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     Vårtermin      2011 

Sammandrag 
 

Carolina Olsson 
 
De nya ämnesplanera i svenska och den nya betygsskalan. 

En jämförelse 

The New National Curricula for Swedish and the New Grading Scale 

År 2011                     Antal sidor: 43 

Syftet med denna uppsats är att se skillnaderna mellan de nya ämnesplanerna i 

Svenska jämför med de nuvarande kursplanerna. Det är även att se skillnaden mellan 

betygsskalorna IG-MVG och F-A.  

 Metoden som jag använt mig av är en komparativ textanalys där jag jämfört de 

olika kursplanernas motsvarigheter i de nya ämnesplanerna samt de två olika 

betygskalorna. Jag har dessutom genomfört en intervju med en informant som 

spelades in samt transkriberats. 

 I denna uppsats har jag kommit fram till att det finns skillnader mellan 

kursplanerna och de nya ämnesplanerna i Svenska, speciellt i Svenska 1 och Svenska 

3. I Svenska 1 har det kommit att bli mer stoff som ska arbetas med under terminen 

och Svenska 3 har fått ytterligare 50 poäng vilket leder till en större kurs. Den största 

skillnaden i alla tre nya ämnesplanerna är att litteraturen har blivit mer förtydligad, 

vad det är som eleven ska läsa och från vilka epoker och författare. 

 Den stora skillnaden mellan de olika betygskalorna är enligt min mening inte 

kunskapsnivåerna utan det är just betygen D och B och därför är det är rimligt att 

bedömningen blir mer rättvis enligt mig.  

Nyckelord: Kursplaner i Svenska A-c, Ämnesplanerna i Svenska 1-3, betygsskala IG-

MVG, betygsskala F-A 
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1 Inledning  

I detta examensarbete jämför jag de nuvarande kursplanerna i Svenska A, Svenska B 

och Svenska C med nya ämnesplanerna Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3. Jag 

jämför den nya betygskalan (F-A) som träder i kraft hösten 2011 med den nya 

nuvarande betygsskalan. Den största anledningen till att jag är intresserad av detta är 

att jag utbildar mig till att bli svensklärare för gymnasiet och grundskolans senare år, 

med siktet inställt på att arbeta på gymnasiet. Det är därför jag vill ta reda på vad som 

kommer att förändras i mitt kommande arbete medan jag ännu utbildar mig. 

Därigenom kommer jag kunna bilda mig en uppfattning om vad som kanske kommer 

att behöva förändras i mitt eget tänkande som blivande lärare i och med de nya 

ämnesplanerna. Dessutom finns det inte så många undersökningar av de nyaste 

ämnesplanerna ännu och detta gör att min uppsats kanske kommer att vara till nytta 

för andra blivande lärare inom svenskämnet, men självklart också för de verksamma 

lärarna ute i praktiken. 

Under en av mina VFU (verksamhetsförlagd utbildning) perioder fick jag 

chansen att vara med under en utbildningsdag för alla skolans lärare på min 

partnerskola som genomfördes av Skolverket. Skolverket hade föreläsare där från 

olika instanser som berättade om hur gymnasieprogrammen skulle ändras i och med 

den nya gymnasieskolan. Föreläsarna berättade då även kort om skillnaderna mellan 

de nya ämnesplanerna och de nuvarande kursplanerna för grundämnena på 

gymnasiet. Eftersom de informerade om alla de nya ämnesplanerna för alla 

grundämnena i gymnasiet gick de inte så grundligt på vad som var de stora 

skillnaderna i varje ämne. Det var främst efter denna utbildningsdag som jag blev 

intresserad av att studera ämnesplanerna i svenska lite närmare eftersom jag kände 

att det berör mig i allra högsta grad.  

Under denna dag så togs det även upp att en ny betygskala skulle införas, A-F, i 

och med den nya gymnasieskolans början. När jag fick höra denna information blev 

jag nyfiken på den nya betygsskalan eftersom vi en gång tidigare har haft liknade 

betygskala och denna ersattes av den betygskala som vi har nu (IG – MVG). Jag vill 

därför jämföra dessa och se om jag ska se några tydliga skillnader. Dessutom vill jag 

höra vad en verksam lärare har för tankar om de nya ämnesplanerna i svenska och 

även vilka tankar denna har om den nya betygskalan. 
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1.1 Syftet 

Syftet med denna uppsats är att undersöka de nya ämnesplanerna i Svenska 1, 

Svenska 2 och Svenska 3 som kommer att gälla nu till hösten i vad som kallas den nya 

gymnasieskolan 2011. Jag kommer att jämföra dessa ämnesplaner med de 

kursplaner, Svenska A, Svenska B och Svenska C som används just nu för att se vad 

som är nytt i ämnesplanerna och om det är stora skillnader mellan kursplanerna och 

ämnesplanerna. Jag ska även se om det finns en något som betonas med i de nya 

ämnesplanerna jämfört med i kursplanerna.  

Jag kommer dessutom att undersöka den nya betygskalan (F- A) som kommer 

att träda i kraft tillsammans med de nya ämnesplanerna. Precis som med kurs- och 

ämnesplanerna kommer jag att jämföra den nya betygskalan (F-A) med den 

nuvarande betygskalan, IG- MVG, för att se om det finns skillnader i de två olika 

betygskalorna och i så fall vad är det som är skillnaden.  

 

Mina frågeställningar är:  

 Vilka är skillnaderna mellan kursplanerna? 

 Vad är skillnaderna mellan betygsskalorna F-A och IG-MVG?  

1.2 Uppsatsens disposition 

Jag har disponerat min uppsats i sex olika kapitel. I första kapitlet, Inledning, har jag 

beskrivit varför jag valt att göra min uppsats och vad som är syftet med den.  I 

Bakgrund, andra kapitlet, har jag med hjälp av litteratur om begreppet textanalys och 

rapporter, remisser och litteratur gett en bakgrund till min forskning, samt förklarat 

en del begrepp. I det tredje kapitlet, Metod och Material, har jag förklarat hur jag 

genomfört min undersökning och vilka material jag använt mig av. I detta kapitel har 

jag även påvisat att jag följt de etiska aspekterna. I Resultat, fjärde kapitlet, redovisar 

jag för mina resultat i mina jämförelser som jag genomfört. I det femte kapitlet, 

Diskussion, för jag en diskussion över vad jag har kommit fram till i min resultatdel 

med hjälp av bakgrundsdelen, min intervju och mina egna åsikter. I sista kapitlet, 

avslutning, sammanfattar jag hela uppsatsen och drar vissa slutsatser som jag 

kommit fram till genom min undersökning.  
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2 Bakgrund 
 

2.1  Textanalys  
 
2.1.1 Begreppet textanalys 

Enligt Stukát (2005, sid 53- 54) innebär begreppet textanalys att man analyserar 

antigen en särskild text eller ett specifikt läromedel med hjälp av några särskilda 

aspekter som till exempel genus eller speciella ord. Vidare skriver Stukát att man 

även kan jämföra liknande texter mot varandra för att se skillnaderna mellan dem. 

Om man genomför en sådan undersökning gör man en komparativ studie. ”Det är 

inte tillräckligt att bara beskriva och förklara innehållet i texterna ur de utvalda 

aspekterna utan man ska naturligtvis också försöka förklara de skillnader man 

upptäcker” (Stukát, 2005, sid 53). Det finns många olika sätt att genomföra en 

textanalys på. Ett sätt är att man som Stukát skriver jämföra olika dokument men 

man kan även gå in på djupet av ett dokument och se hur exempelvis 

meningsuppbyggnaden ser ut.  Att analysera texter skriver Lange och Melin (2005, 

sid 58-61) kan man göra genom sex olika nivåer, fonetisk, lexikal, syntaktisk, 

textnivå, stilfigurer och komposition som innebär att man till exempel tittar på 

meningslängder, ordlängder, långa och överlånga ord, ordklasser, bisatser och 

fundamentlängd. Dessa sätt att analysera texter på tar även Hellspong och Ledin 

(1997, sid 115-157) upp. Lange och Melin(2000, sid 58 - 61) tar även upp 

innehållsanalys och med det menas att man delar upp texten i två teman som är 

makroteman, att texten tar upp många olika saker, och mikroteman, det 

övergripande med texten.  Det finns två olika sätt att närma sig en text skriver Melin 

och Lange antingen bottom up eller top down. Om man använder sig av bottom up 

tittar man på varje stycke och försöker se vad just det stycket handlar om. ”Bottom 

up-metoden har fördelen att den leder fram till en storts grafisk struktur – en karta 

över texten […] (Melin, Lange, 2000, sid 59). Den andra metoden top down och 

använder man sig av denna metod testar man olika temaförslag för att se om texten 

verkligen handlar om just det som den säger sig göra. ”Slutligen: fastställande av 

makro- och mikrotema är inte någon exakt vetenskap. Det finns alltid utrymme för 

personliga tolkningar och viktningar” (Melin och Lange, 2000, sid 61). 
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2.2 Kursplaner och ämnesplaner 

2.2.1 Ämnesplaner i det nya gymnasiet  

I en rapport Skolinspektionens synpunkter på förslag till nya ämnesplaner m.m 

inom ramen för Gy 2011 (2010) har skolinspektionen lämnat några synpunkter på de 

nya ämnesplanerna för GY 2011.  I remissen står det att kurserna inom ämnena är 

tydligt strukturerade och det ger även en möjlighet för eleverna att få inflytande över 

sina egna studier. Remissen påvisar även att kunskapskraven för ämnena följer en 

progression som gör det möjligt för eleverna att kunna utvecklas. Dock står det i 

remissen att de uttryck som används ger ett stort tolkningsutrymme och detta gör att 

en likvärdig och rättvis bedömning kan bli svår att uppnå då det handlar om lärarnas 

och skolornas egna värderingar i formuleringarna.  

 I de nya ämnesplanerna finns ”Syfte” med som en rubrik och syftena är 

uppbyggda på delar. Första delen är syftestexten som utförligt ska beskriva de 

kunskaper som eleven ska klara av för att uppnå de olika betygen. Den andra delen är 

en måltext som är utformad i en punktlista och som sen syftestexten förklarar 

utförligare som tidigare nämnts. Enligt remissen finns det en tydlig koppling mellan 

mål och syftestexten i alla punkter, dock med punkt 6 som en reservation.  

Det centrala innehållet i kurserna i Svenska lämnar utrymme för såväl elevers inflytande 
som för att ”sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna 
utbildningen”, vilket framkommer i ämnets syfte. Dessutom ger det centrala innehållet i 
kurserna Litteratur 100 p, Retorik 100 p och Skrivande 100 p möjlighet till breddning 
och fördjupning i ämnet Svenska oavsett program och tillgodoser behov som idag ofta 
täcks av så kallade lokala kurser. ( Skolinspektionens synpunkter på förslag till nya 
ämnesplaner m.m inom ramen för Gy 2011, 2010, sid 2-3)  

 
I remissen konstateras det att kurserna Svenska 1-3 bygger på progression inom 

ämnet så att kunskap byggs på. Medan kurserna Litteratur 100 p, Retorik 100 p och 

Skrivande 100 p kommer att ge eleven chansen att fördjupa sin inom ämnet och på så 

sätt ge eleven större möjligheter till ännu mer kunskapsutveckling i svenskämnet.  

 I Skolinspektionens synpunkter på förslag till nya ämnesplaner m.m. inom 

ramen för Gy 2011 (2010) finns det även synpunkter på de nya kunskapskraven och i 

dessa synpunkter går det att utläsa att kraven är olika inom de olika svenskkurserna 

men att detta är logiskt då kurserna inte hanterar samma ämnen utan motsvarar 

olika delar inom ämnets måltext. I remissen står det att kunskapskraven utgår ifrån 

vilken kvalitet, hur och vad det är som ska göras för att uppnå kraven. Det ska 
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dessutom finnas en ”balans mellan statlig styrning och friutrymme för skolor, lärare 

och elever att utforma utbildningen” (Skolinspektionens synpunkter på förslag till 

nya ämnesplaner m.m inom ramen för Gy 2011, 2010, sid 3).  Vidare står det i 

remissen att måltexterna och kunskapskraven inom ämnet Svenska kompletterar 

varandra.  

