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Styrdokumenten i 
moderna språk och 

Skolverkets stödmaterial
Roger Persson och Daniel Rosén

nspmodernasprak@skolverket.se

Sida 2

Idag pratar vi om:

• Revidering av styrdokumenten

• Elevstatistik för de moderna språken

• Stödmaterial för lärare i moderna språk
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Sida 3

Ramar för revidering 2019

• Revidering, inte reform 

• Uppföljningar och utvärderingar

• Lärares behov

• Överordnade regleringar ändras inte

• Syfte/mål och centralt innehåll grund för planering och genomförande - kunskapskrav 
grund för betygssättningen

Sida 4

Bättre balans i kurs- och ämnesplaner

• Betona faktakunskaper 

• Relationen innehåll - tid 

• Mer övergripande och mindre detaljerade kunskapskrav

• Nivå och omfattning utifrån stadium och skolform 

• Progression mellan grundskolenivå och gymnasial nivå
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Sida 5

Tidplan

• Modelluppdrag hösten 2018

• Revideringsarbete under 2019 inklusive delningar och remittering

• Regeringsredovisning i december 2019

• Regeringsbeslut i februari 2020 – Har inte skett

• Skolverksbeslut i mars 2020 – om regeringen tar beslut

• Föreslås träda i kraft inför ht 2020 – men skolministern ger andra signaler

Sida 6

Vad revideras? 

• Kunskapsuttrycken i målen
– betona fakta och förståelse i högre grad 

• Centralt innehåll
– omfattning, progression och konkretion

• Kunskapskrav
– mindre omfattande och detaljerade
– mer ämnes- och stadieanpassade
– reducera antalet värdeord
– färre bedömningsaspekter

5

6



2020-03-05

4

Sida 7

Engelska och moderna språk

• Ett sammanhållet system av språkkursplaner med 9 
nivåer: 7 ”steg” + engelska åk 1-3+mod spr åk 6

• Gemensam europeisk referensram för språk: GERS

• I princip alla skolformer

• Engelska, moderna språk, kinesiska, döva och 
hörselskadade, (svenskt) teckenspråk för hörande

• 42 uppsättningar kunskapskrav = 126 kunskapskrav 
totalt

Sida 8

Revideringsanvisning - kunskapsuttryck 
i målen

• använda kunskapsuttrycket ”kunskaper om” i grundskolan och motsvarande 
skolformer i de fall där fakta och förståelse bör betonas tydligare. I språkämnen kan 
även ”förståelse av” användas.
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Sida 9

Engelska och moderna språk

• förståelse av engelska i tal och skrift 

• förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift 

• förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

• förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och 
områden där engelska används.

Sida 10

Revideringsanvisningar – centralt 
innehåll
• ta bort delar som bedöms vara mindre centrala

• precisera det ämnesspecifika

• anpassa innehållet efter stadium, skolform och undervisningstid eller 
poängomfattning

• progression mellan stadierna och kurserna

• minska konkretionsgraden

• Konkretisera

Samordning av formuleringarna i grundskolan och gymnasieskolan
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1 Olika 
sätt att 
orientera 
sig i 
anvisade
muntliga 
och 
skriftliga 
källor av 
olika slag 
för att hitta 
enkel 
informatio
n att 
använda i 
egen 
produktion 
och 
interaktion.

2.  Sökning av 
enkel 
information i 
ett avgränsat 
urval av 
muntliga och 
skriftliga 
källor av olika 
slag för 
användning i 
egen 
produktion 
och 
interaktion

3.  Sökning 
och värdering 
av innehåll i 
ett urval av 
muntliga och 
skriftliga 
källor av olika 
slag, utifrån 
olika syften.

4.  Sökning 
och värdering 
av innehåll i 
muntliga och 
skriftliga källor 
av olika slag, 
utifrån olika 
syften.
-

5. Sökning av 
innehåll i 
muntliga och 
skriftliga källor av 
olika slag och 
utifrån olika 
syften. Värdering 
av källornas 
relevans och 
trovärdighet.

6. Sökning av 
innehåll i 
större 
textmängder, 
eller längre 
sekvenser av 
talat språk, i 
källor av olika 
slag och utifrån 
olika syften. 
Värdering av 
källornas 
relevans och 
tillförlitlighet. 

7. Värdering av 
användbarhet hos 
källor av olika 
slag och utifrån 
olika syften.

Centralt innehåll, årskurs 6 moderna språk: Sökning av mycket enkel, tydlig information 

i anvisade källor av olika slag, till exempel för att hitta klockslag, platser och namn.

1 
Vardagsliv 
och 
levnadssätt 
i olika 
sammanha
ng och 
områden 
där språket 
används.

2  Vardagsliv, 
levnadssätt 
och sociala 
relationer i 
olika 
sammanhang 
och områden 
där språket 
används,
även i 
jämförelse 
med egna 
erfarenheter 
och 
kunskaper. 
Målspråkets 
utbredning i 
världen.

