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Resultat 2. Hur kan riksdagsledamöter
förstå kunskapskrav?
Den föregående resultatdelen beskriver studiens resultat med avseende på hur
lärare kan förstå kunskapskrav. I denna del behandlas frågan: Hur kan riksdagsledamöter förstå kunskapskrav?
I de undersökta riksdagsmotionerna används oftast termen mål, ibland
kunskapsmål, som beteckning för de nationella kunskapskraven mellan 1994
och 2011. Men under denna period finns endast mål för godkända kunskaper.
Det är dessa som kallas mål att uppnå. Kunskapskraven för de andra betygsnivåerna uttrycks i form av kriterier.78 Den principiella skillnaden mellan
mål och kriterier är att målen uttrycker vad eleven skall kunna medan kriterierna uttrycker avgörande kännetecken hos elevkunskapen för ett visst betygssteg. Detta innebär bland annat att målen är mer utförliga. I och med att riksdagsmotionerna inte gör explicit skillnad på mål och kriterier är det ibland
oklart om ordet mål enbart står för begreppet krav för godkända kunskaper,
vilket följer kursplanernas faktiska uppbyggnad, eller om ordet skall förstås
som mål för vart och ett av betygsstegen. I det följande kommer termerna
kunskapskrav för godkänt eller krav för godkända kunskaper att användas när
det klart framgår i motionen att det är sådana krav som avses. I övriga fall används den mer generella termen kunskapskrav.79
Studiens resultat i denna del redovisas under två huvudrubriker: Kunskapskravens möjligheter och Avgörande förutsättningar. Under den första rubriken redovisas kunskapskravens möjligheter att ge stöd, avslöja brister och ställa kvalitetskrav på olika nivåer av det nationella skolsystemet. Under den andra rubriken redovisas vad som enligt motionerna krävs på olika nivåer för att kunskapskravens möjligheter skall kunna förverkligas.

Vad gäller grundskolans ämnen finns inga kriterier för betyget Godkänt, varken efter 1994 eller
2000, vilket det däremot finns för gymnasieskolans kurser. Se uppställningen i avhandlingens tredje
resultatkapitel.
79 Alla krav för godkända kunskaper är kunskapskrav. Men alla kunskapskrav är inte krav för godkända kunskaper, t.ex. betygskriterierna för VG och MVG och kunskapskraven för betyget C och
A.
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Undersökningsresultat
Kunskapskravens möjligheter
En av utgångspunkterna i riksdagsmotionerna är att de nationella kunskapskraven kan ge positiva bidrag i olika former och på olika nivåer i det svenska
skolsystemet. I detta avsnitt skall kunskapskravens möjligheter till detta beskrivas.

Att ge stöd
PÅ NATIONELL NIVÅ
I de undersökta riksdagsmotionerna redogörs för de positiva bidrag som kunskapskraven ger på nationell nivå, t.ex. i form av stöd till den nationella styrningen av skolan. I följande tio punkter redovisas hur dessa positiva bidrag
beskrivs i riksdagsmotionerna som beroende av de nationella kunskapskraven.
1) Kunskapskraven bidrar till att möjliggöra en framgångsrik styrning. Detta sker
genom att fastställa vilka kunskaper och färdigheter som skolarbetet bör resultera i.80 Den fördelning av ansvar som den nya läroplanen pekar ut borde bidra till att den faktiskt kommer att prägla skolans arbete.81 Kunskapskraven
gör målrelaterade betyg möjliga vilket också är en förutsättning för att den
målrelaterade skolan skall bli en verklighet.82 Det målstyrda systemet ger goda
förutsättningar för en framgångsrik styrning av skolan.83 De viktigaste framgångsfaktorerna är de som ger dokumenterat resultat. En sådan faktor är tydliga kunskapskrav.84
2) Kunskapskraven bidrar till att detaljregleringar inte längre behövs. Kraven är
nödvändiga för den politiska styrningen av skolan som skall ske genom mål
och riktlinjer i stället för genom lagar och regleringar.85 Den nya målstyrningens ambitioner att minska centralstyrningen på detaljnivå och i stället övergå
till en mål- och resultatstyrd skola är särskilt välkomna bl.a. därför att om
kommunerna ges full frihet, kan de hitta nya och kreativa lösningar på hur
man ska göra skolan bättre och nå målen i läroplanerna även inom ramen för

1992/93:Ub514(s)
1993/94:Ub1(s)
82 1999/2000:Ub277(kd)
83 2003/04:Ub392(c), 2004/05:Ub477(c)
84 2008/09:Ub9(s)
85 1991/92:Ub68(v)
80
81
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begränsade eller krympande ekonomiska resurser.86 Det är dock ingen enkel
uppgift att formulera klara och väl definierade mål för skolan.87 Principen är
att verksamheten inom ett målstyrt utbildningsväsende inte regleras med regler och föreskrifter utan genom nationellt fastställda mål.88 Denna princip har
det rått politisk enighet om i riksdagen.89 Men det kan finnas skäl att förorda
att skolan måste bli mer målstyrd.90 Genom läroplanen Lpo 94 fick skolan en
tydlig målstyrning genom att läroplanen angav kunskapskrav i stället för detaljstyrning.91 Det var alltså i början av 1990-talet som den svenska skolan förändrades från att vara en regelstyrd verksamhet till att vara målstyrd.92 En målstyrd skola innebär att nationellt etablerade krav för godkända kunskaper slår
fast vad skolan skall uppnå.93 Förändringen har medfört att den tidigare, detaljreglerade skolan har ersatts av en målstyrd skola.94
3) Kunskapskraven bidrar till att varje elev i den svenska skolan kan få den individuella tid som behövs för att nå målen. Ett hinder för att eleverna skall få den tid
som de behöver kan vara den centrala timplanen. Trots detta måste den vara
kvar. Men i ett senare utvecklingsskede, när förmågan att formulera klara och
tydliga mål på alla nivåer blivit allmän blir det naturligt att de centralt fastställda timplanerna försvinner.95 Målsättningen skall rimligen vara att så småningom avskaffa timplanen.96 I ett målstyrt system är det logiskt att avskaffa
timplanen i gymnasieskolan.97 Avskaffandet kommer att innebära att flertalet
elever tillbringar nio år i grundskolan medan andra behöver längre eller kortare tid.98 I och med att kunskapskraven finns är det tid för avveckling av timplanen eftersom skolan nu är målstyrd.99 Detta innebär alltså att det är kraven
för godkända kunskaper i skolans kursplaner som ska vara styrande när det
gäller antalet timmar för varje elev.100 En av förutsättningarna för att eleverna
1993/94:Ub14(nyd)
1993/94:Ub1(s)
88 1993/94:Ub21(c)
89 1994/95:Ub7(fp)
90 1997/98:Ub281(v)
91 1997/98:Ub28(c)
92 2002/03:Ub3(kd)
93 2004/05:Ub390(m)
94 2005/06:Ub339(m)
95 1993/94:Ub14(nyd)
96 1996/97:Ub26(fp)
97 1997/98:Ub208(m), 1997/98:Ub247(m)
98 1997/98:Ub247(m)
99 1997/98:Ub250(fp)
100 1997/98:Ub250(fp),1998/99:Ub27(fp), 1999/2000:Ub294(fp)
86
87
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skall få den individuella tid som de behöver är att kunskapskraven för godkänt
är tydliga. Därför bör kursplanerna ses över och att timplanerna på sikt bör
slopas i en skola styrd av tydliga mål.101 Grundskolan skall ha ett åtagande att
följa eleven till dess att eleven uppnått kraven för godkända kunskaper för
grundskolan.102 Ett avskaffande av timplanen skall göras för att öka förutsättningarna för individualisering och en tydlig målstyrning av gymnasieskolan.103
Det är dessutom orimligt att utgå ifrån att alla elever behöver just nio år för att
nå godkända kunskaper.104 När det gäller elevernas möjligheter att nå kunskapskraven för godkänt i de s.k. basämnena kan skolgången i grundskolan
komma att omfatta tolv år.105 Grundskolan måste alltså bli mer flexibel och ge
varje elev den tid hon eller han behöver för att nå kunskapskraven för godkänt.106 En av förutsättningarna för att eleven skall få den tid som denne behöver är att timplanen ska avskaffas.107 Elevens skolgång skall vara målstyrd
och den tid som en elev behöver för att få minst godkänt i en viss kurs skall
kunna anpassas efter den enskilde elevens behov.108 När det gäller grundskolan så kommer det för vissa att ta åtta år att uppnå kraven för godkända kunskaper, för andra kommer det kanske att behövas elva år.109 Styrningen med
kunskapskrav innebär en skola där elever uppnår godkänt efter den enskilde
elevens förutsättningar.110 Det skall vara möjligt för en elev att lägga ner mer
tid och få mer stöd i ett ämne där man ligger långt bort från kraven för godkända kunskaper.111 Istället för att bara förlänga grundskolan, dvs. att de elever
som inte nått kraven för behörighet till gymnasiet får kvarsittning i grundskolan under ytterligare ett år112, måste eleverna ges mer stöd under tiden de är
där. Ändå kan man verkligen ifrågasätta huruvida svenska elever är så likartade
att i princip alla behöver just nio år på sig att uppnå kunskapskraven för godkänt.113
1997/98:Ub281(v)
1997/98:Ub28(c), 2005/06:Ub426(c)
103 1997/98:Ub45(kd)
104 1998/99:Ub246(kd), 1999/2000:Ub275(kd), 2000/01:Ub316(kd)
105 2000/01:Ub225(fp)
106 2000/01:Ub225(fp), 2000/01:Ub236(fp), 2001/02:Ub221(fp), 2001/02:Ub222(fp),
2003/04:Ub367(fp), 2003/04:Ub388(fp)
107 2000/01:Ub239(c)
108 2000/01:Ub816(mp), 2001/02:Ub393(mp), 2001/02:Ub458(mp)
109 2002/03:Ub410(m)
110 2004/05:Ub477(c)
111 2005/06:Ub428(mp), 2006/07:Ub253(mp)
112 2008/09:Ub36(s)
113 2009/10:Ub434(kd), 2010/11:Ub309(kd)
101
102
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4) Kunskapskraven bidrar till att åstadkomma en ambitionshöjning med skolan.
På sätt och vis är denna inbyggd i den mål- och resultatstyrda skolan. Det
handlar då om den ambitionshöjning vad beträffar kunskapskraven som tydliggörs i läroplaner och kursplaner.114
5) Kunskapskraven bidrar till att möjliggöra en valfrihet som är bra för måluppfyllelsen. Därför skall det vara så att gymnasieeleverna erbjuds att välja mellan
ämnen som bidrar till att eleven når kraven för godkänt på den utbildningslinje han eller hon valt.115 Den ökade valfriheten som styrningen med kunskapskrav möjliggjort är således ett viktigt led i att förbättra kunskapsinhämtningen, klara grundskolans mål och minska utslagningen av elever från gymnasieskolan.116
6) Kunskapskraven bidrar till att via betygen åstadkomma en ökad måluppfyllelse.
Det finns all anledning att förvänta sig bättre måluppfyllelse med det nya betygssystem som riksdagen beslutat införa.117 Det är nämligen så att en ökad
användning av betyg i skolan är ett viktigt led i att öka måluppfyllelsen och
minska stressen för eleverna det sista året i grundskolan.118 Betygen är ett av
alla uppföljnings- och utvärderingsverktyg i skolan. Tillsammans med utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner med omdömen och nationella prov
kan de bidra till att förbättra förutsättningarna för en ökad måluppfyllelse i
skolan.119
7) Kunskapskraven bidrar till att alla yrkeselever skall kunna få högskolebehörighet. Därför bör den gymnasiala lärlingsutbildningen ha samma kunskapskrav
för godkänt som skolförlagd utbildning så att eleverna får goda kunskaper i
skolans kärnämnen och karaktärsämnen.120 Ett sätt att motverka avhopp från
gymnasiet skulle kunna vara att inrätta förenklade kunskapskrav för godkänt
på de yrkesförberedande programmen, men att sänka dessa krav kommer naturligtvis att innebära att statistiken avseende hur många som når målen förbättras, men till ett högt pris både för gymnasieeleverna personligen och för
Sveriges konkurrenskraft.121

1996/97:Ub20(m)
2003/04:Ub12(fp)
116 2005/06:Ub238(m)
117 1994/95:Ub12(kds)
118 2005/06:Ub238(m)
119 2010/11:Ub2(s, mp, v)
120 2007/08:Ub514(s), 2008/09:Ub595(s)
121 2008/09:Ub36(s)
114
115
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8) Kunskapskraven bidrar till att betygen kan fungera som ett urvalsinstrument.
Betygen är till för att kontrollera att kunskapskraven nåtts i slutet av grundskolan, vilket med andra ord innebär att de är målrelaterade och ett urvalsinstrument för gymnasieskolan.122 Rent allmänt skall betygen alltså användas
som ett urvalsinstrument för vidare studier.123 Betygen fungerar alltså som urvalsgrund för antagning till vidare utbildning.124
9) Kunskapskraven bidrar till att betyget blir ett kvitto på vissa uppnådda kunskaper. Detta hänger ihop med att betygen är relaterade till bestämda kunskapskrav så att de därmed blir en kvittens om att eleven nått de mål som
finns i kursplanerna.125 Kunskapskraven gör alltså betyget till ett kvitto på en
dokumenterad färdighet126 eller med andra ord att skolan via betyget ger eleverna ett kvitto på uppnådda kunskaper i förhållande till målen.127 Synsättet på
betygen skall vara att de ses som ett kvitto på uppnådda kunskaper.128
10) Kunskapskraven bidrar till att göra betygssystemet likvärdigt. Detta bygger
på att betygen grundas på vissa klassificerade kunskaper.129 Ett rätt utformat
betygssystem med kunskapskrav är mer rättvist och rimligt än ett grupprelaterat.130 Kunskapskraven tillsammans med utvärderingar och information gör att
elevernas kunskapskvalitet bedöms på ett rättssäkert sätt.131 För att betygssystemet skall vara likvärdigt över hela landet krävs på förhand satta kriterier.
Därför skall det finnas nationella kriterier för alla betygssteg.132
PÅ SKOLNIVÅN
De undersökta riksdagsmotionerna beskriver också de positiva bidrag som
kunskapskraven ger i form av stöd på skolans nivå. I följande tre punkter redovisas hur dessa positiva bidrag kommer till uttryck i riksdagsmotionerna
som beroende av de nationella kunskapskraven.
2001/02:Ub523(s)
2008/09:Ub9(s), 2008/09:Ub17(s)
124 2009/10:Ub428(kd)
125 1994/95:Ub11(c)
126 1994/95:Ub368(kds), 1996/97:Ub230(kd), 1997/98:Ub256(kd), 1998/99:Ub246(kd),
1999/2000:Ub275(kd), 2000/01:Ub316(kd), 2000/01:Ub331(kd), 2001/02:Ub446(kd),
2002/03:Ub417(kd), 2001/02:Ub447(kd), 2002/03:Ub444(kd), 2003/04:Ub10(kd),
2003/04:Ub498(kd), 2005/06:Ub555(kd)
127 2003/04:Ub10(kd), 2003/04:Ub498(kd), 2004/05:Ub460(kd), 2005/06:Ub555(kd)
128 2008/09:Ub9(s), 2008/09:Ub17(s)
129 1991/92:Ub305(s)
130 1997/98:Ub45(kd)
131 2005/06:Ub343(fp)
132 2009/10:Ub15(s)
122
123
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1) Kunskapskraven bidrar till att åstadkomma frigörelse, förnyelse och motivation.
En av de grundläggande förutsättningarna för detta är just målstyrningen med
kunskapskrav. Skolans problem har inte berott på dess elever eller dess lärare
eller läroplanen eller andra mål som skolan har. Det är istället skolans monopolistiska organisation som styr och låser. Detta får effekten att medarbetarnas
kraft inte tas tillvara. Lösningen på problemet ligger därför i en förnyelse av
varje skola på ett sätt som frigör kraften. Den dynamik som friskolorna har
måste spridas till hela skolväsendet.133
2) Kunskapskraven bidrar till att skolan fokuserar på kunskap. Kursplanernas
konstruktion med tydliga kunskapskrav för godkänt säkrar elevernas grundkunskaper.134 Skolans viktigaste uppgift består i att ge eleverna möjlighet att nå
de uppsatta kraven för godkända kunskaper.135 Men möjligheten måste också
finnas i praktiken att fokusera på kunskapskraven och inte på alltför många
sidouppgifter.136 Kort uttryck är skolans huvuduppgift att eleverna skall nå
godkända kunskaper.137 Bland de olika uppdragen är det kunskapsutveckling
och måluppfyllelse som ska stå i skolans fokus.138 Det finns inga viktigare mål
i skolan än kunskapskraven för godkänt.139
3) Kunskapskraven bidrar till att stimulera viktiga framgångsfaktorer i skolan.
Utgångspunkten är att läroplanerna och kursplanerna innebär tydliga mål för
skolarbetet.140 Forskningen visar att kontinuerligt och målmedvetet arbete på
skolorna med fokus riktad mot fastställda kunskapskrav leder till förbättrade
resultat.141 Grunden för ett framgångsrikt arbete i skolan är utvärdering, tydliga mål och extra stödinsatser.142 Det gäller att lyfta fram framgångsfaktorer
som tydliga kunskapskrav, systematisk uppföljning och höga förväntningar på
alla barn.143

