
Jämförelse Lgr 11:s kunskapskrav med Skolverkets förslag om reviderade kunskapskrav 

Skolverket presenterade det nya förslaget på reviderade kursplaner onsdagen 25/9-19. Så här skriver 
Skolverket:  

”Vad är målet med revideringen? 
Målet med revideringen är att ämnets syfte och centrala innehåll ska få ett tydligare fokus i lärares 
undervisning. Målet är också att kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när lärare sätter betyg. 
Revideringen ska på så sätt stärka möjligheten att skapa god kvalitet i undervisningen och ge bättre 
förutsättningar för lärare att sätta betyg utifrån ett bredare betygsunderlag. 
De största förändringarna i förslagen är att 
• fakta och förståelse betonas tydligare 
• kurs- och ämnesplanerna i högre grad är anpassade efter ämne, stadium, skolform och 

undervisningstid eller poängomfattning 
• progressionen mellan stadierna i grundskolan och mellan de olika kurserna på gymnasial 

nivå i ett ämne är tydligare 
• kunskapskraven är mindre omfattande och detaljerade. 

Våra förslag utgår från de riktlinjer som vi presenterade och tog in synpunkter på i januari 2019.” 

Ganska omgående blev det en storm kring de nya kursplanerna då Skolverket hade plockat bort 
Antiken som ämnesområde. Man kan lugnt säga att det blev ett jävla liv. I media och social media 
gick lärare, historiker, ämnesföreträdare, pedagoger och andra igång på hur i hela friden Skolverket 
kunde ta bort något så viktigt som Antiken. I P1 och på DN-debatt diskuterades det absurda som 
Skolverket gjort.  

Efter några veckors stormande backade Skolverket och tog tillbaka Antiken in i kursplanen. Men oj 
- vad hände sen? Ingenting! För de verkliga problemen med Skolverkets kursplaner är ju egentligen 
inte Antikens vara eller icke vara utan kunskapskraven. Med dessa hade ingen fokuserat på. Det är 
de abstrakta kunskapskraven som ligger till grund för bristen på likvärdig bedömning över hela 
landet. Både lärare och skolor emellan. Inte en stavelse har jag uppmärksammats kring detta. Inte en 
chans i universum att svensk skola kan bli likvärdig ifall inte kunskapskraven förändrades rejält från 
grunden. 

Men har kunskapskraven förändrats till det bättre? Nej, inte alls, snarare är det så att de blivit ännu 
mer abstrakta. Och betonar kunskapskraven fakta och förståelse? Nixum pixum. Det känns som om 
Skolverkets utspel om Antiken är en dimridå för att vrida fokus från de usla kunskapskraven.  

Läs och bedöm själva kunskapskraven och förslag reviderade kunskapskrav.  

Engelska 
Lgr 11 
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt 
tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt 
redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart 
resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av 
innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för 



lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss 
relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. 
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt 
och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven 
bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i 
olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till 
syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak 
fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. 
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska 
används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. 

Reviderat förslag 
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 
Eleven lyssnar, och förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i 
måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser, och förstår det huvudsakliga innehållet och 
uppfattar tydliga detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i 
muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett delvis relevant sätt det valda 
materialet i sin egen produktion och interaktion. 
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt 
sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt 
och relativt sammanhängande. 
I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven enkelt och begripligt samt i någon mån 
anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som i viss 
utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen. 
Eleven diskuterar översiktligt på engelska förhållanden i olika sammanhang och områden där 
språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper. 

Min kommentar: Har det blivit tydligare? Var är faktakunskaperna som utlovades? Vad innebär det 
att förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer? Vad innebär delvis relevanta? 
Var går gränsen för delvis relevanta? Är detta ett förtydligande eller är det godtyckligt? Vilken 
abstraktionsnivå ligger det nya förlagets begrepp: enkelt, begripligt, relativt sammanhängande?  

Lgr 11 
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i 
måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att 
välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll 
och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i 
innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven 
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja 
texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin 
egen produktion och interaktion. 
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, 
relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon 
mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation 
kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och 
skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med 



viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av 
fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. 
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska 
används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfaren- heter och kunskaper. 

