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Förord
I denna rapport undersöks hur gymnasielärarna uppfattade 2011 års gymnasiereform ett år efter införandet. Undersökningen fyller tre huvudsakliga syften.
Rapporten utgör en baslinje i Skolverkets systematiska långsiktiga uppföljningsverksamhet. Den utgör också ett underlag för att precisera och utveckla frågor
i kommande undersökningar. Därtill utgör studien ett viktigt internt underlag
för myndighetens stöd till skolor och huvudmän.
Med gymnasielärarnas röster tillför vi ytterligare ett viktigt perspektiv till
uppföljningen av den nya gymnasieskolan. Vi gör detta med utgångspunkt i att
lärarnas uppfattning är en central och viktig länk i genomförandet.
Skolverket september 2014
Anna Ekström			
Jessica Lindvert
Generaldirektör			Undervisningsråd
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1. Lärarna – en viktig länk
för att genomföra Gy 2011
2011 års gymnasiereform innebär betydande förändringar i styrningen av
gymnasieskolan. Gymnasiereformen Gy 20111 syftar ytterst till att förbättra
kvaliteten i utbildningen och att elever kommer längre i sin yrkesutbildning
eller sin förberedelse för högskolan än de tidigare gjorde. Konkret innebär förändringen en tydligare uppdelning mellan högskoleförberedande utbildning
och yrkesutbildning, med mer tyngd åt de så kallade karaktärsämnena på yrkesprogrammen respektive höjda krav på förkunskaper. Yrkesutbildningen ska
också stärkas genom en utbyggd lärlingsutbildning. Genom uppdelningen
förväntas genomströmningen öka, och avhopp och programbyten minska.
Gymnasiereformen syftar också till att förtydliga styrdokumenten som examensmål och ämnesplaner med centralt innehåll och kunskapskrav, så att utbildningen blir likvärdig oavsett var den bedrivs. Dessutom införs en ny betygskala
med fler steg. Ytterligare ett syfte är att göra det lättare för elever att överblicka
vad olika gymnasieutbildningar ger behörighet till genom att kraftigt
begränsa möjlig-heter för huvudmän att erbjuda lokala varianter. Vidare ska
en strategi för entreprenörskap löpa som en röd tråd genom hela gymnasieskolan.
I denna rapport undersöks gymnasielärarnas uppfattningar om 2011 års
gymnasiereform ett år efter införandet. Vi ställde frågor om sådant som påtagligt berörde lärarnas yrkesvardag: Tyckte lärarna att de nya ämnesplanerna var
mer användbara än de tidigare kursplanerna? Var den nya betygsskalan ett bättre
verktyg än den gamla? Var de nya kunskapskraven rimliga? Vi ställde också frågor om vad lärarna trodde att reformen skulle medföra på sikt i olika avseenden.
Undersökningen fyller tre huvudsakliga syften. För det första utgör denna
tidiga mätning – bara ett år efter att Gy 2011 trädde i kraft – en baslinje i Skolverkets systematiska långsiktiga uppföljningsverksamhet, för att kunna användas
som jämförelsepunkt i senare mätningar. För det andra är studien tänkt att
ge uppslag till nya relevanta frågor att följa upp. För det tredje utgör studien
ett viktigt internt underlag för att identifiera hur myndigheten löpande, och
på bästa sätt kan stödja skolor och huvudmän i deras arbete att genomföra de
förändringar som regeringen har beslutat om. Denna tidiga, isolerade undersökning utgör dock i sig inte ett underlag för långtgående slutsatser.
Skolverket har under de senaste åren byggt upp ett långsiktigt, och systematiskt arbete för att följa upp 2011 års gymnasiereform. Inom ramen för detta
genomför vi breda uppföljningar över tid, bland annat om hur genomströmningen ser ut, vad ungdomar gör efter gymnasieskolan, och hur tillgången på
lärare ser i olika ämnen. Med gymnasielärarnas röster tillför vi ytterligare ett
viktigt perspektiv till uppföljningen av den nya gymnasieskolan. Vi gör detta
med utgångspunkt i att lärarnas uppfattning är en central och viktig länk i
genomförandet. För att skolreformer ska få genomslag är det centralt att lärarna
accepterar den nationella styrningen och att de har reella möjligheter att genomföra förändringarna i sin yrkesvardag. Denna ansats kan kopplas till förvalt-