2001/02:Ub15(m)
1994/95:Ub901(m)
135 2004/05:Ub477(c), 2005/06:Ub426(c)
136 2005/06:Ub343(fp)
137 2005/06:Ub343(fp)
138 2006/07:Ub254(mp), 2006/07:Ub263(mp)
139 2008/09:Ub589(s), 2008/09:Ub591(s), 2009/10:Ub557(s), 2010/11:Ub482(s)
140 1994/95:Ub339(m)
141 1998/99:Ub14(m)
142 2001/02:Ub222(fp), 2002/03:Ub229(fp), 2003/04:Ub388(fp)
143 2008/09:Ub452(s)
133
134
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PÅ LÄRARNIVÅN
Undervisningen, klassrummet och informationen
I de undersökta riksdagsmotionerna beskrivs det stöd i form av positiva bidrag som kunskapskraven ger lärare. I följande tolv punkter redovisas hur
dessa bidrag kommer till uttryck i riksdagsmotionerna som beroende av de
nationella kunskapskraven.
1) Kunskapskraven bidrar till att ge frihet, möjligheter och ansvar vad gäller hur
målen skall nås. Utifrån de nationella kunskapskraven är det eleverna och läraren som tillsammans väljer undervisningsmetoder.144 Hur kraven skall nås är
därmed en fråga för skolorna själva.145 Inom ramen för kunskapskraven är det
ytterst skolpersonalen som har frihet att välja arbetsformer och prioriteringar.146 Kursplanerna styr inte hur undervisningen bedrivs utan vilka kunskapskrav som minst skall uppnås i olika ämnen.147 Styrningen med kunskapskrav
har delegerat beslutsbefogenheter till de professionella, lärarna och rektor.148
Även om kraven för godkända kunskaper i gymnasieskolans kärnämnen är
lika för alla elever på alla program, kan vägen till målet se mycket olika ut.149
Lärarna har ett stort ansvar, grundat på stora möjligheter och stor frihet att
utöva sina arbetsuppgifter så att målen för skolan kan nås.150 Lärarnas frihet
att komma fram till hur de fastlagda målen bäst uppnås måste värnas.151 Men
skolan skall inte vara arena för politiskt mode vad avser undervisningens uppläggning och genomförande, utan måste ges utrymme att finna sina egna vägar
för att nå uppsatta kunskaps- och verksamhetsmål.152 Att lösa vissa av skolans
problem förutsätter tydliga mål, uppföljning och utrymme för skolornas professionella att organisera och genomföra undervisningen.153 En tydligare ansvarsfördelning innebär att lärarna får ett större ansvar för hur kunskapskraven för godkänt uppnås.154 Det är lärarna som skall välja innehåll och arbetssätt i skolan för att eleverna skall kunna uppnå de fastställda kraven för god-

1990/91:Ub313(v)
1992/93:Ub503(m)
146 1993/94:Ub1(s)
147 1994/95:Ub53(c)
148 1996/97:Ub16(fp)
149 1996/97:Ub24(c), 1997/98:Ub267(c)
150 1996/97:Ub26(fp)
151 1997/98:Ub256(kd), 1998/99:Ub246(kd)
152 1997/98:Ub27(m)
153 1998/99:Ub1(fp)
154 1998/99:Ub227(c), 2000/01:Ub239(c)
144
145
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kända kunskaper.155 För det viktiga är att eleverna når kunskapskraven för
godkänt i ämnena, inte hur vägen dit ser ut.156 Det viktiga är att skolans krav
för godkända kunskaper kan uppnås även om skolan öppnar för alternativ
pedagogik.157 Det finns en bred politisk konsensus om att målstyrningen innebär att man ska kunna välja olika pedagogiska vägar/modeller för att nå
samma mål i årskurs 9 i grundskolan.158 Men lärare måste ha fortsatt stor frihet
att tillsammans med eleverna utforma undervisningen på det sätt som de anser
är mest ändamålsenligt.159
2) Kunskapskraven bidrar till att främja samarbetet i klassen. Betygssystemet
med sina nationella kunskapskrav, har den fördelen att det främjar samarbete
inom klassen och på skolan.160 Det blir möjligt att upprätta ett bättre klassrumsklimat eftersom kunskapskraven gör att eleven tävlar i första hand mot
sig själv – inte mot kamraterna.161
3) Kunskapskraven bidrar till att, tillsammans med betygen, ge information om hur
eleven ligger till. Det målrelaterade betygssystemet har en viktig uppgift när det
gäller att ge elever och föräldrar information om elevens kunskapsutveckling.162 Vidare spelar betygen en viktig roll för att ge information till föräldrar,
elever och skolledare om vilka elever som behöver särskilt stöd för att nå kunskapskraven för godkänt.163 Betygen ger alltså en tydlig information till elev
och föräldrar om hur långt eleven har kommit på väg mot måluppfyllelsen.164
Betygen har flera funktioner men en är att ge bra information till elever och
föräldrar om hur eleven ligger till i förhållande till kraven för godkända kunskaper.165 De skall alltså användas för att följa upp hur väl eleven nått kraven166, med andra ord hur väl eleverna nått målen i skolan.167
4) Kunskapskraven bidrar till att lärarna kan kommunicera vad som krävs till elever och föräldrar. Ett ideal är att varje elev vid terminens början skall veta vad

2000/01:Ub260(m)
2003/04:Ub276(m), 2004/05:Ub390(m)
157 2005/06:Ub299(s), 2006/07:Ub212(s), 2007/08:Ub216(s)
158 2006/07:Ub16(mp)
159 2008/09:Ub18(mp)
160 1994/95:Ub12(kds)
161 1997/98:Ub201(m)
162 1994/95:Ub12(kds)
163 2002/03:Ub229(fp), 2003/04:Ub388(fp)
164 2002/03:Ub336(c), 2003/04:Ub392(c), 2004/05:Ub477(c), 2005/06:Ub426(c)
165 2008/09:Ub11(mp)
166 2008/09:Ub363(s)
167 2009/10:Ub428(kd)
155
156
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som fordras för att uppnå ett betygssteg.168 Eleven skall alltså kontinuerligt
informeras om vart undervisningen syftar och hur läraren bedömer att hans
eller hennes arbete fortskrider.169 Men kunskapskraven måste formuleras tydligt och kriterierna för om målen har uppnåtts diskuteras med elever och föräldrar.170 Lärarens viktiga uppgift är att för eleverna tydliggöra mål och ramar
och utbilda eleverna i hur man planerar sin kunskapsutveckling.171
5) Kunskapskraven bidrar till att, tillsammans med betygen, ge information om vad
eleven behöver göra. Betygen bidrar alltså till att ge information om hur eleven
ligger till i förhållande till kunskapskraven och vad eleven behöver göra för att
nå bättre resultat.172
6) Kunskapskraven bidrar till att eleverna får ökad självtillit och motivation. En
sida av detta är att eleverna blir motiverade av att se ett direkt samband mellan
utbildningen och det mål den syftar till.173 Men det krävs också att undervisningen bedrivs på sådant sätt att varje elev ställs inför uppgifter som stimulerar vederbörande att utvecklas optimalt.174 I gymnasieskolan kan detta innebära att när eleven når det mål man föresatt sig att klara av, ökar självtilliten
och eleven kan stärkt gå vidare och välja en ny kurs.175 Det är t.o.m. så att de
målrelaterade betygen är starkt motivationsskapande.176 Detta att det finns
kunskapskrav bidrar till att eleverna stimuleras till eget ansvar och tränas i att
arbeta mot uppsatta mål men också till att motivera eleverna och ge även
svaga elever ett gott självförtroende, enligt forskning och lärares erfarenheter.177 När det gäller betygen är deras syfte att motivera och stimulera eleven att
nå längre och förbättra sina resultat.178
7) Kunskapskraven bidrar till att ge eleven ett större ansvar. Detta kan innebära
att eleven själv väljer kurs men sedan valet är gjort är hon förpliktigad att efter
bästa förmåga försöka nå kunskapskraven.179 I den vardagliga skolsituationen
skall arbetsformerna och arbetssätten vara sådana att de stimulerar och förut1991/92:Ub300(fp)
1994/95:Ub339(m)
170 2005/06:Ub343(fp)
171 2005/06:Ub354(v)
172 2008/09:Ub11(mp)
173 1990/91:Ub126(m), 1990/91:Ub203(m)
174 1990/91:Ub225(m)
175 1990/91:Ub132(mp)
176 1991/92:Ub289(nyd)
177 1994/95:Ub12(kds)
178 2004/05:Ub480(kd), 2005/06:Ub587(kd)
179 1990/91:Ub132(mp)
168
169