Reviderat förslag 
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 
Eleven lyssnar, och förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk 
i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser, och förstår det huvudsakliga innehållet och 
uppfattar väsentliga detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll 
i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i 
sin egen produktion och interaktion. 
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och 
relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till 
syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med 
viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst 
flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. 
I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven relativt tydligt och med visst flyt samt i någon 
mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som 
underlättar och förbättrar interaktionen. 
Eleven diskuterar utvecklat på engelska förhållanden i olika sammanhang och områden där språket 
används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper. 

Min kommentar: Har det blivit tydligare? Var är faktakunskaperna som utlovades? Vad innebär att 
förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer? Var går gränsen mellan tydliga 
och väsentliga detaljer? På vilken nivå på abstraktionsstegen ligger dessa skillnader på begrepp?  
Var går gränsen för delvis relevanta och väsentliga? Är detta ett förtydligande eller är det 
godtyckligt? Vilken abstraktionsnivå ligger det nya förlagets begrepp: viss variation, relativt tydligt 
och relativt sammanhängande? 

Lgr 11 
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga 
texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, 
diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån 
budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade 
språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande 
och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och 
effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. 

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, 
tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, 
mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och 
göra välgrundade förbättringar av egna fram- ställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika 
sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, 
mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier 
som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. 



Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där 
engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna 
erfarenheter och kunskaper. 

Reviderat förslag 
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 
Eleven lyssnar, och förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika 
sammanhang. Eleven läser, och förstår såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. 
Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på 
ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. 
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och 
sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och 
situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt 
och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare 
och situation. 

I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning 
till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och 
förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. 
Eleven diskuterar välutvecklat på engelska förhållanden i olika sammanhang och områden där 
språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper. 

Matematik 
Lgr 11 
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande 
sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets 
karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i 
sammanhanget. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av 
tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problem- situationen samt kan bidra 
till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. 
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda 
dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika 
begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I 
beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycks- former samt föra enkla resonemang kring 
hur begreppen relaterar till varandra. 
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till 
sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, 
sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat. 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och 
använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska 
uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. 
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra 
och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. 

Reviderat förslag 



Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 
Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver 
begrepp och samband mellan begrepp med tillfredsställande säkerhet. 
Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra 
beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. 
Eleven löser enkla problem. Eleven bidrar till att formulera enkla matematiska modeller som kan 
tillämpas i sammanhanget. Eleven värderar strategier och resultatens rimlighet på ett i huvudsak 
fungerande sätt. 
Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med 
enkla matematiska argument. 

Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och 
använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer. 

Min kommentar: Här har kunskapskravens text blivit betydligt mindre i omfång. Men har det 
blivit tydligare? Var är faktakunskaperna? Vad menas med grundläggande kunskaper om 
matematiska begrepp? På vilken nivå i abstraktionsstegen ligger denna formulering? Ganska högt 
om ni frågar mig - jordbruksfastighetens realkapital (se Hayakawa)?  

Vad menas med att eleven löser enkla problem? Är det subtraktion med tusental som är enkla 
problem eller är det procenträkning när det gäller affärsrabatt på 15% av en vara? Eller gäller det 
andragradsekvationer? Och i sådana fall vad menas med att formulerar enkla matematiska 
modeller? Mina frågeställningar kan för en matematiker verka naiva men det handlar om att 
definiera den abstraktion som finns i texten. 

Du som lärare i matematik kanske vet exakt vad du läser in i texten, men är du helt säker på att din 
kollega i klassrummet bredvid har samma definition? Har ni diskuterat tolkningarna i 
kunskapskraven så mycket och ingående att ni är överens om att ni är överens? Om ni är det - hur 
förhåller sig era tolkningar till lärarna i resten av skolan, till andra skolor, till andra huvudmän? 

Lgr 11 
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att 
välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets 
karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i 
sammanhanget. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om 
tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge 
något förslag på alternativt tillvägagångssätt. 
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i 
bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp 
med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan 
eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen 
relaterar till varandra. 

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till 
sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, 
sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat. 



Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder 
då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer 
med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för 
och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument 
på ett sätt som för resonemangen framåt. 