När det kommer till den nya betygskalan är inspektionen lite tveksam till att det 

kommer att bli en likvärdig och rättvis bedömning eftersom det kan bli svårt att se en 

progression mellan betygen E, C och A . Anledning till detta menar Skolinspektionens 

synpunkter på förslag till nya ämnesplaner m.m. inom ramen för Gy 2011 (2010) är 

att det används samma kvalitetsbegrepp i olika sammanhang som till exempel vid 

kunskapskraven och betygstegen. Två exempel på olika kvalitetsbegrepp är ”med viss 

säkerhet” och ”till viss del”. ”Det finns också exempel på att eleven i ett och samma 

kunskapskrav ”redogör utförligt” men ”förklarar översiktligt”. Dessa formuleringar 

står inte i överensstämmelse med varandra” (Skolinspektionens synpunkter på 

förslag till nya ämnesplaner m.m inom ramen för Gy 2011, 2010, sid 4).  Detta gör 

enligt remisen att det blir upp till lärarna och skolorna att tolka dessa begrepp.  För 

att det ska bli en likvärdig bedömning över hela Sverige kommer det att krävas stöd i 

form implementeringsinsatser och kommentarmaterial står det skrivet i remissen.  

2.2.2 Historisk översikt över grundskolans läroplaner 

Dahl (1999, sid 35-89) skriver om hur läroplanerna har ändrats från den första som 

är från 1919 till Lpf94. Kursplanen för undervisningen i modersmålet som fanns 

mellan krigstiderna är fylld av förhoppningar om ett nytt samhälle och med den en ny 

skola skriver Dahl. Vidare skriver Dahl att barnen skulle lära sig att kunna uttrycka 

sig för att få sina röster hörda. De skulle även lära sig att läsa och skriva för att de 

skulle kunna förstå innehållet i de böcker som användes i skolan. Litteraturen som 

fanns var läseböcker med realistiska verklighetsskildringar och sagor och äventyr. Ett 

av huvuddragen som fanns i kursplanens innehåll var att saken och orden hör 

samman, kursplanen var med andra ord väldigt kunskapsinriktad enligt Dahl.  När 

den nya skolutredningen skulle starta hade andra världskriget börjat och med tanke 

på det blev demokrati ett ledande begrepp. Det handlade alltså inte bara om att alla 

barn från alla samhällsklasser skulle få rätt till en bra utbildning utan man skulle 

även uppfostra eleverna till att bli goda samhällsmedborgare i ett framtida 
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demokratiskt samhälle skriver Dahl. Det tog tjugo år innan den färdiga kursplanen 

Lgr 62 lanserades. Barnet är i fokus år 1919 och därför är även innehållet i fokus 

medan år 1962 är experten det viktigaste och fokus blir därför metoden istället för 

innehållet.   

En jämförelse mellan den sista kursplanen för modersmålsundervisningen i folkskolan i U 
55 (en lätt bearbetning av 1919 års undervisningsplan) och den första för undervisningen i 
svenska i grundskolan i Lgr 62 visar att förändringarna framför allt innebar en 
genomgående uppsplittring av ämnet och en glidning från innehåll till form och 
färdighetsträning. Läsning för t.ex. mellanstadiet delades upp i läsning och studieteknik 
(det mest omfattande avsnittet), informationsläsning, upplevelseläsning under läsarens 
direkta ledning, fri läsning och förberedd uppläsning. Inriktningen på färdighetsträning 
och språkform visade sig i praktiken få större betydelse för utvecklingen av svenskämnet 
än de nya inslagen i kursplanen: dramatisk verksamhet, tidningsläsning och ”den rörliga 
bildens språk”. (Dahl, 1999, sid 43-44)  
 

I den nya läroplanen Lgr 69 ville man se till att alla barn fick en gemensam skolgrund 

och därför kom även högstadiet att bli sammanhängande. I svenskundervisningen 

blev det inte en sådan stor skillnad på undervisningen däremot lyftes film och tv-

kunskaper fram.  I Läroplanen från 1980 lades tonvikten på basfärdigheter så därför 

fick det färdighetsinriktade svenskämnet från 1969 känna sig bortknuffad av ett 

tydligt kunskapsinriktat svenskämne skriver Dahl. Med andra ord försvann fokuset 

på språkriktighetsövningarna, grammatik och upplevelseläsningen. Istället blev det 

viktigt att eleverna lärde sig basen i skönlitteraturen, erfarenhetspedagogisk 

inriktning och en tydlig inriktning på kollektivt arbete.  

 År 1991 kommunaliserades skolan och i och med detta kom en ny kursplan Lpo 

94. I den nya kursplanen lades vikten i svenskundervisningen på: 

Formen, normen och systemet har fått större tyngd än tidigare. Språket som system har 

fått större utrymme och kulturarvet, de litterära texterna – litterär bildning har 

upprioriterats i förhållande till läsning för personlig och social utveckling. (Dahl, 1999, sid 

82) 

2.2.3 Lgy 70 – Gymnasieskolans första gemensamma läroplan 

Malmgren (1999, sid 90- 118) skriver om den nya läroplanen som kom 1970 och som 

kom att gälla för gymnasieskolan. Fackskolorna försvann och in kom istället de 

tvååriga teoretiska linjerna. Den nya skolformen grundes till en viss del av den gamla 

yrkesskolan skriver Malmgren. I och med den nya skolformen fick eleverna endast en 

timme till svenskundervisning och behövde endast läsa svenska i ett år och kunde 
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sedan välja till svenska till nästa år om de själva ville. Vidare skriver Malmgren att 

trots att det är en läroplan för alla elever är det olika kursplaner beroende på om 

eleverna läser treårig, tvåårig eller ettårig svenska. De tvååriga linjerna så som social, 

ekonomisk och teknisk linje och de linjer som har ettårig svenska får en enklare 

variant av svenska medan de som läser en treårig linje får en högre nivå. Enligt 

Malmgren så ansåg lärarna under den tiden att kunskaperna var för svåra för de 

eleverna som läste svenska på ett år och detta berodde på att det saknades bra 

läromedel och litteratur. Lärarna menade att det var svårt att bedriva verksamheten 

eftersom eleverna ofta hade en negativ inställning till ämnet och dessutom var de 

avskilda från resten av skolan då lokalerna oftast låg i särskilda byggnader. Vidare 

skriver Malmgren att lärarna ansåg att det var en väldigt stor skillnad mellan att 

undervisa på en treårig linje och en tvåårig yrkeslinje. Detta berodde på att fokusen 

på ämnet svenska på de tvååriga linjerna var som färdighetsämnet medan på de 

treåriga linjerna var fokusen på svenska som bildningsämnet.  

 I Lgy 70 fick kursplanen i svenska ytterligare ett tillägg och det handlade då om 

de nya kraven på ”kommunikations färdigheter som det moderna mediasamhället 

ställer” (Malmgren, 1999, sid 96). Detta gjorde att det blev ytterligare en splittring 

mellan de två typerna av gymnasieskolan, yrkeslinjerna och de treåriga linjerna, 

skriver Malmgren .  ”I Lgy 70 blir det ett inslag i hela gymnasieskolan även om man 

för de treåriga linjerna vill inrikta momentet mot ”filmen som konstform” och knyta 

stoffet till bildningsämnet” (Malmgren, 1999, sid 96). Detta gjorde att ämnet svenska 

blev så splittrat inifrån att lärarna kände sig som akrobater på en slak lina som inte 

visste vart de skulle lägga tyngden på. Trots att lärarna kände så skriver Malmgren att 

trycket utifrån var att ena gymnasieskolan.  

2.3 Betygsskala 
 
2.3.1 Betygens funktion och historia i Sverige från 60-talet och 

framåt 

En fråga man kan ställa sig själv är varför vi har betyg och den frågan svarar 

Nordgren (2008, sid 7-16) på. Han ger förslag på fem olika funktioner om varför vi 

har betygsystem i skolan. Det första förslaget är urvalsfunktionen som innebär att 

man genom betygen kan avgöra vilka som får förtur till utbildningar på gymnasium 
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och högre utbildningar. Nordgren skriver att ” Det är nog möjligt att hävda att detta 

är betygens grundfunktion” (Nordgren, 2008, sid 11). Det andra förslaget är 

informationsfunktionen, möjligheten att ge information till eleven själv, föräldrar 

och andra lärare om elevens status i var de befinner sig inom ett visst ämne. Det 

tredje förslaget är kontrollfunktionen som innebär ”En särskild aspekt av 

informationsfunktionen är att den ger underlag för att kontrollera skolor och för att 

göra nationella och internationella jämförelser” (Nordgren, 2008, sid 11).  

Motivationsfunktionen är den fjärde funktionen och med den menas att det kan 

sporra eleverna till att få ännu bättre betyg om de anstränger sig ytterligare. En 

negativ sak men denna funktion är dock att den kan få en motsatt effekt. Eleven kan 

tro att den inte kan få ett bättre betyg och därmed kan självkänslan sänkas. Den 

femte och sista funktionen är disciplineringsfunktion med den menas att det bland 

annat är ett kvitto på en genomförd utbildning och det är även ett kvitto på elevens 

prestation enligt läraren. Dessutom ”kan statens kontrollfunktion fungera som ett 

sätt att styra skolornas resurser och sätta gränser för den pedagogiska friheten” 

(Nordgren, 2008, sid 12).  

Det har funnit flera olika betygsystem i Sverige och detta beror på hur samhället 

sett ut. Vi har bland annat haft en sjugradig bokstavsskala som bestod av bestod av 

tre kategorier kunskaper, uppförande och ordning. 

 

Kunskaper Uppförande Ordning 

A Berömlig A Mycket gott A Mycket god 

a Med utmärkt beröm Godkänd B Gott B God 

AB Med beröm godkänd C Mindre gott C Mindre god 

Ba Icke utan beröm godkänd D Klandervärt  

B Godkänd   

BC Icke fullt godkänd    

C Underkänd 
  

Figur 1. Bokstavsbetygskalan från 1960-talet.  
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I denna figur kan man utläsa hur bokstavsbetygskalan såg ut på 1960-talet i skolan i 

Sverige. (Samuelsson, 2008, sid 24) 

 

Efter bokstavsbetygsskalan kom det relativa systemet som byggde på en betygskala 

från 1-5 där en 1 var det lägsta betyget och en 5 var det högsta betyget. I och med 

detta betygsystem började man genomföra en ”betygsäkring” i matematik, svenska 

och engelska runt om i hela Sverige för att se till att alla eleverna fick en jämställd 

rättning. Det är det provet som numera kallas för nationella proven. Anledning till 

dessa prov var som tidigare nämnts för att ge eleverna en jämställd rättning men 

även för att konkurrensen om de högre utbildningarna blev tuffare och man behövde 

då ett bra sätt att skilja eleverna åt.  Nationella proven användes även runt i om 

västvärlden vid denna tidpunkt och i Sverige skedde införandet av detta i samband 

med Lgy 70, Läroplan för gymnasieskolan 1970. Den femgradiga skalan fick väldigt 

mycket kritik ett tag för att man menade att ”betygen ansågs inte visa vilka kunskaper 

den enskilde eleven uppnått utan endast en statistisk relation till andra elevers 

resultat”( Samuelsson, 2008, sid 28). 