152

RESULTAT 2. HUR KAN RIKSDAGSLEDAMÖTER FÖRSTÅ KUNSKAPSKRAV?
sätter att ungdomarna tar eget ansvar för sitt skolarbete.180 Den enskilda eleven har genom betyg, skriftliga och muntliga omdömen samt utvecklingssamtal en möjlighet att själv ta reda på var, jämfört med kunskapskraven, han eller
hon befinner sig.181 Men för att eleverna skall kunna nå kunskapskraven för
godkänt krävs att de följer undervisningen.182 Eleven har både en rättighet och
en skyldighet att ta del av undervisningen men skall då kunna förvänta sig att
de får bästa möjliga förutsättningar för att nå de uppsatta kraven för godkända
kunskaper.183 Kunskapskraven gör det möjligt att eleverna med stigande ålder
ges ett större ansvar för måluppfyllelse och arbetsmiljö.184
8) Kunskapskraven bidrar till att möjliggöra uppställandet av undervisningsmål
samt genomförandet av utvärderingar. I de uppföljande samtalen mellan föräldrar,
elever och lärare kontrollerar man t.ex. hur Anna uppfyller sina mål. Nya mål
sätts upp efter hand. Ingen lämnar lågstadiet utan att behärska grunderna.185
Men det är också så att de mål som ställs upp skall gå att utvärdera vilket kan
ske när lärare, elever och skolledare omformar de nationella kunskapskraven
till undervisningsmål på den egna skolan.186 Detta innebär att det är en viktig
uppgift att sätta upp mål för undervisningen och utvärdera dessa.187 Idealet är
att eleven tillsammans med läraren sätter upp egna mål inom ramen för läroplanen, mål som har karaktären av individuell utvecklingsplan (ett slags inlärningskontrakt).188 Det kan också vara så att det krävs individuellt uppsatta
kunskapskrav för vad ett barn ska uppnå i skolan189, dvs. att läroplanen inte
får effekt om inte det finns individuellt uppsatta krav för vad ett barn ska
uppnå i skolan.190 Ett grundläggande mål är att det eleverna lär sig skall vara
mätbart och skall mätas.191 När det gäller de nationella kunskapskraven är det
lärarens uppgift att bryta ned dessa till konkreta mål över hela skoltiden.192
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Det är viktigt att varje elevs kunskapsutveckling systematiskt utvärderas varje
termin från första årskurs.193
9) Kunskapskraven bidrar till att de individuella studieplanerna/utvecklingsplanerna blir viktiga verktyg för elevens kunskapsutveckling. För varje
elev i gymnasieskolan bör det upprättas en enkel individuell studieplan som,
oavsett vilka val eleven gör, anger kunskapskraven för undervisningen.194 Planeringen av skolarbetet innebär att varje elev inför terminsstarten, tillsammans
med lärare och föräldrar, bör göra upp ett studieprogram där kunskapskrav i
olika ämnen sätts upp.195 De utvärderingar som läraren gör skall inte bara ha
som syfte att säkerställa att undervisningens kunskapskrav för godkänt nåtts,
utan också omfatta de mål som eleven tillsammans med läraren har formulerat
i den individuella utvecklingsplanen.196 Det är viktigt att individuella studieplaner upprättas för varje elev som hjälp att nå kunskapskraven, i samråd med
eleven.197 De individuella utbildningsplanerna är viktiga för att nå de uppsatta
kunskapskraven.198 Skriftliga omdömen kan underlätta kommunikationen mellan föräldrar och skolan i och med att de talar om hur väl eleverna når kraven
för godkända kunskaper i de olika ämnena.199 Det är viktigt att varje elev har
en egen studieplan över hur de ska nå kunskapskraven för att öka elevernas
möjligheter att klara kunskapsmålen.200 En individuell utbildningsplan är för
många funktionshindrade nödvändig för att nå de uppsatta kunskapskraven
för godkänt.201 Den individuella studieplanen skall också kunna innehålla en
beskrivning av hur långt eleven kommit för att nå kunskapskraven, en form av
skriftligt omdöme.202 Planerna skall vara framåtsyftande och tydliggöra vad
eleverna ska göra för att nå kraven och hur de ska göra det.203 Utvecklingsplanerna skall innebära att läraren, eleven och föräldrarna i samverkan sätter upp
mål för eleven samt beskriver vilka insatser skolan ska göra för att eleven ska
utvecklas i riktning mot skolans mål.204 De skriftliga omdömena ska ges från
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första årskursen så att det är tydligt för elever, förälder och lärare hela tiden
vad som krävs för att nå kraven för godkända kunskaper.205
10) Kunskapskraven bidrar till att utvecklingssamtalen blir viktiga verktyg för elevens kunskapsutveckling. Vad gäller betygen måste dessa följas upp av utvecklingssamtal med elever och föräldrar, där individuella planer görs upp för hur
eleven på bästa sätt ska arbeta för att nå kunskapskraven för godkänt.206 Endast en ständigt pågående dialog och redovisning av den enskilde elevens resultat i förhållande till de olika kunskapskraven, ger en konkret möjlighet.207 Utvecklingssamtalen är en möjlighet att ge eleven och föräldrarna full insikt i hur
eleven utvecklas i enlighet med de uppställda kunskapskraven.208 Att elevens
föräldrar får den här informationen kan vara avgörande för att nå godkäntmålen.209 I jämförelse med det ganska trubbiga betyget kan eleven i utvecklingssamtalet däremot få en betydligt mer nyanserad och fullständig bild.210
11) Kunskapskraven bidrar till att göra ämnesintegrerad undervisning möjlig. Vad
gäller gymnasieskolan är det angeläget att kurs- och programmålen är konstruerade så att de kan underlätta integration mellan kärn- och karaktärsämnen.211
Genom att undervisningen i ett yrkesämne bedrivs på engelska kan detta leda
till att två kursers kunskapskrav för godkänt kan uppnås parallellt.212 Vissa
krav för godkända kunskaper i kärnämnena kan också uppnås genom starkare
samverkan med karaktärsämnena vilket gör att Skolverket bör visa på möjligheter att variera undervisningen utan att kraven sänks, tydliggöra hur en ökad
infärgning kan ske och lyfta fram goda exempel på integrerande arbetssätt.213
12) Kunskapskraven bidrar till att olika ämnen anpassas till varandra så att eleverna når målen bättre. Detta innebär för gymnasieskolans del att tolkningen av
kunskapskraven för godkänt måste ske flexibelt och anpassas efter varje programs speciella karaktär.214 När det gäller de yrkesförberedande utbildningarnas teoretiska ämnen som t.ex. svenska, engelska, matematik och samhällskunskap, så gäller att kunskapskraven för dessa ämnen ska anpassas till utbild-
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ningarnas yrkesprofil.215 För att alla elever skall kunna slutföra skolan med
fullständiga betyg utan att kraven för godkända kunskaper sänks gäller det att
anpassa kursplaner i kärnämnena utifrån de olika programmens karaktär.216
Betygssättningen
I de undersökta riksdagsmotionerna beskrivs ett antal positiva bidrag som
kunskapskraven ger när det gäller att stödja lärarens betygssättning. I följande
två punkter redovisas hur dessa positiva bidrag kommer till uttryck i riksdagsmotionerna som beroende av de nationella kunskapskraven.
1) Kunskapskraven bidrar till att betygen inte graderar och sorterar eleverna inbördes. Detta har blivit möjligt eftersom betygssystemet inte längre ska gradera
och sortera eleverna inbördes. I jämförelse med de relativa betygen är detta en
stor framgång, därför att sådana betyg inte leder till mer kunskap utan bara ger
ökade klyftor och kväver lusten till lärande.217
2) Kunskapskraven bidrar till att göra betygssättningen målrelaterad. Den enkla
principen innebär att när eleven nått kraven för godkända kunskaper får hon
godkänt på den kursen.218 I ett betygssystem med kunskapskrav skall varje betygssteg i princip motsvara en bestämd kunskapsmängd.219 Kunskapskraven
innebär att eleven betygssätts utifrån centralt fastställda krav och jämförs
därmed bara med sig själv.220 Bedömningen och betygssättningen skall nu ske
med utgångspunkt i kursplanernas mål och relateras till de krav och nivåer
som kursplanerna ställer upp.221 Strävan är att varje elevs kunskaper skall
kunna jämföras med de kunskapskrav som anges i kursplanen. Betyget skall då
spegla i vilken utsträckning eleven har uppnått angivna kunskapskrav.222 Det
målrelaterade betygssystemet ger också möjligheten att genomgå särskild
prövning för att höja ett betyg.223 Betygen, som är målrelaterade, ges i fyra
steg: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl godkänd.224 Själva
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systemet bygger på att elevers kunskap bedöms i relation till uppsatta mål och
kriterier.225

Att avslöja brister
PÅ NATIONELL NIVÅ
Elevernas kunskaper
Ett av de nationella kunskapskravens syften är att beskriva den miniminivå
som krävs för godkända kunskaper. Via antalet elever med icke godkända betyg avslöjar kunskapskraven vilka bristande elevkunskaper som finns. I följande sex punkter redovisas hur dessa brister kommer till uttryck i riksdagsmotionerna som beroende av de nationella kunskapskraven för godkänt.
1) Kraven för godkända kunskaper har avslöjat kunskapsbrister i allmänhet,
som t.ex. att inte alla elever som lämnar grundskolan har tillräckliga kunskaper
för att kunna tillägna sig studier på gymnasienivå.226 Detta hänger samman
med att alltför många elever inte klarar de kunskapskrav för godkänt som satts
upp för studierna, vilket det nya betygssystemet avslöjat.227 Den revidering av
kunskapskraven som genomfördes år 2000 har inte förbättrat skolans resultat.
Varje år är det cirka en av fyra elever som efter nio år i grundskolan inte når
kraven för godkända kunskaper i alla ämnen, så som det var tänkt.228 Var
fjärde elev når inte alla kunskapskrav för godkänt i gymnasiet.229
2) Kraven för godkända kunskaper har avslöjat kunskapsbrister i ett eller flera
ämnen t.ex. innebärande att 20 procent av eleverna slutade grundskolan utan
att ha nått dessa kunskapskrav i ett eller flera ämnen.230 Ett år senare är situationen att 23 procent av eleverna som slutade grundskolan våren 1999 ännu
inte har nått kraven för godkända kunskaper i ett eller flera ämnen.231 Men
kunskapskraven för godkänt ger också besked på en mer detaljerad nivå, exempelvis att av elever med utländsk bakgrund var det 43,5 procent av pojkarna som inte nått kraven för godkända kunskaper i år 9 i ett eller flera ämnen.232
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3) Kunskapskraven för godkänt har avslöjat kunskapsbrister i de s.k. basämnena, dvs. svenska, engelska och matematik som grundskolans elever måste
vara godkända i för att få tillträde till ett nationellt program i gymnasieskolan.
Det har tack vare detta blivit tydligt att 10 procent av grundskolans elever når
inte dessa krav i ett eller flera av basämnena och är därmed inte behöriga till
ett nationellt gymnasieprogram.233 Cirka fem år senare misslyckas elva procent
av eleverna med att bli gymnasiebehöriga därför att de inte når kraven för
godkända kunskaper i svenska, engelska eller matematik.234
4) Kunskapskraven för godkänt har avslöjat kunskapsbrister i ämnet svenska
innebärande att det är 3,7 procent som inte klarade godkända kunskaper
1999.235 Följande år hade andelen stigit något eftersom att 5 procent inte
nådde kraven för godkända kunskaper i svenska.236
5) Kunskapskraven för godkänt har avslöjat kunskapsbrister i matematik och
därmed visat att 18 procent av niondeklassarna inte nådde kraven för godkända kunskaper i matematik på vårens nationella prov.237 Några år senare
konstateras att alltför många elever i grundskolan inte uppnår målen för betyget Godkänt i ämnet matematik. Resultaten varierar också stort mellan klasser,
skolor och kommuner.238
6) Kunskapskraven för godkänt har också avslöjat kunskapsbrister i ämnet
engelska innebärande att 10 procent av grundskolans elever bedömdes ha så
stora brister i engelska att de inte klarade av att nå de nationella kraven för
godkända kunskaper.239
Elevstöd, skoltid, kravnivå, etc.
I de undersökta riksdagsmotionerna beskrivs ett antal brister inom den statliga
ansvarsnivån. I följande sex punkter redovisas hur dessa brister kommer till
uttryck i riksdagsmotionerna som beroende av de nationella kraven för godkända kunskaper.
1) Kunskapskraven för godkänt har avslöjat att behövande elever inte ges stöd
tillräckligt tidigt. Därför krävs att regeringen lägger fram förslag om tidiga
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stödinsatser för elever som riskerar att inte nå dessa kunskapskrav.240 Några
kompletterande åtgärder med samma syfte är inrättandet av speciella lågstadielärare, nationella prov i årskurs tre samt en läsa-skriva-räkna-garanti.241
2) Kunskapskraven för godkänt har avslöjat att undervisningen börjar för sent
för att alla elever skall hinna nå godkända kunskaper. Därför skall man stärka
alla barns förutsättningar att nå grundskolans krav för godkända kunskaper
genom att göra förskoleklassen obligatorisk.242 Ett annat kompletterande sätt
är att göra engelska till ett obligatoriskt ämne från första klass eftersom det nu
saknas riktlinjer för när undervisningen ska starta, utöver att eleverna ska ha
uppnått vissa mål i engelska i år fem och år nio, vilket får till följd att elever
kan ha helt olika förkunskaper och därmed olika förutsättningar att ta till sig
undervisningen när de kommer till högstadiet.243
3) Kunskapskraven för godkänt har avslöjat att alla gymnasieelever inte kan nå
de kunskaper som krävs i kärnämnena. Lösningen är att det skall finnas alternativa kurser, främst i ämnena svenska, engelska och matematik, där kraven för
godkända kunskaper sätts lägre.244 Frågan är om det är rimligt att alla elever
skall läsa kurser i kärnämnen med gemensamma kunskapskrav för godkänt
och samma betygskriterier i den omfattning som nu krävs245 med tanke på de
svårigheter många elever har att klara kurserna, bl.a. beroende på att kraven
för godkända kunskaper för vissa elever är för högt ställda.246 Istället för att
låta många elever misslyckas borde det finnas alternativa kurser, där dessa
kunskapskrav sätts lägre.247 Gymnasieskolans mål att alla elever skall uppnå
högskolebehörighet är en stor orsak till många elevers misslyckanden.248 Problemet har också vidare konsekvenser genom att högskolebehörigheten för
alla sänker kvaliteten i såväl studieförberedande som yrkesinriktade program.249
4) Kunskapskraven för godkända kunskaper har avslöjat att det praktiska lärandet är för lågt värderat. Som en konsekvens av detta får vissa elever svårt att
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nå godkända kunskaper. Kraven på sådana likvärdiga kunskaper skall nämligen innebära att undervisningen måste ske på olika sätt och att det praktiska
lärandet måste uppvärderas som ett sätt att nå kraven för godkända kunskaper
i alla ämnen.250
5) Kunskapskraven för godkänt har också avslöjat att de praktiska ämnena är
för lågt värderade. Detta kan vara en bidragande orsak till att allt fler elever inte
når kraven för godkända kunskaper och att allt fler känner sig otillräckliga.251
6) Kunskapskraven för godkänt har dessutom avslöjat att regeringens ambition
är för låg vad gäller skolans kunskapsuppdrag. Det har i praktiken gått så långt
att regeringen har släppt målsättningen att alla elever ska klara samtliga krav
för godkända kunskaper i grundskolan.252
PÅ HUVUMANNANIVÅN
I de undersökta riksdagsmotionerna beskrivs vidare ett antal brister som
kopplas till huvudmännens ansvarsområde. I följande fem punkter redovisas
hur dessa brister kommer till uttryck i riksdagsmotionerna som beroende av
de nationella kraven för godkända kunskaper.
1) Kunskapskraven för godkänt har avslöjat att det finns allmänna brister i
måluppfyllelsen hos skolor och huvudmän. Dessa brister har kunnat upptäckas genom att Skolverket byggt upp en stor kunskapsbank om hur grundskolans
nationella krav för godkända kunskaper har uppnåtts respektive inte uppnåtts
under 1990-talet.253 Den centrala måluppföljningen via dessa kunskapskrav ger
tydliga signaler om skolan lyckas254 och förbättrar möjligheterna för Skolverkets utbildningsinspektion att granska hur väl skolor och skolhuvudmän når
upp till målen.255
2) Kunskapskraven för godkänt har avslöjat att det finns för få speciallärare.
Detta har blivit ett hinder för ett kvalificerat stöd till elever i grundskolan vilket i sin tur kommit att bli en begränsande faktor för ökad måluppfyllelse.256
Det är besparingarna under 1990-talet som ligger bakom. Dessa har inneburit
att specialundervisningen har minskat och att många speciallärare saknas och
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att detta blivit ett hinder för ett kvalificerat stöd till elever i grundskolan och
en begränsande faktor för ökad måluppfyllelse.257
3) Kunskapskraven för godkänt har avslöjat att undervisningsgrupperna är för
stora. Problem uppstår därför att små undervisningsgrupper är en förutsättning
för att lärarna ska ha möjlighet att identifiera vilka särskilda behov eleverna
har.258 Om inte behoven identifieras, löper vissa elever risken att inte nå godkända kunskaper.
4) Kunskapskraven för godkänt har avslöjat att insatserna inte är tillräckliga.
Därför krävs förstärkta insatser för att uppnå de nationella kraven för godkända kunskaper259, dvs. att en särskild kraftsamling behövs för att öka
måluppfyllelsen och stärka elevernas kunskaper och färdigheter.260
5) Kunskapskraven för godkänt har avslöjat att gymnasieskolan inte utvecklas i
tillräcklig grad. Därför finns det en samsyn om att den behöver bli bättre så att
fler når kraven för godkända kunskaper.261
PÅ SKOLNIVÅN
I de undersökta riksdagsmotionerna beskrivs också brister som de nationella
kraven för godkända kunskaper avslöjar inom skolans ansvarsområde. I följande tio punkter redovisas hur dessa brister kommer till uttryck i riksdagsmotionerna som beroende av dessa kunskapskrav.
1) Kunskapskraven för godkänt har avslöjat att uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling är undermålig. Problemet får till följd att elever som inte nått kunskapskraven för godkända kunskaper idag ofta flyttas vidare årskurs efter årskurs vilket inte kan accepteras.262
2) Kunskapskraven för godkänt har avslöjat att grundskolan misslyckas så att
eleverna inte klarar sig i gymnasiet. Detta innebär t.ex. att avhoppen från gymnasiet
bland invandrarelever är alarmerande vilket i sin tur tyder på att grundskolan
inte lyckats vare sig med de nationella kraven för godkända kunskaper eller
den sociala integreringen av dessa barn och ungdomar.263 Utgångspunkten är