1

Prop 2008/2009:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan; Skolverket (2011)
Gymnasieskola 2011.
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ningspolitiska teorier om att yrkesverksammas förhållningssätt är avgörande för
reformers legitimitet.2

En enkätundersökning med kompletterande intervjuer
Enkätundersökningen genomfördes hösten 2012. Ett obundet slumpmässigt
urval om 7000 lärare drogs initialt ur SCB:s register över pedagogisk personal
från 2011/12 (huruvida lärarna är behöriga framgår inte av detta). Av dessa
svarade 4243 lärare, vilket ger en svarsfrekvens på 60,6 procent. Lärarna har i
enkäten fått uppge vilket ämne de huvudsakligen undervisar i, och resultaten
delas i redovisningen upp i lärare som huvudsakligen undervisar i yrkesämne
respektive lärare som i huvudsak undervisar i teoretiskt ämne (se enkäten i
bilaga 1). Det bör observeras att alla svar i enkäten baseras på gymnasielärarnas
egna utsagor. Svaren indikerar inte heller någon absolut storlek på eventuella
förändringar och vi vet inte hur enskilda lärare tolkar vad det innebär att exempelvis ”öka mycket” eller ”öka något”.
En avgörande kursändring i 2011 års gymnasiereform var att åstadkomma
en tydligare uppdelning mellan yrkesutbildning och högskoleförberedande
utbildning. I rapporten redovisas därför resultaten, där så är relevant, uppdelat
på lärare i yrkesämnen och lärare i mer teoretiska ämnen.3 I övriga fall redovisas
resultaten samlat för alla lärare som har besvarat enkäten. Av de lärare som har
besvarat enkäten identifierades 19 procent som yrkeslärare, det vill säga lärare
som angett att de huvudsakligen undervisat i ett yrkesämne. Om resultaten
tydligt avviker redovisas resultaten för lärare i ett specifikt ämne.
Enkätundersökningen kompletterades med halvstrukturerade gruppintervjuer
med två till sex lärare på åtta skolor under våren 2013 samt separata intervjuer
med rektorer. Intervjuer avsåg att försöka fånga de intervjuades föreställningar
kring de undersökta delarna av reformen (se intervjuguide i bilaga 2). De lärare
som har intervjuats är andra än de som ingår enkätundersökningen. Skolorna
hade geografisk spridning och erbjöd vid intervjutillfället både yrkesprogram
och högskoleförberedande program. I urvalet ingick stora och små skolor samt
kommunala och fristående skolor.

2
3

Skolverket (2013) Forskning om skolreformer och deras genomslag, Hargreaves, A. & M. Fullan
(2012) Professional Capital. Transforming Teaching in Every School.
Med lärare i yrkesämnen avses de lärare åt som i enkätundersökningen angett att de huvudsakligen har undervisat i ett yrkesämne. Med lärare i mer teoretiska ämnen avses övriga lärare
(lärare i gymnasiegemensamma ämnen/allmänna ämnen/ämnesgrupper). De öppna svaren i
fråga 18 har kodats i enlighet med de svarsalaternativ som finns i fråga 4 (se bilaga 1).
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2. Hur uppfattade lärarna arbetet
med att introducera Gy 2011?
Några inledande frågor i enkätstudien handlar om hur lärarna uppfattar
reformens initiala fas. Vilka var lärarnas huvudsakliga informationskanaler?
Vem ledde arbetet ute på skolorna? Uppfattade lärarna att tid och information
var tillräcklig?
Diagram
huvudsaklingenfått
fått information
information om
Figur
2.12.1
HurHur
harharduduhuvudsakligen
omgymnasiereformen?
gymnasiereformen?
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* Huvudman kan vara kommunen eller t.ex. styrelse för fristående skola.

