa betygen inte passade i svenska skolan längre (Ibid).   

 

Övergången var däremot inte helt klar, flera förslag togs upp innan den slutliga versionen av 

Lpf 94 var iordningställd. Göran Persson, dåvarande skolministern, tillsatte en grupp kallad 

betygsberedningen vars uppdrag var att ge förslag på betygssystem i grundskolan, 

gymnasieskolan och även den kommunala vuxenutbildningen.  Efter regeringsskiftet blev 

Beatrice Ask skolminister och hon gav flera tilläggsdirektiv till betygsberedningen. Hon ville 

bland annat att beredningsgruppen skulle utgå ifrån att betyg skulle införas tidigare än 

årskurs 8 och även att det skulle finnas flera skalsteg i betygsskalan än tidigare. Något som 

skulle undersökas av gruppen var även hur förutsättningarna såg ut för att införa ordnings- 

och uppförandebetyg. Det slutgiltiga förslaget möttes av både positiva och negativa 

reaktioner. Det faktum att beredningsgruppen ville byta ut de relativa betygen mot 

kunskaps- och målrelaterade betyg var remissinstanserna positiva till. Däremot ansåg de att 

förslaget om att betygsskalan skulle innehålla fler steg och att betyg skulle införas från och 

med årskurs 7 inte var en bra idé (Andersson, 1999).   

 

Den slutliga utformningen av betygsskalan skedde i samband med införandet av de nya 

läroplanerna. Bestämmelserna var då att betyg skall sättas i en tregradig skala: Godkänd, Väl 

Godkänd och Mycket Väl Godkänd. Betyg uteblir helt för de elever som inte når upp till 

kursplanens mål. Utgångspunkten för betygssättningen ska vara kursplanernas egna mål och 

betygskriterier. Specifikt för gymnasieskolan gällde att alla betygskriterier skulle var 

uppnådda för en viss betygsnivå. Dessa bestämmelser kom inte att användas i grundskolan 

förrän 1996 (Andersson, 1999).  I och med Lpf94s införande går skolan från att vara 

detaljstyrd av stat och kommun gällande undervisning, planering och betygssättning till att 

ansvaret nu skall ligga på den enskilda skolan, lärare eller, i bästa fall, ett skolområde. Vad 

som ska behandlas i olika kurser och hur styrdokumenten skall tolkas är alltså enligt Lpf 94 

upp till varje skola. (Eriksson, 2005) 

 

När Lpf 94 skulle träda i kraft uppkom flera diskussioner kring vad den nya läroplanen, och 

kanske framförallt den nya betygsskalan, skulle vara bra för (Allard, Måhl & Sundblad, 1994).  
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Något som blev utsatt för kritik var det faktum att en godkändnivå skulle införas. Detta 

innebar att vissa elever inte skulle kunna nå upp till denna nivå och bli underkända. Allard, 

Måhl och Sundblad (1994) förklarar vidare att en vanlig uppfattning bland lärare var att de 

elever som skulle få underkänt också skulle bli mer uppgivna och ta det som ett personligt 

omdöme. Men författarna motsätter sig detta påstående och menar att elever som inte får 

någon bedömning alls, som inte blir sedda över huvud taget, påverkas mer negativt än de 

elever som får underkänt. Så länge man hanterar situationen rätt, genom exempelvis 

diskussion, kan även ett icke-godkänt betyg leda till personlig utveckling. 

 

Filosofen och samhällskritikern Jürgen Habermas nämner ofta kommunikativ rationalitet och 

vikten av att kommunicera för att kunna nå förståelse. I skolans värld kan man tala om hur 

kommunikation påverkar elevens egna livsvärld. Med livsvärld menas den värld där vi 

samspelar och det sammanhang där kommunikation sker. Denna värld är oreglerad och 

okontrollerad, precis som ett barns lärande. Det är genom diskussion med eleven som 

läraren kan påverka dennes livsvärld och få eleven att förstå vad eleven behöver för att 

utvecklas. Habermas menar vidare att kommunikation är nödvändigt för den egna individens 

utveckling av exempelvis identitet. Helst  skulle en förändring ske inom hela skolsystemet, 

enligt Habermas, till Formativ bedömning. En system där inga betyg eller mål att uppnå 

finns, utan samtal sker istället mellan elev, föräldrar och lärare där eventuella förändringar 

av elevens studiesätt uppmuntras (Pedersen, 2011). 

I skolan sker med andra ord en stor del av identitetsskapandet för ungdomar, i samband 

med den kommunikation och diskussion som sker där. Samtidigt så talar han även om 

hierarkiska strukturer, vilket han är negativt inställd till och ser hellre en minskad 

maktutövning från lärare och andra statliga eller kommunala tjänstemän. Inom skolvärlden 

finns dessa strukturer om man ser på lärare och elev. Men genom samarbete, solidaritet och 

kommunikation, vilket är grundläggande för att maktminskning ska kunna ske, kan ett 

samspel skapas. . En herraväldesfri kommunikation borde, enligt Habermas eftersträvas, så 

att folkets engagemang stärks.   Ett samspel mellan elev och lärare kan göra gränserna 

mellan auktoritet och elev mindre skarp, och kan därmed bidra till ett bättre lärandeklimat i 

skolan(Pedersen, 2011).   
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Kritik som lärare kom med efter Lpf 94's införande, i samband med en revidering av 

läroplanen, var att tiden hade varit för knapp när Lpf 94 skulle träda i kraft. På grund av att 

införandet av läroplanen skett snabbt så blev en konsekvens att de olika kursplanerna kom 

att skilja sig för mycket ifrån varandra (Grevholm, 1999). Samtidigt hade lärare svårt med 

uppnåendemålen och ett problem var att det fokuserades överdrivet på uppnåendemålen i 

undervisningen. Alla skulle nå upp till målen och fokus hamnade på de som hade det svårt, 

trots att elever helst skulle sträva ännu högre. Med andra ord fick de elever som kunde mer 

inte tillräckligt med utmaningar i undervisningen som den bedrevs då (Johansson & 

Emanuelsson, 1999). 

 

En av de saker Lpf 94 utgår ifrån är att kunskapsnivåer kan beskrivas som skillnader i 

kvalitativ förståelse, till skillnad från tidigare kvantitativa system. Trots detta ansåg inte 

lärare att deras jobb hade påverkats nämnvärt av betygssystemets införande. Deras 

planering och upplägg av undervisningen gjordes på samma vis, då de sade sig ha arbetat 

målrelaterat redan med den normrelaterade betygsskalan. Samma lärare uttryckte sig dock 

negativt om Lpf 94, då de hade svårigheter att precisera elevers brister utifrån läroplanens 

mål och betygskriterier (Selghed, 2004). 

2.5 Förändringar i samband med Gy 11  

Två propositioner presenteras 2008-2009 för att förbättra gymnasieskolan; 

Utbildningsdepartementets Högre krav och kvalité i gymnasieskolan (SOU, 2008:09/199) och 

Gymnasieutredningens Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola (SOU, 2008:27). Med 

grund i dessa beslutar riksdagen 2009 om bland annat en ny betygsskala. Denna skala består 

av sex steg, från A till F, och ska användas när betyg sätts i det offentliga skolväsendet. Det 

finns även ett par förändringar i senaste skollagen som syftar till att förbättra 

rättssäkerheten för elever och göra regler för betygssättning klarare. Bland annat tydliggörs i 

lagarna att elev och vårdnadshavare skall upplysas om skälen för ett visst betyg av läraren. 

Just kommunikationen mellan elev och lärare är viktig, detta för att båda parter ska veta hur 

studierna går och hur de tillsammans kan förbättra dem, särskilt när elever med problem 

behöver hjälp och läraren kan se förslag till förbättring. Vikten av att utvärdera elevers 

kunskapsutveckling återkommer både i Lpf 94 och Gy 11. (Betygsprövningsutredningen, 

2011). 
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Om en jämförelse görs angående vad som står i de två olika läroplanerna kan flera skillnader 

noteras. Exempelvis nämns det i Gy 11, i stycket "Grundläggande värden", att 

undervisningen ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta är inget 

som nämns i "Skolans grundläggande värden" i Lpf 94. I Gy 11 är entreprenörskap, 

företagande och innovationstänkande mer centralt än tidigare: ”Entreprenöriella förmågor 

är värdefulla för arbetslivet, samhällslivet och vidare studier” (Skolverket 2011c, s. 7). Dessa 

begrepp finns däremot inte med i Lpf 94. Det nämns i Lpf 94 att ett internationellt perspektiv 

är viktigt i skolan, men i Gy 11 utvecklas detta ytterligare och då betonas även vikten av att 

ge eleverna kunskap om den europeiska unionen och dess betydelse för Sverige. Det finns 

även ämnen som nämns i båda läroplanerna men som har flyttats och står under en annan 

rubrik. Exempelvis framgår att det historiska perspektivet ska användas för att utveckla 

elevernas förståelse för samtiden. Detta stycke står under "Mål" i Gy 11, medan det i Lpf 94 

står under "Kunskaper och lärande". 

 

Det finns en märkbar skillnad mellan målen i de olika läroplanerna. I Lpf 94 talas det om två 

olika mål: mål att sträva mot och mål att uppnå. I Gy 11 finns endast skolans mål gällande 

varje elev, vilka påminner mer om "mål att uppnå” i Lpf 94 än "mål att sträva mot". 

"Riktlinjerna" i läroplanerna liknar varandra, dock finns rubriken "Övergripande mål" med i 

Gy 11 men inte i Lpf 94. "Normer och värden" har liknande mål i båda, dock omformulerade i 

Gy 11, mer utvecklat och ingående.   

Gällande bedömning och betyg skiljer sig Gy 11 ifrån Lpf 94 på så vis att det är mer fokus på 

alternativa redovisningsformer. Där står det mer om att eleven kan använda sig av 

datoranimationer, bildspel och teater som redovisningsform, vilket förekom i Lpf 94.  

 

2.6 Skolverkets tankar om Gy 11 

 

Att eleverna förstår utifrån vilka grunder läraren gör sin bedömning och betygsättning är 

utav stor vikt för elevens utveckling (Skolverket, 2011b). För att eleverna skall förstå ämnes- och 

läroplaner behöver dock läraren konkretisera de krav som finns för varje betyg. Lpf 94 beskrevs i 

Skolverkets Kvalitetsgranskning 2000 som oklar och krånglig, vilket i sin tur ledde till orättvisa 

bedömningar (Skolverket, 2012c). Skalan ansågs ha för få steg för att kunna visa på de 

prestationsskillnader som fanns mellan en elev med ett svagt G jämfört med ett starkt G uppvisade. 
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När Gy 11 infördes var det därför med avsikten att ge en ökad möjlighet till rättvis bedömning och att 

lärarna skulle få ett bättre verktyg för en mer precis bedömning av elevernas prestationer (Ibid). 

 

En annan målsättning med Gy 11's införande var att ge en större mängd information om 

utbildningen och bedömningar av elever, till elever och vårdnadshavare (Skolverket, 2012c). 

Detta har lett till att mer fokus i Gy 11 ligger på dokumentation i tidigare läroplaner. 

Skolverket har publicerat flera häften och arbeten där de förklarar varför dokumentation 

krävs, exempelvis i Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan (2012). I detta häfte 

framhålls bland annat varför det blivit viktigare med dokumentationen: "för att stödja 

elevernas fortsatta kunskapsutveckling och lärande och för att kunna redovisa skälen för ett 

betyg är det viktigt att läraren dokumenterar elevernas kunskaper på ett sakligt och tydligt 

sätt" (s. 20).  Det står även att dessa dokumentationer kan utgöras av minnesanteckningar, 

men de ska var utformade på så vis att andra lärare också kan läsa och förstå dem. 