Efter det relativa betygsystemet från 70-talet kom det målrelaterade 

betygsystemet på 90-talet med nivåerna IG-MVG. ”Den nya målstyrningen innebar 

att undervisningens innehåll inte skulle specificeras. Istället lyftes kvalitativa och 

generella kunskapsmål fram” (Samuelsson, 2008, sid 29). Trots att det nya 

betygsystemet sades vara bättre så fanns det inga kriterier för betyget G och MVG 

förrän 2000 och detta gjorde att det inte blev en likvärdig bedömning trots allt. Bland 

annat fick inte lärarna den hjälp som de behövde i form av vidareutbildning. 

Dessutom skulle de även arbeta utefter en ny läroplan samtidigt som ett nytt 

betygsystem infördes, vilket gjorde att arbetet blev svårhanterligt.  

2.3.2 Synpunkter på den nya betygsskalan 

Elisabet Rudhe har skrivit artikeln >>Snällbetyg<< inte längre möjligt att ge (2011). 

I den artikeln har hon genomfört en intervju med Niclas Westin, anställd på 

skolverket, om den nya betygsskalan som kommer att gälla nu till hösten för alla 

gymnasielever som börjar i höst. Enligt artikeln som gjorts menar Westin att det 

kommer att finnas en risk för att fler elever blir underkända i och med den nya 
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betygsskalan.  För lärarna ska numera titta på att kunskapskraven i sin helhet är 

uppfyllda och inte som det var tidigare då man kunde ”kompensera brister på en 

lägre betygsnivå med styrkor på en högre, och därmed klara kraven för ett visst 

betyg”. För att undvika att eleverna tvingas bli underkända har skolverket enligt 

Westin sett till att det inte är många detaljerade kunskapskrav. Utan istället har 

skolverket sett till att kraven är mindre till antalet och även mer allmännare så att de 

ska passa in bättre på fler elever.  

2.3.3 En ny betygskala, inte ett nytt betygsystem  

I en folder Lärare i den nya gymnasieskolan – högre krav och kvalitet (2010) från 

Skolverket har de skrivit om den nya betygskalan och benämner den där inte som en 

ett nytt betygsystem.  Istället menar skolverket att det endast är en ny betygskala som 

ska göra det lättare för lärarna att ge en rättvis och mer nyanserad betygsbedömning 

av eleverna. I den nya skalan kommer det att vara fem godkända betyg E-A och ett 

underkänt betyg F. Om en elev däremot saknar betygsunderlag för sin kunskap inom 

ämnet kommer det att bli ett streck i betyget istället för ett F.  

Nationella kunskapskraven finns för betygen E, C och A. Kunskapskraven innehåller för 

varje nivå en fullständig beskrivning av vad som krävs. En elev som uppfyller lägsta 

godtagbara kunskapskrav i sin helhet får betyget E. Betyget C får en elev om 

kunskapskraven för C är uppfyllda i sin helhet och betyget A om kunskapskraven för A är 

uppfyllda i sin helhet. Om en elev inte når kunskapskraven för E, får eleven betyget F. 

(Lärare i den nya gymnasieskolan – högre krav och kvalitet, 2010, sid 16) 

 

Betygen D innebär att eleven har klarat av alla kunskapskrav för betyget E och 

övervägande många för betyget C men inte tillräckligt många kunskapskrav för att få 

ett C. Det samma gäller för betyget B då eleven klarat alla kunskapskraven för betyg C 

men inte fullt ut för A och då blir det ett B. Dessa två betyg är utan 

kunskapsformuleringar eller betygsunderlag och därför är det upp till läraren själv att 

avgöra när eleven får ett D eller B.  

Varje bokstav står för ett visst antal poäng precis som tidigare och man har inte 

höjt den högsta poängen eller sänkt den lägsta utan poängen är densamma som med 

det nuvarande betygsystemet IG-MVG. 
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A 20 

B 17,5 

C 15 

D 12,5 

E 10 

F 0 

_  

Figur 2. Bokstavsbetygens poängvärde. 
 
I denna figur går det att utläsa hur mycket varje betyg är värt i poäng. (Lärare i den 

nya gymnasieskolan – högre krav och kvalitet, 2010, sid 17)  
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3 Metod och material 

Jag har genomfört en kvalitativ undersökning med syftet att ”upptäcka och beskriva 

vilka fenomen som finns på det studerade området (Stukát, 2005, sid 34). Jag har 

utfört det som enligt Stukát kallas en komparativ textanalys som innebär att man 

jämför olika texter som liknar varandra och tittar på vad som är lika och vad som 

skiljs åt mellan texterna. De texter som jag genomförde min undersökning 

undersökte jag parvis och det var på var kursplanerna Svenska A, Svenska B och 

Svenska C i jämförelse med ämnesplanerna Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3. 

Dessutom har jag jämfört de olika betygskalorna, IG-MVG skalan och F-A skalan, för 

att se om det finns några större skillnaderna i dessa. När jag jämförde de olika 

kursplanerna mot dess motsvarighet i ämnesplanerna tog jag alltså och jämförde 

Svenska A med Svenska 1, Svenska B med Svenska 2, Svenska C med Svenska 3 och 

betygskalorna IG – MVG mot F-A skalan. Jag tittade på vad innehållet i respektive 

kurs och ämnesplan som motsvarade varandra och undersökte vad det stod som 

eleverna skulle lära sig i respektive kurs. Jag undersökte med andra ord vad som 

tagits bort i de nya ämnesplanerna jämfört med kursplanerna. Dessutom tittade jag 

även på vad som lagts till i ämnesplanerna som inte fanns med i kursplanerna. 

Dessutom gjorde jag en övergripande jämförelse för att se om det hade skett några 

skillnader mellan alla kursplaner och ämnesplaner. Jag undersökte om det var något 

nytt i alla ämnesplaner jämfört med kursplanerna.  Jag har gjort antaganden om 

ämnesplanerna och jämfört mina åsikter med litteraturen som återfinns i 

bakgrundsavsnittet och min informants svar. Jag har tittat på om vi har varit av 

samma åsikter eller vad som skiljts oss åt.   

 Jag har genomfört en ostrukturerad intervju vilket enligt Stukát (2005, sid 37-

42) innebär att intervjuaren har ett antal huvudfrågor som intervjuaren vill ställa 

under intervjuns gång men att dessa frågor kan ställas när som så att de passar in 

under intervjun. En ostrukturerad intervju innehåller ofta följdfrågor ofta följs upp av 

följdfrågor som till exempel: ”Vad menar du med det? Kan du berätta mer?” (Stukát, 

2005, sid 39) för att på så sätt få ut mer information från informanten. Informanten 

var en kvinnlig lärare som undervisar på ett yrkesprogram i en stor skola med cirka 

1500 elever i en mellanstor stad. Hon har arbetat som lärare i cirka 10 år och jag 

visste sedan tidigare att just den skolan hade arbetat mycket med de förändringarna 
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som ska komma i och med den nya gymnasieskolan. När jag valde att jag skulle 

intervjua en lärare så valde jag en lärare som jag kände sedan tidigare.  

 En nackdel som finns med intervju som metod kan vara att den intervjuade 

försöker att besvara frågorna med de svar som den tror att intervjuaren vill få. Med 

andra ord finns risken för oärliga svar eftersom man inte kan kolla upp vad 

informanten säger med vad den egentligen gör om man inte genomför en 

observation. Dessutom kanske inte informanten alls kan besvara de frågor som 

intervjuaren ställt och därför blir det inget att ta av från intervjun.  

 De svar som jag kommit fram till gäller endast denna uppsats och kan inte 

generaliseras. Det är alltså mina egna åsikter om skillnaderna i kurs- och 

ämnesplanera och det kommer med tiden att finnas fler synpunkter på olikheterna 

mellan ämnesplanerna och kursplanerna.  

3.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet: För att se till att inget avgjorts av slumpen har jag spelat in min intervju 

med informant och sedan genomfört en transkribering för att kunna ta dennes citat 

vid mina påståenden.  Dessutom har jag tagit med transkriberingen som en bilaga i 

uppsatsen för att kunna bevisa att de citat som använts av mig faktiskt kommer ifrån 

min informant. Innan intervjun genomfördes hade jag skrivit ned ett par frågor som 

min informant skulle svara på för att få de svar som var relevanta för min uppsats. 

När dessa frågor ställdes behövde jag ytterst sällan ställa följdfrågor till min 

informant för att få fram svaren på mina frågor.  

 När jag genomförde min textanalys såg jag till att de kurs- och ämnesplaner som 

jämförde var varandras jämlikar, med andra ord Svenska A jämfört med Svenska 1 

och så vidare. Detta för att jag ville se skillnaderna mellan de kurs- och ämnesplaner 

som skulle ersätta varandra.   

 Validitet: Jag anser att jag i min undersökning har undersökt det som var ämnat 

att undersöka genom att de frågor som jag ställde till min informant var relevanta för 

uppsatsen. Ett exempel på en sådan fråga är min fråga om informanten tror att det 

kommer att bli någon skillnad i och med den nya betygsskalan. Jag frågade henne 

även om hon ansåg att det var en stor skillnad mellan kurs- och ämnesplanerna. 

Frågorna handlade om de nya ämnesplanerna jämfört med kursplanerna som är just 
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nu. De handlade även den nya betygsskalan jämfört med den nuvarande betygsskalan 

vilket var just det som jag ämnat undersöka.  

3.2 Etiska aspekter 

Jag har studerat och följt de riktlinjer som Vetenskapsrådet skriver om i Hantering 

av integritetskänsligt forskningsmaterial (2007) vad gäller i informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och anonymitetskraven. Under intervjun har jag sett 

till att följa de forskningsetiska aspekter så som att informanten är och kommer att 

förbli helt anonym. Detta informerade jag även min informant om innan intervjun 

började spelas in. Informanten har godkänt sin medverkan i intervjun och är 

införstådd i att hon kommer att förbli anonym genom hela uppsatsen. Dessutom har 

jag talat om för min informant att jag inte kommer att använda mig av det inspelade 

materialet vid något annat tillfälle än under just denna arbetsgång med min uppsats.  

3.3 Urval 

Jag har valt att redovisa för begreppet textanalys under kapitlet Bakgrund eftersom 

jag inte bara beskriver den metod som jag använt mig av inom textanalys utan även 

tagit med fler författares åsikter om vad textanalys innebär.  

 För att ta reda på fler åsikter om de nya ämnesplanerna och betygsskalan har 

jag använt mig av en remis som är skriven av Skolinspektionen Skolinspektionens 

synpunkter på förslag till nya ämnesplaner m.m inom ramen för Gy 2011 (2010) för 

att kunna ha något att ställa min påstående och antaganden mot.  

 För att ge en bakgrunds historia till hur svenskämnet sett ut genom skolans 

första läroplan till Lpf94 har jag valt att använda mig av Dahls kapitel i Thavenius 

bok Svenskämnets historia (1999). Eftersom min uppsats handlar om gymnasiet har 

jag även valt att skriva om den första läroplanen till gymnasieskolan som Malmgren 

(1999) redovisar för i samma bok.  

 Eftersom min uppsats även handlar om den nya betygsskalan som kommer att 

gälla till hösten 2011 vill jag redovisa för vilka olika betygsystem och skalor vi har haft 

i Sverige från 60-talet och framåt med hjälp av Nordgren och Samuelsson som både 

skrivit varsina kapitel i Betyg i teori och praktik (2008). Jag har även valt att 

redovisa för hur Skolverket tänkt angående den nya betygsskalan i deras folder 
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Lärare i den nya gymnasieskolan – högre krav och kvalitet (2010). För att kunna 

ställa mina antaganden emot någon annan har jag valt att ta med en intervju med 

Niclas Westin som är anställd på skolverket, som genomfört av Rudhe (2011). 