En första fråga rörde hur lärarna huvudsakligen hade fått information om 2011
års gymnasiereform. Närmare 70 procent av lärarna svarade att de huvudsakligen fått information om gymnasieformen från skolledningen och Skolverket.
Som framgår av figuren 2.1 ovan hade flera av lärarna också varit aktiva och sökt
information på egen hand.
På frågan om vem som ledde skolans arbete med att förankra gymnasiereformen uppgav majoriteten, 64 procent, av lärarna att rektor eller skolledare hade
lett arbetet. Anmärkningsvärt nog svarade 12 procent att ingen har lett arbetet.
Resterande 24 procent svarade att det var en enskild lärare eller annan person
som hade lett skolans arbete.
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Figur
2.22.2.
I vilken
grad
skolledningen
lärarnatillräckligt
tillräckligt
med
information respekDiagram
I vilken
grad
skolledningen gett
gett lärarna
med
information
tive
tid för tid
attför
öka
om om
reformen.
respektive
attkunskapen
öka kunskapen
reformen.

Information

6

Tid 2
0

40

44

19

10

53

20

40

26

60

80

100
Procent

I mycket hög grad
I ganska hög grad
I ganska låg grad
I mycket låg grad/inte alls

Lärarna fick också besvara i vilken grad skolledningen hade gett dem tillräckligt
med tid och information i syfte att öka kunskapen bland lärarna om reformen.
Här ansåg en majoriteten av lärarna att varken informationen eller tiden hade
var tillräcklig. Det var tidsaspekten som uppgavs vara mest problematisk, där
79 procent av lärarna uppgav att skolledningen i ganska låg grad/i mycket låg
grad/inte alls gett dem tillräckligt med tid.
Figur
2.32.3
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På frågan om i vilken utsträckning lärarna behövde mer kunskap om reformens
olika delar visade undersökningen att behovet var stort vid denna tidpunkt.
Som framgår av figur 2.3 ovan var majoriteten av lärare i mycket eller ganska
stor utsträckning i behov av kunskap i de avseenden som efterfrågades i enkäten. Behovet av mer kunskap gällde främst betyg och bedömning samt kunskap
om kopplingen mellan den nya läroplanen, examensmål och ämnesplaner.
I dessa avseenden uppgav 65 respektive 64 procent att de i mycket eller ganska
stor utsträckning behövde mer kunskap. Behovet av kunskap om det centrala
innehållet i ämnesplanerna var dock inte lika framträdande.
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Även i de kompletterande intervjuerna lyfte lärarna fram att de ansåg sig behöva
mer tid för en löpande, gemensam diskussion och reflektion om reformernas
olika delar, samt mer fortbildning, särskilt kring betyg och bedömning. Vid den
aktuella tidpunkten hade många av de intervjuade lärarna ännu inte haft tid att
planera om sin undervisning på det sätt som de önskat i enlighet med de nya
ämnesplanerna. Istället hade de fått prioritera att ”laga efter läge” för att minimera feltolkningar och felanvändning.4
I intervjuerna diskuterades ytterligare en aspekt (som inte fångades i enkätundersökningen) nämligen att Gy 2011 långtifrån ansågs utgöra den enda stora
utmaningen vid denna tid. Vid sidan av reformimplementeringen berördes flera
av skolorna hösten 2012 av andra utmaningar som rektorsbyten, krånglande
it-system och vikande elevunderlag. En rektor på en skola som hade svårt att
rekrytera elever uttryckte det så här:
Det är ju de här övertalighetsprocesserna som har kört igång. Och personal är oroliga och deppiga. Det är svårt att vara kreativ och framåt och tänka nytt när man
inte vet, är jag kvar nästa år överhuvudtaget? Så att det är ju en tid som reformen
har kommit ut i som kanske inte alls gynnade reformen egentligen.
Här påtalade både lärare och rektorer att det var svårt att införa en gymnasiereform med stor entusiasm när de inte visste om skolans program skulle komma
att finnas kvar nästa år.