Reviderat förslag 
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 
Eleven visar goda kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp 
och samband mellan begrepp med god säkerhet. 
Eleven väljer ändamålsenliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 
rutinuppgifter med god säkerhet. 
Eleven löser relativt komplexa problem. Eleven bidrar till att formulera enkla matematiska modeller 
som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven värderar strategier och resultatens rimlighet på ett väl 
fungerande sätt. 
Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med 
relativt väl underbyggda matematiska argument. 
Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då 
symboler och andra matematiska uttrycksformer. 

Lgr 11 
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och 
använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla 
matematiska modeller som kan tillämpas i samman- hanget. Eleven för välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till 
problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt. 
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i 
nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av 
matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. 
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade 
resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. 
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god 
anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, 
algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat. 
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt 
och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska 
uttrycksformer med god anpassning till syfte och samman- hang. I redovisningar och diskussioner 
för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska 
argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem. 

Reviderat förslag 
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 
Eleven visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver 
begrepp och samband mellan begrepp med mycket god säkerhet. 
Eleven väljer ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar och 
lösa rutinuppgifter med mycket god säkerhet. 



Eleven löser komplexa problem. Eleven bidrar till att formulera enkla matematiska modeller som 
kan tillämpas i sammanhanget. Eleven värderar strategier och resultatens rimlighet på ett mycket 
väl fungerande sätt. 
Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med väl 
underbyggda matematiska argument. 
Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och 
använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer. 

Min kommentar: Vad är det för skillnad mellan grundläggande, goda och mycket goda kunskaper 
om matematiska begrepp? Var går gränsen? Läs och jämför - det är denna typ av nyansskillnader på 
samtliga nivåer i de reviderade kursplanerna - exakt samma skillnader som fanns i dagens 
kursplaner. Vad händer om man tar bort text i en redan abstrakt formulering? Abstraktionen bara 
ökar! 

Historia 
Lgr 11 
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika 
tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om 
orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och 
handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors 
villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några 
utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla 
samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa 
utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda 
hänvisningar till det förflutna och nuet. 
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under- byggda slutsatser 
om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om 
källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda 
resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika 
syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, 
och vilka konsekvenser det kan få. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl 
som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda 
historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. 

Reviderat förslag 
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 
Eleven visar grundläggande kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika 
tidsperioder samt om historiska begrepp. Till detta hör att eleven visar kunskaper om särskilt 
centrala historiska skeenden, däribland Förintelsen. Eleven ger exempel på orsaker till och 
konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar i förfluten tid. 
Eleven för enkla resonemang om kontinuitet och förändring utifrån några långa historiska linjer. 
Eleven ställer frågor till historiska källor och för enkla resonemang om vad källorna kan berätta om 
det förflutna samt om källornas relevans och trovärdighet. 
Eleven för enkla resonemang om hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften. 

Min kommentar: Visar grundläggande kunskap - vad är grundläggande? Defintion!!! 
Händelser - vilka (förutom förintelsen) - lämnar ett stort tolkningsutrymme! 



Aktörer - vilka? Lämnar ett stort tolkningsutrymme! 
Förändringsprocess - vilka? Lämnar ett stort tolkningsutrymme! 
Olika tidsperioder - vilka? Lämnar ett stort tolkningsutrymme! 
Historiska begrepp - vilka? Lämnar ett stort tolkningsutrymme! 

Kommer likvärdigheten bli bättre med de nya reviderade kursplanerna? Kommer lärarkårens status 
öka med de nya reviderade kursplanerna? Kommer tydligheten bli bättre med de nya reviderade 
kursplanerna? Svaret på dessa frågor är: NEJ! 

Lgr 11 
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika 
tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang 
om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och 
handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors 
villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några 
utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då 
förhållandevis komplexa sam- band mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar 
fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt 
väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. 
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda 
slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda 
resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl 
underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang 
och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar 
i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. I studier av historiska förhållanden, skeenden och 
gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven 
använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. 