Rättssäkerhetsaspekten betonas i Gy 11, särskilt i fråga om betygssättning. Det är viktigt att 

sträva efter en likvärdig bedömning för elevernas skull och för att göra detta förutsätts 

läraren samarbeta inte bara med sina kollegor utan också lärare på andra skolor. Detta 

samarbete ska bidra till att bedömningen av elevers prestationer blir mer tillförlitlig. 

(Skolverket, 2012a)  

 

Ett annat redskap för likvärdig bedömning är de nationella proven. Provresultat ska 

användas som ett stöd när läraren ska bedöma och sätta betyg, de ska då jämföra tidigare 

arbeten och uppgifter med resultat på de nationella proven. Det är ett av syftena med 

provet, att gynna en så likvärdig och rättvis bedömning som möjligt (Skolverket, 2012a). 

De häften och dokument med bedömningsstöd som ges ut av Skolverket är tänkta att bidra 

till en konkretisering av nuvarande läroplan, se till att eleverna får en ökad måluppfyllelse, 

samt stödja en bedömning och betygssättning som är både rättvis och likvärdig 

(Gymnasieskola 2011, Skolverket). Vad som ska skall räknas in i bedömningen av slutbetyg är 

dock inte alltid klart. Betyget ska spegla elevens kunskapskvalitet vid avslutad kurs, och 

därför ska läraren särskilt överväga huruvida tidigare bedömningar ska analyseras; "Eleven 

kan under kursens gång ha förvärvat de kunskaper hon eller han inte visat tidigare. Det är 
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viktigt att läraren vid betygssättningen av kursen inte lägger ihop resultaten på alla prov och 

uppgifter för att få fram en medelprestation" (s, 23).  

Som tidigare nämnts så innehåller den nya betygsskalan fler steg än betygsskalan i Lpf 94. 

Hur läraren ska sätta dessa betyg kan vara svårt att veta så Skolverket ger flera riktlinjer 

angående betygssättningen och bedömningen. Först är det bra att klargöra vilka steg som 

finns och vad de innebär: "Enligt gymnasieförordningen ska kunskapskrav finnas för betygen 

A–E. Kraven för betygen A, C och E ska precisera vilka kunskaper som krävs för respektive 

betyg ” (Skolverket, 2012a). För att få ett av dessa tre betyg måste elevens prestationer 

motsvara alla de beskrivna kunskapskraven för den aktuella betygsgraden. Det betyder att 

om en elev fått lägre betyg på enbart ett av kriterierna för exempelvis C, ska ett lägre betyg 

sättas, även om alla andra kriterier uppfyllts på en C-nivå. Har eleven fått F på något 

kriterium ska dock F sättas, oavsett om eleven uppfyllt övriga kriterier för A i kursen (Ibid). 

När det gäller de värdeord som används i de olika ämnesplanernas övergripande nivå kan 

gränserna te sig oklara. Klarhet ges först i relation till vilket sammanhang kriterierna är i och 

vilket innehåll av kursen som ska behandlas. När eleven exempelvis ska redogöra för något i 

ett specifikt kunskapsområde betygssätts de med tre olika värdeord, ett för varje betygssteg; 

översiktligt, utförlig samt nyanserad. Här uppfylls översiktligt om eleven tar upp 

huvuddragen i ämnet och ger en ungefärlig redogörelse. Mer detaljer, rikare innehåll och 

längre redogörelse leder till att eleven istället anses ha gjort en utförlig redogörelse. För att 

eleven sedan ska ha uppnått kriteriet för A, en nyanserad redogörelse, behöver han eller hon 

även inkludera olika perspektiv, ha ett rikare språk eller göra en skickligare framställning än 

vad som krävs för de andra kriterierna (Gymnasieskola 2011, 2011).  

 

Det finns även råd till lärare från Skolverket där de talar om hur lärare ska sätta de så kallade 

mellanbetygen, alltså betygen D och B. Där framgår att lärare ska utgå ifrån ämnesplanernas 

syfte och även kursens centrala innehåll. Det är viktigt att identifiera och utvärdera vilka 

delar av det överliggande kunskapskravet som kunskaperna hos eleven motsvarar. 

Kunskapskravet för betyget D innebär att kraven för E och till övervägande del för C är 

uppfyllda. Kravet för betyget B innebär att även kraven för C och till övervägande del för A är 

uppfyllda. När Skolverket skriver att betyg är uppfyllt "till övervägande del" menar de att 
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dessa kunskapskrav inte kan göras precisa, då bedömning kan se olika ut från elev till elev 

(Skolverket, 2012a). Två frågor ges också av Skolverket som verktyg för läraren att utgå ifrån 

när de värderar ifall eleven uppfyllt de överliggande kunskapskraven:  

 

1. Hur omfattande delar av det överliggande kunskapskravet har eleven uppfyllt? 
 
2. Hur betydelsefulla utifrån syfte och centralt innehåll är de delar som eleven har uppfyllt i 
det överliggande kunskapskravet?”  (Skolverket, 2012c) 
 

2.7 Sammanfattning - Litteraturgenomgång 

Innan införandet av 1962’s läroplan fanns ingen specifik läroplan. Ett betygssystem i 

bokstavsskala fanns sedan 1820, för att urskiljning av elever skulle kunna göras till högre 

utbildning. Detta system ändras i början av 1900-talet då bokstaven ”D” ersattes, men 

fortfarande fanns inga standardiserade riktlinjer för hur undervisningen skulle skötas. Varje 

betyg var beroende av lärare, årskurs och ämne varför samhället efterfrågade ett rättvisare 

system.  

 

1962’s normrelaterade betyg hade istället en sifferskala som skulle relateras till alla Sveriges 

elever. Tyngdpunkten låg på att systemet skulle vara ett invändningsfritt verktyg för lärare 

när elever skulle rangordnas till högre utbildning. Demokrati, valfrihet och kunskap blev 

ledord. Först nu innehöll läroplanen ett regelverk för hur lärare, skola och elev skulle 

interagera. Eleven förväntades nu uppfostras till att bli en god samhällsmedborgare, med 

förmågan att tänka kritiskt. Den första läroplanen specifikt för gymnasieskolan kom först 

1970 men under årtiondena fram till 1994 skedde sedan inga stora skillnader, trots nya 

läroplaners införande. Kritik uttrycktes dock av samhället mot det normrelaterade systemet 

då det ansågs orättvist. En missuppfattning ledde till att lärare satte de relativa betygen 

baserade på varje klass istället för på alla elever i Sverige som läste samma ämne/årskurs. 

Trots att detta åtgärdades 1980 ansågs systemet dock skapa en negativ skolmiljö med 

konkurrens mellan elever och betygshets.  

 

Införande av ett nytt betygssystem skedde 1994. Detta system var istället målrelaterat och 

skulle bidra till minskad stress och konkurrens bland elever. De målrelaterade betygen 
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passade bättre in i 90- talets samhälle med ny teknik och större internationalism och mer 

möjligheter till högre utbildning. Eleverna skulle nu motiveras till att lära och undervisningen 

blev mer kvalitativ. Skalan som infördes återgick till ett bokstavssystem med G, VG och MVG. 

Mycket oro uppstod vid införandet av G-nivån då elever befarades bli uppgivna, eller ta det 

personligt, när de blev underkända. Läroplanen innehöll utöver betygskriterier mål att 

uppnå, samt mål att sträva mot tillsammans med skolans övergripande mål. 

 

Trots de goda intentionerna med Lpf 94 blev skolan efter dess införande kritiserad för att 

systemet var oklart och att de som kunde mer inte gavs möjlighet att bevisa det. Fortfarande 

ansågs också gymnasieutbildningen som orättvis. För att stävja detta beslutade regeringen 

2009 att en ny betygsskala skulle införas med medföljande förändringar i ämnesplaner och i 

programinriktningarna. Kunskapssynen förändrades inte och enbart små detaljskillnader 

skedde i "Skolans värdegrund" och uppgifter samt "Övergripande mål och riktlinjer". Lpf 94’s 

två olika mål ersattes däremot av ”Centralt innehåll” för varje ämne. G, Vg, Mvg-skalan 

ersattes av en bokstavsskala som sträckte sig från E till A, och F som symboliserade 

underkänt. Förhoppningarna med Gy 11’ s införande var att elever och vårdnadshavare 

skulle få mer information från skolan om kunskapsnivå och prestationer samt möjligheter till 

rättvis bedömning skulle öka ytterligare. I förlängningen skulle detta leda till en högre kvalité 

på utbildningen och att fler elever nådde målen. Gymnasieutbildningen skulle nu leda 

eleverna till en examen, som var antingen högskole- eller yrkesförberedande.  

 

2.8 Avgränsad forskningsfråga 

I början av denna studie formulerades forskningsfrågan som; ”vilka, anser lärare, är 

fördelarna respektive nackdelarna med läro- och kursplaner 1994 jämfört med 2011?”. Efter 

genomgång av litteratur relevant för ämnet behöver frågan dock preciseras ytterligare för 

att en mer precis undersökning ska kunna genomföras. Genomgången av litteratur har visat 

att de största förändringarna mellan de olika läroplanerna har skett inom kurs/ämnesplaner 

med dess betygskriterier eller kunskapskrav. Därför har vi valt att avgränsa frågan till att den 

är mer inriktad på just ämnesplan och kunskapskrav samt de skillnader som finns mellan Lpf 

94 och Gy 11 avseende dessa avsnitt. Den avgränsade forskningsfrågan är därför;   

”Hur upplever lärare att Gy 11’s nya ämnesplaner ändrat deras arbete, i relation till Lpf 94’s 

kursplaner?”
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3. Metod 

I denna del sker en genomgång av hur den empiriska undersökningen genomförts och 

utifrån vilka förutsättningar resultaten sammanställts. Vad som skiljer en kvalitativ metod 

från en kvantitativ metod är främst att en kvantitativ undersökningsmetod ger ett resultat i 

form av statistik. Det är fördelaktigt att använda sig av en sådan metod när man har ett stort 

urval och man vill få ut mer faktaliknande resultat. Oavsett om man gör en enkätstudie eller 

intervjustudie så brukar ofta frågorna vara korta och precisa, då svaren på sådana frågor är 

lättare att sammanställa en öppna frågor. En kvalitativ undersökningsmetod däremot riktar 

in sig mer på förståelse snarare än statistik. Fokus ligger på att få fram ett djup i svaren och 

analysera varför ett fenomen är som det är. Kvalitativ undersökning kan med större fördel än 

kvantitativ göras med ett mindre urval, då intervjuer eller enkäter oftast breddar svaren mer 

(Patel & Davidson, 2003). En kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer har använts 

för att få mer utvecklade svar i ämnet. Frågorna som ställdes i intervjun var så kallade 

"öppna" frågor, som ger den intervjuade utrymme till att svara med sina egna tankar och 

kommentarer. Man kan med andra ord aldrig formulera svarsalternativ eller anta vad svaren 

ska resultera i innan intervjun är genomförd (Ibid). Denna intervjumetod anses mest 

passande för studien som genomförs, då styrda svar hade gett en mindre variation på 

svaren.  

 

Intervjuerna genomförs med respondenterna personligen, för att de lättare skulle kunna 

ställa frågor tillbaka och låta intervjupersonerna utveckla sina svar ytterligare. Detta bidrar 

till mer nyanserade svar och en större förståelse för vad respondenterna faktiskt menar. Att 

dessutom spela in intervjuerna gör det lättare att gå tillbaka och lyssna på dem igen, så att 

inga missförstånd sker och så att resultatet är korrekt tolkat.  

