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Varför reformera?
�•

 
Otydliga mål, oklar struktur

�–
 

läroplanens roll,
�–

 
mål att sträva mot och mål
att uppnå.

�•
 

Det saknas konkreta och 
utvärderingsbara krav.

�•
 

Lärare, föräldrar och äldre 
elever ska förstå

 
skolans 

förväntningar.
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Ett välförankrat förslag

�•

 
Skolverkets arbete har pågått sedan 
hösten 2008.

�•

 
Ämnesarbets-

 
och referensgrupper

�–

 
totalt 350 personer.

�•

 
Lärare på

 
1 000 skolor har fått komma 

med synpunkter.

�•

 
10 konferenser för 3 000 huvudmän 
och rektorer.

�•

 
170 organisationer och myndigheter har 
bjudits in till samråd.
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Fyra viktiga förändringar

�•
 

Kunskapskrav åk 3, 6 och 9.

�•
 

Färre kunskapskrav.

�•
 

Tydligare kunskapskrav.

�•
 

Centralt innehåll i respektive ämne.
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Färre mål
�•

 
Godkändnivån (E) åk 9 i 
svenska:

-
 

tidigare ca 40 mål,
-

 
nu ca 20 kunskapskrav.

�•
 

Godkändnivån (E) åk 9 i 
matematik:

-
 

tidigare ca 70 mål,
-

 
nu ca 30 kunskapskrav.
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Övergripande mål

�•
 

Utrensning av mål som 
bör stå

 
i kursplanerna.

�•
 

Kursplanerna rensas på
 övergripande mål.
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Viktig förändring

Kristendomens ställning i 
religionskunskapen bibehålls.

Detta är en skillnad jämfört 
med Skolverkets förslag. 
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Nya avstämningstillfällen

�•
 

I dag:
-

 
mål att uppnå

 
i samtliga ämnen i 

åk 5 och 9.
-

 
sedan 2008 finns mål att uppnå

 
i 

åk 3 i Sv, SvA
 

och Ma.

�•
 

I framtiden:
-

 
kunskapskrav i åk 3 i Sv, SvA, Ma, 
So och No,

-
 

kunskapskrav i åk 6 i samtliga 
ämnen förutom moderna språk,

-
 

kunskapskrav i åk 9 i samtliga 
ämnen.



Utbildningsdepartementet

Tidsplan

�•
 

Regeringsbeslut
oktober 2010

�•
 

Skolverksbeslut om kunskapskrav
hösten 2010

�•
 

Implementeringsarbete
läsåret 2010/11

�•
 

Börjar gälla
hösten 2011
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