 För att ytterligare ha någon att ställa mina påståenden och antaganden emot har 

jag genomfört en intervju med en verksam lärare för att få dennes perspektiv på det 

hela. Intervju svaren har jag endast valt att ha med under kapitel 5:5 då det är där 

som jag diskuterar mest angående skillnaderna rent generellt. Det är även i samma 

kapitel som jag ställer litteraturen mot mina påståenden och antaganden.  

 Jag har valt att ställa de olika kurs- och ämnesplanerna mot dess likar för att 

försöka få en så rättvis bild som möjligt i vad det är eleverna ska lära sig under sina 

tre år på gymnasiet. Därför har jag inte ställt de olika kurs- och ämnesplanerna som 

inte är varandras likar emot varandra eftersom det då handlar om olika års kurser.   

 När det gäller betygskalorna har jag valt att angränsa mig till att endast titta på 

skillnaderna mellan betygen i Svenska A mot Svenska 1 för att inte arbetet skulle bli 

för stort.  
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4 Resultat 

4.1 Svenska A – Svenska 1 

De två första skillnaderna mellan Svenska A och Svenska 1 är dessa två olika 

formuleringar ”mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs” (Kursplan 

Svenska A, 2000, sid 1) och ”centralt innehåll: Undervisningen i kursen ska behandla 

följande centrala innehåll:” (Ämnesplan Svenska 1, 2010, sid 3).  I Svenska A ligger 

tyngden på vad som eleven ska lära sig i medan i Svenska 1 ligger tyngden i vad som 

ska ingå i kursen.   

Den största skillnaden mellan de två ämnesplanerna är att det är mer 

specificerat kring litteraturen i den nya ämnesplanen. Med andra ord står det 

uttryckligen i Svenska 1 att skönlitteraturen som eleverna ska läsa ska vara från både 

män och kvinnor och att litteraturen även ska vara från olika kulturer och tider. Till 

skillnad från svenska A där det står att eleverna endast ska kunna göra egna 

bedömningar och egna formuleringar kring läsning av litterära texter från olika 

kulturer och tider. Vidare står det i Svenska A att eleverna ska kunna känna till 

centrala motiv inom berättarteknikerna för olika genrer. Det står även i Svenska 1 

men det är en sak som är tillagd och det är att eleverna även ska känna till centrala 

motiv och att detta ska även ske genom teater och film samt andra medier. I Svenska 

A nämns inte ens överhuvudtaget teater eller andra medier utan där är det endast 

fokuserat på skrivna texter.  

  I Svenska 1 läggs det mer betoning på att eleverna ska lära sig argumentations 

tekniker i skrift och tal för att kunna behärska detta väl. Medan det står i Svenska A 

att eleverna ska kunna delta i samtal och diskussioner och kunna använda skrivandet 

som ett medel för att kunna uttrycka sig. En sak som dock är den samma i både 

Svenska A och Svenska 1 är punken som berör hur eleverna ska arbeta med källkritik. 

Innebörden i de olika punkterna är den samma även om formuleringen har ändrats 

är de av samma betydelse. 

Vidare står det i Svenska A att eleverna skall ”kunna tillämpa grundläggande 

regler för språkets bruk och byggnad samt vara medveten om skillnaderna mellan 

talat och skrivet språk” (Kursplan Svenska A, 2000, sid 1) medan det i Svenska 1 står 

att eleverna ska kunna på ”ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera 

språk och språkliga variationer samt diskutera språkriktighetsfrågor” (Ämnesplan 
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Svenska 1, 2010, sid 3). Dessa två punkter har liknande innehåll men i Svenska 1 är 

det mer preciserat vad det är som eleven förväntas kunna. I Svenska A är det en 

punkt som behandlar elevens kunskaper inom tal och skrift utefter situationer och 

mottagare och en punkt som belyser att eleven ska kunna tala om vad som är viktigt 

för den själv i både tal och skrift. Till skillnad från i Svenska 1 där elevens förväntade 

kunskaper i tal och skrift är uppdelade i två olika punkter. Det är dock ungefär 

samma innehåll i de båda punkterna som det är i Svenska A även om de numera är 

uppdelade. I två punkter från Svenska A, ” kunna i tal och skrift förmedla 

förhållanden och kunskaper som är viktiga för eleven själv och för den valda 

studieinriktningen” (Kursplan Svenska A, 2000, sid 1) och ”kunna tillgodogöra sig 

det väsentliga i en text som är relevant för eleven själv och för den valda 

studieinriktningen samt för eleven som samhällsmedborgare” (Kursplan Svenska A, 

2000, sid 1) finns det två ord som inte ens nämns i den nya ämnesplanen och de två 

orden är studieinriktningen och samhällsmedborgare. Dock är innehållet i dessa 

punkter med i Svenska 1 men utan just de två orden.  

 I svenska A är det en punkt som inte finns i Svenska 1 och det är ”ha fördjupat 

sina kunskaper inom något område av svenskämnet utifrån intressen, behov eller 

vald studieinriktning.” (Kursplan Svenska A, 2000, sid 1). Istället har den punkten 

ersatt av ett helt nytt inslag i Svenska 1 som lyder ” dialekter och språklig variation i 

talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön, 

socialbakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder 

till olika former av språklig variation” (Ämnesplan Svenska 1, 2010, sid 3). 

4.2 Svenska B – Svenska 2  

Precis som i Svenska A och Svenska 1 är det dessa två formuleringar som är 

skillnaden ”mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs” (Kursplan Svenska 

B, 2000, sid 1) och ”centralt innehåll: Undervisningen i kursen ska behandla följande 

centrala innehåll:” (Ämnesplan Svenska 2, 2010, sid 5). De har dessutom samma 

innebörd i Svenska B ligger tyngden på vad eleven ska ha uppnått och i Svenska 2 vad 

som ska arbetas med under kursen gång.  

 Både Svenska B och Svenska 2 tar upp vikten av att eleverna ska klara av att tala 

inför grupp och även att eleverna ska kunna argumentera och dra slutsatser som är 

anpassade för situationen och syftet. Däremot står det i Svenska 2 att eleven 
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dessutom ska kunna använda sig av ”presentationstekniska hjälpmedel” (Ämnesplan 

Svenska 2, 2010, sid 5) och detta nämns inte i Svenska B.  

En punkt som har försvunnit ifrån Svenska 2 som finns med i Svenska B är ”ha 

utvecklat sitt skrivande som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap i 

kommande studier och arbetsliv” (Kursplan Svenska B, 2000, sid 1). 

Däremot står det i ämnesplanen för Svenska 2 mer tydligt hur litteraturen ska 

användas jämfört med i Svenska B. 

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära 

verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. 

Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur 

och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och 

idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen (Ämnesplan 

Svenska 2, 2010, sid 5-6). 

 

I Svenska B står det att eleverna ska ha kunskaper om centrala verk från svenska, 

internationella och nordiska verk och även att de ska ha fått stifta bekantskap med 

olika författarskap från olika epoker och tider. Dessutom står det att eleverna ska ha 

använts sig av litteratur som har anknytning till deras valda studieinriktning. Att 

eleverna ska ha valt litteratur som har koppling till deras studieinriktning är 

ingenting som nämns i Svenska 2. I samma punkt ”kunna jämföra och se samband 

mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan texter med 

anknytning till vald studieinriktning” (Kursplan Svenska B, 2000, sid 1) står det även 

att eleverna ska kunna jämföra och se samband mellan olika texter från olika tider 

och epoker detta är också det något som inte uttrycks uttryckligen i Svenska 2. En till 

punkt som berör litteratur som inte finns med i Svenska B är att eleverna ska känna 

till ”centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning” (Ämnesplan 

Svenska 2, 2010, sid 6). 

En punkt som lagts till i Svenska 2 är att eleverna ska kunna hur man bygger 

upp olika texter med hjälp av olika språkstilar och även veta hur man gör när man 

refererar och kritiskt granskar texter. Dessutom ska eleverna kunna skriva en 

argumenterande text. Med andra ord ska eleven veta vilka normer som gäller vid 

vilken typ av text som de skriver och även vilka stildrag som hör till.  

I Svenska B står det att eleverna ska kunna se skillnader i de olika språkliga 

dragen som finns i Sverige beroende på ålder, yrke, kön, uppväxts/bostadsort och att 
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de kan diskutera kring dessa skillnader. Det finns med i Svenska 2 men då är det 

endast uttryckt som ”språkförhållanden i Sverige” (Ämnesplan Svenska 2, 2010, sid 

6). Istället är det mer betoning på hur språket är uppbyggt med andra ord hur 

fraserna ser ut och hur dessa samspelar med grammatiken.  

Sen är det en punkt som har försvunnit i Svenska 2 men som finns med i 

Svenska B och det är ”känna till några väsentliga drag i hur det svenska språket har 

utvecklats från äldsta tider till våra dagar” (Kursplan Svenska B, 2010, sid 2). Istället 

har det tillkommit en punkt i Svenska 2 som lyder ” Språkförhållanden i Sverige och 

övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter” 

(Ämnesplan Svenska 2, 2010, sid 6). 

4.3 Svenska C – Svenska 3 

I Svenska C och Svenska 3 är det samma skillnad som i Svenska A – Svenska 1 och 

Svenska B - Svenska 2 och det är precis som nämnts i 4.1 och 4.2 att tyngden ligger på 

vad eleven ska lära sig i Svenska C medan i Svenska 3 vad som ska ingå i kursen. ”mål 

som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs” (Kursplan Svenska C, 2000, sid 1) 

och ”centralt innehåll: Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala 

innehåll:” (Ämnesplan Svenska 3, 2010, sid 8) En till skillnad är att Svenska C är en 

50 poängskurs medan Svenska 3 är en 100 poängskurs. Det har med andra ord lagts 

på 50 poäng på kursen.  

I Svenska C ska eleven ha fördjupat sina kunskaper inom språket och 

därigenom kunna använda det för inlärning, kommunikation, problemlösning och 

tänkande. Dessa aspekter finns med i Svenska 3 också även om de är något 

omformulerade. Dessutom har det lagts till en punkt i Svenska 3 och det är att eleven 

kan använda sig av ”prestationstekniska hjälpmedel” (Ämnesplan Svenska 3, 2010, 

sid 8). I Svenska C ska eleven endast känna till vilka ”prestationsformer som digitala 

medier kan erbjuda” (Kursplan Svenska C, 2000, sid 1).  

Att kunna granska källor kritiskt och ta ut det som anses vara viktigt för eleven 

själv är något som både Svenska 3 och Svenska C har gemensamt även om det inte 

står exakt samma ord så är innehållet detsamma.  

I Svenska 3 står det om litteraturen såhär:  

skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik 

och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska 
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grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg” (Ämnesplan Svenska 3, 2010, sid 

8). 

 Medan det i Svenska C är uttryckt så att eleven ska ” ha fördjupat sina kunskaper om 

texter och textuppbyggnad” (Kursplan Svenska C, 2000, sid 1). Vidare står det i 

Svenska C att eleven ska kunna analysera och läsa texter som har anknytning till 

elevens studieinriktning, något som inte nämns i Svenska 3.  

Svenska C har en stor vikt på talet och har två punkter som inte är lika tydligt 

formulerade i Svenska 3 och en av de två punkterna handlar om att eleven ska kunna 

anpassa sitt språk efter syfte. Den andra är formulerad på detta sätt ”känna till det 

offentliga talandets villkor” (Kursplan Svenska C, 2000, sid 1).  

Eleven skall kunna anpassa sitt språk och tal beroende på sammanhang och det 

ställs då stora krav på att eleven skall klara av att uppvisa sin 

argumentationsförmåga, precision, kunskaper och engagemang enligt Svenska C 

medan i Svenska 3 ska eleven känna till viktiga generella drag inom den 

vetenskapliga karaktären. De ska med andra ord känna till vilken typ av stil, 

disposition och vilket språk som bör användas inom den vetenskapliga karaktären. 