 

Vi har valt att genomföra intervjuerna med få personer, sex stycken, men resultatet blir inte 

lidande då vi menar att våra frågor är relevanta för det område vi arbetar med och frågorna 

är så pass öppna att de resulterar i omfattande svar, vilket ger oss mycket att bearbeta och 

diskutera. Intervjufrågorna är inte specifikt inriktade på varken ämnesplaner eller 

kunskapskrav men eftersom det här de främsta förändringarna i läroplanerna har skett så 
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förutsatte vi att respondenterna skulle nämna just kunskapskrav och ämnesplaner. Vi valde 

att inte rikta våra svar för att undvika att styra intervjuerna och dess resultat.  

 

Vi har använt oss av ett hermeneutiskt vetenskapligt förhållningssätt. Detta innebär att 

målet med forskningen inte är att hitta ett resultat som är ”rätt” utan snarare söka förståelse 

för resultatet. Vi använder oss av den förförståelse, de tankar och de känslor kring läraryrket 

som vi har sen tidigare när intervjuer och resultat bearbetas och analyseras. Helheten är i 

fokus och den utvecklas konstant ju mer försöker förstå den (Patel & Davidson, 2003). 

 

3.1 Urval 

Ett urval krävs för att kunna göra en så rättvis empirisk undersökning som möjligt, samtidigt 

som tidsaspekten måste räknas in. Tack vare begränsningen av tillfrågade individer kan dock 

utförligare diskussioner genomföras och deras tankegångar kan dessutom ifrågasättas och 

vidareutveckling kan ske. Vi valde att inte intervjua elever då de inte är insatta i betygsskalor 

och läroplaner i samma omfattning som lärare, samt inte nödvändigtvis har erfarenhet av 

mer än en läroplan. Enbart fyra frågor har ställts till berörda lärare (se bilaga 1). Detta urval 

är baserat på att vi eftersökte en mer omfattande djupare diskussion av lärare om läroplaner 

och ämnesplaner än styra deras tankegångar med för riktade frågor samt riskera att få ”ja”- 

eller ”nej”-svar.  

 

Eftersom ämnesplaner och betygsskalor i stort sett är de enda som förändrats i och med Gy 

11’s införande, utgick vi ifrån att respondenterna kommer beröra dessa skillnader även om 

de inte nämns specifikt i intervjufrågorna.  

 

3.2 Undersökningsgrupp 

De tillfrågade lärarna kommer från tre olika kommuner; Hässleholm, Karlshamn och 

Karlskrona.  Två lärare från varje kommun fick svara på frågorna, utvalda främst baserat på 

att vi tidigare haft kontakt med dessa under tidigare lärarpraktiker, alltså ett val av 

bekvämlighetsurval. Lärarna är verksamma som engelsklärare, historielärare, 

svenska/engelska, idrott och hälsa-lärare, med matematik och idrott och hälsa som ämnen 
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och lärare i Svenska som 2a språk samt SO. Dessutom har alla tillfrågade även arbetat med 

läroplaner från Lpf 94 och inte enbart med Gy 11.  

3.3 Insamlingsmetod 

Den empiriska undersökningen har utförts genom enskilda, lågstrukturerade intervjuer som 

utförts på lärarnas skolor. Personlig i detta sammanhang innebär att intervjuare och 

intervjuperson har träffats personligen för att genomföra utfrågningen. Lågstrukturerad 

innebär att frågorna är öppna och intervjupersonen får utrymme att svara precis som de 

själva vill utan att känna sig styrda av intervjuaren. Intervjuerna är även lågstandardiserade, 

vilket innebär att frågorna ställs i den ordning som är lämplig för just en särskild 

intervjuperson (Patel & Davidson, 2003). Alla frågorna har ställts till samtliga 

intervjupersoner, men i olika ordning beroende på tidigare svarsalternativ. Insamling av 

resultat har skett genom både ljudupptagning samt anteckningar under intervjutillfällena.   

3.4 Bearbetning och analys 

En kvalitativ undersökningsmetod har använts för att analysera och bearbeta intervjusvaren. 

Anledningen till valet av undersökningsmetod är att skaffa oss en djupare kunskap än vad vi 

hade fått av en kvantitativ undersökningsmetod. Kvalitativ bearbetning innebär i detta fall 

att vi arbetat med intervjuer genom att anteckna svaren och sedan analysera texterna. 

Konsekvensen är att även med ett begränsat antal intervjuer får man mycket textmaterial 

och bearbetningen kan bli mer tidskrävande. Däremot, om undersökningen är kvalitativ så 

bearbetas resultatet direkt efter exempelvis en intervju och därmed kan fler idéer om hur 

arbetet ska fortgå skapas. (Patel & Davidson, 2003).  

Lärarnas inspelade och antecknade svar har sammanställts i den mån de går för att se 

eventuella gemensamma betraktelsesätt. I de tillfällen där de tillfrågades synpunkter skiljt 

sig från majoriteten har de ändå inkorporerats i resultatet för att belysa avvikelser. Vid den 

genomgång av intervjusvaren som inkorporerats i detta arbete har citat medtagits utöver 

den en sammanfattning som går att finna i varje avsnitt i resultatet. Citaten används för att 

visa på att inga missuppfattningar av lärarnas uttalande skett, samt för att ge läsaren en så 

korrekt syn som möjligt av svarsbilden. Alla svar av relevans medtas i resultaten, men genom 

en inledande sammanfattning och inte i citatform.  
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3.5 Etiska överväganden 

Lärarnas namn har utelämnats ur resultaten och istället ersatts av lärarens kön samt 

arbetskommun. De tillfrågade har även blivit informerade om vad deras svar ska användas 

till och i vilken mån andra kommer kunna ta del av deras tankegångar. Ingen har tvingats 

medverka och innan intervjun påbörjats har lärarna har även fått godkänna huruvida 

ljudupptagning får ske under intervjun. 
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4. Resultat 

Resultatet som redovisas är svaren på de frågor som kan hittas i Bilaga 1. Informanterna är 

sex lärare från tre olika kommuner: två från varje kommun. Lärarna benämns som följer; Den 

kvinnliga läraren från Karlskrona är K1, den manliga läraren från samma kommun är K2. Den 

manliga engelskaläraren från Karlshamn är K4 och den manliga historieläraren är K6. 

Hässleholms kvinnliga lärare är H1 och den manlige lärare är H2. Eftersom Gy 11 är relativt 

nytt så kallar vissa av lärarna fortfarande ämnesplanerna kursplaner, och kunskapskrav som 

betygskriterier, men detta påverkar inte resultatet då kontexten tydliggör vad som menas. 

Materialet är uppdelat i fyra olika delar; en för varje fråga.  

4.1 Respondenternas uppfattningar om skillnader mellan läroplanerna 

På frågan nr 1; ”Vad anser du, som lärare, är skillnaderna mellan Lpf 94 och Gy 11 när det 

kommer till hur du använder dem i ditt arbete?”, varierade svaren mellan respondenterna. 

Enligt K1 finns det flera skillnader mellan den gamla och den nya läroplanen och en av de 

större skillnaderna är att kraven är högre i Gy 11 och att kunskapskraven är svårare att 

förstå.  

Samtidigt så är betygskriterierna egentligen mer svårförstådda med den nya eftersom 

”språket ska utvecklas, det ska vara mer strukturerat” och vad betyder det? Så det, ja, 

blev ganska svårt att förklara för eleverna, det var mycket enklare med G, Vg, Mvg. 

Och förklara för eleverna vad som ingick i varje betygssteg. Kunde man dra paralleller 

och utveckla sitt språk och såg sammanhang, jätteenkelt och bra att säga att det var 

ett Mvg, men ett utvecklat och nyanserat språk.. Lite svårare att förklara, man kan ge 

exempel men det är fortfarande svårt att förklara för eleverna när de kommer och 

frågar om, ja, sina betyg. (K1)  

Hon fortsätter även med att nämna att uppdelningen av vad man ska gå igenom för varje 

kurs är mer uppstyrt och att hon inte har samma frihet som hon tidigare haft. 

K2 anser även han att skillnaderna mellan de två läroplanerna är stora. Han går däremot in 

mer ämnesspecifikt och pekar på de stora skillnaderna i kunskapskraven i idrott och hälsa. 

Han hade hellre sett att ämnet övergått till ett betygssystem där ”Deltagit” eller ”Ej Deltagit” 

istället hade varit aktuellt och mer fokus hade legat på individens egen utveckling. Hans 



31 
 

förhoppning med detta hade varit att ämnet blivit mer friskvårdsinriktat och att 

betygshetsen hade försvunnit.  

Nu måste jag försöka entusiasmera och aktivera även de omotiverade eleverna till att 

ha grundläggande kunskap, alltså de ska ha hela kunskapsbandet med sig. Skillnaden 

är att det ska vara översiktligt, alltså de ska kunna diskutera sakerna översiktligt, det 

ska vara med viss säkerhet, ska de kunna det, men de måste ändå ha jobbat med det 

och de måste ändå ha lämnat in uppgifterna [..] Och sen ska de ha en god 

rörelseförmåga i en bredd av aktiviteter redan för betyget E. Och här är jag kluven, för 

att jag funderar mycket på de elever som inte har en god rörelseförmåga [..] I min 

värld så krävs det att man rör på sig kontinuerligt och har gjort det för att uppnå en 

god rörelseförmåga i en bredd av aktiviteter.  Och här har vi lite dåligt, just på 

gymnasieskolan, har vi lite dåligt med bedömningshjälp på det. […] (K2) 

Även K4 har gått in ämnesspecifikt och pekar på skillnaderna när det kommer till krav på 

eleverna: 

Största skillnaderna mellan Lpf 94 och Gy 11 är att den senare låter eleverna få mer 

inflytande i sin egen utbildning än vad de tidigare fått. De förväntas nu få en talan 

gällande vad som ska läras ut och på vilket sätt utbildningen ska ske. Samtidigt är det 

också mer krav på att eleverna skall uppfylla kriterier för att nå särskilda betyg. Mer 

tyngdpunkt i kriterierna för engelska ligger också på att eleverna ska våga 

kommunicera på engelska, på språklig säkerhet och att ha förståelse för olika kulturer, 

samhällen eller människor. Inte bara ha kunskap om dem. (k4) 

Läraren påpekar att det nu alltså förväntas att eleverna skall uppfylla olika saker. Han anser 

också at mer tyngdpunkt nu ligger på att eleverna ska ha förståelse och inte bara kunskap. 

De har dessutom mer inflytande i sin egen utbildning, samtidigt som de har mer krav på sig. 

I och med den nya läroplanens införande anser K6 att den största skillnaden, från tidigare 

läroplaner, är alla nya kurser i historieämnet. Olika klasser läser olika kurser och olika 

moment, vilket i sin tur försvårar samarbetet mellan historielärarna. Det finns också ett 

större behov av att jämföra elevers prestationer med andra elevers prestationer eller utgå 

från exempeltexter.   
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I och med Gy 11’s införande har nya kurser införts i Historia. En elev i första året på 

gymnasiet kan läsa 1a1, 1a2 eller 1b, i jämförelse med Lpf 94’s ”Historia A”. De 

behandlar i stort sett samma läromoment men i olika längd, på olika sätt och vid olika 

tider. De olika tidsepokerna är fortfarande bestämda, som i tidigare läroplaner, men 

det är mer öppet nu vilken vinkling läraren kan tillämpa på varje område. Alla elever 

förväntas läsa om Andra världskriget i någon omfattning, men läraren bestämmer om 

tyngdpunkten ligger på judarnas misär och olycka eller på Tysklands förehavanden. Ett 

större behov finns också för lärare att jämföra elevers prestationer med andra lärares 

elever för att diskutera fram en standard. Främst när det kommer till skrivna texter då 

enbart Nationella Proven har färdiga exempeltexter för varje kriterium. (K6) 

Gy 11 beskriver bättre vad som ska läsas och behandlas anser H1. Jämförelsen med andra 

lärare leder till att man kan konstatera vad som är korrekt men inte vilket betyg som skall 

ges.  