4

För en generell diskussion om lärares behov av tid för att planera undervisningen se Skolverket (2013) Lärarnas yrkesvardag.
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3. Hur uppfattade lärarna
de nya styrdokumenten?
En viktig del av 2011 års gymnasiereform är att ämnesplanerna ska bli tydligare
och mer ändamålsenliga för programmen. Därtill ska rättsäkerheten stärkas så
att elevernas utbildning är likvärdig oavsett var den bedrivs. Även kunskapskraven och betygsskalan har förändrats för att stärka möjligheterna till en rättvis
bedömning. I detta kapitel redogör vi närmare för hur lärarna uppfattade de nya
styrdokumenten ett år efter införandet.

Tydligare ämnesplaner men mer att hinna med
Hur tyckte då lärarna att den nya ämnesplanen skiljer sig från den tidigare
kursplanen i deras huvudsakliga ämne ett år efter införandet?
Diagram
jämför
dennya
nyaämnesplanen
ämnesplanen med
kursplan,
Figur
3.13.1.
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Drygt hälften av lärarna uppgav att ämnesinnehållet hade blivit tydligare.
Det var framförallt lärare som i huvudsak undervisade i ett teoretiskt ämne som
tyckte att kursplanerna hade blivit tydligare. 17 procent av yrkeslärarna tyckte
att tydligheten i ämnesinnehållet hade försämrats jämfört med den tidigare
kursplanen.
Vidare visar figur 3.1 att 35 procent av yrkeslärarna och 43 procent av de
mer teoretiskt inriktade lärarna tyckte att de nya ämnesplanerna var ett bättre
verktyg för planering av undervisning än de tidigare kursplanerna.
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Diagram
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Figur
3.23.2.
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På frågan om hur relevant innehållet i ämnesplanerna var jämfört med de
tidigare kursplanerna svarade 46 procent av lärarna att innehållets relevans för
ämnet hade ökat något eller ökat mycket (se figur 3.2 ovan). Lika många ansåg
att relevansen var oförändrad. På frågan om de nya ämnesplanerna hade inneburit att omfånget av ämnets innehåll förändrats svarade 73 procent av lärarna
i mer teoretiska ämnen och 63 procent av yrkeslärarna att de uppfattade att
omfånget hade ökat.
På frågan om ämnesplanen inneburit att lärarna hade lagt till innehållsområden till sin undervisning svarade närmare hälften av lärarna att så hade skett i
mycket stor eller i ganska stor utsträckning. På den omvända frågan, om läraren
på grund av den nya ämnesplanen hade uteslutit vissa områden i undervisningen, uppgav 19 procent av lärarna att de i mycket eller ganska stor utsträckning hade uteslutit områden. Det fanns inga större skillnader i svaren mellan
yrkeslärare och lärare i mer teoretiska ämnen.
När det gäller frihet att bestämma innehåll i ämnet svarade 42 procent av
lärarna i mer teoretiska ämnen och 23 procent av yrkeslärarna att denna frihet
minskat (något eller mycket). Lärare i mer teoretiska ämnen uppgav i högre
utsträckning än yrkeslärare att det fanns en minskad frihet. Inte oväntat uppgav
denna lärarkategori också i högre grad ansåg att ämnets innehåll ökat i omfång.
När det var mer stoff som skulle klaras av verkade lärarna mena att det fanns
mindre utrymme att bestämma vad undervisningen skulle innehålla.
När frågan om friheten att bestämma över innehållet lyftes i intervjuerna
följde ofta diskussioner om positiva och negativa sidor med ökad styrning, och
hur den nationella styrningen förhåller sig lärarkårens professionalitet. Vissa
lärare lyfte fram den ökade tydligheten som ett stöd i deras undervisning, andra
underströk att rättsäkerheten för eleven stärks med ökad tydlighet i centrala
innehållet, medan andra befarade att deras profession skulle komma att hotas
av mer statlig styrning. Åter andra betonade att de bara tillfälligt upplevde sig
styrda, under en inkörningsperiod. En intervjuperson uttryckte det med att:
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”När det blir mer bekant, då rör man sig friare inom ramarna, för då sitter det
mer i ryggmärgen.”
Den sammantagna bild som framträdde ett år efter införandet är att det var
en betydligt större andel lärare som var positiva till innehållet i ämnesplanerna
än som var negativa, att lärarna uppskattade en ökad tydlighet samt förhöll sig
positiva till ämnesplanen som verktyg för att planera undervisningen. Samtidigt
gav lärarna, och särskilt lärarna i mer teoretiska ämnen, uttryck för en minskad
frihet att bestämma över innehållet.