Att eleven ska känna till ” det svenska språkets ursprung, historiska utveckling 

och släktskapsförhållanden. Språkförändring” (Ämnesplan Svenska 3, 2010, sid 8) är 

något som inte finns med i Svenska C. Utan istället finns det med att eleven ska 

kunna granska budskap och argumentationer i olika medier och kunna värdera dess 

innehåll, något som Svenska 3 inte nämner.  

Det finns dessutom en punkt till i Svenska 3 som inte finns med i Svenska C och 

det är ”skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som 

behandlar någon aspekt av svenskämnet” (Ämnesplan Svenska 3, 2010, sid 8). Att 

eleverna ska skriva någon sådant arbete finns som sagt var inte nämnt i Svenska C.  

4.4 IG-MVG skalan – F-A skalan  

När det kommer till betygens kriterium är det inte en så stor skillnad mellan betygen 

E och Godkänt C och Väl Godkänt och A och Mycket väl Godkänt, med andra ord de 

betyg som har betygskriterium är väldigt lika varandra. På Godkändnivå i Svenska A 

ska eleven klara av att tala sammanhängande vid redovisningar och eleven ska 

dessutom kunna ta lite hänsyn till mottagaren. Det samma gäller vid betyget E i 

Svenska 1 men där är det uttryckt ” Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, 
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muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning 

inför en grupp. Detta gör eleven ”med viss säkerhet” (Ämnesplan Svenska 1, 2010, 

sid3). De orden som är i fetstil ger en tydligare beskrivning om hur pass mycket 

eleven ska ha uppnått. En till sådan fettstilat uttryck som finns med är ”till viss del” 

(Ämnesplan Svenska 1,2010, sid 3) som även det uttrycket ger en tydligare 

beskrivning om hur pass mycket eleven ska kunna. Dessutom ska eleven kunna göra 

enkla sammanfattningar av texter som de själva läst enligt Svenska 1. I Svenska A ska 

eleven kunna påvisa skillnader och samband i texter, vilket även nämns i Svenska 1.  

Så betyget E i Svenska 1 och betyget Godkänt har samma krav. 

Betyget C i Svenska 1 och betyget Väl godkänt i Svenska A har även de samma 

krav men återigen har Svenska 1 en tydligare formulering om hur mycket eleven ska 

kunna för att uppnå ett C och det är med bland annat meningarna: på ett nyanserat 

sätt, med viss säkerhet, eleven reflekterar, med hjälp av några iakttagelser så 

kommer eleven fram till det resultat som önskas.  I kriteriet för Väl godkänd i 

Svenska A finns det inga sådana meningar som kan vägleda lärarna i hur pass mycket 

kunskap eleven ska ha uppnått för at få ett Väl Godkänt i betyg.  Dessa två betyg har 

dock samma nivå i kunskapssyn och är därför varandras motpoler. 

I Betyget A i Svenska 1 ska eleven med säkerhet klara av den uppgift som ålagts. 

Den ska ha ett nyanserat och utförligt sätt att tala med välgrundande reflektioner, 

samt ha god åhörarkontakt vid tal och föredrag. I Svenska A för betyget Mycket väl 

Godkänt finns återigen inga adjektiv som beskriver hur pass bra eleven ska ha 

uppnått kriterierna för att få betyget Mycket väl godkänt. Båda betygen kräver 

samma kunskapsnivå från eleverna och gör dem därför till likvärdiga. 

Den största skillnaden som finns i den nya betygsskalan A-F jämfört med den 

gamla är betygen D och B som helt saknar betygskriterier. Istället är det formulerat 

på detta sätt för betyget D: ”Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till 

övervägande del för C är uppfyllda” (Ämnesplan Svenska 1, 2010, sid 4). För betyget 

B är det formulerat på detta sätt: ”Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till 

övervägande del för A är uppfyllda” (Ämnesplan Svenska 1, 2010, sid 4). 

 Det finns ytterligare två betyg och det är de underkända betygen IG och F som 

innebär att eleverna inte ha klarat att uppnå målen för Godkänt eller betyget E. Om 

eleven har för hög frånvaro så kommer eleven att få ett streck i sitt slutbetyg i båda 

betygskalorna och det innebär att eleven inte ens har visat något av sina kunskaper.  
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Varje bokstav har ett poängvärde när man väl avslutar en kurs så ger ett visst betyg 

ett visst poäng. Den högsta poängen, 20 poäng, får eleven i den nuvarande 

betygsskalan om den får Mycket Väl Godkänt och exakt lika mycket poäng kommer 

den elev som får ett A få. Den elev som får den minsta poängen, 10 poäng, har klarat 

av nivån för Godkänt och återigen gäller samma poäng för betygen E som har en 

godkänd status i den nya betygsskalan. Detta innebär att eleverna inte kommer 

kunna få högre poäng med den nya betygsskalan utan att skolverket har valt att 

behålla samma poäng.  

4.5 Resultatsammanfattning 

I alla ämnesplaner läggs det mer vikt på litteraturdelen, det står mer uttryckligen vad 

det är som eleverna ska läsa och från vilka författare. Bland annat att de ska läsa 

litteratur från både kvinnliga och manliga författare. I Svenska 2 ska eleverna även 

läsa litteratur från nordiska länder och då även på originalspråken.  Ytterligare en sak 

som är ny i ämnesplanerna är att eleverna ska använda sig av film, teater och andra 

medier i deras arbete med litteraturen. Med andra ord så ska de använda sig av det 

vidgade textbegreppet vilket inte nämnts tidigare i kursplanerna.  

 Det är två ord som försvunnit i den nya ämnesplanen i Svenska 1 som fanns med 

i Svenska A och det är orden studieinriktning och samhällsmedborgare. Eleverna 

skulle i Svenska A ta till sig den litteratur som var viktigt för dem att bli goda 

samhällsmedborgare och även kunna i tal och skrift ta till sig det som var viktigt för 

dem själva och för deras studieinriktning. Det finns inga krav på något sådant i 

Svenska 1. Istället har Svenska 1 fått ett helt nytt inslag i form av att eleverna ska lära 

sig om språklig variation, dialekter och lära sig om skillnaderna mellan informellt och 

formellt språkbruk.  

 I Svenska 2 ska eleven ta hjälp av presentationstekniska hjälpmedel när de ska 

tala inför en grupp, något sådant nämns inte i Svenska B. En annan sak som är en ny 

punkt i Svenska 2 är att eleverna ska lära sig hur språket är uppbyggt rent 

grammatiskt sett. Dessutom ska eleverna känna till språkförhållanden i Norden och i 

Sverige med andra ord, minoritetsspråken, dialekter och språklagstiftning.  

 I Svenska 3 är litteraturen ännu mer preciserad eleverna ska känna till 

skönlitterära texter inom genrerna prosa, lyrik och drama. Den vetenskapliga 

karaktären har fått en stor plats i Svenska 3 då eleverna ska kunna vilken stil, 
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disposition och vilket språk som ska användas inom den karaktären. Dessutom ska 

eleven kunna göra en skriftlig framställning som har att göra med den vetenskapliga 

karaktären.  

 I de olika betygskalorna är det inte en stor skillnad. Skillnaderna ligger i de nya 

betygsstegen D och B. När det kommer till kunskapsnivåerna inom de olika 

betygskriterierna inom de båda skalorna är det samma nivå på dessa. Även poängen 

för den nya betygsskalan är densamma som för IG – MVG skalan, där högsta är 20 

poäng och minsta 10 poäng. 
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5 Diskussion 

5.1 Diskussion Svenska A – Svenska 1 

Den första skillnaden enligt min mening är just det som jag har tagit upp i första 

stycket i underkapitlet 4.1 och det är just det att tyngden i Svenska A ligger på vad 

eleven ska lära sig medan i Svenska 1 är det vad som ska ingå i kursen. Trots dessa 

formuleringar innebär det ju ändå att eleven ska lära sig allt som ska genomföras i 

kursen. Men jag tycker det är tydligare uttryckt vad i Svenska A eftersom det är där 

står att ”mål som eleverna skal ha uppnått efter avslutad kurs” (Kursplan Svenska A, 

2000, sid 1) och inte som i Svenska 1 där det är vad som ska ingå i kursen.  

 En till stor skillnad är att litteraturen är mer specificerad i Svenska 1 där det 

uttryckligen står att litteraturen som eleverna ska läsa ska vara från både kvinnliga 

och manliga författare. Att det står att litteraturen ska komma från både män och 

kvinnor tror jag har att göra med att vi numera har fokus på att det ska vara så 

jämställt som möjligt i samhället. Vi har även mer och mer fokus på genus inom hela 

skolvärlden så det vore konstigt om det inte syntes i den nya ämnesplanen också.   

 I Svenska 1 står det om det vidgade textbegreppet även om det inte uttryckligen 

står just det vidgade textbegreppet utan istället står det att man ska använda sig av 

film och teater.”Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt 

berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier” 

(Ämnesplan Svenska 1, 2010, sid 3). Det vidgade textbegreppet innebär precis som 

jag nämnt bland annat film, teater och andra medier, alltså allt som inte är skriven 

text. Detta är också något som det sätt stor fokus på numera i vår utbildning, att vi 

ska arbeta med det vidgade textbegreppet och nu står det även uttryckt i 

ämnesplanen. Jag tycker att det vidgade textbegreppet är en bra metod att arbeta 

efter eftersom det kan ge elever chans att utvecklas ytterligare. De lär sig att man inte 

bara behöver hämta kunskap ifrån en bok till exempel utan att kunskaper går att 

finna överallt. Dessutom anser jag att det är en bra sak att använda sig av om man 

arbetar med skoltrötta elever eftersom många av de eleverna inte ser en film eller en 

teater som något jobbigt utan som något roligt. En sak som jag dock kan tycka vara 

lite oroväckande är att den äldre generationen av lärare som kanske inte behärskar 

övriga media, då inte teater och film, kan få problem i sin undervisning. Detta kan 

drabba eleverna om de inte får ta del av de andra medierna på grund av att läraren 

inte behärskar det fullt ut.  
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 Det är två ord som inte finns med i den nya ämnesplanen och det är orden 

studieinriktning och samhällsmedborgare. För enligt Svenska A ska eleverna ”ha 

fördjupat sina kunskaper inom något område av svenskämnets utifrån intressen, 

behov eller vald studieriktning” (Kursplan Svenska A, 2000, sid 1) men det är 

ingenting som nämns i Svenska 1. Detta kan jag tycka är bra att de har tagit bort just 

det ordet då det ändå inte spelar någon roll vilken inriktning eleverna väljer eftersom 

det ändå handlar om samma kursplan i Svenska 1 oavsett vilken linje de går. Men att 

eleverna ska under kursens gång fördjupa sig i något inom svenskämnet som har med 

deras intresse att göra anser jag vara bra eftersom man kan sporra en skoltrött elev 

att jobba lite till.  

 Att eleven ska kunna ta vara på det väsentliga i texter som gör att de blir goda 

samhällsmedborgare känns som en svår punkt att jobba efter för både eleverna och 

lärarna eftersom det kan vara svårt för eleven att välja vilka texter som innebär att de 

blir goda samhällsmedborgare. Dessutom är begreppet en god samhällsmedborgare 

ett sådant stort begrepp eftersom det kan innefatta en mängd saker. Det kan bland 

annat menas med att eleverna inte ska begå brott, inte ska ljuga eller att eleven lär sig 

att det är fel att slåss. Därför tycker jag att det är bra att denna punkt nu är borttagen 

i Svenska 1.  