Reviderat förslag 
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 
Eleven visar goda kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika 
tidsperioder samt om historiska begrepp. Till detta hör att eleven visar kunskaper om särskilt 
centrala historiska skeenden, däribland Förintelsen. Eleven för utvecklade resonemang om orsaker 
till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar i 
förfluten tid. Eleven för också utvecklade resonemang om kontinuitet och förändring utifrån några 
långa historiska linjer. 
Eleven ställer frågor till historiska källor och för utvecklade resonemang om vad källorna kan 
berätta om det förflutna samt om källornas relevans och trovärdighet. 
Eleven för utvecklade resonemang om hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika 
syften. 

Lgr 11 
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika 
tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om 
orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och 



handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors 
villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några 
utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då 
komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på 
dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda 
hänvisningar till det förflutna och nuet. 
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser 
om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och 
väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra 
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i 
några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan 
leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. I studier av historiska 
förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur 
historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt. 

Reviderat förslag 
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 
Eleven visar mycket goda kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika 
tidsperioder samt om historiska begrepp. Till detta hör att eleven visar kunskaper om särskilt 
centrala historiska skeenden, däribland Förintelsen. Eleven för välutvecklade resonemang om 
orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och 
handlingar i förfluten tid. Eleven för också välutvecklade resonemang om kontinuitet och 
förändring utifrån några långa historiska linjer. 
Eleven ställer frågor till historiska källor och för välutvecklade resonemang om vad källorna kan 
berätta om det förflutna samt om källornas relevans och trovärdighet. 
Eleven för välutvecklade resonemang om hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika 
syften. 

Min kommentar: grundläggande - goda - mycket goda - var går gränsen? Herre Gud vilken lycka 
för alla svenska historielärare och andra intresserade att Antiken är tillbaka i kursplanen, men har 
någon av de som reagerade granskat kunskapskraven i historia? Vad är viktigast - Antiken som 
enskilt ämnesområde eller att få en likvärdig bedömningskultur i svensk skola? 

Nu har du läst några exempel. Om du vill ha fler exempel är det bara att titta på Skolverkets 
hemsida eller leta bland mina referenser. Har det blivit tydligare? Tror någon att de vårdnadshavare 
från medelklassen som var med i Katarina Gunnarssons program i P1 våren 2018 kommer uppleva 
att kunskapskraven blivit tydligare? Nu kan de minsann hjälpa sina barn med skolarbetet! 

Visst kan du som lärare läsa in dig i dessa kursplaner, liksom jag (ifall jag skulle ställa mig i 
klassrummet och undervisa). Men har kunskapshierarkin blivit tydligare? Har chansen till att uppnå 
en likvärdig kunskapsskola blivit bättre? Har faktakunskaperna blivit tydligare? Du och jag och 
tusentals andra lärare i landet gör våra egna tolkningar av kursplanen. Liksom alla 290 
skolhuvudmän och övriga fristående huvudmän. Alla dessa tusentals lärare kommer göra sina egna 
tolkningar och likvärdigheten kommer vara ”far away”.  



Det kommer kosta på att vända svensk skola men det är dessvärre den tuffa vägen som alla behöver 
vandra. En helt ny kursplan är ett måste där grundläggande kunskaper finns definierade och där de 
högre kunskaperna, så som analysera och reflektera, är hierarkiskt ordnade efter betygsstegen. 

Skolverkets tjänstemän som redan 2011 gick emot regeringens tydliga intensioner att få till en 
tydligare läroplan har fått möjligheten att revidera dessa. Resultatet blev som väntat mer av 
detsamma. Skolverkets förra blåsning av lärare, politiker, forskare, media och allmänhet gick hem 
förra gången, så varför ändra på ett vinnande koncept? Förslaget till reviderade kunskapskrav från 
Skolverket går inte att ta på allvar och om de genomförs kommer det lägga svensk skola i frysboxen 
för lång tid framöver. 

Det är nog dags för regeringen att ta i med hårdhandskarna och i konsensus med övriga 
riksdagspartier komma överens om vem som ska få uppdraget att ta fram en ny läroplan. Förvisso är 
det Skolverket som har beslutanderätten om kunskapskraven men om svenska riksdagspolitiker vill 
att skolan ska vara likvärdig och att lärarnas status ska öka behöver denna rätt dras tillbaka. Annars 
kan svensk skola fortsätta sin kräftgång. 

Glöm inte att ni läste detta först på Johan Kants blogg!!! 