2005/06:Ub534(kd)
2005/06:Ub593(kd)
259 1993/94:Ub1(s)
260 2005/06:Ub238(m)
261 1998/99:Ub16(kd)
262 1997/98:Ub208(m)
263 1998/99:Ub14(m)
257
258
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att om eleverna når kraven för godkänt i grundskolan har de bra förutsättningar att tillägna sig undervisningen i gymnasieskolan.264
3) Kunskapskraven för godkänt har avslöjat att det ofta saknas en lokal diskussion om arbetssätt. Personalen på den enskilda skolan talar inte i tillräcklig
grad med varandra om hur man skall arbeta för att nå kraven för godkända
kunskaper, ta vara på de egna resurserna, etc.265
4) Kunskapskraven för godkänt har avslöjat att det brister i fokus på skolans
kunskapsuppdrag. Inom detta område finns det många oroväckande exempel på
en utveckling där man underlåter att fokusera på utbildningskvalitet och skolans kunskapskrav.266 Skolan skall fokusera på kunskaper, inte på tid. Skolverkets statistik är skrämmande, allt färre elever når kraven för godkända kunskaper i grundskolan.267 En av orsakerna till bristerna är att skolan har fått alltfler uppgifter som flyttar fokus från kunskapskraven, och detta har bidragit till
att andelen som inte når godkända kunskaper ökar.268
5) Kunskapskraven för godkänt har avslöjat att skolan brister i sitt elevstöd.
För de elever som ej nått dessa krav skall ett särskilt uppföljningsprogram
upprättas av hem och skola tillsammans.269 Den elev som under sin grundskoletid inte når kraven för godkända kunskaper i ämnet svenska måste ges stöd
för att klara detta.270 Gymnasieskolan har svårt att tillgodose alla elevers olika
behov av undervisning och stöd för att de skall kunna nå kunskapskraven för
godkänt i den gemensamma ämneskärnan271 och de andra grundläggande kraven för godkända kunskaper.272 Orsaken till dessa problem är att alltför många
skolor idag har en standard som inte kan anses tillräcklig för att de mål och
riktlinjer som finns i läroplanen ska uppnås.273 En annan form av elevstöd är
att de som behöver ett extra år för att klara grundskolans nationella krav för
godkända kunskaper skall erbjudas det, istället för att skickas till gymnasieskolan utan nödvändiga förkunskaper.274 Särskild hänsyn måste tas till elever som

2008/09:Ub34(v)
2001/02:Ub233(m)
266 1993/94:Ub14(nyd)
267 2000/01:Ub239(c)
268 2005/06:Ub343(fp), 2005/06:Ub345(fp)
269 1994/95:Ub339(m)
270 1995/96:Ub43(m), 1997/98:Ub247(m)
271 1996/97:Ub20(m)
272 1997/98:Ub208(m)
273 1997/98:Ub256(kd)
274 1997/98:Ub208(m)
264
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på grund av t.ex. dyslektiska problem inte får betyg i engelska275 och som därför inte kommer in på gymnasiet. Grundskolan skall ha ansvaret för att elever
som ännu inte nått kunskapskraven för godkänt i basämnena ges den undervisning och det stöd som behövs.276 Vidare är det också så att de flesta elever
någon gång under sin skoltid har behov av extra stöd eftersom sådana behov
är lika många och varierande som det finns elever och att detta för vissa kan
innebära att de stimuleras att nå mycket längre än vad skolans kursplaner
minst kräver i form av kunskapskrav för godkänt.277 Elevstödet kan också innebära att elever som under grundskolan inte nått kraven för godkända kunskaper i ett eller två ämnen får en individuell studiegång med särskilt stöd och
extraundervisning i gymnasieskolan.278 Grundprincipen är att varje nivå i skolsystemet måste klara sitt uppdrag och inte skjuta över det till nästa, men att
behörighetsreglerna i så fall behöver förändras, eftersom kravet på minst betyget Godkänt i alla ämnen skulle utestänga var fjärde elev från gymnasiet.279
Samtidigt är det så att ingen blir hjälpt av att kunskapskraven sänks eller avskaffas.280 Anspråket är att när en elev riskerar att inte nå kunskapskraven för
godkänt ska skolan vara skyldig att upprätta en handlingsplan.281 Stadsrevisionen i Göteborg har nyligen riktat skarp kritik mot skolorna i den egna
kommunen för otillräckliga insatser för elever som inte har nått kraven för
godkända kunskaper i år 9.282 Elever som har svårigheter i skolarbetet har rätt
att få extra stöd i skolan.283 En del elever behöver extra undervisning men det
kan också handla om fler lärare och mindre undervisningsgrupper.284 En elev
ska ges stödundervisning om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de
kunskapskrav som gäller för godkänt som ska ha uppnåtts vid slutet av det
femte och det nionde skolåret.285 Men elevstödet kan också innebära en större

1998/99:Ub16(kd)
2001/02:Ub222(fp), 2000/01:Ub225(fp), 2002/03:Ub229(fp)
277 2002/03:Ub443(kd), 2003/04:Ub377(kd), 2004/05:Ub480(kd), 2005/06:Ub587(kd),
2005/06:Ub593(kd)
278 2003/04:Ub11(c), 2005/06:Ub426(c)
279 2005/06:Ub283(m)
280 2005/06:Ub343(fp)
281 2005/06:Ub343(fp)
282 2006/07:Ub14(v)
283 2007/08:Ub566(mp), 2008/09:Ub526(mp)
284 2008/09:Ub17(s), 2008/09:Ub589(s), 2009/10:Ub557(s), 2010/11:Ub482(s)
285 2009/10:Ub14(mp)
275
276
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tidsflexibilitet, nämligen att eleven får stöd att utvecklas och nå kraven för
godkända kunskaper i sin egen takt.286
6) Kunskapskraven för godkänt har avslöjat att nödvändiga insatser inte sätts in
tillräckligt snabbt. Ett sätt att råda bot på detta är att skriftlig information om
elevens kunskap och utveckling i förhållande till de angivna kravnivåerna i
läroplanen ges från och med årskurs 5.287 För att ingen elev skall lämna grundskolan utan godkända kunskaper i svenska, engelska och matematik krävs det
tydlig och saklig information i tid eftersom det är av avgörande betydelse att
skolan tidigt upptäcker och vidtar konkreta åtgärder för att hjälpa elever.288
Lågstadieläraren ska vara expert på att lära de minsta skolbarnen att läsa,
skriva och räkna så att alla når kraven för godkända kunskaper.289 Gymnasieskolans individuella program skall avskaffas och problemen måste lösas där de
uppstår genom att alla får chansen att från början nå kunskapskraven för godkänt.290 För måluppfyllelsen i slutet av grundskolan krävs insatser i de tidiga
åldrarna.291 Brister upptäcks oftast för sent, vilket gör det svårare att reparera.292 Insatserna i förskolan och under de tidiga åren är centrala.293 En systematisk uppföljning och utvärderingen varje termin från första årskurs kommer att innebära att brister upptäcks i tid så att resurser och insatser kan sättas
in.294 Särskilt under de tidiga skolåren skall tillräckligt med resurser ges. Det är
också mycket viktigt att man upptäcker elever med inlärningssvårigheter så
tidigt som möjligt.295
7) Kunskapskraven för godkänt har avslöjat att det inte sätts in tillräckliga resurser när en elev har kunskapsbrister. Målet är att alla ska kunna sluta grundskolan
med godkända kunskaper.296 Det gäller att betona grundskolans ansvar för att
alla elever ges möjlighet att nå kraven för godkända kunskaper.297 Alla elever
som går ut grundskolan ska kunna klara av gymnasiets inträdeskrav.298 Det
2010/11:Ub309(kd)
1997/98:Ub256(kd), 1998/99:Ub246(kd), 1999/2000:Ub275(kd), 2000/01:Ub316(kd),
2001/02:Ub342(kd), 2001/02:Ub446(kd), 2003/04:Ub341(kd)
288 1999/2000:Ub16(m)
289 2005/06:Ub343(fp)
290 2005/06:Ub426(c)
291 2007/08:Ub514(s), 2008/09:Ub595(s)
292 2008/09:Ub452(s)
293 2008/09:Ub591(s), 2009/10:Ub557(s), 2010/11:Ub482(s)
294 2008/09:Ub589(s), 2008/09:Ub591(s), 2010/11:Ub482(s)
295 2009/10:Ub434(kd), 2010/11:Ub309(kd)
296 1997/98:Ub267(c)
297 1998/99:Ub16(kd)
298 1998/99:Ub246(kd), 1999/2000:Ub275(kd), 2000/01:Ub316(kd)
286
287
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krävs helt enkelt höga krav på resultat och tydliga åtgärder på de skolor där
det finns elever som inte når kunskapskraven för godkänt.299 En åtgärd är att
förtydliga fordringarna på att skolan tar ansvar för att alla elever når dessa
kunskapskrav i alla ämnen.300 Det måste finnas ett batteri av stödinsatser när
en elev får problem att nå kraven för godkända kunskaper i grundskolan.301
Skolan skall vara skyldig att ta fram en handlingsplan.302 Och det är skolan
som skall bära ansvaret för att elever ges förutsättningar att nå godkända kunskapskrav.303
8) Kunskapskraven för godkänt har avslöjat att elevers olika behov av tid för att
lära inte tillgodoses. Underlåtenheten förekommer trots att den nya gymnasieskolan är årskurslös för att varje elev skall kunna få den tid hon behöver för att nå
kraven för godkända kunskaper.304 Det ingår i konceptet att eleven skall kunna
läsa i sin egen takt och, vid ett misslyckande att nå uppställda kunskapskrav,
kunna pröva igen.305 Den nya styrningen innebär att det är målen och inte tiden som skall gälla306 vilket i sin tur innebär att skolsystemet måste utvecklas
till att bli mer flexibelt.307 Det är inte antalet timmar som ska utgöra grunden
för den likvärdiga utbildningen utan de nationella kunskapskraven.308 Alla elever når ju inte kunskapskraven för godkänt samtidigt och på samma sätt.309
Det gäller att individualisera undervisningen och ge de elever som så behöver
längre undervisningstid.310 För gymnasieskolans del måste strävan vara att det
antal timmar som en elev behöver för att nå kraven för godkända kunskaper i
en viss kurs skall kunna anpassas efter den enskilde elevens behov.311 Det
kommer att ta olika många år för landets barn att nå dessa kunskapskrav.312
Grunden till detta är att det är kunskapskraven för godkänt som är det viktiga,
inte tiden som åtgår.313 Fordringarna på grundskolan är att den måste bli mer
2002/03:Ub336(c), 2003/04:Ub392(c), 2004/05:Ub477(c), 2005/06:Ub426(c)
2005/06:Ub238(m)
301 2005/06:Ub343(fp)
302 2005/06:Ub343(fp)
303 2005/06:Ub516(m)
304 1990/91:Ub132(mp)
305 1994/95:Ub364(v)
306 1997/98:Ub281(v)
307 1997/98:Ub267(c)
308 1997/98:Ub267(c), 2000/01:Ub239(c), 2002/03:Ub336(c), 2003/04:Ub392(c)
309 1998/99:Ub16(kd)
310 1998/99:Ub2(v)
311 1998/99:Ub801(mp)
312 2000/01:Ub206(m)
313 2000/01:Ub206(m)
299
300
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flexibel och ge varje elev den tid hon eller han behöver för att nå godkända
kunskaper.314 I båda skolformerna måste varje elev få den tid den behöver för
att nå dessa grundläggande kunskapskrav.315 De elever som inte nått grundskolans kunskapskrav för godkänt efter nio år skall erbjudas ett extra år.316
Elever har olika behov och förutsättningar och behöver därför olika lång tid
för att nå de grundläggande kunskapskraven i ett ämne.317 Det skall finnas en
individuell studieplan, vilket innebär att utbildningen inte skall vara tidsstyrd
utan målstyrd.318 Timplanen måste avskaffas för att öka elevernas möjligheter
att klara kraven för godkända kunskaper.319 En flexibel skolstart är en naturlig
följd av den skolutveckling som idag pågår.320 Stressen i skolan minskar genom att man accepterar att elever har olika behov och förutsättningar och behöver olika lång tid för att nå kunskapskraven för godkänt i ett ämne.321 Den
flexibla skolstarten innebär också att vissa elever kommer att gå snabbare fram
medan andra ges möjlighet att ta längre tid på sig, utan hindrande tidsstrukturer.322 Den enskilde eleven skall kunna välja att studera olika ämnen i olika
takt.323 Det är högst rimligt att varje skola själv skall få förfoga över hur tiden
används för att nå kraven för godkända kunskaper.324 Det skall därför vara
möjligt att förlänga skolgången på grundskolenivå för de elever som har svårt
att nå de grundläggande kunskapskraven.325 Å andra sidan bör de elever som
uppfyller kraven för godkända kunskaper få lämna grundskolan redan tidigare
än våren då han eller hon fyller 16.326 Skolan har en kompensatorisk uppgift
som innebär att ge mer resurser i form av tid, utrustning, personalresurser etc.
till dem som behöver mer.327 Undervisningstid skall också kunna flyttas mellan
olika ämnen om det krävs för att nå kunskapskraven för godkänt.328 Hur
2000/01:Ub236(fp), 2001/02:Ub221(fp), 2001/02:Ub222(fp), 2002/03:Ub229(fp),
2002/03:Ub244(fp), 2003/04:Ub367(fp)
315 2000/01:Ub225(fp), 2001/02:Ub222(fp), 2002/03:Ub229(fp), 2003/04:Ub388(fp)
316 2001/02:Ub233(m)
317 2001/02:Ub222(fp)
318 2001/02:Ub436(kd)
319 2002/03:Ub336(c)
320 2003/04:Ub392(c)
321 2003/04:Ub388(fp)
322 2003/04:Ub392(c)
323 2003/04:Ub276(m), 2004/05:Ub390(m)
324 2004/05:Ub226(m)
325 2004/05:Ub480(kd)
326 2004/05:Ub390(m)
327 2005/06:Ub354(v)
328 2005/06:Ub343(fp)
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många timmar som ägnas åt varje ämne bör i en målstyrd skola variera från
individ till individ.329 Ett optimalt lärande sker i det ögonblicket som barnen/ungdomarna också är redo för kunskapen330, dvs. att var och en kan gå
fram i sin egen takt. Undervisningen måste bli mer individualiserad och bättre
se till varje enskild elevs behov och förutsättningar.331 Kraven för godkända
kunskaper skall bibehållas på nuvarande nivå medan varje elevs behov av stöd
för sin utveckling ska mötas individuellt.332 Det är också angeläget att stödja
elever som kan nå kunskapskraven för godkänt i snabbare takt, och för dessa
elever behövs också en pedagogisk stimulerande miljö.333 Nio, åtta eller tio år i
grundskolan borde vara av underordnad betydelse.334 Den centrala timplanen
passar mycket dåligt in i en individanpassad och målstyrd skola.335 Hur många
timmar det tar för en elev att erhålla godkänt betyg borde egentligen vara ointressant.336 Det är också angeläget att stödja elever som kan nå kraven för
godkända kunskaper i snabbare takt.337
9) Kunskapskraven för godkänt har avslöjat att skolan inte alltid ser varje elev.
Men att varje elev ses är ett nödvändigt villkor för att man skall kunna ta reda
på om eleven uppnått de krav för godkända kunskaper som kursplan och betygskriterier anger.338 Skolans måste i praktiken vara fullt ut målstyrd för att
den ska kunna bli flexibel och anpassningsbar efter elevernas varierande behov.339 Skolan har alltså ansvaret för att kontinuerlig utvärdering av elevens
kunskapsutveckling sker.340 När det gäller gymnasieskolan måste den bättre än
i dag ta tillvara den enskilde elevens förutsättningar och mål med studierna.341
De brister som hör till hur arbetssätt anpassas till elevers förutsättningar och
behov har skolan möjlighet att påverka.342 Det är skolans uppgift att ge möjlighet till alla elever att klara kunskapskraven för godkänt, att hos varje elev
2006/07:Ub253(mp)
2007/08:Ub566 (mp)
331 2008/09:Ub17(s), 2008/09:Ub589(s), 2008/09:Ub591(s), 2009/10:Ub557(s), 2010/11:Ub482(s)
332 2008/09:Ub36(s)
333 2009/10:Ub434(kd)
334 2009/10:Ub434(kd)
335 2009/10:Ub14(mp)
336 2009/10:Ub468(kd)
337 2010/11:Ub309(kd)
338 1994/95:Ub7(fp), 1994/95:Ub7(fp)
339 1996/97:Ub26(fp), 1997/98:Ub29(fp), 1997/98:Ub250(fp), 1998/99:Ub27(fp),
1998/99:Ub268(fp), 1999/2000:Ub294(fp)
340 1999/2000:Ub249(kd)
341 2000/01:Ub260(m)
342 2001/02:Ub483(m)
329
330
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skapa sund självtillit och respekt för andra människor.343 Skolans viktigaste
uppdrag är att ge varje elev de kunskaper som är nödvändiga för att leva och
verka i ett modernt samhälle.344 Frånvaron och avhoppen från gymnasieskolan
måste minska och skolan har ett ansvar för att se varje elev.345
10) Kunskapskraven för godkänt har avslöjat att skolans utvecklingsbehov inte
tillgodoses. Istället krävs att det pedagogiska arbetet stimuleras och det förutsätter förmåga att skapa uppslutning kring lokala mål och organisatoriska lösningar.346 En viktig utgångspunkt för det lokala skolutvecklingsarbetet är att
skolan skall vara mål- och resultatorienterad.347 Målet att ingen elev ska bli underkänd fordrar att skolsystemet utvecklas till att vara mer lokalt utformat och
mer målstyrt.348 Den målstyrda skolan kräver att det avsätts tid för organisationsarbete inom ramen för lärarnas ordinarie arbetstid.349 Men skolans problem är inte vare sig dess elever eller dess lärare. Inte heller är problemen läroplanen eller andra mål skolan har. Det är i stället skolans monopolistiska
organisation som styr och låser vilket måste motarbetas med en förnyelse av
varje skola på ett sätt som frigör kraften.350 Det som gäller är också utvecklande av nya sätt att lära för att öka elevernas möjligheter att klara kraven för
godkända kunskaper.351 Gymnasieskolan behöver utvecklas och kvaliteten höjas, så att fler elever når godkända kunskaper.352 Det är nödvändigt att utveckla
skolans arbetsorganisation för att bättre ta till vara lärares och övrig personals
yrkesprofessionalitet.353 Skolor kan få ansöka om medel för att genomföra
projekt som syftar till att höja kvaliteten i undervisningen.354 Detta förutsätter
inrättandet av en kvalitetspott för pedagogisk utveckling.355 Grunden för skolans utveckling är mål- och resultatstyrningen som innebär att det finns en stor
frihet vad gäller hur undervisningen utformas så länge kunskapskraven för
godkänt i kursplanerna för respektive ämne uppnås.356
2002/03:Ub410(m)
2002/03:Ub417(kd), 2003/04:Ub439(kd), 2004/05:Ub460(kd, 2004/05:Ub480(kd)
345 2009/10:Ub556(s)
346 1994/95:Ub901(m)
347 1996/97:Ub22(v)
348 1997/98:Ub267(c)
349 1999/2000:Ub275(kd)
350 2000/01:Ub258(m)
351 2002/03:Ub336(c)
352 2003/04:Ub10(kd), 2004/05:Ub480(kd), 2005/06:Ub555(kd)
353 2008/09:Ub589(s), 2009/10:Ub557(s), 2010/11:Ub482(s)
354 2008/09:Ub526(mp)
355 2009/10:Ub513(mp)
356 2009/10:Ub216(m)
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PÅ SKOLNIVÅN
I de undersökta riksdagsmotionerna behandlas ett antal brister inom skolans
ansvarsområde. I följande tre punkter redovisas hur dessa brister kommer till
uttryck i riksdagsmotionerna som beroende av de nationella kraven för godkända kunskaper.
1) Kunskapskraven för godkänt har avslöjat brister i attityden till eleverna. Ett
sådant exempel är attityden att vissa elever knappast kan nå godkända kunskaper. Denna attityd måste ändras till en vilja att med skolans kompetens
göra det möjligt för varje elev att nå kraven för godkända kunskaper.357 För
det är de studieovana eleverna som drabbas hårdast av förhållningssättet att
vissa elever knappast kan nå godkända kunskaper.358 Till brister av detta slag
kan också hänföras vad som framkom i Skolverkets nationella kvalitetsgranskning 1999 där det visades att skolornas egna krav på undervisningen var
mycket låga.359
2) Kunskapskraven för godkänt har avslöjat att undervisningen inte tillräckligt
förnyas, utvecklas eller anpassas. Styrningen med kunskapskrav ger utrymme för
skolor och lärare att själva välja pedagogik och metod att arbeta efter.360 Detta
ställer nya anspråk på sättet att tänka och leder till större krav på ansvarstagande och förändringsberedskap.361 Med dessa krav på förnyelse, utveckling
och anpassning ökar också kraven på skolan att förmedla kunskaper anpassade efter varje elevs förutsättningar.362 Utvecklingen av den kommunala skolan och den därmed genomförda decentraliseringen ökar ansvaret och ger
större frihet för den enskilda skolan att utveckla egna mål och undervisningssätt.363 Det är nämligen så att all meningsfull undervisning möter eleven där
han/hon befinner sig, något som ställer stora krav på lärarna.364 För det är genom att utveckla skolans undervisningsformer, arbetssätt och pedagogik som
man kan få fler elever att nå kraven för godkända kunskaper.365 I och genom
den målstyrda skolan skall nämligen läraren anpassa undervisningen så att
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varje elev ges förutsättningar att uppnå dessa kunskapskrav i alla ämnen.366
När väl kunskapskraven för varje ämne och kurs är kända kan skolor och lärare utveckla undervisningen så att kraven för godkända kunskaper nås.367
Undervisningen behöver också göras mer relevant för elever med olika bakgrund och studiemål.368
3) Kunskapskraven för godkänt har avslöjat att ett individualiserat arbetssätt
inte används i tillräcklig grad. Ett utvecklingsbehov på detta område är att ansvaret för studierna skall överföras på eleven. Detta kommer att innebära att det
mesta av skolarbetet sker genom individuellt arbete, men arbete i smågrupper
och klassundervisning kan också förekomma.369 Dagens läroplaner innehåller
kunskapskrav utan att reglera arbetsformerna vilket innebär att de erbjuder
förutsättningar för ett individualiserat arbetssätt och varierande pedagogik så
att eleven lär sig att våga lita på den egna förmågan och ta egna initiativ.370
Elevernas kreativa förmåga måste stimuleras i skolan.