5.2 Diskussion Svenska B – Svenska 2 

Som jag tidigare nämnt i underkapitlet 4.1 är det fokus på vad eleven ska lära sig i 

Svenska A medan i Svenska 1 är det var lektionerna ska innehålla.  I både Svenska B 

och i Svenska 2 är det fokus på att eleven ska kunna hålla föredrag framför klassen 

och kunna argumentera. En skillnad är dock att i Svenska 2 står det att eleverna ska 

kunna använda sig av ”presentationstekniska hjälpmedel” (Ämnesplan Svenska 2, 

2010, sid 5). Detta tycker jag är ett bra tillägg då det är viktigt att eleverna lär sig att 

använda sig av datorer och dylikt i sina redovisningar. Detta eftersom samhället idag 

är så beroende av IT-världen och därför är det viktigt att skolan hänger med i dessa 

förändringar.  

 Det är en punkt som har försvunnit i Svenska 2 och det är den att eleverna ska 

ha lärt sig att använda sitt skrivande för att utvecklas i sitt framtida arbetsliv och 

kommande studier. Jag tycker att det är underligt att det inte längre uttryckligen i 

ämnesplanen står att eleverna ska kunna utveckla sitt skrivande för kommande 
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studier. Eftersom i dagens samhälle är det nästan ett krav att man måste 

vidareutbilda sig för att kunna få ett jobb och precis som jag nämnt tidigare är det 

underligt att det inte står mer precist att det är faktiskt det som en del av 

svenskämnet består av, förberedelse inför de högre utbildningarna. Det finns 

självklart även punkter i Svenska 2 som är till för att ge eleverna bra kunskaper inför 

de högre studierna exempel på detta är de två punkterna som jag nämner nedan. 

 ”Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning” (Ämnesplan 

Svenska 2, 2010, sid 6) är kunskaper som inte har nämnts i Svenska B och detta är en 

punkt som jag anser vara till nytta för eleverna i deras kommande studier och då det 

kan vara viktigt för dem att kunna begreppen och deras användning.  Precis som jag 

nämnt tidigare står det inte uttryckligen att det ska gynna elevernas kommande 

studier som det stod i kursplanen för Svenska kursplan B även om det faktiskt 

kommer att gynna dem. Det har kommit in en ny punkt i Svenska 2 som lyder 

”uppbyggnad, språk och stil i olika typer och text samt referat och kritisk granskning 

av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer 

och stildrag som hör till dessa texttyper” (Ämnesplan Svenska 2, 2010, sid 5). Denna 

punkt har absolut enligt min mening med elevernas kommande studier att göra och 

jag tycker därför att det borde stå mer uttryckligt att det är därför eleverna ska lära 

sig allt detta.  

 Precis som i Svenska 1 har litteraturen fått tydligare direktiv i Svenska 2. Det 

står tydligare vad eleverna ska läsa och dessutom står det att läraren även ska 

inkludera film, teater och andra medier vid litteraturundervisnings momenten. Jag 

har tidigare nämnt att jag tycker det är bra att även film, teater och andra medier 

inkluderas eftersom det ger eleverna en chans att utvecklas ytterligare i vart man kan 

finna information. Dessutom ska eleverna känna till ”relationen mellan 

samhällsutvecklingen och skönlitteraturen” (Ämnesplan Svenska 2, 2010, sid 6), 

detta är ingenting som nämnts inte i Svenska B. Jag tycker att det är bra att eleverna 

ska kunna se vilken makt skönlitteraturen faktiskt kan ha över samhällsutvecklingen 

och vice versa. En till sak som jag anser vara bra i den nya ämnesplanen Svenska 2 är 

att det uttryckligen står att eleverna ska få läsa danska och norska texter och då också 

på originalspråken. I Svenska B står det endast att eleverna ska ”ha tillägnat sig och 

ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk[…]”(Kursplan 



  

31 
 

Svenska B, 2000, sid 1). Det står med andra ord inte att eleverna ska få läsa verken på 

deras originalspråk  

 Det har kommit till ytterligare två punkter i den nya ämnesplanen och den ena 

nya punkten är att eleverna ska kunna se hur språket är uppbyggt och hur de 

samspelar med grammatiken. Grammatik är ingenting som har nämnts i den tidigare 

kursplanen, Svenska B. Enligt min mening är bra att det uttryckligen står att de ska 

lära sig hur språket är uppbyggt och att grammatik faktiskt spelar en stor roll. 

Dessutom finns det enligt mina egna erfarenheter en negativ syn på grammatik ute i 

skolorna eftersom eleverna anser att de redan har läst grammatik i så många år i 

grundskolan och då kan det vara skönt för lärarna att ha bevis på att det står i 

ämnesplanen att de ska gå igenom detta en gång till.  

 Den andra nya punkten som tillkommit är ”språkförhållanden i Sverige och 

övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter” 

(Ämnesplan Svenska 2, 2010, sid 6). Jag anser att denna punkt är bra eftersom det är 

viktigt att eleverna får kunskaper om att vi i Sverige faktiskt har minoritetsspråk även 

om det inte talas så mycket om dem i media och dylikt. Dessutom är det viktigt att 

tala om dialekter anser jag eftersom det finns forskare som menar att dialekterna i 

Sverige är på väg att försvinna.  

5.3 Diskussion Svenska C – Svenska 3  

Det är två stora skillnader mellan Svenska C och Svenska 3, dels är det samma 

skillnader som mellan Svenska A – Svenska 1 och Svenska B – Svenska 2 och det är 

som sagt fokus på vad eleven ska lära sig i Svenska A, Svenska B och Svenska C 

medan i Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3 vad lektionerna ska innehålla. Den 

andra stora skillnaden är att Svenska 3 är en 100 poängskurs jämfört med Svenska C 

som endast är en 50 poängskurs. Kursen har fått ett större innehåll i form av vad 

eleverna ska lära sig efter kursen slut.  

 I båda kurserna ska eleverna ha fördjupat sina kunskaper inom språket så pass 

att de kan använda det vid problemlösning eller genom att hålla föredrag 

(kommunikation) och de ska även kunna använda det vid inlärning. Dessa tre 

fördjupningar av språket är viktigt för eleverna att lära sig anser jag eftersom 

eleverna då kommer få det lättare ute i det verkliga livet och i kommande studier vid 

till exempel problemlösning. Men i Svenska 3 har det även lagts på ett kriterium och 



  

32 
 

det är att eleven ska använda sig av prestationstekniska hjälpmedel vid till exempel 

föredrag och liknanden. Precis som jag skrivit tidigare tycker jag att det är viktigt att 

eleverna lär sig att använda all ny teknik som finns att tillgå eftersom vi lever i en 

värld som är så beroende av IT.  

 Även i Svenska 3 har litteraturkriteriet blivit mer förklarat än i Svenska C och 

jag tycker precis som jag tidigare nämnt att det är bra att det har blivit tydligare. 

”skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik 

och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och 

berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg” (Ämnesplan 

Svenska 3, 2010, sid 8). Vidare tycker jag det är bra att genrerna prosa, lyrik och 

dramatik inte tas upp tidigare än i Svenska 3 då det oftast innefattar lite svårare 

texter som kräver att eleverna har fått mycket kunskaper om litteratur i tidigare för 

att kunna ta till sig innehållet i texterna.  

 I Svenska C är det en stor vikt på talet med dessa två punkter, ”kunna variera 

sitt språk med hänsyn till syfte och mottagare” (Kursplan Svenska C, 2000, sid 1) och 

”känna till det offentliga talandets villkor” (Kursplan Svenska C, 2000, sid 1) medan i 

Svenska 3 finns inte alls dessa punkter med utan istället finns dessa med i Svenska 2. 

Enligt min mening är det mer yttryckligt formulerat i Svenska C och därför tror jag 

att det kommer att bli mindre fokus på dessa två viktiga punkter i den nya 

ämnesplanen, Svenska 2.  Jag tycker det är väldigt konstigt att de har tagit bort dessa 

två tydliga punkter från Svenska 3 trots att de har lagt på ytterligare 50 poäng på 

kursen. Enligt min mening är det faktiskt är viktigt att eleverna lär sig grunderna för 

talets konst. Jag anser att det i allra högsta grad har med svenskundervisningen att 

göra eftersom eleverna ska kunna skriver alla sorters texter, då även konsten att 

skriva ett tal. Men i Svenska 3 nämns inte överhuvudtaget att eleverna ska få lära sig 

att tala rätt vilket enligt min mening är en del av vad ämnet svenska går ut på. Vidare 

ska eleverna även kunna anpassa sitt språk och tal beroende på i vilket sammanhang 

de står inför enligt Svenska C men i Svenska 3 finns inte alls någon sådan punkt utan 

istället ska de känna till generella drag inom den vetenskapliga karaktären. Min fråga 

blir då vad räknas till den vetenskapliga karaktären. Dessutom ska eleverna i Svenska 

C ”kunna kritiskt granska och värdera argumentationer och budskap i olika medier” 

(Kursplan Svenska C, 2000, sid 1) något som inte heller nämns i Svenska 3 vilket jag 

anser vara en viktig kunskap som är värdefull för eleverna. Istället ska eleverna 
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kunna gör en ”skriftligt framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen 

och som behandlar någon aspekt av svenskämnet” (Ämnesplan Svenska 3, 2010, sid 

8). Återigen kommer den vetenskapliga texttypen in i sammanhanget och jag ställer 

mig då samma fråga som innan, vilka texter räknas till den vetenskapliga karaktären. 

 Enligt min mening är Svenska C och Svenska 3 nästa två vitt skilda kurser, 

eftersom i Svenska C är det väldigt stor fokus på talet och kursen heter till och med 

Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation. Medan Svenska 3 känns mer som 

en fortsättning av de två tidigare kurserna, Svenska 1 och 2.  

5.4 Diskussion betygskalorna  

Mellan betyget Godkänt och betyget E är inte det inte så stora skillnader i kraven för 

hur mycket eleven ska kunna för att uppnå ett Godkänt eller ett E. Det som har 

ändrats i betyget E är att det har kommit till två meningar som ska göra det lättare för 

läraren att veta om eleven har klarat betyget eller inte. De två meningarna är med viss 

säkerhet och till viss del. Jag anser att det är bra att dessa två meningar har 

tillkommit för det ger en lite tydligare bild av hur pass mycket kunskap eleven ska ha 

uppnått. Dock kan jag känna att det kan bli väldigt individuellt beroende på lärarens 

tolkning av meningarna men jag tror att man inte kan komma undvika de 

individuella värderingarna i betygen, dock är dessa två meningar en bra hjälp på 

vägen.  

 Även betygen Väl godkänt och betyget C har samma kunskapsnivå och återigen 

har betyget C meningar som hjälper läraren att tolka vilken kunskap eleverna ska ha 

uppnått. En mening som är den samma är med viss säkerhet men i övrigt har nya 

kommit till och två av dem är att eleven ska på ett nyanserat sätt kunna klara av en 

uppgift och att eleven kan reflekterar över något och visa på att den har gjort detta. 

Precis som jag tidigare nämnt kan det finnas en risk för en egen tolkning från lärarna 

angående orden här också.  

 Betygen Mycket väl godkänt och betyget A har även dessa samma kunskapsnivå 

och precis som i de övriga betygen har betyget A meningar som hjälper läraren att se 

vilken nivå som eleven ska ha klarat av för att uppnå ett A och dessa meningar är 

bland annat på ett utförligt sätt och med säkerhet. I den sista, med säkerhet, har det 

uppstått en progression från E och C betyget där eleven endast behöver med viss 

säkerhet ha klarat av uppgiften. Enligt min mening kommer betygsättningen aldrig 
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att kunna bli rättvis och jämställd hur många betygsunderlag det än finns men i den 

nya betygskalan anser jag att det kommer att bli ännu lättare att få n mer rättvis 

bedömning tack vare de olika meningarna som jag nämnt. Allt beror på vad lärarna 

lägger för vikt på just de orden och när de anser att eleverna har uppnått de olika 

betygskraven trots meningarnas hjälp. Men med alla det arbete som jag vet att många 

skolor har genomgått inför den nya betygskalan eftersom skolverket har varit ute på 

alla gymnasieskolor runt om i hela Sverige och informerat om det nya som ska träda i 

kraft höstterminen 2001 så tror jag att risken har minimerats.  