Jag tycker att kriterierna för Gy 11 är mer differentierade och tydligare graderade än 

vad Lpf 94’s kriterier var. Det är dock skrivet på ett annat mycket flummigare sätt nu. 

Det är detaljerat beskrivet vad som ska läsas och behandlas i ”Centralt innehåll” men 

mer otydligt hur man faktiskt skall betygsätta. Man måste diskutera fram en elevs 

betyg med andra lärare mer och jämföra med exempel.  Dock leder detta bara till att 

man kan konstatera vilken som är mest korrekt men inte vilken grad. Mycket ändring 

har också gjorts i själva ämnesplanerna, då nya områden har lagts till eller tagits bort 

och eleverna förväntas uppvisa andra färdigheter än tidigare. (H1) 

H2 menar som en jämförelse att Lpf 94 var mer diffus när det gäller vad varje kurs skulle 

innehålla i faktiska lärandemoment. Det är dessutom ibland svårt att förstå skillnader mellan 

strävansmål och uppnåendemål och vad eleven faktiskt behövde göra för att få ett specifikt 

betyg. Det kunskapsmässiga innehållet var inte heller preciserat så att lärare fick använda 

läroboken som stöd. 

Lpf 94 upplevdes som mycket diffusare när det gäller innehåll eftersom det var kopplat 

till strävansmål och uppnåendemål. Som lärare var det svårt att ibland förstå 

skillnaderna. Det kunskapsmässiga innehållet var inte heller preciserat vilket innebar 

att man fick luta sig alltför mycket mot en lärobok för att känna sig säker.  (H2) 
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4.2 Respondenternas tankar om nackdelarna med Gy 11 

Angående fråga 2, ” Vad anser du är nackdelarna med Gy 11 i jämförelse med Lpf 94?” är de 

tillfrågade lärarna mestadels överens. Det faktum att kunskapskraven är svårtolkade ser K1 

exempelvis som en brist. Även betygsstegen gör henne lite konfunderad, då hon tycker det 

är svårt att veta hur man avgränsar dem. Det står att eleven ska ha de flesta betygskraven 

för C uppfyllt för att få ett D, men vad det egentligen innebär är inte tydligt. Det kan betyda 

mellan 70 % och 90 % uppfyllt, eller också något helt annat: 

Det blir också väldigt förvirrande för en elev som kanske har legat på A-nivå på allting 

och missar en uppgift och har i så fall inget betyg i det, ska den då ha F? därför att det 

momentet är ju inte uppfyllt..[…] det blir väldigt orättvist. Visst, då kan man ge 

omprovstillfällen och ge extra chanser, men har man många sådana så drunknar man i 

inlämningsuppgifter och det funkar inte, man kan inte ge alla hur många chanser som 

helst heller, inte om man ska överleva med arbetsbördan, det funkar inte. (K1) 

K1 talar även om problematiken kring betygssättningen och hur eleverna sätter standarden 

alldeles för lågt när de får reda på betygsgränserna på exempelvis Nationella proven. På 

proven står det hur många rätta svar som krävs för respektive betyg på baksidan av testet.  

Satsar en elev då på E i slutbetyg, gör eleven inte fler uppgifter än vad som krävs för att 

uppnå det. 

En nackdel är återigen de höjda kraven på eleverna, säger K2.  

Att alla måste kunna allting, det tycker jag är den stora nackdelen. Och jag tycker det 

är konstigt, att nackdelen är att man återigen har gjort en läroplan som förvisso är 

skitbra, den är bra, men det finns ingen förankring ut mot skolor och kommuner att ge 

oss resurserna och möjligheterna att jobba med den. […] Så som den är uppbyggd 

kräver den mindre grupper [...] Du kan inte samråda två minuter med varje elev, det 

känns ogörligt att jobba till fullo med detta och då känns det som man får jobba med 

en halvmesyr, hade vi haft förutsättningarna att jobba med denna hade det varit 

skitbra. [..] Vi hade behövt dubbla tiden, eller halva grupper, för att kunna jobba med 

detta. [..] Kopplingen finns inte mellan kursplanerna och verkliga livet. (K2) 

Han fortsätter och talar om att så inte är fallet än, det krävs för mycket kunskap vilket 

eleverna inte är vana vid. Därför är hans tro att andelen F kommer vara större nu än andelen 
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IG var tidigare år. Han påpekar flera gånger att han gillar den nya läroplanen, men att det är 

komplext. De behöver mer tid att jobba med den och mer tid att jobba med eleverna innan 

de har jobbat in det.  

Att betygen har förändrats i grunden när det kommer till ämneskunskaper håller K4 med om. 

I och med det nya systemet tycker han att det är i nästintill omöjligt att sätta ett A, då alla 

kriterier för A måste vara uppfyllda. Han känner även att han har blivit mer styrd när det 

gäller planering och lärarens uppgift i klassrummet.  

När det kommer till lektionsplanering och vad eleverna förväntas göra i klassrummet, 

känner jag att Gy 11 styr mig mer som lärare.  Det är nu dessutom i princip omöjligt att 

kunna sätta A, då eleven ska ha uppnått alla kriterier för ett betyg för att ges det i 

slutbetyg. (K4) 

Nya systemet är rörigare än det gamla, enligt K6. Ett missat kriterium leder till F och läraren 

sätter mer sällan E. Arbeten som tidigare skulle fått ett G, får nu F istället. Han tycker även 

att det är svårare att definiera varför en elev ska få ett visst betyg då det är svårt att 

precisera vad ”nyanserat språk” betyder för en elev.  

Jag tycker att Gy 11’s största brist är att man inte längre hinner med att se vad 

eleverna håller på med eller eventuella svårigheter med all ny dokumentation vi 

förväntas göra. Eleverna har det också svårare för de får mer information av oss lärare 

om kriterier och förväntade läranderesultat (..).  Det är dessutom svårt att definiera de 

olika kriterierna för elever. (..) Dock vill inte Skolverket att lärarna ska konkretisera 

betygen så hur ska eleverna då få kunskap om vad som menas? (….) I och med alla nya 

kurser är det också svårare att samarbeta med andra lärare då alla ofta har olika 

kurser. De nya 50 poängskurserna bl.a leder dessutom till ett ansträngt lärandeklimat 

som jag inte anser är pedagogiskt försvarbart! Det går inte heller att använda gammalt 

material i kurserna. (…) Den nya betygsskalan är också rörigare och mer orättvis. (…) 

Sammanfattningsvis är det även svårare att bestämma vilket betyg en elev ska ha. 

Man behöver därför samarbeta och jämföra med andra lärare vilket inte alltid är lätt 

att hitta tid till. (K6) 

K6 säger sig inte heller hinna med eleverna på grund av all dokumentation och att allt för 

mycket information ges till eleverna som är svårdefinierad. De nya 50-kurserna på 50 poäng 

kritiserar han också, då han anser att de är för stressiga och leder till ett dåligt lärandeklimat. 



35 
 

Slutligen anser han det vara negativt att lärare inte kan använda samma material som 

användes till undervisning under Lpf 94.   

H1 tycker också att betygsbegreppen är otydliga och har suddiga gränser. Också när lärare 

har möjlighet att jämföra texter med varandra är det fortfarande svårt att säga vilket betyg 

som skall ges. Det enda lärare kan se är vilken text som är bäst.  

De största felen med Gy 11 tycker jag ligger i hur betygsskalan är uppbyggd och 

oklarheterna med hur vi som lärare skall använda oss av den. (…). Bedömning är helt 

klart oklarare i Gy 11. Det är dessutom svårare att säga vad man faktiskt mäter.  En 

elev förväntas exempelvis ge en muntlig framställning på Engelska, men vad är 

skillnaden mellan att göra det ”enkelt och begripligt” eller ”relativt tydligt”? I 

slutändan är det bara ord med oklara gränser. I Lpf 94 hade lärarna större frihet att 

tolka och vara kreativa. (…) Kunskapen som ska läras ut känns inte heller lika relevant 

och läromedel som är mer än två år gamla är nu inte alltid användbara, vilket är stort 

slöseri.  Som lärare kan man inte heller låta bli att fråga sig vilka som tillfrågats när 

ändringar gjorts i ämnesplanerna. (…) Jag känner ofta att de som tycker att man ska 

skriva lokala planeringar inför varje lektion i alla ämnen borde gå en snabbkurs i 

matematik så de kan inse hur många timmar som faktiskt finns i en arbetsvecka.  (H1) 

Hon anser även att Lgr 11 är tydlig på fel ställen, det står vad eleverna ska kunna och hur 

innehållet ska läras ut men inte hur elevernas prestationer ska betygssättas. Det är även en 

stor nackdel att det är på tok för stressig med all dokumentation och skriftlig planering. 

4.3 Respondenternas tankar om fördelarna med Gy 11 

När det kommer till fråga 3, ” Vad anser du är fördelarna med Gy 11 i jämförelse med Lpf 

94?” är lärarna inte lika samstämmiga. I den nya läroplanen finns en tydlig progression 

mellan kurserna i Svenska, nämner K1 och ser det som en fördel. Momenten i Svenska 

återkommer i varje kurs, men mer avancerat vilket gör att skrivandet utvecklas och det är 

hon väldigt positiv till.  

Sen så gillar jag det här med att man går extra noga in på att det ska vara infärgning av 

programmet.[...] Nu trycker man verkligen på att det är olika mål beroende på vilket 

program du går.(K1) 
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Både i Lpf 94 och Gy 11 beskrivs programrelaterade mål och uppgifter, men hon anser att 

det är ytterligare fokus varje programs centrala mål i Gy 11, vilket hon säger vara en fördel. 

Eleverna på exempelvis frisörprogrammet kan lära sig vad håruppsättningar och verktyg 

heter på engelska, medan naturvetarna får andra uppgifter att jobba med. Detta kan 

motivera eleverna och få dem att se ett tydligare syfte med sina studier, anser hon.  

K2 är klart positiv till den nya läroplanen. Det enda problemet är att tiden lärarna har fått 

inte har räckt till, men att det kan bli bra i längden. Han gillar även att ämnesplaner i Idrott 

och hälsa har blivit bättre, då de tvingar eleverna till en helt ny kunskap kring träningslära, 

kost och ergonomi. 

Jag tycker om betygskriterierna också egentligen, jag tycker det är klart och tydligt. 

Texten hänger ihop med bedömning och det centrala innehållet hänger ihop med 

bedömningen vilket är betydligt bättre än med förra[..] (K2) 

H1 är negativt inställd till den nya läroplanen i sin helhet, men har uppfattat att många 

kolleger upplever Gy 11 som mer styrande gällande lektionsplanering, och att dessa lärare 

ser det som positivt. Samma kolleger anser också att elevernas motivation ökat i och med Gy 

11’s införande.   

Jag känner mig inte styrd när det kommer till att planera mina lektioner, som jag har 

förstått att många andra gör. Jag arbetar dock i stort sett som jag gjort med tidigare 

läroplaner, bara med annorlunda kriterier. Så gör vi alla på skolan för någon 

information om förändrade arbetssätt har vi inte fått. Det finns säkerligen de som 

tycker Gy 11 är bättre än Lpf 94 för det nu är klarare vad som ska göras i klassrummet. 

Många säger också att eleverna blir mer motiverade med nya betygsskalan och dess 

upplägg. Jag tycker dock att det finns andra sätt att få dem delaktiga, som handlar om 

enkel pedagogik och erfarenhet som lärare.(H1) 

K4 upplever att nuvarande kunskapskrav är skrivet på ett språk som är enklare att förstå. 

Han anser även att den nya läroplanen är mer konkret om vad som förväntades av lärare. 