3 
Levnadssätt, 
sociala 
relationer 
och 
kulturella 
företeelser i 
olika 
sammanhang 
och områden 
där språket 
används,
även i 
jämförelse 
med egna 
erfarenheter 
och 
kunskaper.

4 
Levnadsvillkor
, traditioner, 
sociala 
relationer och 
kulturella 
företeelser i 
olika 
sammanhang 
och områden 
där språket 
används, även 
i jämförelse 
med egna 
erfarenheter 
och 
kunskaper.

5 Aktuella 
händelser, 
sociala och 
kulturella 
företeelser och 
förhållanden 
samt värderingar
i olika 
sammanhang 
och områden där 
språket används,
även i jämförelse 
med egna 
erfarenheter och 
kunskaper.

Målspråkets 
ställning i 
världen.

6 
Samhällsfrågo
r, sociala, 
kulturella, 
politiska och 
historiska 
förhållanden 
samt 
värderingar i 
olika 
sammanhang 
och områden 
där språket 
används, även 
i jämförelse 
med egna 
erfarenheter 
och 
kunskaper.

-7 
Samhällsfrågor, 
sociala, 
kulturella, 
politiska och 
historiska 
förhållanden 
samt aktuella 
etiska och 
existentiella 
frågor i olika 
sammanhang 
och områden där 
språket används,
även i jämförelse 
med egna 
erfarenheter och 
kunskaper.

Centralt innehåll, årskurs 6 moderna språk: Vardagsliv och levnadssätt i olika 

sammanhang och områden där språket används.
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Sida 13

Revideringsanvisningar - kunskapskrav
• stryka formuleringar t ex sådant som kan begränsa hur eleven visar sitt kunnande

• reducera detaljerade hänvisningar till det centrala innehållet 

• begränsa antalet värdeord

• i högre grad anpassa formuleringarna i kunskapskraven utifrån ämne, stadium och 
skolform. 

Vissa delar flyttas från kunskapskraven till centralt innehåll.

Sida 14

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 – Lgr 11
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta 

ämnen. samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra 

för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon 

strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt 

med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och 

meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna 

framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. 

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också 

göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
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Sida 15

Betyget E i slutet av årskurs 9/ steg 2 moderna språk (rev)

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo 

om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i 

enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av 

muntliga och skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion 

och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I 

skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar.  

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder 

eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där 

språket används.

Sida 16

”Andelen elever som läser 
moderna språk sjunker”

sant falskt
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Sida 17

”Andelen elever som läser 
moderna språk sjunker”

sant falskt

Sida 18
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Sida 19
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Sida 20
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Sida 21
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Andel gymnasieelever med betyg i franska
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Sida 22
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Sida 23
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Andel gymnasieelever med betyg i tyska

Tyska 1 Tyska 2 Tyska 3 Tyska 4 Tyska 5 Tyska 6 Tyska 7

Sida 24
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Sida 25
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Sida 26

Stöd till lärare – Insatsen ”Utveckla 
undervisningen i moderna språk”

• Internt initiativ från Skolverket utifrån regleringsbrev

• Huvudsyfte: ökad måluppfyllelse för eleverna och 

ökat intresse hos eleverna för att inleda och 

fortsätta studier i moderna språk

• Franska, spanska, tyska – grundskola, gymnasium 

och vuxenutbildning – ”öppet för alla” 

• Språklärargalan, Språksprånget, stödmaterial
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Sida 27

Språklärargalan

• En gång om året, på olika orter

• Moderna språk, engelska och svenska som 

andraspråk

• Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk

• Inspirationspriset

• Innehållet anpassas efter utvärderingar

• 2020: 10/11 (Sundsvall) och 12/11 (Jönköping)

Sida 28

”Skolverket förankrar framtagningen av 
stödmaterial i verkligheten”

sant falskt
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Sida 29

”Skolverket förankrar framtagningen av 
stödmaterial i verkligheten”

sant falskt

Sida 30

Materialframtagning

• Samråd och granskning

• Samarbete mellan lärosäten

• Klassrumsnära innehåll och exempel

• Skribenter från de olika språken

• Text, film och ljud

• Språk och stil
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Sida 31

Sida 32

Språksprånget – kollegialt 
lärande utifrån moduler

• Modularbete i fyra moment:

- A: individuell förberedelse   (60 minuter)

- B: kollegialt arbete (90-120 minuter)

- C: undervisningsaktivitet (ej tidsatt)

- D: gemensam uppföljning (45-60 minuter)
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Sida 33

Språksprånget – materialets struktur

Sida 34

Språksprånget 
på Lärportalen

https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/1a-moderna-sprak/alla

• Befintliga moduler:

• Kommande moduler:
- Språk och interkulturalitet

(hösten 2020)
- Receptiva färdigheter

(hösten 2021?)
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Sida 35

Annat stöd som finns:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-
arbetet/stod-i-arbetet/stod-for-dig-som-undervisar-i-moderna-sprak

• Fristående material, till exempel poddar

• Webbinarium

• Att leda kollegialt lärande

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-
utbildningar/utbildning-i-att-leda-kollegialt-larande

Sida 36

Annat stöd som finns:

• Kurser, utbildningar, konferenser

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar#/

• Skolverkets utbildningsplattform (webbkurser)

https://utbildningar.skolverket.se/

• Skolverkets nyhetsbrev

https://www.skolverket.se/om-oss/publikationer-och-
nyhetsbrev/prenumerera-pa-skolverkets-nyhetsbrev
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Sida 37

Allmänna råd om betyg 
och betygssättning
• Lärares professionella yrkeskunnande 

behöver få mer utrymme i betygssättningen. 

• Detaljerade bedömningsmatriser med 
formuleringar från ämnets kunskapskrav 
riskerar att leda till att undervisningen styrs 
av kunskapskraven och inte ämnets syfte 
och centrala innehåll i kurs- och 
ämnesplanerna. Detaljerade matriser kan 
också leda till att ett litet bedömningsunderlag 
väger lika tungt som ett större 
bedömningsunderlag.

Sida 38

Allmänna råd om betyg 
och betygssättning
• Matriser och system kan skapa en skenbar 

tydlighet och rättssäkerhet men riskerar att 
försämra kvaliteten i betygssättningen och 
undervisningen. Lärarnas professionella 
utrymme krymper och det blir ett orimligt stort 
fokus på betyg på bekostnad av kunskap och 
undervisningens innehåll.
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Sida 39

Läraren bör…

• läsa och tolka kunskapskraven i relation till 
ämnets eller kursens syfte, centrala innehåll 
och den undervisning som har bedrivits när 
läraren analyserar och värderar kvaliteten på 
elevens kunnande för att avgöra vilket betyg 
som bäst motsvarar elevens kunskaper

Sida 40

Stöd för bedömning 
för och av språk
• Betygsforum

(https://kundo.se/org/skolverket)

• Webbkurs om betyg och betygssättning, åk 4-6

(https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/webbkurs-

om-betygssattning-i-arskurs-4-6-inom-grundskola-och-motsvarande)

• Webbkurs om betyg och betygssättning, åk 7-9, 
gymnasieskolan + vuxenutbildningen

(https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/webbkurs-

om-betygssattning-arskurs-7-9-gymnasieskolan-och-vuxenutbildningen)
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Sida 41

Stöd för bedömning 
för och av språk
• Språksprånget (modul 1+2: del 7+8)

• Ljudfiler, webbinarium (åk 6)

• Kursprov (till exempel moderna språk 2 –
varför lägga samman förmågor när man inte 
gör det i kunskapskraven vid betygssättning?)

• GERS 
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-

material/2009/gemensam-europeisk-referensram-for-sprak-larande-

undervisning-och-bedomning?id=2144

Sida 42

Stöd för bedömning för och av språk

• Kursprov i moderna språk 3 (franska, spanska, tyska) publiceras i 
månadsskiftet mars/april 2020

Nytt är att provets fyra delar läggs ihop och vägs samman till ett provbetyg.

• Kursprov i moderna språk 2/årskurs 9 (franska, spanska, tyska) 
publicerades i mars 2019

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/bedomning-i-grundskolan/bedomningsstod-i-

amnen-i-grundskolan/bedomningsstod-moderna-sprak-grundskolan#Nyabs
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Sida 43

Filmer om betyg

• Att sätta betyg: https://youtu.be/fHSbPRtbvT4

• Hur sätter lärare betyg?: https://youtu.be/ciRJZwiR5OY

• Betyg och lärarlegitimation: https://youtu.be/1uWmGl3QDL4

• Terminsbetyg: https://youtu.be/rEcqsoM_4m4

• Undantagsbestämmelsen: https://youtu.be/zGqpWqD-dco

Sida 44

Upplysningstjänsten
• Ring  08 - 527 332 00

Telefontid: Vardagar klockan 09.00 - 11.00
Tisdagar och torsdagar även 13.00 - 15.00

• Mejla – upplysningstjansten@skolverket.se

Ange vilken skolform din fråga gäller och i vilken roll du kontaktar oss, 
t ex lärare, studie- och yrkesvägledare, vårdnadshavare etc.

• Ansvar i skolfrågor – Ansvar i skolfrågor

Titta om svaret på din fråga finns på sidan om ansvar i skolfrågor. 
Där reder vi ut frågetecknen kring de områden som väcker flest frågor.
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Sida 45

Frågor?

Frågor
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