 Den absolut största skillnaden mellan IG-MVG skalan och F-A skalan är såklart 

att det finns fler betyg, D och B, och detta anser jag vara väldigt bra men en nackdel 

kan vara att dessa två har inga betygskriterier utan grundar sig endast på att eleven 

har klarat av till exempel alla kriterier för att få ett C och en del av kriterierna för 

betyget A men inte klarat det fullt ut och då blir betyget ett B. Vilket återigen kan göra 

att det blir väldigt olika beroende på vilka lärare som sätter vilka betyg precis som jag 

nämnt ovan. Jag tycker att det är bra att de två nya betygen har tillkommit då det gör 

att de elever som fått ett G+ faktiskt kan få ett D istället för ett E som betyg.  

5.5 En avslutande diskussion om hela uppsatsens 
innehåll 

När man ser till de nya ämnesplanerna i jämförelse med kursplanera så är det några 

saker som man tydligt kan se skillnad på. En av de saker är som jag tidigare nämnt i 

kapitel 4:1 att det är mer fokus på litteratur. Den är mer preciserat vad eleven ska läsa 

och vad som är viktigt i litteraturen i ämnesplanerna än i kursplanerna och detta 

anser jag vara väldigt positivt eftersom då får alla elever läsa likvärdiga saker inom 

litteraturen. 

 Jag anser att det är mycket mer som eleverna ska lära sig i Svenska 1 jämfört 

med i Svenska A och på denna punkt får jag medhåll från min informant ” ja svenska 

A och svenska 1. Ja det är en stor skillnad, dom har lagt in, alltså det känns som om 

svenska 1 har blivit en liten ihop blandning av svenska A och svenska B.” Enligt min 

informant har de lagt till saker från Svenska B in i Svenska 1 kursen som till exempel 

litteraturhistoria och lite språkhistoria.  Detta menar hon beror på att de elever som 

endast läser Svenska 1, yrkeseleverna, ska få mer kunskaper inom ämnet svenska 

eftersom de kommer inte kommer att läsa Svenska 2 som obligatorisk kurs.Som det 
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är just nu på gymnasiet så läser alla elever på alla program Svenska A och B men 

detta kommer att ändras i och med den nya gymnasieskolan där yrkesprogrammen 

endast kommer att läsa Svenska 1 som obligatoriskt ämne. Men eleverna kommer att 

få chansen att välja de övriga svenska kurserna också. I och med att eleverna som 

kommer gå på yrkesprogrammen endast har Svenska 1 som obligatoriskt ämne 

frågade jag om hon tyckte att det skulle bli en stor arbetsbörda att hinna med allt på 

ett år i Svenska 1 och då svarade hon: ”ja, herregud hur ska vi hinna allting, ja så kan 

jag känna”. Att yrkeseleverna endast ska läsa svenska ett år med andra ord endast 

Svenska 1 är något som yrkesprogrammen redan har genomgått i Lgy 70 där lärarna 

då ansåg att det var svårt att veta vad de skulle lägga fokuset på. Jag tror inte att det 

kommer att bli samma problem nu eftersom det står tydligt vad som ska ingå i 

Svenska 1 däremot tror jag att det kan vara svårt att få eleverna att vara fokuserade på 

svenskämnet eftersom precis som min informant anser så har det blivit en större 

arbetsbörda med mer innehåll i Svenska 1. Dessutom tror jag precis som lärarna 

ansåg då enligt Malmgren (1999) att de tyckte det var svårt att få eleverna att göra det 

som de skulle på lektionerna eftersom de ofta hade en negativ inställning till ämnet. 

Denna negativa inställning till svenskämnet tror jag kan finnas kvar fortfarande i 

skolan eftersom de faktiskt valt en yrkeslinje och inte en studieförberedande linje.  

 I Svenska 2 tycker jag precis som min informant att det inte är en sådan stor 

skillnad i vad eleverna ska lära sig i omfång men enligt min informant så har de tagit 

med lite från Svenska C i Svenska 2. ”Men det kändes som om alla har snäppts upp 

högre krav på alla tre mer steg så att säga” sa min informant i intervjun och jag håller 

med henne. De finns speciellt mer krav på eleverna Svenska 1 och Svenska 3 än 

Svenska A och Svenska C. Om man ser till att det lagts på ytterligare 50 poäng på 

Svenska 3 kursen jämfört med Svenska C kursen så har verkligen ribban höjts. När 

jag genomförde min intervju hade jag tyvärr ingen tanke på att jämföra Svenska C 

mot Svenska 3 utan det var när min informant sa att alla tre kursplanerna hade blivit 

högre krav på som jag kom att tänka på att det kunde vara intressant att jämföra även 

dessa. Med andra ord har jag tyvärr inte några tankar från min informant om 

skillnaden mellan dessa kurser.  I Skolinspektionens synpunkter på förslag till nya 

ämnesplaner m.m. inom ramen för Gy 2011 (2010) står det att kurserna Svenska 1-3 

bygger på en progression och jag är beredd att hålla med i detta uttalande eftersom 
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kunskaperna byggs på från varje kurs och om eleverna inte läst de tidigare kurserna 

tror jag att det kan bli svårt att klara av nästa nivå.  

 När jag har gjort mina jämförelser av kurs och ämnesplanera kände jag rent 

spontant att upplägget av kurserna gjorde att man som lärare skulle behöva ändra om 

sina lektioner väldigt mycket för att anpassa innehållet efter de nya ämnesplanerna. 

Då framförallt i Svenska 1 och Svenska 3 därför frågade jag min informant om hon 

trodde att hon skulle ändra sin undervisning mycket i samband med de nya 

ämnesplanerna. Hon svarade då:  

ja, nej undervisningen kommer nog inte ändras så mycket. Det är nog som jag sa att 

man måste hinna med mer i a-kursen (svenska 1). Så det blir ju ändrat lite själva 

upplägget för men min undervisning kommer vara ganska lik. 

 

Detta svar var inte vad jag hade väntat mig eftersom jag trodde att undervisningen 

skulle bli annorlunda eftersom det precis som jag skrivit är lite annorlunda 

kunskaper i ämnesplanera jämfört med kursplanerna. Men enligt henne kommer hon 

inte att ändra sin undervisning men självklart kommer hon att anpassa innehållet i 

undervisningen utefter de nya ämnesplanerna.  

 Enligt Skolinspektionens synpunkter på förslag till nya ämnesplaner m.m. 

inom ramen för Gy 2011 (2010) så är de tveksamma till om det kommer att bli en 

likvärdig och rättvisbedömning eftersom enligt dem är det svårt att se 

progressionerna mellan E, C och A. Men där har jag och min informant samma åsikt 

och den går emot remissen och det är att den nya betygskalan kommer att göra så att 

det bli en mer rättvis och likvärdig bedömning eftersom det finns fler steg att välja 

mellan för precis som min informant säger ”[… ]G spannet var så enormt stort eller är 

i nuvarande betygsystem” ”så att det känns som om att den som precis har klarat IG 

till G och den som ligger på gränsen nästan upp till VG har då känts så orättvist på 

något sätt.” En till sak som jag tycker är väldigt bra med den nya betygskalan är att 

det finns ett mellan ting mellan den godkända gränsen (E) och Väl godkända gränsen 

(C) om man ska tala i de gamla termerna och det är betygen D och B. För de elever 

som idag ligger på ett G+ eller ett VG+ så syns det inte att de är närmare ett VG än ett 

G till exempel i slutbetyget vid termins slut utan det är bara ett muntligt plus men i 

och med betyget D och B kan de nu synas att de faktiskt har klarat mer än det som 

krävs i E betyget men inte fullt nått upp till C betyget. De elever som med andra ord 

får ett D känner att de faktiskt har uppnått mer än de elever som får ett E om man ska 
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återgå till det som min informant talade om att G spannet är enormt. När jag satt och 

läste igenom betygsunderlagen för alla de nya betygen tyckte jag till en början att det 

var dumt att inte betygen D och B hade några betygsunderlag. Jag hade då 

Samuelssons (2008) tankar om att det inte funnits några kriterier för G och MVG i 

början av det betygssystemet och detta gjorde att det inte blev en så likvärdig 

bedömning. Men såhär i efterhand när jag genomfört min intervju och jämfört 

ytterligare håller jag med min informant om att det skulle bli för många 

betygsunderlag att förhålla sig till. ”men det tycker jag det funkar annars skulle det 

nästan bli för plåtrigt om den också skulle ha för många. Det känns helt okej, det är 

någonstans där mittemellan där man tänker.” När jag frågade min informant om hon 

ansåg att det var stor skillnad mellan betyget F och ett streck så svarade hon att hon 

tyckte det var en stor skillnad men berättade sen att de hade haft föreläsningar i 

aulan angående den nya betygskalan och då hade mannen från skolverket som varit 

där sagt till henne att man kunde sitta av lektionerna och få ett IG, alltså ett F i den 

nya betygskalan. Men att om de är borta för många gånger så skulle de få ett streck i 

betyget. Detta svar tyckte både jag och min informant var väldigt underligt då jag 

håller med i hennes resonemang som hon sa sedan: 

ja, för mig är det ju nu en, när man sätter skillnad på IG och ett streck är det ju 

jätteskillnad för IG har det ju visat att de kunskap, jag har inte tillräcklig kunskap, jag 

är för dålig i engelska till exempel. Dåligt låter enligt hemskt men jag har för svaga 

kunskaper i engelska till exempel. Jag måste tyvärr sätta ett IG på dig, så blir det ju och 

då blir det ju F i det nu och men om de skiter i det, dom kanske har, är VG i kunskap 

men dom visar ingenting för mig det är en jätte stor skillnad för mig. 

 

 Enligt artikeln med Westin så menade han att fler elever skulle bli underkända i och 

med den nya betygsskalan.  Eftersom man inte kan ”kompensera brister på en lägre 

betygsnivå med styrkor på en högre, och därmed klara kraven för ett visst betyg” 

(Rudhe, 2010) När jag läst denna artikel blev jag fundersam eftersom jag inte alls 

håller med honom i detta påstående och därför frågade jag även min informant om 

hon trodde att det skulle bli så och hon svarade 

”mm, att fler skulle bli underkända. Ja fast jag undrar om det blir så i praktiken 

alltså, öm. Jag tror inte det själv ”.  Hon höll med andra ord med mig i mina 

funderingar om att det troligen inte skulle bli så.  
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6 Avslutning 

Som en avslutning på detta arbete så återkopplar jag till mina frågeställningar. 

 Vilka är skillnaderna mellan kursplanerna? 

I denna uppsats har jag kommit fram till att det finns skillnader mellan kursplanerna 

och de nya ämnesplanerna i Svenska och det är rätt så stora skillnader i två av de nya 

planerna, Svenska 1 och Svenska 3. Den största skillnaden i alla tre nya 

ämnesplanerna är att litteraturen har blivit mer förtydligad, vad det är som eleven 

ska läsa och från vilka epoker och författare. 

Vad är skillnaderna mellan betygskalorna F-A och IG-MVG?  

Den stora skillnaden mellan de olika betygskalorna är enligt min mening inte 

kunskapsnivåerna utan det är just betygen D och B som jag anser kommer att göra så 

att det blir en mer rättvis och jämställd betygsbedömning.  

 Avslutningsvis vill jag återigen poängtera att det som jag kommit fram till 

endast är mina åsikter och jag kan därför inte generalisera något av det som jag 

skrivit. 