Dock säger han att det nu är roligare att vara lärare. De som har tjänat mest på 

läroplansskiftet tror K4 är yrkesutbildningarna som har mer praktik och mer yrkesrelevans 

även i de teoretiska ämnena. Detta säger han tycks fungera och motivera eleverna bättre 

samt göra det enklare för lärare att välja vad lektionerna ska handla om.  
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Jag tycker Gy 11’s betygskriterier är enklare att förstå och nya läroplanen är tydligare 

vilket gör det enklare att undervisa. De kriterier som i Lpf 94 stod som mål är nu i 

centralt innehåll i varje ämne vilket är bättre. Arbete som lärare kräver nu mer 

fingertoppskänsla av sina lärare och detta känner jag gör arbetet roligare. De 

gymnasieinriktningar som har tjänat mest på den nya betygsskalans införande är dock 

helt klart yrkesutbildningarna med ämnen som nu relateras tydligare till yrket. Mer 

praktik tycks också funka bättre för eleverna och motivera dem mer. Dock leder detta 

till att engelskan måste vinklas till ämnet större delen av tiden. Om det finns bra 

samarbete mellan yrkeslärare och engelsklärare är det bara positivt, och förenklar 

faktiskt lärarens jobb. Blir däremot såklart problem om samarbetet mellan yrkeslärare 

och de i teoretiska ämnen inte fungerar, eller eleverna är väldigt odrivna. (K4) 

Fördelarna med Gy 11 anser även K6 är att läroplanerna är skrivna på ett mer förståeligt 

språk vilket leder till att lärare, skolledning och elever slipper tolka vad som menas. Eleverna 

får även styra mer på lektionerna om vad som ska läras ut, i vilken ordning och hur 

examinationer sker, vilket han tror motiverar eleverna till att lära: 

Betygskriterierna har skrivits om till ett mer förståeligt språk, så man slipper sitta och 

översätta det i början av varje kurs. Det är också nu öppnare hur många 

bedömningstillfällen det skall vara per kurs för elever. Sedan gör den ökande andelen 

gemensamma Nationella prov i årskurs 1 det enklare att snappa upp de problem som 

elever har i ämnet. Att nya betygsskalan innebär likvärdighet för anställningsbarhet i 

hela Europa är också ett självklart plus.  (K6) 

I Lpf 94 fanns inget centralt innehåll, det har tillkommit med den nya läroplanen, enligt H2. 

Detta ser han som positivt, då läromaterial blir mer klargjort än tidigare.  

Gy 11 har en beskrivning av det centrala innehållet vilket gör att kunskapsstoffet är 

mera tydliggjort. Dessutom trycker man på att även förmågorna skall bedömas, det vill 

säga hur man visar, arbetar med och använder sig av kunskaperna. Det finns även 

matriser att följa i läroplanen då man vill överföra exempelvis pedagogiska planeringar 

kopplade till bedömningsmatriser. (H2) 

Han anser det också positivt att elevernas arbetssätt och hur de använder sig av inlärda 

kunskaper har fått en viktigare roll. 
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4.4 Hur respondenterna anser att lärarrollen har förändrats. 

På fråga 4; ” Hur tycker du att din lärarroll har förändrats i och med övergången till Gy 11 

från Lpf 94?” är lärarna överens om på vilka sätt lärarrollen har utvecklas. Exempelvis 

nämner K2 att syftet ska belysas mer i undervisningen enligt Gy 11 och detta har gjort att 

han har blivit bättre på att tala om syftet och underliggande syfte med vad de gör på 

lektionen. Utöver det ser han dock inga större förändringar i sin lärarroll utan mer i sitt 

läraryrke:  

Det är väl egentligen här jag ska svara ja, men nej, det tycker jag inte ändå. Min roll 

som lärare gentemot eleverna har inte förändrats, min arbetsbelastning har förändrat 

ganska mycket, det har den gjort för att i och med att vi inte kan ha dessa diskussioner 

[på grund av stora klasser] man ska diskutera i samråd med och, då blir det betydligt 

mycket mer inlämningsarbeten[..]. Så sett har ju mina arbetsuppgifter förändrats, jag 

jobbar på ett annat sätt. Men i relationen till eleverna tycker jag inte den har 

förändrats någonting. [..] (K2) 

Att de nya kraven på dokumentationen lett till att lärare inte hinner med sitt jobb är något 

som K6 helt håller med om. Han upplever att det inkräktar på hans roll som stöttepelare för 

eleverna. Nya läroplanen har även fört med sig att mer energi behöver läggas på att göra 

kopplingar mellan ämnesplan och undervisning än vad som behövdes tidigare.   

Gy 11 har lett till att jag nu får lägga mer tid på att koppla kursplanen till undervisning 

och bedömning än vad jag behövde i Lpf 94. Den nya dokumentationen har också lett 

till att jag inte riktigt hinner med mentorsrollen som stöd eller kan vägleda alla de som 

behöver som mycket som jag skulle vilja. (K6) 

H1 upplever att mängden dokumentation har ökat och att den har förändrat lärarrollen: 

Den mängd dokumentation som lärare nu förväntas göra har gjort att tiden inte räcker 

till att planera lektionerna som man skulle vilja.  Jag har också behövt lägga mycket tid 

det senaste året på att själv sätta mig in i det nya systemet och skalan inför framtida 

omdömesplanering. Detta då vi inte getts någon vidareutbildning alls. De nya lokala 

planerna har varit samma sak, trots att lärares och annan skolpersonals roll har 

förändrats. Det är nu också mer tid som går åt till att dokumentera som inte har med 

direkt planering av lektioner eller efterplanering att göra.  (H1) 
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Hon anser sig inte ha tid att planera lektionerna och har behövt lägga mycket tid på att sätta 

sig in i hur Gy 11 fungerar och skall användas.  Mer tid måste läggas på dokumentation 

istället för att planera och utvärdera lektioner. 

H2 sammankopplar, i sin tur, den ökande dokumentationen med ett förändrat språk hos 

lärare då han anser att det blivit mer formellt. Han tycker även att föräldrarna har fått större 

insyn i verksamheten, vilket gör att lärarna tvingas hantera föräldrarnas krav och åsikter i 

större skala.  

Det har definitivt inneburit ökat dokumentationsarbete då vi nu använder oss av det 

formella språket från Gy 11 och betygskriterierna. Sen vet inte jag om det beror på Gy 

11 i sig eller om det faktiskt handlar om skollagen som ökat föräldrars möjlighet till 

insyn i verksamheten.  (H2) 

Lärarrollen har ändrats på så sätt att arbetsbördan blivit större, enligt K1: 

Mer påpassad och det krävs betydligt mer dokumentation kring elevernas 

prestationer. Om en elev skulle överklaga sitt betyg måste jag ju ha ett tydligt underlag 

för att motivera det betyg eleven har fått. Frånvaron måste rapporteras varje månad 

och det är viktigt att ingenting blir fel. (K1) 

Hon tycker att det krävs mer arbete med att dokumentera närvaro och frånvaro och mer utarbetat 

betygsunderlag, vilket påverkar lärarrollen.  
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5. Analys    

På fråga nummer 1; ”Vad anser du, som lärare, är skillnaderna mellan Lpf 94 och Gy 11 när 

det kommer till användning i ditt arbete” uppräknades flera alternativ. Detta kan bero på att 

frågan var mer öppen för egna tolkningar än de andra frågorna.  Svaren visade dock på att 

det fanns några samstämmigheter åsiktsmässigt mellan tillfrågade lärare. En av dessa var att 

Gy 11 har högre krav på eleverna. Detta kan, enligt informanterna, ses både genom att 

kunskapskraven nu inleds med ”eleven skall” och att de skall ha grundläggande kunskaper 

för alla betygssteg i exempelvis Idrott och Hälsa. Har en elev missat ett område så får de 

automatiskt F i slutbetyg.  Lärarna nämner också att kunskapskraven är svårare att förklara 

och definiera. Ämnesplanerna är tydligare när med vad som ska läsas och behandlas i varje 

kurs men inte hur man skall betygssätta utifrån kunskapskraven. Detta tycks vara 

gemensamt för alla tillfrågade, oberoende av ämne. Kunskapskraven lägger, i Engelska, även 

mer tyngdpunkt på förståelse snarare än kunskap och på att eleverna skall våga 

kommunicera.    

Enligt utsagorna har de största förändringarna dock skett i ämnesplanerna, som nu har 

annorlunda krav på läromoment och uppläggning. I Historia finns en ny kursindelning som 

leder till att samarbete mellan historielärare på yrkes- och teoretiska utbildningar blir 

problematisk. De tillfrågade lärarna påpekade även att skillnader har skett när det gäller hur 

mycket en kurs är uppstyrd och hur mycket frihet en lärare har.  Eleverna har fått mer 

inflytande på undervisningen uppläggning, vilket lärare måste ta hänsyn till. Det centrala 

innehållet i Gy 11 är också mer konkret, med ett preciserat kunskapsstoff, än vad det var i 

Lpf 94.  

Lärarnas svar på undersökningens andra fråga; ”Vad anser du är nackdelarna med Gy 11 i 

jämförelse med Lpf 94?” var mer snarlika. Tre av de tillfrågade lärarna utrycker en svårighet 

med att definiera och avgränsa de olika kunskapskraven. De upplever att elevernas 

prestationer hade behövt jämföras mot någon sorts standard. Detta kan vara problematiskt 

då det sällan finns exempeltexter att tillgå. Att precisera vad ämnesplanens värdeord 

betyder känner de också är bekymmersamt. En av lärarna beskriver det som att det i Gy 11 

enbart står vad eleverna ska kunna och hur lärarna ska lära ut det, men inte hur man ska 

betygsätta elevernas faktiska prestationer.  Det är inte heller det som betygsätts som alltid 
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är den relevanta kunskapen, enligt samma lärare. Detta är något som hon upplevde var 

friare med Lpf 94.   

Två av lärarna ansåg att det var synd att läromedel äldre än två år ofta går till spillo, då 

materialet från Lpf 94 inte kan användas i undervisningen med den nya läroplanen. Detta 

innebär att både läroböcker och eget läromaterial med anknytning till Lpf 94 inte kan 

användas längre, utan lärare måste istället konstruera nytt material. Med andra ord får 

lärarna lägga ännu mer tid på planering som måste tas av tiden med eleverna.   

Att det finns stora problem med betygsskalan upplevde fyra av de tillfrågade lärarna. Det 

största problemet upplever de är att elevernas prestationer inte bedöms rättvist. Har en elev 

missat ett delmoment får de F, trots att de genomgående haft A resten av terminen. Lärarna 

upplever även att det känns nästintill omöjligt att sätta toppbetyg på elever då de måste ha 

haft A på alla skoluppgifter under terminens gång, för att få det i slutbetyg.  En elevs 

utveckling under terminen kan därför inte medräknas. Problematiken med att eleven får F 

på grund av ett missat moment tror lärarna kommer leda till fler F än tidigare IG. Dessa 

påståenden kan sammankopplas med de planer Utbildningsdepartementet hade  före 

läroplansbytet, om att höja kraven i Gy 11 (SOU 2008/09:199). Rent faktiskt så blir det 

svårare att uppnå högsta betyg om kraven på eleverna också stiger.   

Två av lärarna upplever problem med introduktionen av Gy 11. De upplever att de inte fått 

tid att jobba med den nya läroplanen och inte heller någon vidareutbildning. En av dessa 

lärare tycker att det hade varit fördelaktigt med mindre grupper alternativt mer tid för att 

kunna göra det som Gy 11 förväntar. En annan lärare uttalar sig negativt om de nya 50 

poängskurserna, då han anser att för många kursmoment ska genomläsas på för kort tid, 

vilket leder till ett sämre lärandeklimat.   