Att ställa kvalitetskrav
PÅ KOMMUNERNA
I de undersökta riksdagsmotionerna beskrivs ett antal kvalitetskrav som ställs
på kommunerna och som har sin grund i den nationella målstyrningen med
kunskapskrav för godkänt. I följande tre punkter redovisas hur dessa krav
kommer till uttryck i riksdagsmotionerna som beroende av de nationella kraven för godkända kunskaper.
1) Kunskapskraven för godkänt ställer krav på att kommunerna tar sitt driftsansvar. Den ansvarsfördelning inom skolväsendet som möjliggjorts i och med
kraven för godkända kunskaper, innebär att riksdagen och regeringen lägger
fast generella och riksgiltiga mål för skolan, medan det fulla driftsansvaret för
verksamheten ligger hos kommunerna.371
2) Kunskapskraven för godkänt ställer krav på att kommunerna ställer resurser
till förfogande. I gällande ansvarsfördelning står kommunerna för skolans drift.
Det gäller att prioritera insatser som leder fram till de mål som finns formulerade i läroplan, kommunens skolplan och den lokala arbetsplanen.372 Tid och
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resurser måste avsättas så att eleverna kan nå de fastställda kunskapskraven.373
Det är ju också i kommunerna man bäst kan bedöma en skolas behov av resurser för att åstadkomma en likvärdig utbildning.374 Kommunen skall garantera skolorna vissa resurser så att de höga kvalitetsmålen inte äventyras.375 För
att skolorna skall kunna fullfölja sin uppgift enligt de mål och riktlinjer som
lagts fast av regering och riksdag måste de få tillräckliga resurser.376 När det
gäller grundskolan så krävs det en bred satsning på kvalitetshöjning om det
överhuvudtaget ska vara möjligt att klara målsättningen att alla elever ska
uppnå de krav för godkända kunskaper som fastställts i läroplan och kursplaner.377 Grundskolan måste ges större möjligheter att nå sina mål och lösa sina
problem.378 En sak som krävs är mer personal för att öka elevernas möjligheter att klara kunskapskraven för godkänt.379 Det är kommunerna som skall
svara för att skolan får de resurser och de förutsättningar i övrigt som behövs.380 När det gäller läromedel så fordras det en stor satsning på läromedel,
såväl böcker som andra verktyg, för att eleverna ska nå kraven för godkända
kunskaper.381 Vad som gäller är att kommunerna ställer tillräckliga resurser till
förfogande.382 Från början av 1990-talet är det kommunerna som har ansvaret
för skolans organisation och ekonomi.383 Orsaken till att eleverna inte når
kunskapskraven för godkänt är att de aldrig får den hjälp och stimulans som
de har behov av och har rätt till. Lärarna vet vilka åtgärder som behöver vidtas
men de har ingen möjlighet att fatta beslut på enbart pedagogiska grunder,
eftersom de inte har tillräckliga resurser till sitt förfogande.384 Skolans måluppfyllelse är i mångt och mycket en fråga om vilka resurser som finns tillgängliga
och hur de används.385 Genom att t.ex. anställa fler behöriga lärare går det att
minska andelen elever som inte når kraven för godkända kunskaper i sko-
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lan.386 Alla skolor har inte samma villkor, lika chanser kräver olika resurser.387
Resurserna skall fördelas till skolor efter elevernas förutsättningar och behov.388
3) Kunskapskraven för godkänt ställer krav på att alla elever har rätt att uppnå
en miniminivå av kunskaper, dvs. den nivå som dessa kunskapskrav definierar. I och
med den nationella mål- och resultatstyrningen av skolan har kommunerna
huvudansvaret för verksamheten. Möjligheten att en elev i grundskolan inte
får betyg samt att en elev i gymnasieskolan kan få IG understryker elevens rätt
att få stöd för att nå kraven för godkända kunskaper.389 Målet för grundskolan
är att alla som lämnar skolan ska ha godkända betyg.390 Resurser skall alltså
sättas in så att alla elever skall kunna nå de kunskaper och färdigheter som
kunskapskraven för godkänt motsvarar.391 För varje elev gäller rätten att nå
dessa kunskapskrav och därutöver lära sig så mycket som möjligt.392 Därför är
det viktigt att alla elever får det stöd som behövs för att nå kraven för godkända kunskaper.393 Skolans likvärdighet innebär att varje elev ges goda möjligheter att få sina behov tillgodosedda. På så sätt kan alla elever nå kunskapskraven för godkänt.394 Vad som gäller är att alla elever måste få förutsättningar
att nå sådana kunskaper.395 Dessa grundläggande kunskapskrav som skall
uppnås bör ses som en rättighetskatalog för eleverna, eftersom det uttrycks
tydligt att det är skolans ansvar att eleverna når dem.396 Varje elev i skolan ska
nå kunskapskraven för godkänt397, eller med andra ord, varje barn har rätt till
det stöd han eller hon behöver för att nå godkända kunskaper.398 Utöver att ha
rätt till sin skolgång, skall elever också ha rätt att nå kraven för godkända kunskaper.399 Alla barns rätt att utvecklas och nå kunskapskraven för godkänt gäl-
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ler oavsett vilka förutsättningar de har, vilken utbildning eller inkomst föräldrarna har, eller var barnen bor.400
PÅ SKOLAN
I de undersökta riksdagsmotionerna beskriva också ett antal krav som kunskapskraven för godkänt ställer på skolan. I följande fem punkter redovisas
hur dessa krav kommer till uttryck i riksdagsmotionerna som beroende av de
nationella kraven för godkända kunskaper.
1) Kunskapskraven för godkänt ställer krav på att skolan organiseras och arbetar optimalt. Alla elever skall få möjlighet att nå en miniminivå av kunskaper
och för att detta skall bli verklighet måste kvaliteten i undervisningen säkerställas vilket bland annat underlättas av att nationella krav för godkända kunskaper har satts upp.401 Skolans beslutanderätt över hur dessa kunskapskrav
skall uppnås innefattar undervisningsmetoder, anställningsbeslut, lönesättning
och hur skolans resurser fördelas.402
2) Kunskapskraven för godkänt ställer krav på att skolan ser sitt huvuduppdrag
som elevernas kunskapsutveckling. P.g.a. att skolan fått alltfler uppgifter som flyttar
fokus från kunskapskraven, har andelen elever som inte når kraven för godkända kunskaper ökat. Skolan måste få större möjligheter att fokusera på kunskapskraven och lärarna måste få de förutsättningar och verktyg som krävs för
att klara detta viktiga uppdrag.403
3) Kunskapskraven för godkänt ställer krav på att skolan måste utvecklas och
att ansvaret för detta ligger hos personalen. Därför måste alla som arbetar med och i
den målrelaterade skolan ta sin del av ansvaret för skolans utveckling.404
4) Kunskapskraven för godkänt ställer krav på att skolan skall ge uppmuntran,
stöd och hjälp. När det gäller skolans undervisning skall den vara verklighetsförankrad och utgå ifrån elevernas egna frågeställningar, och man bör använda
sig av ett undersökande och problematiserande arbetssätt där eleverna själva
är aktiva.405 Själva skolarbetet måste präglas av samarbete utan konkurrens och
av kreativitet.406 Det måste finnas ett stort mått av lyhördhet för varje barns
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önskemål och individuella förutsättningar.407 Det skall heller inte finnas brister
i personalens förväntningar på eleverna.408 Vissa barn kanske inte når längre
än till kraven för godkända kunskaper, men för vissa barn skall de stimuleras
att nå mycket längre än vad skolans kursplaner kräver.409 I skolan måste alla
visa respekt för varandra och gemensamt arbeta för att nå de grundläggande
kunskapskraven.410 I den ideala skolan arbetar lärare och elever sida vid sida
mot ett gemensamt mål.411
5) Kunskapskraven för godkänt ställer krav på att individuella planer upprättas,
för hur skolan, eleven och föräldrarna skall arbeta för att eleven skall nå målen. Det är
viktigt att alla elever har rätt till en individuell utvecklingsplan för sin utbildning.412 Utvecklingssamtalet har bl.a. funktionen att eleverna, bättre än bara
genom betyg, på ett tydligt sätt få veta vad de kan, vad de inte kan och vad de
kan bli bättre på.413 Därför bör det finnas betygsfria skriftliga omdömen som
en formaliserad version av utvecklingssamtalen som hålls varje år i grundskolan.414 Det är dags att varje elev ska få skriftliga omdömen från årskurs 1. De
skall på ett tydligt och konkret sätt visa elevens utveckling i förhållande till
kunskapskraven och på så sätt tydliggöra för skolan, eleven och hemmet vilka
förbättringsinsatser som behövs. För att säkra kvaliteten på dessa omdömen
ska en gemensam struktur och nationella kriterier tas fram.415
PÅ SKOLLEDARNA
I de undersökta riksdagsmotionerna beskrivs vilka krav som ställs på skolledare. Följande punkt redovisar hur dessa krav kommer till uttryck i riksdagsmotionerna som beroende av de nationella kraven för godkända kunskaper.
1) Kunskapskraven för godkänt gör skolledare till innehavare av viktiga och ansvarsfyllda roller. I och med reformen 1994 kan sägas att de nya läroplanerna,
kursplanerna och timplanerna ställer stora krav på skolans ledning.416 Rektorerna har det yttersta ansvaret för att alla elever får minst godkända kunskap2001/02:Ub30(fp)
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er.417 Detta kan gå till så att kommunerna i större utsträckning skriver kontrakt
med rektorerna som reglerar vilka krav för godkända kunskaper som gäller
och vilka resurser rektorn förfogar över med det klara målet att rektorer som
inte når upp till överenskommelsen bör bytas ut.418 I skolan är det rektorerna
som har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas
på att nå de riksgiltiga kunskapskraven för godkänt.419 I rollen som pedagogisk
ledare har rektor det övergripande ansvaret för att dessa krav uppfylls.420 Men
problemet är att det ännu inte finns en rektor som tvingas avgå för att
hon/han misslyckats med att ge alla elever godkända kunskaper.421 Huvudmännen måste skapa förutsättningar så att rektorerna kan utöva ledning och
styrning mot uppställda mål.422 Samtidigt är det så att den målstyrda skolan
ställer mycket stora krav på rektorernas kompetens och ansvarstagande.423
Skolledarna har en central roll för utvecklingen av och resultaten i skolan och
då bygga en organisation för att nå högsta möjliga måluppfyllelse.424
PÅ ELEVERNA
I de undersökta riksdagsmotionerna beskrivs vidare ett antal krav som kunskapskraven för godkänt ställer på eleverna. I följande fyra punkter redovisas
hur dessa krav kommer till uttryck i riksdagsmotionerna som beroende av de
nationella kraven för godkända kunskaper.
1) Kunskapskraven för godkänt ställer krav på att eleverna skall nå minst betyget godkänt. Dessa krav gör att det finns en klar gräns för betyget G.425 Kraven
på eleverna innebär att de ska uppnå vissa fastställda kunskapskrav för att erhålla godkänt betyg.426
2) Kunskapskraven för godkänt ställer krav på att eleverna, tillsammans med
sina föräldrar och lärare, är motiverade. Den flexibla skolgång som dessa kunskaps-
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krav gör möjlig, kräver en utvecklad pedagogisk lärandemiljö där både elever,
föräldrar och pedagoger är motiverade.427
3) Kunskapskraven för godkänt ställer krav på att eleverna är disciplinerade. I
den utsträckning som kraven fokuserar på goda kunskaper och färdigheter
innebär detta krav på en arbetsdisciplin som i sig är fostrande.428 Det är både
skolan och föräldrarna som skall tillse att eleven bedriver studier i den omfattningen att de nationella kunskapsmålen och elevens egna mål nås.429 Skolan är
en arbetsplats både för lärarna och eleverna och där alla måste arbeta hårt för
att nå målen.430