En rättvisare betygsskala men svårare att tillämpa
Vid sidan av ämnesplanerna är betyg och bedömning ett område som har
genomgått betydande förändringar. Betyg- och bedömningsfrågor är ständigt
aktuella för lärare, och förändringar i kunskapskrav eller betygkriterier anses
därför ofta centrala i skolreformer.5 När gymnasiereformen genomfördes 2011
hade många gymnasielärare sedan länge efterfrågat större tydlighet kring kunskapskrav och bedömningsfrågor. Sedan denna undersökning genomfördes har
efterfrågan på stöd vuxit kring den nya betygskalan och de nya kunskapskraven.
Under de två år som gått sedan undersökningen har Skolverket dessutom kommit ut med omfattande stödmaterial.
Diagram
Andel
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deii mycket
mycket eller
varvar
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Figur
3.33.3.
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En fråga lärarna fick besvara i enkätundersökningen var i vilken grad de var
insatta i de nya kunskapskraven och i den nya betygsskalan. Drygt 90 procent
av lärarna uppgav att de i ganska eller mycket hög grad var insatta, både när det
gällde kunskapskraven och betygsskalan. Det var dock vanligare bland lärare
i mer teoretiska ämnen än bland yrkeslärarna att de uppgav sig vara mycket
insatta (se figur 3.3).