Även om lärarna nämner färre fördelar än nackdelar, finns det fortfarande saker som de 

anser vara positiva med Gy 11. Exempelvis nämner en lärare att det finns en tydlig 

progression mellan de olika svenskkurserna vilket bidrar till att eleverna kan utveckla sitt 

skrivande i större utsträckning än tidigare.  Hon nämner även att programrelaterade mål är 

tydligare med var kursens fokus ligger, vilket kan skapa bättre motivation för eleverna. 

Ytterligare en lärare pekar på det positiva med programrelaterade mål och elevmotivation, 

då med betoning på yrkesutbildningarna som innehåller mer praktik och en större 
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yrkesrelevans än tidigare. Yrkesutbildningarnas nya utformande gör i sin tur det enklare att 

välja teman att jobba med under lektionerna.  

Fyra lärare nämner även att de ser Gy 11’s uppläggning med varje kurs egen beskrivning av 

centralt innehåll och kunskapsstoff som en fördel. Detta då de anser att det leder till större 

motivation hos eleverna. De talar även om att kriterierna i Gy 11 är enklare att förstå än de i 

Lpf 94, då den är mer tydlig med vad som ska göras. En ytterligare källa till motivation som 

en av lärarna nämner är att eleverna får styra mer gällande bland annat val av material, 

examinationssätt och kursens tidsplan. Han anser även att det är ett stort plus att 

bedömning av eleverna i skolan fått en ökad fokus på likvärdighet i Gy 11. En lärare menar 

också att en av den nya läroplanens fördelar är hur eleverna arbetar och använder sig av 

inlärda kunskaper har blivit viktigare.  

 På frågan om hur lärarrollen har förändrats var samtliga sex lärare överens om att deras 

arbetsbörda har ökat i och med den ökade mängden dokumentation. En av lärarna anser 

dock inte att hans lärarroll har förändrats gällande hur han beter sig mot och framför 

eleverna, utan det är mer hans arbetsuppgifter utanför klassrummet, såsom planering och 

annorlunda bedömningskrav. De andra fem tycker dock att deras tid med eleverna blir 

komprimerad då de får lägga ned mer tid på skriftliga planeringar och på att koppla samman 

ämnesplaner och undervisning. Ett minskat samspel mellan elev och lärare betraktar en av 

lärarna som ett stort problem, då det leder till att han inte kan stötta eleverna på samma vis 

som tidigare.  

En lärare beskriver även att föräldrarnas insyn i skolan har ökat, vilket i sin tur förändrar 

lärarrollen då läraren inte enbart skall samarbeta med eleven utan också med dess föräldrar 

mer än vad som tidigare gjordes. En annan respondents uttalande kan även kopplas till 

detta, då denne säger att rapportering av frånvaro har givits större betydelse. Frånvaron är 

intressant främst eftersom det påverkat elevens studiebidrag, men även för föräldrarna som 

på detta vis har större inblick i deras barns närvaro.  Tidigare har eleverna på gymnasiet varit 

mer självständiga i jämförelse med elever på högstadiet och det blir därför en omställning 

för gymnasielärarna då de förväntas inkludera föräldrarna mer.  
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6. Diskussion 

 

I den första delen av detta avsnitt genomförs en diskussion där fördelar och nackdelar med 

metoden som valdes till vår studie avhandlas. Del två i detta kapitel består av en diskussion 

där vi diskuterar undersökningens resultat med anknytning till litteratur som behandlats 

tidigare i arbetet.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Den kvalitativa intervjumetoden som användes var passande för ett arbete med de givna 

tidsramarna och av denna storlek. Få informanter användes men frågorna som ställdes var 

så pass öppna att en slutsats ändå kunde dras med utgångspunkt i deras svar.  Frågorna som 

ställdes var öppna, utan specifik vinkling åt ett önskat resultat. På grund av frågornas 

utformning uppvisades stor variation i svaren, som inte hade uppnåtts med en kvantitativ 

undersökningsmetod. Som vi förutsatte nämnde samtliga respondenter kurskrav och 

ämnesplaner i sina svar, vilket ledde till att vår forskningsfråga blev besvara. Om frågorna 

hade skickats ut innan intervjuerna genomfördes hade troligtvis andra svar givits. 

Respondenterna hade givits möjlighet att undersöka Skolverkets bedömningsstöd och hade 

kunnat vinkla sina svar mer efter vad de trodde var ”rätt” respons. 

 

Det fungerade tillfredställande att genomföra personliga intervjuer på lärarnas skolor, dock 

hade det troligtvis fungerat lika bra att göra detta via telefonkontakt. Intervjufrågorna som 

användes gav en stor variation i svaren, vilket tjänade sitt syfte i denna studie. De var tydliga 

samtidigt som de gav läraren möjlighet att utveckla sina svar. Frågorna var relevanta för vår 

forskningsfråga och gav underlag för diskussion.  

 

Hade mer tid funnits till att genomföra intervjuerna, sammanställa resultaten och diskutera 

fram en slutsats hade fler lärare kunnat tillfrågas. Detta hade bidragit till en större variation 

när det kommer till svar, en bättre inblick i olika åsikter vilket i sin tur kunde lett till att fler 

paralleller dragits.  
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6.2 Resultatdiskussion 

I och med införandet av Gy11 skedde flera förändringar i läroplanen. Förut fanns "mål att 

uppnå" eller "mål att sträva efter", nu har det i stället blivit ett centralt innehåll för varje 

ämnesplan och stadium (Betygsprövningsutredningen, 2011). Lärarna upplever Gy 11’s 

upplägg av kursmålen som positivt och det leder till större klarhet både när det gäller vad 

som ska behandlas i kursen och hur upplägget ska se ut. En annan ändring som skett är att 

kursplanerna blivit till ämnesplaner och nu enbart innehåller moment relevanta för varje 

ämne (Ibid). Detta upplevs av lärarna som en förbättring då de nu känner sig säkrare 

gällande vilket undervisningsmaterial som skall användas i klassrummen och hur 

undervisningen skall utföras. Hur lärare, elever och skola förväntas interagera har dock 

funnits information om sedan 1962 års läroplan. Ända sedan dess har undervisningens 

uppgift legat i att socialt fostra eleverna till att bli kritiskt tänkande samhällsmedborgare 

(Eriksson 2005). Det kvalitativa graderade betygssystemet med individrelaterad bedömning 

som nu satts i bruk leder dock till nya konsekvenser för tillämpning (Egidus, 1994). Elever 

som avslutat sin skolgång 2013 kommer inte ha samma kunskap eller syn på omvärlden som 

de med en skolgång bedömd med Lpf 94’s läroplan. 

Sedan 1600-talets grundande av gymnasieskolan har betyg använts för att särskilja elever 

inför vidare utbildning eller inför framtida karriär (Sandström, 1994). Innan Gy 11’s införande 

hade yrkesutbildningarna inte förändrats drastiskt sedan 1962. Den specialisering som elever 

på en yrkesutbildning, sedan 1962, gjort under andra terminen eller så sent som under andra 

året görs nu direkt. Yrkeslinjerna har i Gy 11 delats upp i klasser med mindre yrkesbredd 

(Eriksson, 2005). Detta upplever de lärare vi tillfrågat som positivt då det lett till att kurserna 

fått mer yrkesrelevans och programrelaterade mål, vilket i sin tur tycks motivera eleverna. 

På grund av att kraven har höjts och att varje elev nu måste klara av alla delar i 

kunskapskraven för ett E, hade en annan betygsskala eventuellt varit mer fördelaktig för de 

ointresserade eleverna än vad Gy 11 är. En förbättring som skulle kunna genomföras hade 

varit att införa ett icke-graderat betyg (Egidius, 1994) inom idrotten, enligt en av lärarna. 

Han tror att detta hade kunnat leda till mindre betygshets och fått omotiverade elever mer 

engagerade. Det finns även studier som visar att detta kan stämma och talar om att elever 

kan få sämre självkänsla som en konsekvens av låga betyg (Skolverket, 2011b).  
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Huruvida betyg missgynnar elever eller ej är dock något grundligt utforskats, men utan att 

några klara svar givits (Sjögren, 2010).  Betygssystemen har tidigare kritiserats för att lägga 

för mycket fokus på bedömning och inte på att bidra till att ge eleverna riktig kunskap eller 

förståelse i olika ämnen (Askling, Danielsson, 1993).  Lärarna som tillfrågats upplever dock 

intressant nog att Gy 11 har en tydligare riktning mot förståelse än mot kunskap som är 

enkel att poängsätta. Skolverket (2011b) menar att den kritik som finns mot betygen är 

obefogad då felanvändning eller missförstånd är anledningen till mycket av lärarnas negativa 

inställning. Skolverket har dock ingen egen plan på hur dessa missuppfattningar kan 

motarbetas utan det är, utöver lärarna, eleven som förväntas anstränga sig mer ifall en 

förbättring skall ske (Ibid). Kontinuerlig information från lärare till vårdnadshavare anses 

leda till bättre kvalitet på utbildningen än vad enbart ett slutbetyg skulle gjort (Ibid).  Kritik 

som uttrycktes redan under det normrelaterade betygssystemet var att undervisningen ofta 

kantades av tävlan och konkurrens mellan elever och att studieklimatet var stressat. Tanken 

var att detta skulle försvinna med Lpf 94’s nya, målrelaterade system (Andersson, 1999). 

Trots detta upplevde lärare i denna studie att det fortfarande är en tydlig tävlan mellan 

eleverna när de strävar mot högre betyg. 

Att lärare ska återkoppla till föräldrar och elever angående elevers prestationer återkommer 

både i Lpf 94 och Gy 11, vilket innebär att detta inte borde vara nytt för lärarna. I Lpf 94 

skedde dock inte återkopplingen genom den stora mängd dokumentation som krävs av 

lärarna idag. De värderingar som prioriteras av samhället gällande undervisning bestämmer 

vilket system som skall användas för bedömning. I ett målrelaterat betygssystem prioriteras 

motivation av eleverna samt att informera elever och vårdnadshavare om vilken 

kunskapsnivå de ligger på (Wikström, 2007). Gy 11 har mer fokus på att föräldrar och elever 

skal bli informerade om vilken kunskapsnivå en individ ligger på, vilket lärarna säger sig 

tydligt märkt av. Ett av målen med Gy 11 är, enligt skolverket (Skolverket, 2012a), att elever 

och vårdnadshavare skall få bättre information om det betyg som ges, för att öka 

rättssäkerheten för eleverna. Denna förändring talar de tillfrågade lärarna om och nämner 

att tydligare motivering krävs för de betyg som sätts. Det ökade behovet för lärare att 

motivera sin betygssättning går att koppla till ökningen av elevernas inflytande samt 

föräldrarnas insyn i skolan. 
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Skolverket (2012c) påtalar vikten av att elever förstår på vilka grunder en lärare sätter ett 

visst betyg. Det finns både fördelar och nackdelar med denna bestämmelse. Det är bra att 

eleverna får större kunskap om sin kunskapsnivå och vad som förväntas av dem.   

Föräldrarna blir också bättre informerade, men samtidigt blir lärarnas arbetsbörda större. 

Det kan även sätta press på lärarna som kan vara positiv om det får dem att anstränga sig för 

att vara likvärdiga i sin bedömning, och inte låta personliga åsikter färga 

bedömningsprocessen. Det blir dock en negativ press om lärarna måste motivera allting de 

gör för föräldrarna, då de inte alltid är lika insatta i bestämmelser och läroplaner men ändå 

är krävande. Sedan 1970 läggs mer ansvar på skola, kommun och lärare istället för på eleven 

själv (Eriksson, 2005). Ansvaret på lärare har dock tilltagit ytterligare i och med införandet av 

Gy 11 och den ökade mängden dokumentation. På grund av detta läggs mer av skolans 

ansvar på lärare, vilket alla tillfrågade lärare har sagts sig märka av.  