Avgörande förutsättningar
För att nationella kunskapskrav skall kunna stödja skolans verksamhet på olika
nivåer krävs, enligt riksdagsmotionerna, att ett antal förutsättningar är på plats.
I detta avsnitt skall förutsättningarna beskrivas uppdelade på tre områden med
varsin rubrik: kunskapskravens konstruktion, kontext och komplement.

Konstruktionen
I de undersökta riksdagsmotionerna beskrivs ett antal förutsättningar som gäller kunskapskravens konstruktion och som krävs för att dessa skall kunna
fungera enligt sitt syfte. Exempel på vad som förs fram är att kunskapskraven
behöver bli tydligare, mer precisa, fler, etc. I det följande redovisas hur dessa
förutsättningar kommer till uttryck i riksdagsmotionerna.
1) Kunskapskraven måste vara tydliga och relaterade till vart och ett av betygsstegen.
Redan från början, dvs. i den inledande diskussionen av det som skulle bli läroplansreformen 1994, uttrycks att det nya betygssystemet rimligen måste vara
relaterat till bestämda nationella kunskapskrav i de kommande kursplanerna.431
Uppgiften är att läroplanerna skall skrivas på ett nytt sätt och kunskapskraven
skall formuleras så att skolans uppgift blir tydlig och möjlig att genomföra.432
Om kunskapskraven görs precisa, så kan dessa bli statsmakternas kanske viktigaste instrument att påverka skolutvecklingen i landet. Det finns nämligen
mycket som talar för att oklarhet och oenighet om målen är ett av skolans
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431 1990/91:Ub147(c)
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största problem.433 Det framlagda betygsförslaget 1992 har brister och Skolverket skall därför få i uppdrag att definiera kunskapskraven bättre för att
undvika individuella tolkningar på respektive skola.434 När det gäller betygen
bör dessa ges tidigare och i fler steg än i dag men de skall även framgent vara
målrelaterade med tydliga kunskapskrav för alla betygssteg.435 En förbättring
av betygssystemet innebär att betygen är målrelaterade men att systemet utvecklas så att det får fler betygssteg.436 Om det finns ett tolkningsutrymme
mellan skolor, så bör detta åtgärdas, eftersom det sätter de målrelaterade betygen ur spel.437 Betyget som elever får är beroende av en mängd omständigheter som har alltför lite att göra med om han eller hon uppfyller kunskapskraven.438 Kort uttryckt är det så att de nationella kunskapskraven och skolans
kunskapsuppdrag behöver preciseras.439 Ett sätt att öka precisionen är att
förse det målrelaterade betygssystemet med flera steg, men det är också fel att
det inte finns distinkta kunskapskrav för godkänt i årskurs tre och sex. Detta
förhållande leder till att många elever lämnas i sticket.440 Dagens betygssystem
fungerar dåligt som pedagogiskt instrument eftersom betygen säger för lite om
vad eleverna kan och vilka utvecklingsmöjligheter de har, förutom att de är
djupt orättvisa. Fullständig likvärdighet är inte möjlig med nuvarande betygssystem.441 Ett krav som kan ställas på betygssystemet är att det ska framgå
klart vad betygen ska mäta, dvs. vilka kunskapskraven är.442 Läroplanerna och
kursplanerna används inte ute i skolorna därför att de uppfattas som otydliga.443
2) Kunskapskraven måste vara mätbara för att möjliggöra en kvalitetssäkring av
skolan som innebär att ansvar och befogenheter därmed är klart definierade.444
Kunskapskraven måste formuleras klart och tydligt: alla ska nå upp till de kunskaper de som medborgare behöver.445 Riksdagens revisorer har haft påpe-
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kanden om tydligare kunskapskrav och inte minst att uppföljning av dem
måste initieras.446 Den otydlighet som Riksdagens revisorer visar i sin rapport
när det gäller kunskapskraven är oacceptabel och måste omedelbart ses
över.447 Orsaken till att kommunaliseringen hittills misslyckats beror bl.a. på
att staten inte varit tydlig i formuleringen av kraven för godkända kunskaper.448 Till kunskapskravens otydlighet i grundskolan hör att en stor del av dem
idag är relativa och svåra att mäta med traditionella metoder.449 För att målstyrningen skall fungera krävs att de nationella kunskapskraven är tydliga och
lätta att tolka. Så är det inte i dag.450
3) Kunskapskraven måste konstrueras så att de stödjer den likvärdiga skolan. En
del av problemet med att bristande likvärdighet leder till att de sociala skillnaderna i skolan ökar kan hänföras till hur styrdokumenten är formulerade.451
Mängden mål som skolan har i dagsläget skapar osäkerhet och otydlighet, medan tydliga kursplaner kommer att bidra till att elever, var de än bor, kommer
att kunna ges likvärdig utbildning.452 Vad gäller kunskapskraven så bör de förbättras genom att de stramas upp, blir färre, mer likartat utformade och tydligare.453 Det konstateras också att kunskapskraven för skolan måste bli färre,
tydligare och mätbara.454 Trots att nationella kunskapskrav för godkända kunskaper finns, existerar risken att den många gånger kravlösa skolan i första
hand missgynnar studiesvaga elever eftersom det ofta är dessa individer som
behöver tydliga ramar och mål för att kunna prestera.455