  

39 
 

Litteratur 

 

Dahl, Karin (1999). Från färdighetsträning till språkutveckling. I: (Red) Thavenius, 

Jan. Svenskämnets historia. Lund: Studentlitteratur. S. 35-89. 

 

Gustavsson, Bernt och Wahlström, Ninni (2004). Vetandet, kunnandet och klokheten 

– tre former av kunskap och hur dessa framträder i gymnasieskolans kursplaner. 

Skolverket 

 

Hantering av integritetskänsligt forskningsmaterial = 

http://www.vr.se/download/18.aae1aa51132473084980005790/integritetskansligt_f

orskningsmateria2l.pdf  

 

Hellspong, Lennart och Ledin, Per (1997). Vägar genom texten. Handbok i 

brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur 

 

Kursplan Svenska A= 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3205/titleId/SV1201

%20-%20Svenska%20A (2011-05-31 kl 14:50) 

 

Kursplan Svenska B= 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3206/titleId/SV120

2%20-%20Svenska%20B (2011-05-31 kl 14:50) 

 

Kursplan Svenska C= 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3310/titleId/SV1205

%20-%20Svenska%20C%20-%20muntlig%20och%20skriftlig%20kommunikation 

(2011-05-31 kl 14:50) 

 

Lärare i den nya gymnasieskolan – högre krav och kvalitet. (2010) Stockholm: 

Danagårds grafiska AB 

 



  

40 
 

 

 

Malmgren, Gun (1999). Svenskämnets identitetskriser – moderniseringar och 

motstånd. I: Thavenius, Jan (red). Svenskämnets historia. Lund: Studentlitteratur. S. 

90- 118. 

 

Melin, Lars och Lange, Sven (2000). Att analysera text. Stilanalys med exempel. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Nordgren, Kenneth (2008). Varför betyg?. I: Jansdotter Samuelsson, Maria och 

Nordgren, Kenneth (2008). Betyg i teori och praktik. Malmö: Gleerups S. 7-16  

 

Rudhe, Elisabeth (2011). >>Snällbetyg<< inte längre möjligt att ge. Lärarförbundet. 

Nr 7, 8-20 april 2011. Norrköping: Pressgrannar AB 

 

Samuelsson, Johan (2008). Betygshistorik. I: Jansdotter Samuelsson, Maria och 

Nordgren, Kenneth (2008). Betyg i teori och praktik. Malmö: Gleerups. S. 19-34 

 

Skolinspektionens synpunkter på förslag till nya ämnesplaner m.m inom ramen för 

Gy 2011, 2010 = http://www.skolinspektionen.se/Documents/Om-

oss/Remissyttranden/remissyttrande-gy2011-amnesplaner.pdf (2011-04-12 kl10,08) 

 

Stukát, Staffan (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Ämnesplan Svenska 1-3=  

http://www.skolverket.se/sb/d/4168/a/23357/func/amnesplan/subjectId/SVE/title

Id/Svenska (2011-05-12kl19,00) 

 

 

 



  

41 
 

Bilaga 1. Intervjufrågorna till informanten 

 

Intervjufrågorna till informanten 

1. Anser du att det nya betygsystemet kommer att göra så att det blir 

en mer rättvis och likvärdig bedömning än tidigare?  

2. Enligt Niclas Westin, anställd på skolverket, så finns det en större 

risk att fler elever på underkända i den nya betygskalan eftersom de 

inte kan kompensera brister på en lägre betygsnivå med styrkor på 

en högre, och därmed klara kraven för ett visst betyg. Anser du att 

han har rätt?  

3. Vad anser du om att betygsystemet D och B inte har något 

betygsunderlag?  

4. Vad anser du om att en elev som saknar betygsunderlag kommer 

att få ett streck i betyget istället för ett F? 

5. Anser du att det är en stor skillnad mellan betyget F och ett streck?  

6. Anser du att det är en stor skillnad i de nya ämnesplanen för 

svenska 1 jämfört med de nuvarande kursplanen i svenska a? 

7. Anser du att det är en stor skillnad i de nya ämnesplanen för 

svenska 2 jämfört med de nuvarande kursplanen i svenska b? 

8. Tror du att du kommer du ändra din undervisning mycket i 

samband med de nya ämnesplanerna och i så fall på vilket sätt?  
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Bilaga 2. Transkriberingen av intervjun  

Intervju den 5 maj 2011med en kvinnlig informant: 
 
J: Anser du att det nya betygsystemet kommer att göra så att det bli en mer rättvist och likvärdig 
bedömning än tidigare? 
I: mmm, ja det tycker jag. 
J: På vilket sätt? 
I: i och med att, den första saken jag tänker på är att G spannet var så enormt stort eller är i nuvarande 
betygsystem.  
J: mm 
I: så att det känns som om att den som precis har klarat IG till g och den som ligger på gränsen nästan 
upp till VG har då känts så orättvist på något sätt. Så det är nog det främsta som jag tänker på.  
J: aa, enligt Niclas Westin, anställd på skolverket, så finns det en större risk att fler elever på 
underkända i den nya betygskalan eftersom de inte kan kompensera brister på en lägre betygsnivå 
med styrkor på en högre, bland annat det här som du pratar om att de nästan är IG men att dom kan 
lite bättre på den här nivån och därför få ett godkänt. Anser du att han har rätt? 
I: mm, att fler skulle bli underkända. Ja fast jag undrar om det blir så i praktiken alltså, öm. Jag tror 
inte det själv.  
J: nej okej för alltså enligt honom då så är ju det mer specifika jämfört hur det är med IG- MVG 
skalan. 
I: ja, att man alltså tänker i dom termerna fortfarande? 
J: ja 
I: ja fast då hade det varit bra om vi hade haft den där bilden på hur det låg och jag undrar då om det 
är fler som låg på IG där på den? 
J: ja, exakt. Folk ligger liksom nästan vid IG men att dom ändå får ett godkänt för att dom är bättre i 
kanske till exempel tala än att skriva och att det väger upp IG. 
I: okej så att det är så nu men att det inte går att göra så sen. 
J: ja 
f: men varför skulle det inte gå att göra så sen?  
J: ja? 
I: aa det förstår jag inte, känner mig för dåligt insatt i det för att kunna svara närmare på det. 
J: mm, vad anser du om att betygsystemet D och B inte har något betygsunderlag? 
I: oj, ja just det så är det ja att. Nja, vänta lite B och D vänta då ska vi se då måste jag tänka efter, ja det 
var alltså (tittar i en bok) då på gränsen, det är här i mitt i och det här kan man säga är G. Visst var det 
väl så?  
J: ja.. 
I: ja godkänd nivå där d och den har inga kriterier. Men den  
J: utan det är ju VG som har kriterier men inte G+ om man säger så då. 
I: nej precis, nej men det tycker jag det funkar annars skulle det nästan bli för plåtrigt om den också 
skulle ha för många. Det känns helt okej, det är någonstans där mittemellan där man tänker  
J: aa 
I: så det känns okej. 
J: ja, vad anser du om att en elev som saknar betygsunderlag kommer att få ett streck i betyget istället 
för ett F? 
I: mm, jaha. Vad skulle F vara nu igen då? 
J: F det är alltså underkänt, det är IG. 
I: ja så var det, F är IG och streck, jo men det finns ju nu med.  Dom får ej nu om om typ har varit 
borta eller man har inget underlag, det finns ju nu så det känns som om att det ersätter strecket.  
J: mm, ja och tycker du då att det är en stor skillnad mellan betyget F och ett streck?   
I: ja, fast det här frågade jag om när han var här och pratade i aulan för då sa han att man skulle kunna 
gå och sitta av alla lektioner och inte göra någonting. 
J: mm 
I: och då kunna få ett IG som ett betyg.  
J: jaha?  
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I: ja, för jag frågade speciellt för jag tycker det var konstigt. För då ansåg jag att jag har inget material 
för den eleven  
J: nej 
I: även om han har varit där, men han sa, nej man kan sitta av och då få ett IG. Så svarade han mig två 
gånger för jag frågade såhär extra på en konferens vi hade i aulan. För om de är borta däremot hela, 
eller ja hälften av gångerna ja, typ såhär. Då finns det inte underlag för dom och då kunde man inte 
sätta betyg utan då blir det där, vad hette det nu då? 
J: då blir det ett streck. 
I: ja exakt. Så det skulle bli någon liten skillnad och det där tyckte jag var dumt. 
J: ja det kan jag förstå, lite udda. Att du ska kunna sitta av utan att få någonting gjort och i alla fall få 
ett betyg. 
I: ja precis, det finns ju inget material av eleven då. Men nu vet jag inte om han ja, om det ändras eller 
så men så sa han då i alla fall. Men hur var din fråga, var det så? 
J: ja exakt om du tycker att det är en stor skillnad mellan betygena också.  
I: ja, för mig är det ju nu en, när man sätter skillnad på IG och ett streck är det ju jätteskillnad för IG 
har det ju visat att de kunskap, jag har inte tillräcklig kunskap, jag är för dålig i engelska till exempel. 
Dåligt låter enligt hemskt men jag har för svaga kunskaper i engelska till exempel. Jag måste tyvärr 
sätta ett IG på dig, så blir det ju och då blir det ju F i det nu och men om de skiter i det, dom kanske 
har, är VG i kunskap men dom visar ingenting för mig det är en jätte stor skillnad för mig.  
J: ja då ska vi se. Då kommer vi inte lite på de nya ämnesplanerna och anser du att det är en stor 
skillnad i de nya ämnesplanen för svenska 1 jämfört med de nuvarande kursplanen i svenska a? 
I: ja svenska A och svenska 1. Ja det är en stor skillnad, dom har lagt in, alltså det känns som om 
svenska 1 har blivit en liten ihop blandning av svenska A och svenska B. 
J: okej 
I: dom har lagt in lite litteratur historia och lite språkhistoria och lite allt möjligt i den där ettan och vi 
antar att det är för att många kanske bara kommer läsa svenska 1 på yrkesprogrammen och då ska 
dom få liksom allt möjligt. Det känns som om det är mycket mer i dom kurserna att hinna med det 
känns nästan lite skrämmande faktiskt. 
J: för stor arbetsbörda med andra ord? 
I: ja. Herregud hur ska vi hinna allting, ja så kan jag känna.  
J: ja och tycker du då att det är en stor skillnad i de nya ämnesplanen för svenska 2 jämfört med 
svenska b?  
I: öö, ja hur var det med den då, var den ganska lik nu eller hade dom tagit dit ännu mer sånt här lite 
grann från Svenska C som den heter nu då, känns det som. (tittar i ämnesplanen) Är det här svenska 
2? Ööm, jag har för mig att det var någonting mer som var från, som vi nu bara har i svenska C. Men 
det kändes som om alla har snäppts upp högre krav på alla tre mer steg så att säga. Så kände vi när vi, 
vi har ju jobbat ganska mycket med det här. Så kände vi. 
J: och tror du att du kommer du ändra din undervisning mycket i samband med de nya 

ämnesplanerna och i så fall på vilket sätt?  

I: ja, nej undervisningen kommer nog inte ändras så mycket. Det är nog som jag sa att man måste 
hinna med mer i a-kursen (svenska 1). Så det blir ju ändrat lite själva upplägget för men min 
undervisning kommer vara ganska lik. Men jag kanske inte kan jobba i lika stora teman som jag gör, 
för jag jobbar ju tematiskt. Speciellt i svenska B och då kanske jag inte kan ha lika långa teman. Jag 
kanske inte kan ha teman om varje period i epokerna. Alltså vi har ju det på två år nu och sen kommer 
svenska B. Så det får jag nog ta och ändra på. Okej. 
J: okej. Det var dom frågorna jag hade.  
  
 
 
 