Skolverket menar att dokumentationen krävs för att eleverna ska fortsätta utveckla sin 

kunskap och sitt lärande och att det ska finnas en tydlig sammanställning av deras faktiska 

prestationer (Skolverket, 2012c). Lärarna ser dock den ökade mängden dokumentation som 

mer påfrestande än nödvändig, då de inte hinner med sina andra arbetsuppgifter så som att 

planera lektioner eller agera mentor. Hinner de inte med eleverna och deras behov leder det 

ändå inte till en rättvis och likvärdig bedömning. Att det finns två sätt att se på problemet är 

tydligt och på ett vis är det även en paradox. Eleverna ska ges mer inflytande men samtidigt 

läggs mer ansvar på läraren och föräldrarna får större inblick. Dokumentationen är heller 

inte alltid relevant.  

Även om lärarna i undersökningen var både positivt och negativt inställda till elevernas nya, 

större inflytande på undervisningen finns det ytterligare infallsvinklar på ett sådant ökat 

inflytande. Vid en återkoppling mellan Habermas tankar och läroplanerna så passar särskilt 

Gy 11 hans tankar och åsikter. I Gy 11 är elevens inflytande i fokus och mer samarbete krävs 

mellan lärare och elever. Det är inte så att hierarkierna som faktiskt finns i skolan försvinner, 

men det faktum att eleverna får vara med och bestämma oftare kan bidra till ett bättre 

samarbete mellan vårdnadshavare, skolpersonal samt elever. För att en samverkan ska 

fungera fordras kommunikation, som inte bara hjälper lärare och elever följa läroplanens 

tankar, men även utveckla elevers egna livsvärld (Pedersen, 2011). 
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I och med Gy 11's införande nämns också elevens ansvar i större utsträckning, inte bara 

skolans och där framgår att "eleverna ska få ett reellt inflytande på arbetssätt" (Skolverket, 

2011c). Vad detta egentligen innebär är dock inte preciserat. Hur mycket ansvar som ska 

överlåtas till eleverna är oklart, vilket kan sätta lärarna i en svår situation. Om alla lärare 

tolkar detta olika kan elevernas utbildning påverkas negativt och lätt uppfattas som orättvis. 

Habermas ville se en ökad mängd öppen kommunikation i klassrummen och har till viss del 

fått sin vilja igenom. Vid de instanser där eleverna får medverka gällande beslut om 

läromaterial eller lektionsupplägg kan detta ske genom en deltagande demokrati i helklass 

där alla får säga sitt. På så viss har maktstrukturen förändrats i klassrummen sedan 1994’s 

läroplan, med att eleverna nu blir sin egen auktoritet och inte enbart följer en lärare 

(Pedersen, 2011). 

Redan 1745 började man diskutera om det skulle avdelas en särskild klass för begåvade 

elever. Denna ide genomfördes inte då, på grund av att det skulle kräva att elever från olika 

socioekonomiska klasstillhörigheter skulle gå i samma klass (Landquist 1973). Tanken om 

specialklasser har återuppkommit under årens gång. Elevernas inflytande på kursens 

uppläggning, tidsplan och examinationer skulle genom en kunskapsuppdelning kunna bli 

ännu större. Det kan tänkas att elever på samma kunskapsnivå i större grad har samma mål 

och tankar med sin utbildning och hur den skall läggas upp än vad de har med någon i 

samma ålder. Speciella klasser för olika kunskapsnivåer har dock ännu inte realiserats. 

Statens officiella, uttryckta läroplan, nu kallad Gy 11, är det dokument som undervisningen 

ska baseras på. Den framväxande läroplanen, bestående av samhällets förändrade krav på 

utbildning och elevernas enskilda lärande är dock också viktigt att medräkna vid en 

diskussion om nyinförda läroplaner (Nyström, 2004).   En respondent kritiserade faktumet 

att lärare alltför sällan tillfrågas vid skrivandet av ny läroplan. Att folkets makt skall öka, på 

bekostnad av lärarnas auktoritet, är något Habermas också strävat efter (Pedersen, 2011). 

Detta trots att det är lärarna som utbildats i läroplaner och bedömning (Gundem, 1997). Att 

lärare kritiseras av bland annat föräldrar och politiker kan tyckas problematiskt. Elektriker 

eller snickare ifrågasätts inte när de gör sitt jobb, så länge inte tydliga fel kan påvisas men 

samma förtroende ges inte till lärare.  
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Fram till 1962 fanns inga mallar för vad undervisningen skulle innehålla eller hur elever 

skulle betygsättas vilket sades skapa ett orättvist system (Sandström, 1994). Införandet av 

Lgr62 skulle ge ett verktyg för urval till högre utbildning som var invändningsfritt (Ibid). 

Åtskilliga betygssystem har införts sedan 1962, men skolan har ännu inte åstadkommit en 

helt likvärdig skola. Kanske kunde den likvärdigheten hjälpas till viss del om lärare kunde fått 

mer inflytande vid skapandet av de styrdokument som de ska jobba efter och lite mer tilltro 

från samhället.  

Redan på 50-talet infördes så kallade centrala prov i Sverige för att likställa skolorna över 

hela landet (Sandström, 1994). Enligt skolverket (Skolverket, 2012a) är ett av syftena med 

nationella prov idag att de ska vara ett verktyg för att möjliggöra likvärdig bedömning i alla 

Sveriges skolor. Respondenterna anser att Gy 11 har bidragit till en mer likvärdig bedömning 

över hela Sverige. Historiskt sett är denna nya likvärdighet viktigt då alla föregående 

kursplaner har fått kritik för att vara orättvisa (Sandström, 1994). Lärarnas uttalande tyder 

på att en klar förbättring har skett. En likvärdig bedömning i hela Europa kan också leda till 

mer samarbete mellan länder och fler arbetstillfällen för svenska elever som vill studera, 

eller i framtiden jobba i andra länder.   

Respondenterna ansåg att det finns ett problem gällande att kunskapskraven i Gy 11 inte 

alltid var fullt förståeliga gällande vad som skulle göras i klassrummet. Samtidigt uppfattar 

respondenterna också att de, enligt Skolverket, inte skulle konkretisera vad betygen betydde 

själva. Att lärare inte ska konkretisera kunskapskraven har dock inte hittats hos Skolverket 

efter intervjuerna genomförts. Skolverket (2012c) uttalar sig till och med om att läraren ska 

förtydliga de kunskapskrav som finns i varje kurs för eleverna, så att alla elever blir 

medvetna om vilka förväntningar som finns på varje individ. De bedömningsplaner som getts 

ut av Skolverket är dessutom tänkta att hjälpa lärarna vid bedömning utifrån nuvarande 

läroplaner, bedömningsplaner som finns tillgängliga för alla (Skolverket, 2011a). Då lärarna 

även säger sig ha svårigheter med att definiera kunskapskravens värdeord kan frågan ställas 

hur de kan konkretisera ett betygskrav som de inte själva förstår. Även hur de faktiskt gjort 

vid genomgång av kursplaner tidigare kan problematiseras.  

Lärarna nämner ytterligare en oklarhet gällande betygssättningen. De talar om 

problematiken med att en elev som givits endast ett F ska få ett F i slutbetyg. Respondenten, 
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som benämns K1, menar att tiden inte finns till att låta eleverna göra omprov för många 

gånger medan både K1 och respondent K4 upplever det negativt att en elevs utveckling 

under terminen inte kan medräknas i slutbetyget. I Skolverkets stödmaterial står det att 

läraren inte ska lägga ihop kursens alla provresultat och uppgifter för att få fram en 

medelprestation, utan betyget ska i stället spegla den kunskapskvalitet som eleven har vid 

avslutad kurs (Skolverket, 2012a) . Det är alltså en av lärarna som inte förstått att genom 

omprov är det möjligt att ändra ett betyg från F, samtidigt som den andra läraren talar om 

svårigheten att genomföra fler omprov då det är för tidskrävande. Tidspressen på lärare kan 

återigen kopplas till den ökade arbetsbördan och dokumentationen.  

En elev som fått F på någon skoluppgift under terminen ska ges F i slutbetyg, även om eleven 

har uppnått övriga kriterier för A (Skolverket, 2012a). Flera lärare kritiserar detta system då 

de anser det vara orättvist. Respondenterna talar även om att de upplever det nästintill 

omöjligt för eleverna att uppnå ett A i slutbetyg, då kraven är så höga. De tror att andelen F 

kommer vara större än vad andelen IG var med Lpf 94. Liknande kritik fick även Lpf 94 när 

det infördes, då lärarna var rädda för att den nya "godkänt"-nivån skulle bidra till att elever 

blev underkända (Allard et al, 1994). Det är möjligt att lärare känner osäkerhet inför nya 

läroplaner vilket i sin tur leder till att lärarna har enklare att se nackdelarna än fördelarna. 

Samtidigt kan det vara så att i och med samhällets och den "framväxande läroplanens" 

(Nyström, 2004) höjda krav på utbildning och arbete krävs även striktare styrdokument. På 

1700-talet talades det om elevernas sinnestillstånd i större utsträckning än deras 

kunskapsnivå (Nilsson, 1977). Sådana kommentarer skulle troligtvis inte inkluderas i dagens 

styrdokument, men att införa ett uppförandebetyg kan diskuteras. Kanske hade ett 

uppförandebetyg avhjälpt eventuella problem med respektlösa elever.  

Flera av lärarna ansåg att Lpf 94’s kursplaner och uppläggning var mindre krånglig än vad Gy 

11’s är. I Skolverkets kvalitetsgranskning år 2000 står det dock att Lpf 94 var oklar och hade 

för få betygssteg, vilket ledde till en orättvis bedömning av elevernas prestationer 

(Skolverket, 2000). Därför infördes Gy 11; för att lärarna skulle kunna göra en mer precis och 

rättvis bedömning med flera betygssteg. Värt att nämna är att innan införande av Lpf 94 ville 

man se färre steg i betygsskalan (Andersson, 1999). Vad som faktiskt har ändrat denna synen 

på betygsstegen i Gy 11 är oklart. Det faktum att lärarna tycker Lpf 94 var lättare att förstå 
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kan bero på att de ansåg att betygskriterierna var tydligare, men att det centrala innehållet 

däremot var mer förståeligt än tidigare. Det kan också bero på att lärarna inte är lika insatta i 

den nya läroplanen som de var i den gamla och att deras åsikter kommer att förändras ju 

mer de arbetar med den.  

Att kunskapskraven, eller betygskriterierna som respondenterna fortfarande säger, var 

oklara i Gy 11 var något som lärarna återkom till . Respondenterna nämnde bland annat att 

värdeorden som används i kunskapskraven är svårdefinierade. Svårigheter med att veta vad 

exempelvis ord som "nyanserat" eller "översiktligt" faktiskt innebär upplevdes också. 

Värdeorden står förklarat i bedömningsstödet ”Gymnasieskola 2011” (Skolverket, 2011a) 

vilket tyder på att lärarna inte har läst allt tillgänglig material som är relevant för Gy 11. Att 

respondenterna inte tycks ha läst bedömningsstöden kan kopplas till lärarnas kommentarer 

angående tidsbrist, det finns inte tid att läsa igenom allt som krävs. Respondenterna 

upplever också att de inte fått en tillräcklig introduktion av sina skolor eller erbjudits 

utbildning om Gy 11, vilket troligtvis har bidragit till att de inte gått igenom stödmaterial. De 

flesta stödmaterial kom ut 2011 och i vissa fall så sent som 2012. Svenska skolor hade alltså 

redan hade börjat använda sig av Gy 11 och då fått sig en uppfattning om hur det ska 

användas. För lärare, hade det troligtvis visat sig vara en fördel om materialet fanns att tillgå 

innan man skulle sätta det i praktik, så att de visste vad förändringarna innebar. Även Lpf94’s 

införande var tidspressat och blev inte så bra som tidigare hoppats, enligt Grevholm (1999). 