Kontexten
PÅ NATIONELL NIVÅ
Ansvar, förståelse, mängden av olika mål, etc.
I de undersökta riksdagsmotionerna beskrivs också ett antal förutsättningar på
den nationella nivån som krävs för att kunskapskraven skall fungera enligt syf-
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tet. I följande sex punkter redovisas hur dessa förutsättningar kommer till uttryck i riksdagsmotionerna.
1) Kunskapskraven förutsätter att staten tar ansvar för dessa. Det statliga ansvaret består kort och gott i att sätta upp nationella mål i läroplanerna och nationella kunskapskrav för godkänt i kursplanerna per ämne och årskurs.456
2) Kunskapskraven förutsätter att förståelsen och acceptansen för dem stärks.
Sluta nedvärdera skolans kunskapskrav, vilket ibland görs i debatten. Statsmakterna har uttalat att den svenska skolan ska förändras från regelstyrning till
målstyrning.457
3) Kunskapskraven förutsätter att de inte blir för många eller för otydliga. Utgångspunkten är att den statliga styrningen bör ske genom klara och tydliga
kunskapskrav för godkända kunskaper.458 Men kraven får inte bli för många
eftersom skolan idag har att brottas med en kraftig målträngsel.459 Det viktiga
är att läroplan och kursplaner blir en helhet med färre och distinktare mål som
lättare och tydligare går att följa upp. Tydliga kursplaner kommer att bidra till
att elever, var de än bor, kommer att kunna ges likvärdig utbildning.460
4) Kunskapskraven förutsätter att det inte är för många krav längre ner i åldrarna. Ett sådant exempel är de krav för godkända kunskaper som ska omfatta
elever i årskurs 3 och gälla för ämnena svenska, svenska som andraspråk och
matematik samt för de natur- och samhällsorienterande ämnesgrupperna.
Detta är en onödig reform eftersom den dessvärre bygger på den felaktiga och
illa underbyggda tesen att lärare saknar tillräcklig information och kännedom
om elevernas kunskaper och att det är därför som vissa inte når kunskapskraven.461 Den föreslagna förändringen i skolår 3 med nationella krav för godkända kunskaper kommer att innebära mycket stora förändringar av skolans
verksamhet genom att den försvårar för pedagogiska alternativ samt individualiseringen av undervisningen i de lägre årskurserna.462 Införandet av dessa
kunskapskrav kommer att styra undervisningen mot ett fåtal ämnen och
kommer därför att leda till sämre kunskaper.463
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5) Kunskapskraven förutsätter att det sker en bättre förankring hos de professionella. Om skolan framgångsrikt skall kunna styras med hjälp av kunskapskrav,
så måste reformarbetet förankras bland skolans professionella grupper, framför allt lärarna.464 Den på detta sätt målrelaterade skolan kan aldrig bli verklighet utan förankring hos lärargruppen.465
6) Kunskapskraven förutsätter att staten och kommunerna har ett delat ansvar.
Vad detta handlar om är statens och kommunernas delade ansvar för att de
nationella kraven för godkända kunskaper uppnås och att alla barn därmed
erbjuds en likvärdig utbildning av god kvalitet.466
Behovet av förändring
I de undersökta riksdagsmotionerna beskrivs ett antal förutsättningar som
krävs för att kunskapskraven inte negativt skall påverka skolan. Några av dessa
innebär mer eller mindre radikala förändringar. I följande fyra punkter redovisas hur dessa förutsättningar kommer till uttryck i riksdagsmotionerna.
1) Kunskapskraven skall inte innebära att mål och medel helt hålls isär. I och
med de nationella kunskapskraven sägs ansvaret för genomförandet vara decentraliserat till den lokala nivån. Men när det gäller principerna för undervisningens bedrivande, skall dessa inte uteslutande ses som underordnade kunskapsmålen eftersom det är nödvändigt att läroplanen också anger den inriktning som arbetssättet i skolan bör ha.467 Kommande läroplaner skall alltså
ange riktlinjer mot arbetssätt och arbetsformer som gynnar ett aktivt lärande
utifrån vilka det sedan är eleverna och läraren som tillsammans väljer undervisningsmetoder, vilket alltså sammantaget innebär att läraren inte skall ha
ovillkorlig frihet att själv välja arbetssätt.468
2) Kunskapskraven möjliggör en betygsfri skola. Kraven för godkända kunskaper skall finnas kvar, men betygen skall avskaffas. Ett intyg på genomförd
utbildning i gymnasieskolan, efter det att eleven uppnått läroplanernas och
kursplanernas kunskapskrav för godkänt, är fullt tillräckligt.469 Det kan t.o.m.
vara så att om det skall vara möjligt att uppnå de grundläggande kunskapskrav
som styrdokumenten satt upp för skolan, så är det nödvändigt att avskaffa
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betygen.470 Det är fullt tillräckligt med ett intyg på genomförd utbildning i
grund- och gymnasieskolan när väl eleven har nått upp till kraven för godkända kunskaper i kursplaner och läroplan.471 Betygen skall avskaffas också
därför att de inte behövs som urvalsinstrument. Dessutom är det ju så att ett
mål- och kunskapsrelaterade betyg inte kan ha den funktionen.472 Kort uttryckt: Fokus på kunskap, bort med betygen.473 De graderade betygen utgör
ett hinder för skolans pedagogiska och demokratiska utveckling i och med att
de har en negativ påverkan på elevernas inlärning.474
3) Kunskapskraven skall inte underordnas en kortsiktig inlärningsprocess. Problemet uppstår när eleverna ställs inför kravet att uppnå de grundläggande
kunskapskraven som gäller för stunden på ett sådant sätt att de kan pricka av
det ena kravet för godkänt efter det andra. Det finns alltså en risk för att den
kunskap och de färdigheter som anges i skolans mål underordnas en kortsiktig
inlärningsprocess.475
4) Kunskapskraven skall inte innebära att lätt funktionshindrade får svårigheter.
Bakgrunden till svårigheterna är kunskapskraven, dvs. att dessa elever i och
med de nya styrdokumenten inte har möjlighet att nå godkända kunskaper i
grundskolan. Detta aktualiserar på vilket sätt som grundskolan hanterar barn
med särskilda behov. Kanske är det så att man använder särskolan som ett sätt
att komma från sitt eget ansvar .476
PÅ HUVUDMANNANIVÅN
I de undersökta riksdagsmotionerna beskrivs vidare ett antal förutsättningar
på huvudmannanivå som krävs för att kunskapskraven skall fungera. I följande tre punkter redovisas hur dessa förutsättningar kommer till uttryck i
riksdagsmotionerna.
1) Kunskapskraven förutsätter att kommunerna/huvudmännen har ansvar för
måluppfyllelsen. För att detta ansvar skall fungera har varje kommun en lagstadgad skyldighet att upprätta en skolplan för hur man avser att nå de nationella
målen, som har satts upp för skolan.477 Systemet bygger på en tillit till att
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kommunerna fullgör sitt ansvar.478 Men om kommuner inte lever upp till målen eller om man inte bedriver en kontinuerlig utvärdering av den egna skolverksamheten, så måste de kunna åläggas att förbättra sig under hot av sanktioner.479 Någon form av straffåtgärder kan alltså visa sig vara nödvändiga mot
kommuner som inte uppfyller läroplanens mål.480 Det som krävs är tydliga
krav för godkända kunskaper för att det skall gå att utkräva ansvar av skolor
och skolhuvudmän i ett mål- och resultatstyrt system.481 Syftet med det kommunala huvudmannaskapet och ansvaret för skolan var att skapa en klarare
ansvarsfördelning för skolväsendet.482 Kommunernas ansvar är att se till att
det finns utbildning av god kvalitet vilket dock inte innebär att all skolverksamhet måste ske i kommunal regi.483 Kommunerna har att i särskilda skolplaner åta sig det pedagogiska ansvaret för att skolans mål uppfylls.484 De kommunala utvärderingarna av skolor, lärare och elever ska vara kopplade till ett
tydligt system för att styra resurser och insatser dit där behoven är störst så att
alla elever ges lika chanser att nå kraven för godkända kunskaper.485
2) Kunskapskraven förutsätter att eleverna ges rätt förutsättningar så att alla kan
nå godkända kunskaper. Huvudmännen skall ge lärare, elever och föräldrar förutsättningar att skapa en skola där alla elever ges möjlighet att klara kraven för
godkända kunskaper.486 För varför finns i så fall kunskapskraven för godkänt
om inte alla skall nå dem?487
3) Kunskapskraven förutsätter att alla elever kan nå dessa krav om de får rätt
förutsättningar. Utgångspunkten är att alla elever skall ges möjlighet att uppnå
alla krav för godkända kunskaper innan de lämnar grundskolan.488 Några av
förutsättningarna för detta är tydlig ledning, prioritering av kunskapskrav och
höga förväntningar på eleverna.489 Huvudmännens åtagande är inte avklarat
förrän eleven uppnår grundskolans samtliga kunskapskrav för godkänt.490 Den
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nödvändiga utgångspunkten är tron på att alla kan uppnå skolans grundläggande kunskapskrav.491 Huvudmännen måste se till att alla elever får det stöd
för sin utveckling de behöver för att nå dessa kunskapskrav.492 Det är huvudmännens ansvar att se till att varje elev har rätt till individuell uppföljning och
insatser för att nå godkända kunskaper.493 En viktig förutsättning är också att
alla får den arbetsro som behövs för att forma verksamheten så att alla elever
kan nå kraven för godkända kunskaper.494 Skolan måste vara en plats där elever uppnår dessa kunskapskrav efter den enskilde elevens förutsättningar.495
Att alla elever når godkända kunskaper måste därför vara den självklara och
främsta målsättningen för skolan.496 I de fall där eleverna inte når de grundläggande kunskapskraven är orsaken att de inte får den hjälp och stimulans som
de har behov av och har rätt till.497 Den likvärdiga skolan innebär att varje elev
ges goda möjligheter att få sina behov tillgodosedda. På så sätt kan alla elever
nå kraven för godkända kunskaper.498 Huvudmännen har ansvaret för att se
till så att pedagogernas uppdrag är att säkerställa att barnen och ungdomarna
når dessa kunskapskrav.499 Det är självklart att barn kan och vill lära bara vi
ger dem rätt förutsättningar, vilket i sin tur innebär att det som är avgörande
för om eleverna når kraven för godkända kunskaper eller inte är hur skolan
fungerar.500 Därför måste alla skolor vara bra skolor.501
PÅ SKOLLEDARNIVÅN
I de undersökta riksdagsmotionerna beskrivs ett antal förutsättningar på skollledningsnivå som krävs för att kunskapskraven skall fungera enligt syftet. I
följande fyra punkter redovisas hur dessa förutsättningar kommer till uttryck i
riksdagsmotionerna.
1) Kunskapskraven förutsätter att skolledningarna får de resurser som krävs. Ett
tecken som tyder på problem är att rektorer flera gånger tvingats bort p.g.a.
budgetmål, men inte om de misslyckats med kraven för godkända kunskap2001/02:Ub233(m)
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er.502 Riksdagens revisorer identifierar överbelastade rektorer som en av anledningarna till att den målstyrda skolan inte fått det positiva genomslag som
var tänkt.503
2) Kunskapskraven förutsätter att skolan är en ansvarsenhet. Detta innebär
bl.a. att man gör den enskilda skolan till en autonom enhet, primärt ansvarig
inför de berörda eleverna och föräldrarna.504 Det är också så att Skolverket
skall ges rätt att vidta sanktioner mot de skolor som inte fullföljer sitt ålagda
uppdrag vilket också ger föräldrarna ett stöd om tvekan uppstår vem som bär
ansvaret för att hjälpa en elev att nå kraven för godkända kunskaper.505
3) Kunskapskraven förutsätter att organisation och arbetsformer är underordnade
kraven, inte tvärtom. Kunskapskraven och innehållet i vad eleverna skall lära
sig skall inte underordnas organisation och arbetsformer utan vara överordnade angelägenheter.506
4) Kunskapskraven förutsätter att man skiljer på mål och medel. Politiken beslutar om de övergripande målen för skolans verksamhet. På skolan gäller det
att skilja ut detta från det egna ansvarsområdet som handlar om på vilket sätt
kraven för godkända kunskaper ska uppnås.507
PÅ LÄRARNIVÅN
I de undersökta riksdagsmotionerna visar sig ett antal förutsättningar på lärarnivå som krävs för att kunskapskraven skall fungera. I följande två punkter
redovisas hur dessa förutsättningar kommer till uttryck i riksdagsmotionerna.
1) Kunskapskraven förutsätter att lärarna är välinformerade om kraven. En av
utgångspunkterna är att läraren följer hur eleverna når en given kompetensnivå, vilket fordrar att läraren bedömer hur elevernas kunskaper och färdigheter förhåller sig till uppställda kunskapskrav.508 För att arbetet skall fungera
är det av grundläggande betydelse att alla lärare är väl förtrogna med såväl målen för undervisningen som andra nationella ramar för skolverksamheten.509
Det kan uttryckas som självklart att människor som arbetar inom skolan har
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mål med verksamheten och ansvar för att kraven för godkända kunskaper
uppfylls.510
2) Kunskapskraven förutsätter att lärarna har hög kompetens. För att skolan
skall kunna fullgöra sitt uppdrag måste det finnas lärare med goda kunskaper
och hög kompetens som kan bedriva en undervisning med hög kvalitet och
delta aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Både grundskolans lärare och
lärare med inriktning mot fritidspedagogik, måste ha en bred och djup forskningsbaserad kompetens så att de kan samverka med sina speciella kompetenser så att eleverna når kraven för godkända kunskaper i skolan.511

Komplementen
PÅ NATIONELL NIVÅ
I de undersökta riksdagsmotionerna beskrivs ett antal komplement till de nationella kunskapskraven som anses nödvändiga för att mål- och resultatstyrningen skall fungera enligt syftet. I följande tio punkter redovisas hur dessa
komplement kommer till uttryck i riksdagsmotionerna.
1) Kunskapskraven behöver kompletteras med nationella kontrollinsatser och
utvärderingar. Vad som krävs är ett mycket professionellt, effektivt och ambitiöst skolverk med egna sanktionsmöjligheter gentemot kommuner och skolor
som inte klarar måluppfyllelsen.512 I vilken grad som måluppfyllelsen sker avgörs genom nationella utvärderingar.513 Granskningen kan också ske genom
nationella prov, vilka ger möjlighet att utvärdera hur många elever som når
kunskapskraven för godkänt.514 Vad som gäller är att det finns en effektiv tillsyn, uppföljning och utvärdering vilken är nödvändig för att mål- och resultatstyrning ska fungera.515 Styrningen av skolan via mål förutsätter uppföljning
och utvärdering samt tydliga och utvärderingsbara kunskapskrav.516 Behovet
finns av ett fristående nationellt kvalitetsinstitut som ges i uppdrag att granska,
utvärdera och redovisa alla skolors resultat och kvalitet i förhållande till de
nationella målen.517 En systematisk kvalitetsuppföljning är nödvändig för att
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förverkliga intentionerna med en målstyrd skola.518 Utvärderingarna i den decentraliserade och målstyrda skolan skall ske lokalt men sammanställas nationellt.519 Skolverket bör få i uppdrag att genomföra en utvärdering av betygen på
nationell nivå för att undersöka om de motsvarar de kunskaper de ska enligt
kunskapskraven. Men det behöver också inrättas en nationell skolinspektion.520 Staten måste se till så att de ansvariga, skolhuvudmän och skolledningar, verkligen når skolans mål.521 Det kan konstateras att statens utvärderingsinstrument är otillräckliga.522 Den starka och oberoende tillsynen är en garant
för en likvärdig skola i ett decentraliserat och målstyrt skolsystem med många
olika huvudmän.523 Staten styr skolan genom nationella måldokument och tillsyn.524 Men om utvärderingar skall vara möjliga krävs tydligt formulerade
mål.525 Det verkar som att elevernas betyg blir högre trots att resultat på de
nationella proven sjunker, vilket gör det angeläget att regeringen övervakar att
de bestämmelser som finns kring måluppfyllelse verkligen efterlevs.526
2) Kunskapskraven behöver kompletteras med ytterligare styrinstrument så att
kommuner och fristående skolor ger alla elever vad de behöver för att nå godkända kunskaper. Ett sådant är ett nationellt regelsystem som skapas därför att alla elever
måste garanteras vissa resurser så att de höga kvalitetsmålen inte äventyras.527
Det bör göras ett nationellt förtydligande om det är så att de nationella kraven
för godkända kunskaper, kombinerat med grundskolans resurser, medför att
vissa elever, som är grundskolans ansvar, inte ’platsar’ i grundskolan.528 Det
behövs ett ekonomiskt styrsystem som ger alla skolor faktiska möjligheter att
påverka och prioritera bland medlen för att nå de nationella kraven för godkända kunskaper.529 Skrivningarna i skollagen skall skärpas så att alla elever
som inte har nått dessa grundläggande kunskapskrav uttryckligen har rätt till
undervisning i grundskolans regi även efter skolpliktens upphörande.530 Skol1998/99:Ub1(fp)
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verket har konstaterat att det idag finns allvarliga brister i kommunernas ansvarstagande.531 Det är staten som skall svara för en fullgod finansiering av
skolan och kontrollera att kraven för godkända kunskaper nås.532 Det finns
behov av en stadieindelad timplan för att elever ska garanteras undervisning
även i ämnen som är dyra eller svåra att styra med kunskapskrav.533 Det finns
också behov av nationella åtgärder för att förbättra skolornas ekonomiska
förutsättningar att ge eleverna mer stöd och stimulans för att nå kraven för
godkända kunskaper.534 Det behövs nationellt styrande regler som garanterar
att resurserna i alla kommuner fördelas efter behov så att elever som går i skolor med svåra förutsättningar ges lika chanser att nå godkända kunskaper.535
För att skolor skall ges bästa förutsättningar så att eleverna når kraven för
godkända kunskaper, kan staten sätta upp principer för hur resurser ska fördelas.536 Det är inte bra med en nationell skolpeng lika för alla, eftersom elevernas behov ska vara styrande för hur man fördelar resurser.537 Det behöver investeras i ett kvalitetsprogram för skolan med mindre klasser och fler lärare
och andra specialister i skolan så att lärartätheten ökar till nio lärare per 100
elever.538
3) Kunskapskraven behöver kompletteras med nationella prov för att upptäcka
bristande måluppfyllelse. De nationella proven är viktiga för att uppmärksamma
skolorna på såväl enskilda elevers som skolors eventuella problem vad avser
kraven för godkända kunskaper.539 Bl.a. de nationella proven kommer att ge
underlag för bättre analyser och granskningar av måluppfyllelsen.540 Men de
nationella proven är också ett stöd för lärare att upptäcka om en elev riskerar
att inte nå vad som krävs för godkända kunskaper.541 Bland ett av flera verktyg
finns de nationella proven för att tidigt följa upp om eleverna nått de grundläggande kunskapskraven så att brister kan upptäckas i tid och som grund för
att ge varje barn det stöd hon eller han behöver.542
2000/01:Ub239(c), 2002/03:Ub336(c)
2002/03:Ub298(m)
533 2005/06:Ub343(fp)
534 2006/07:Ub14(v)
535 2008/09:Ub589(s)
536 2009/10:Ub13(v), 2009/10:Ub14(mp), 2009/10:Ub15(s)
537 2009/10:Ub557(s)
538 2010/11:Ub426(s, mp, v)
539 1997/98:Ub27(m)
540 2005/06:Ub516(m)
541 2005/06:Ub593(kd)
542 2008/09:Ub9(s), 2008/09:Ub17(s)
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187