5

Skolverket (2013) Forskning om skolreformer och deras genomslag.
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Figur 3.4 I arbetet med bedömning/betygssättning i ditt ämne, i vilken utsträckning
Diagram 3.4. I arbetet med bedömning/betygssättning i ditt ämne,
upplever
du att fler upplever
betygsteg…
i vilken utsträckning
du att fler betygsteg…
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Lärarna fick också besvara hur de ansåg att gymnasiereformen hade påverkat
arbetet med bedömning/betygssättning i deras ämne (se figur 3.4) i olika avseenden. Att det finns fördelar med fler betygssteg var en dominerande föreställning bland lärarna. Drygt tre fjärdedelar av lärarna upplevde att fler betygssteg
möjliggör en rättvisare betygssättning, och majoriteten upplevde också att fler
betygssteg ger ökad tydlighet i information om elevers kunskaper. Däremot var
det färre lärare som trodde att fler betygssteg ökar elevers motivation.
I intervjuerna var det vanligt att lärarna förtydligande att den ökade rättvisan
bestod i att lärarna inte längre behövde använda sig av de inofficiella mellanstegen med plus- och minustecken. De tidigare betygstegen ansågs ha varit för
vida och inrymde större skillnader mellan elevernas kunskaper.
Figur
3.53.5.
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Vad gäller arbetet med dokumentation av elevers presentationer uppgav drygt
70 procent av lärarna att dokumentationen ökat något eller ökat mycket
(se figur 3.5). Därtill uppgav 74 procent av lärarna i mer teoretiska ämnen och
67 procent av yrkeslärarna att arbetet med betygssättning och skriftliga omdömen har ökat något eller mycket. Vidare svarade drygt hälften av lärarna att
dialogen med eleverna om deras kunskapsutveckling har ökat något eller
mycket. Som framgår av figur 4.1 i nästa kapitel trodde varannan lärare att
gymnasiereformen på sikt kommer att medföra ökad stress hos eleverna. I vilken
mån eller på vilket sätt lärarna trodde att just betygssystemet kommer att öka
stressen kan denna undersökning dock inte ge svar på. Givet den debatt som
har förts i kölvattnet av gymnasiereformens införande hade denna aspekt varit
värdefull att undersöka närmare.
I enkätundersökningen fanns också frågor som rör specifika betygssteg.
Svaren visar här att lärarna i stor utsträckning upplevde att de nya kunskapskraven ställer högre krav för A än det tidigare betyget MVG, vilket också ligger
i linje med reformens intentioner. Det gällde särskilt bland lärare i mer teoretiska ämnen där 91 procent instämde i detta (i mycket eller ganska stor utsträckning). Bland lärare i yrkesämnen instämde närmare 79 procent.
Figur 3.6 Andel lärare som i mycket eller ganska stor utsträckning upplevde svårigDiagram 3.6. Andel lärare som i mycket eller ganska stor utsträckning upplevde svårigheter
heter
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Som framgår av figur 3.6 ovan var betygsteg A dessutom det betygssteg som
lärarna tyckte var svårast att tillämpa. Närmare hälften av lärarna upplevde
svårigheter med att tillämpa betygssteg A. Däremot var bara drygt 15 procent av
lärarna osäkra på betygssteg F.
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Figur
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Vidare ger figur 3.7 stöd för att en stor majoritet av lärarna tyckte att kunskapskraven låg på en lagom nivå, med undantag för betygssteg A, som återigen
avvek något från mönstret. Närmare en fjärdedel av lärarna tyckte att nivån på
kunskapskraven borde sänkas för betygssteg A.
Figur 3.8 Upplever du att det har blivit enklare eller svårare att avgöra vilket betyg en
Diagram 3.8 Upplever du att det har blivit enklare eller svårare att avgöra vilket betyg
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Att den nya betygsskalan uppfattades som mer rättvis verkar dock inte per automatik innebära att lärarna tyckte att det var lättare att sätta betyg. På frågan om
lärarna upplevde att det har blivit enklare eller svårare att avgöra vilket betyg en
elev skulle få med de nya kunskapskraven pekade svaren åt olika håll. En dryg
tredjedel svarade att det var lättare, en knapp tredjedel svarar att det inte var
någon skillnad, och en dryg tredjedel uppger att det var svårare (se figur 3.8).
De motstridiga svaren i figur 3.8 klarnar till viss del i de kompletterande
intervjuerna. Den bild som där framträdde var att lärarna visserligen verkade
tycka att det hade blivit lättare att förklara för eleverna vad de kunde och vad de
behövde öva mer på, men att det var en annan sak än att bedöma dem i relation
till betygsstegen. Vanliga synpunkter var att det var svårt att förstå hur förmå-

16  LÄRARNAS UPPFATTNINGAR OM 2011 ÅRS GYMNASIEREFORM

gor, centralt innehåll och betygsstegen ska kopplas ihop. Osäkerhet fanns kring
om alla förmågor alltid måste vara med i bedömningen eller vid olika tillfällen.
Därtill uttryckte lärare att det var svårt att skilja på de olika förmågorna. Vad är
det för skillnad mellan kommunikation, resonemang eller modellering, frågade
sig en lärare, och underströk att det är svårt att greppa för eleverna. Hur mycket
av det centrala innehållet måste eleverna kunna? När övergår ett resonemang
från ”enklare” till ”mer nyanserat” undrade en annan, och menade att det inte
finns några enkla svar.
Den sammantagna bilden 2012 – ett år efter införandet – är att lärarna
uppfattade den nya betygsskalan som mer rättvis, och att de nya kunskapskraven hade bidragit till att förbättra kommunikationen med eleverna om
deras förmågor. Samtidigt är det tveksamt om lärarna tyckte att det hade blivit
enklare att sätta betyg. Lärarna verkade inte ha några större svårigheter att förstå
centralt innehåll, förmågor och betygssteg var för sig. Det var istället helheten
som upplevdes som komplex.