Med andra ord så kan Skolverket ha gjort samma misstag två gånger; stressat fram en 

läroplan utan ordentlig förankring. Detta är också något som K2 tar upp och nämner att han 

inte kan se kopplingen mellan ämnesplan och hur verkligheten faktiskt ser ut, vilket kan bero 

på tidsbristen 

Enligt Bjoerg B. Gundem (1997) säger sig lärare även i hans forskning uppleva en tidsbrist när 

det kommer till att arbeta in rutiner. Lång tid krävs för att samarbete och handlande med 

läroplaner skall kunna fungera mellan lärare. Gundems studie har också visat på att arbete 

med läroplanen på en lokal basis lett till att planeringen effektiviseras och att kvaliteten på 

undervisningen förbättrats. Trots detta finner han att lärarutbildning inte ger nödvändiga 

läroplansutsikter till blivande lärare (Gundem, 1997). Denna uppfattning är något som 

samstämmer med vår erfarenhet och kan upplevas som beklaglig. Om elever på en 
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lärarutbildning inte kan få undervisning om de styrdokument de i framtiden skall jobba med, 

kan de inte heller förväntas göra ett bra jobb.  

Skolverkets mål med de nya ämnesplanerna och dess kunskapskrav är att fler betygssteg 

anses rättvisare för eleverna och bättre för lärarna när de ska sätta betyg (Skolverket, 

2012a). Även om fyra lärare ansåg att kunskapskraven och dess värdeord var svårförståeliga, 

så nämner två lärare att de tycker att den nya läroplanen var tydligare. Att två lärare går 

emot majoriteten kan bero på att de två sistnämnda lärarna faktiskt har läst igenom 

Skolverkets stödmaterial och därmed har bättre förståelse för vad ämnesplaner och 

kunskapskrav innebär. Det kan även vara så att lärarna bättre kan relatera kunskapskrav och 

kurssammanhang, vilket är grundläggande enligt Skolverket (Ibid). En majoritet av lärarna 

anser att det är ett mer formellt språk i Gy 11 än i Lpf 94, vilket kopplas till deras problem 

med att tolka betygen. Ifall lärarna inte är vana vid så byråkratiskt språk blir Skolverkets 

formuleringar svårare att nyttja. Selgheds (2004) studie visar på att lärare inte ansåg att 

deras arbete hade påverkats i någon större utsträckning på grund av Lpf 94's införande. De 

talade om att de redan tidigare hade jobbat målrelaterat. Vilka mål de hade utgått ifrån är 

inte nämnt, vilket kan tyda på att lärarna inte la något större värde vid styrdokumenten och 

vilka riktlinjer som fanns där.  

Normaliserande exempel för de olika betygsnivåerna finns inte att tillgå annat än i form av 

nationella prov (Skolverket, 2012a). Lärarna har uppmärksammat bristen på normaliserande 

exempel och anser det vara en brist hos skolan. För att stävja denna problematik vill 

Skolverket se att lärarna samarbetar med kollegor och diskuterar elevers prestationer 

sinsemellan (Ibid). Skolverkets åsikter är inget nytt då lärare ansåg sig behöva samarbeta 

mer redan efter betygsreformen 1994. Samarbetet blev allt viktigare i och med att godkänd-

nivån blev aktuell. Lärarna behövde diskutera med kollegor så att betygen blev likvärdiga 

(Selghed, 2004). Dock menar Eriksson (2005) att lärare och elever förväntades diskutera 

kring mål och betyg redan 1970. Med andra ord borde lärarna vara väl medvetna om hur 

mycket överläggning som faktiskt förväntas. 1962 användes diskussion och gemensamma 

lokala prov som hjälpmedel för lärarna. De standardiserade proven kom därmed att bli 

viktiga för rättvis bedömning (Sandström, 1994). Gundem (1997) förespråkar gemensamma 

diskussioner och menar att de utvecklar en större medvetenhet om vilka val lärare gör i 
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undervisningen. Medvetenheten kring vilka principer och mål som skall ligga till grund för 

skolans praktik ökar också. 

Respondenterna upplever att de fått mindre frihet både på grund av den ökade 

dokumentationen men också för att de känner sig mer styrda när det gäller planering. Att de 

upplever att det har förändrats först nu är dock tänkvärt. Skolans läroplan har sedan 1962 

innehållit en beskrivning av hur läraren förväntas arbeta (Eriksson, 2005). Däremot 

behandlar frågorna i den här studien endast Lpf 94 och Gy 11, varmed lärarna inte 

nödvändigtvis har reflekterat över tidigare läroplaner och dess upplägg. Lärarnas frihet har 

till viss del dock minskat, då det i stödmaterialet nämns att lärarna förväntas informera 

elever om på vilka grunder de ges ett specifikt betyg (Skolverket, 2012c). Skolverket ser dock 

inte detta som negativt, utan som ett verktyg som ska hjälpa lärarna vid bedömning.  

Uppnåendemålen i Lpf 94 återkommer inte i Gy 11. H2 anser att detta är bra, då det ibland 

var svårt att förstå vad som var uppnåendemål respektive strävansmål och vad som skiljde 

de båda åt. Johansson och Emanuelsson (1999) skriver också om kritiken mot just Lpf 94's 

uppnåendemål och användningen av dem. De skriver att för mycket fokus ligger på att alla 

eleverna ska uppnå dessa mål. Konsekvensen blir att de elever som kan sträva högre blir 

lidande, då de inte får samma uppmärksamhet och inte kan utveckla sitt lärande i samma 

utsträckning. Därmed är det fler personer än H2 som anser att Gy 11 är en förbättring i detta 

avseende. 

 
6.3 Sammanfattning och avslutning  
 

Efter studien avslutats fanns flertalet intressanta aspekter. Respondenterna var dock varken 

fullt negativa eller positiva angående Gy 11. De upplever att strukturen i ämnesplanerna har 

förbättrats och att de nya gymnasieprogrammen är mer relevanta för den inriktning 

programmen har. Samtidigt tyckte respondenterna att Lpf 94 var mindre krånglig. Detta 

skulle kunna förklaras med att de inte är insatta i den nya läroplanen än, och därför inte har 

en full förståelse för dess upplägg.  Eleverna, upplever respondenterna, som tillsynes mer 

motiverade av det nya upplägget, vilket krävs då nivån också höjts på undervisningen. I och 

med Gy 11’s införande sätter lärarna oftare F än E, på uppgifter som de tidigare skulle satt 

ett G på. 
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Rättssäkerheten i skolan förväntas förbättras i och med att mängden dokumentation nu 

ökat. Även om Skolverket ser dokumentation som ett verktyg för likvärdig, rättvis 

bedömning känner respondenterna annorlunda. Ett mer stressat tempo, där eleverna, 

istället för att främjas, inte hinns med beskrivs. Om lärarna är stressade kan deras arbete 

inte förväntas hålla samma kvalitet, men samtidigt krävs efter Gy11’s införande mer av 

lärarna. Respondenterna säger sig uppleva att deras frihet i läraryrket har minskat i och med 

den ökade dokumentation och att de känner sig mer styrda. Även om ökat elevinflytande 

kan tänkas hjälpa och motivera elever, kan det tänkas bli förolämpande för lärare som inte 

ges tilltro till att hantera sitt yrke. Samhället har höga krav på att skola och lärare skall utföra 

sina uppgifter på ett specifikt sätt, trots att det är lärarna som har minst fyra års utbildning i 

ämnet. På samma vis ges inte lärarna tillräckligt mycket tilltro när nya styrdokument skall 

skapas. Respondenterna känner inte alltid igen sig i vad som förväntas av dem i sin yrkesroll 

och kan tycka att deras yrkesuppdrag stundvis känns omöjligt och svårförståeligt.  

 

De hjälpmedel som Skolverket ger ut för att beskriva hur lärarna skall göras sitt jobb tycks 

enbart två av de sex respondenterna ha läst igenom. De fyra lärarna som inte verkar ha läst 

utmärker sig genom att de säger sig ha svårigheter med kunskapskravens värdeord samt 

bedömning i sin helhet, trots att tydliga riktlinjer för detta står att finna. Att Nationella 

proven är det enda standardiserade provet som har exempeltexter för varje betygsnivå, 

anser de tillfrågade lärarna också är problematiskt. Kopplingar kan göras till att lärarna 

upplever att de vet bäst och inte regeringen men också till det stressade tempot som 

läroplanen infördes under. Många av de stöddokument som Skolverket utgivit publicerades 

först 2012. Dessutom infördes läroplanen mitt under ett skolår, och inga av de tillfrågade 

lärarna upplevde att de fått någon vidareutbildning via sina skolor som tydliggör hur arbetet 

i framtiden skulle utföras. Några av respondenterna fortsatte helt enkelt att jobba på samma 

vis som de gjort tidigare, trots att de nu hade nya kunskapskrav. Troligtvis är detta något 

som bidragit till den förvirring respondenterna säger sig uppleva med Gy 11.  

 

Alla aspekter med Gy 11 upplever respondenterna däremot inte som negativt. Enligt dem 

har Gy11’s läroplan lyckats med sitt mål om att skapa ett verktyg för rättvis bedömning och 

därmed ökat likvärdigheten mellan elever. Elever före och efter 2013 får visserligen inte 
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samma kunskaper, men en förbättring tycks ha skett då nya läroplanen inriktar sig mer på 

förståelse och kritiskt tänkande än att lära ut kunskap som kan poängsättas och sen 

glömmas bort.  

 

6.4 Fortsatt forskning 
 
I dagsläget finns inte mycket forskning om hur 2011’s läroplaner har tagits emot av lärare, 

skolor och elever. Den litteratur som finns i ämnet är oftast från Skolverket och därför inte 

särdeles objektivt. Vetenskapliga artiklar eller avhandlingar är svåra att finna om nya 

systemet och därmed kan forskningsläget beskrivas som vidöppet och en mängd olika 

ämnen kan tänkas som forskningsmöjligheter. Om några år, när lärarna har hunnit vänja sig 

vid Gy 11 hade en liknande studie som vår kunnat göras, utifrån samma principer, för att se 

om några skillnader i lärarnas förhållningsätt kunnat märkas av.  

 

Den här studien har spekulerat kring om det finns ett samband, mellan lärare som inte fått 

en fullständig utbildning i hur Gy 11 ska användas och deras negativa inställning till den nya 

läroplanen.  Denna fråga hade kunnat utvecklas vidare i forskningssammanhang genom att 

man jämförde en skola som gett lärarna god tid och möjlighet att sätta sig in i Gy 11 och en 

skola som inte hade gjort det, utifrån hur deras lärare sedan ställer sig till systemet.  

 

En annan forskningsfråga som kunnat behandlas är huruvida Läroplanen Gy 11 har ett 

framgångsrikt koncept. Denna undersökning hade dock behövt delas upp i flertalet olika 

inriktningar, då det är ett brett och, i stort sätt, orört ämne. Ett exempel till vad man kunnat 

studera hade varit det nya inflytande som skolpersonal förväntas ge föräldrarna och 

huruvida det verkligen är nödvändigt på gymnasiet.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
 
1. Vad anser du, som lärare, är skillnaderna mellan Lpf 94 och Gy 11 när det 
kommer till hur du använder dem i ditt arbete?”, 

 
 

1. Vad anser du är nackdelarna med Gy 11 i jämförelse med Lpf 94? 
 
 
2. Vad anser du är fördelarna med Gy 11 i jämförelse med Lpf 94? 
 
 
3. Hur tycker du att din lärarroll har förändrats i och med övergången till Gy 11 

från Lpf 94? 
 
 
 