VAGHET OCH VANMAKT
4) Kunskapskraven behöver kompletteras med vissa övergripande demokratimål. Balansen mellan demokrati- och kunskapsmål är viktig att förverkliga.
Därför krävs ett ständigt pågående samtal om skolans mål, undervisningens
innehåll och andra pedagogiska frågor.543
5) Kunskapskraven behöver kompletteras med ett särskilt mål som ger alla elever rätt att utvecklas. Detta mål som skall införas i styrdokumenten innebär att
alla barn ska ha rätt att utvecklas till toppen av sin förmåga.544
6) Kunskapskraven behöver kompletteras med ett nytt övergripande socialt och
kulturellt mål för skolan. Målet skall innebära att varje skola oavsett huvudman
ska arbeta för en socialt och kulturellt blandad sammansättning av elever.545
7) Kunskapskraven behöver kompletteras med ett statligt huvudmannaskap,
alternativt ökad statlig styrning. En sådan modell innebär att ansvaret för i första
hand grundskolans finansiering tas över av staten.546 En av bakgrunderna är
att skillnaderna mellan skolorna sedan kommunaliseringen på 1990-talet har
ökat när det gäller betyg, resurser och behöriga lärare.547 För att råda bot på
missförhållandena krävs att staten tar över huvudmannaskapet för och finansieringen av skolan.548 Skolan måste få ett statligt huvudmannaskap så att eleverna ges samma förutsättningar och samma kunskapsbas så att de klarar av
att nå de uppsatta nationella kunskapskraven oberoende av kön, socioekonomisk bakgrund eller var i landet man bor.549
8) Kunskapskraven behöver kompletteras med en nationell skolpeng som ger
skolan större frihet att välja upplägg. Den nationella skolpengen har fördelen att
varje skola ges ökat utrymme att professionellt utveckla verksamheten genom
ett eget budgetansvar vilket, tillsammans med rätten att välja skola, skapar
ökad valfrihet, mångfald och flexibilitet och förbättrar möjligheterna att genomföra de nya läroplanerna och nå de nationella målen.550
9) Kunskapskraven behöver kompletteras med valfrihet för olika begåvningar.
Innebörden av detta är att öppna olika vägar för olika begåvningar att ta sig
fram till en godkänd gymnasieutbildning.551
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PÅ SKOLNIVÅN
I de undersökta riksdagsmotionerna beskrivs också komplement till de nationella kunskapskraven bestående av lokala tolkningar och förtydliganden.
1) Ett komplement till kunskapskraven är att lärare, elever och skolledare omformar de nationella målen till undervisningsmål på den egna skolan vilket ger ett
stort utrymme för flexibilitet och mångfald vad gäller vägar till att förverkliga
målen.552 De nationella kunskapskraven konkretiseras ytterligare på lokal nivå
med hänsyn till hur den enskilda skolan valt att lägga upp arbetet inom de friare ramar som nu gäller för skolan men det kan också konstateras att många
kommuner inte ens lyckas formulera de lokala målen, än mindre följa upp
dessa.553
2) För att betygssystemet skall fungera krävs att det formuleras tydliga lokala
kunskapskrav för betygen och att det i ämnesgrupperna ges tillräcklig tid för detta
arbete, vilket är ett viktigt led i utvecklingen av den målrelaterade skolan.554
För att detta skall fungera konstateras att tydliga centrala mål gör det lättare
för skolan att formulera tydliga kunskapskrav.555
3) I gymnasieskolan krävs att den lokala tolkningen av kunskapskraven sker flexibelt och anpassas efter varje programs speciella karaktär.556

Sammanfattning – resultat 2
Enligt riksdagsmotionerna påverkar de nationella kunskapskraven skolan på
olika sätt. Sammanfattningsvis ger de stöd på olika nivåer, avslöjar brister och
ställer kvalitetskrav. Hussels intentionalitetsbegrepp gör det möjligt att förstå
detta som medpresenterat de nationella kunskapskraven och som därmed ger
dessa en viss bestämd meningsfullhet. Men de möjligheter som kunskapskraven har kan endast förverkligas under vissa förutsättningar, enligt riksdagsmotionerna. Dessa har att göra med konstruktionen, den kontext som kunskapskraven omges av samt vilka komplement som stödjer dem. Riksdagsledamöternas förståelse av kunskapskraven omfattar alltså ett relativt stort antal
prefigurerade potentialiteter, förväntningar som gör att de nationella kunskapskraven framträder med en viss meningsfullhet. Samtidigt visar de sig
1993/94:Ub21(c)
1994/95:Ub339(m)
554 1999/2000:Ub277(kd)
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som nationella redskap för att styra skolan vilket, utifrån Heideggers donbegrepp, ger dem en ytterligare meningsfullhet. I det följande ges en sammanfattning av studiens resultat vad gäller frågan om hur riksdagsledamöter kan
uppfatta kunskapskrav under tre rubriker: Kunskapskraven i allmänhet, Kunskapskraven för godkänt samt Förutsättningarna.

Kunskapskraven i allmänhet
På den nationella nivån bidrar kunskapskraven till att göra en framgångsrik
nationell styrning av skolan möjlig, att nationella detaljregleringar inte längre
behövs, att varje elev i den svenska skolan kan få den individuella tid som behövs för att nå målen, att åstadkomma en ambitionshöjning med skolan, att
möjliggöra en valfrihet som är bra för måluppfyllelsen, att via betygen åstadkomma en ökad måluppfyllelse, att alla yrkeselever skall kunna få högskolebehörighet, att betygen kan fungera som ett urvalsinstrument, att betyget blir ett
kvitto på vissa uppnådda kunskaper samt att göra betygssystemet likvärdigt.
På skolnivån bidrar de nationella kunskapskraven till att åstadkomma frigörelse, förnyelse och motivation, att skolan fokuserar på kunskap, att stimulera viktiga framgångsfaktorer i skolan som exempelvis tydliga kunskapskrav,
systematiska uppföljningar och höga förväntningar på alla barn.
Vad gäller lärarnivån ger de nationella kunskapskraven bidrag till undervisningen och klassrumssituationen och till stöd för lärarens betygssättning. Här
bidrar kunskapskraven till att ge frihet, möjligheter och ansvar vad gäller hur
målen skall nås, att främja samarbetet i klassen, att tillsammans med betygen
ge information om hur eleven ligger till, att lärarna kan kommunicera vad som
krävs till elever och föräldrar, att tillsammans med betygen ge information om
vad eleven behöver göra, att eleverna får ökad självtillit och motivation, att ge
eleven ett större ansvar, att möjliggöra uppställandet av undervisningsmål
samt genomförandet av utvärderingar, att de individuella utvecklingsplanerna
blir viktiga verktyg för elevens kunskapsutveckling, att utvecklingssamtalen
blir viktiga verktyg för elevens kunskapsutveckling, att göra ämnesintegrerad
undervisning möjlig, och slutligen att olika ämnen anpassas till varandra så att
eleverna når målen bättre.

Kunskapskraven för godkänt
På den nationella nivån avslöjar kraven för godkända kunskaper kunskapsbrister i allmänhet via antalet elever utan godkända betyg i ett eller flera ämnen.
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Avslöjandena om kunskapsbrister gäller även mer specifikt ämnena svenska,
matematik och engelska. Men kunskapskraven för godkänt har också avslöjat
brister som kopplas till det nationella ansvarsområdet. Avslöjandena visar att
behövande elever inte ges stöd tillräckligt tidigt, att undervisningen börjar för
sent i förskoleåldern för att alla elever skall hinna nå godkända kunskaper i
grundskolan, att alla gymnasieelever inte kan nå de kunskaper som krävs i kärnämnena, att det praktiska lärandet är för lågt värderat, att de praktiska ämnena är för lågt värderade, och att regeringens ambition är för låg vad gäller
skolans kunskapsuppdrag.
Vissa av de brister som kraven för godkända kunskaper avslöjar kan knytas
till huvudmannens ansvar. Inom detta område har dessa kunskapskrav avslöjat
att det finns allmänna brister i måluppfyllelsen hos skolor och huvudmän, att
det finns för få speciallärare, att undervisningsgrupperna är för stora, att insatserna inte är tillräckliga, och att gymnasieskolan inte utvecklas i tillräcklig grad.
Inom skolans ansvarsområde avslöjar kraven för godkända kunskaper att
uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling är undermålig, att grundskolan
misslyckas så att eleverna inte klarar sig i gymnasiet, att det ofta saknas en lokal diskussion om arbetssätt, att det brister i fokus på skolans kunskapsuppdrag, att skolan brister i sitt elevstöd, att nödvändiga insatser inte sätts in tillräckligt snabbt, att det inte sätts in tillräckliga resurser när en elev har kunskapsbrister, att elevers olika behov av tid för att lära inte tillgodoses, att skolan inte alltid ser varje elev, samt att skolans utvecklingsbehov inte tillgodoses.
Vad gäller lärarens ansvarsområde har kraven på godkända kunskaper avslöjat att det brister i attityden till eleverna, att undervisningen inte tillräckligt
förnyas, utvecklas eller anpassas, samt att ett individualiserat arbetssätt inte
används i tillräcklig grad.
De nationella kraven för godkända kunskaper ställer också krav på kommunerna. Detta innebär att kommunerna tar sitt driftsansvar, att de ställer resurser till förfogande och att alla elever har rätt att uppnå en miniminivå av
kunskaper, dvs. den nivå som de nationella kraven för godkända kunskaper
definierar.
Kraven för godkända kunskaper ställer dessutom krav på skolan. Dessa
innebär att skolan organiseras och arbetar optimalt, att skolan ser sitt huvuduppdrag som elevernas kunskapsutveckling, att skolan måste utvecklas och att
ansvaret för detta ligger hos personalen, att skolan skall ge uppmuntran, stöd
och hjälp samt att individuella planer upprättas för hur skolan, eleven och föräldrarna skall arbeta för att eleven skall nå målen. De krav som ställs via kra-
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ven för godkända kunskaper innebär också att skolledarna blir innehavare av
viktiga och ansvarsfyllda roller.
Men de nationella kunskapskraven ställer även krav på eleverna. Detta innebär att de skall nå minst betyget godkänt, att de, tillsammans med sina föräldrar och lärare, är motiverade samt att de är disciplinerade.

Förutsättningarna
De möjligheter som nationella kunskapskrav har fordrar att vissa förutsättningar uppfylls som gäller deras konstruktion, kontexten och vilka komplement som de stöds av.
När det gäller kunskapskravens konstruktion finns ett antal förutsättningar
för att de skall fungera. En sådan förutsättning är att kunskapskraven måste
vara tydliga och relaterade till vart och ett av betygsstegen. Vad gäller kraven
för godkända kunskaper måste dessa vara mätbara för att möjliggöra en
kvalitetssäkring av skolan. Slutligen måste samtliga kunskapskrav vara konstruerade så att de stödjer den likvärdiga skolan.
Kunskapskravens möjligheter är också beroende av vissa förutsättningar
som finns i kontexten, i de sammanhang där de på olika nivåer skall verka. På
den nationella nivån handlar det om sådant som dels har med ansvar och förståelse att göra, dels kräver vissa mer eller mindre radikala förändringar. Vad
gäller den förstnämnda punkten är kunskapskravens möjligheter att fungera
beroende av att staten tar ansvar för dem, att förståelsen och acceptansen för
kunskapskraven stärks, att de inte blir för många eller för otydliga, att det inte
är för många krav längre ner i åldrarna, att det sker en bättre förankring hos
de professionella och att staten och kommunerna har ett delat ansvar för skolan. Den andra punkten har med krav på förändringar att göra som syftar till
att skolan skall kunna fungera bättre. Målstyrningen, som enligt riksdagsmotionerna innebär en skillnad mellan mål och medel där staten formulerar målen
medan huvudmännen står för genomförandet, bör dock inte fullt ut innebära
att mål och medel hålls isär. Skolans innehåll, alltså inte bara målen, måste åtminstone i viss mån bestämmas nationellt. Kraven för godkända kunskaper
gör det möjligt att införa en betygsfri skola eftersom det räcker med ett intyg
på genomförd utbildning. Problemen med att elever vill pricka av det ena
kunskapskravet för godkänt efter det andra måste åtgärdas så att inte dessa
krav innebär en kortsiktig inlärningsprocess. Kraven för godkända kunskaper
skall heller inte innebära att lätt funktionshindrade får svårigheter.
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På huvudmannanivå finns ett antal förutsättningar som krävs för att kunskapskraven skall fungera. Dessa innebär att kommunerna och huvudmännen
har ansvar för måluppfyllelsen, att eleverna ges rätt förutsättningar så att alla
kan nå godkända kunskaper och att alla elever kan nå dessa kunskapskrav om
de får rätt förutsättningar.
De förutsättningar som krävs på skolledarnivå för att kraven för godkända
kunskaper skall kunna fungera innebär att skolledningarna måste få de resurser som krävs, att skolan är en ansvarsenhet, att organisation och arbetsformer
är underordnade kraven, inte tvärtom, samt att man på nationell nivå skiljer på
skolans mål som sätts nationellt och skolans medel i form av det genomförande som skolledningen skall ta ansvar för.
På lärarnivån krävs att lärarna är välinformerade om kunskapskraven och
att lärarna har hög kompetens för att kraven för godkända kunskaper skall
kunna fungera enligt syftet.
Men det krävs också komplement för att de nationella kunskapskraven
skall kunna fungera som en del i mål- och resultatstyrningen av skolan. På den
nationella nivån behöver de kompletteras med nationella kontrollinsatser och
utvärderingar, med ytterligare styrinstrument så att kommuner och fristående
skolor ger alla elever vad de behöver för att nå godkända kunskaper, med nationella prov för att upptäcka bristande måluppfyllelse, med vissa övergripande
demokratimål för att inte kunskapskraven skall dominera, med ett särskilt mål
som ger alla elever rätt att utvecklas, med ett nytt övergripande mål för skolan
som innebär att alla skall arbeta för en socialt och kulturellt blandad sammansättning av elever, med ett statligt huvudmannaskap, alternativt ökad statlig
styrning, med en nationell skolpeng som ger skolan större frihet att välja upplägg samt med valfrihet för olika begåvningar.
På lokal nivå behöver kunskapskraven komplement som berör formuleringar och tolkningar av dessa. På den egna skolan skall lärare, elever och skolledare omforma de nationella kraven för godkända kunskaper till undervisningsmål på den egna skolan. För att betygssystemet skall fungera krävs att det
formuleras tydliga lokala kunskapskrav för betygen. I gymnasieskolan slutligen, krävs att den lokala tolkningen av kunskapskraven för godkänt sker flexibelt och anpassas efter varje programs speciella karaktär.
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