Höjda krav i förhållande till förkunskaperna
På frågan om den nya ämnesplanen håller för hög nivå i förhållande till elevernas förkunskaper uppgav hälften av lärarna att nivån var för hög. Detta gällde
särskilt för lärare i mer teoretiska ämnen. Bland lärare både i matematik och
samhällsorienterande ämnen upplevde närmare 70 procent i mycket eller
ganska stor utsträckning att nivån var för hög. Som jämförelse kan nämnas att
42 procent av lärarna i yrkesämnen upplevde att nivån var för hög i förhållande
till förkunskaperna.
Figur
3.93.9
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Matematik är ett ämne där ämnesplanen har genomgått särskilt stora förändringar i den nya gymnasieskolan. Dels har ämnesinnehållet anpassats efter vilket
program eleverna läser; matematiken är i Gy 2011 uppdelad i tre spår – ett för
natur- och teknikprogrammen, ett för övriga högskoleförberedande program
och ett för yrkeprogram. Dels har ämnesplanen förtydligats (liksom i flera andra
gymnasiegemensamma ämnen) så att gymnasieskolans stoff tydligare tar vid där
grundskolans slutar (och ska inte längre innehålla inslag av repetition).
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Bland de intervjuade matematiklärarna var en vanlig uppfattning att färre elever
nu hade de förkunskaper som krävdes. En lärare uttryckte det så här:
Det är ju det här att högstadiets och gymnasiets förändringar inte går ihop utan
vi har ju fått elever som inte gått i högstadiets nya system. Det är som att första
våningen inte höjs, men andra våningen höjs. Man får hoppa stav där emellan
liksom.
En förklaring som matematiklärare gav i intervjuerna var att övergången från
grundskolan hade försvårats för dessa elever, dels på grund av att repetitionen av
årskurs nio försvunnit (kursen matematik A), dels på grund av att eleverna nu
mötte andra typer av kunskapskrav som de inte var bekanta med sedan tidigare.
En lärare förklarade uppgivet:
De två första elevgrupperna har gått i det gamla systemet och förstår inte när de på
gymnasiet möter frågor om kommunikation och förståelse. De eleverna vill ha poäng
på det de kan, inte på vad de gör. Det är svårt, att veta hur man ska prata om
förmågorna med eleverna.
Samtidigt uppmärksammade lärarna att nivåhöjningen var välkommen för de
elever som tidigare hade fått stå tillbaka i sin kunskapsutveckling, och som tidigare ”slappade sig igenom de första kurserna”. En lärare uttryckte det så här:
Vissa är ju jätteduktiga. För dem går det ju hur bra som helst. Men sen, om man
säger så, i medel är det svårt för dem att hänga på. Så det är en rejäl höjning av
nivån, alltså ribban har höjts vilket jag kan tycka är bra.
En vanlig uppfattning i intervjuerna var att de skärpta kraven var något positivt
i längden, som gör eleverna bättre förberedda för högskolestudier. Det fanns till
och med lärare som uttryckte att ämnesinnehållet gärna hade kunna vara ännu
svårare, eftersom högskolestudier kräver det.
Sammantaget förmedlas dock bilden att reformgenomförandet inverkat på de
första årskullarna på ett olyckligt sätt, eftersom reformerna i grundskolan och i
gymnasieskolan genomfördes samtidigt. Kommande uppföljningar får visa om
problematiken med höga krav utifrån elevernas förkunskaper från grundskolan
drabbat vissa årskullar, eller om glappet kvarstår även för kommande årskullar.
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4. Vad trodde lärarna om
gymnasiereformen på sikt?
I enkätundersökningen ombads lärarna att besvara hur de trodde att gymnasiereformen på sikt kommer att påverka eleverna. Generellt trodde majoriteten av
lärarna att både stressen hos eleverna och insatser för elever i behov av särskilt
stöd kommer att öka. Vad gäller elevernas kunskaper efter avslutad utbildning
och avhopp från gymnasieskolan trodde närmare hälften av lärarna att situationen för eleverna kommer att vara oförändrad.
Figur
4.14.1.
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Som framgår av figur 4.1 trodde 35 procent av lärarna i teoretiska ämnen och
27 procent av yrkeslärarna att elevers kunskaper efter avslutad gymnasieutbildning kommer att öka.
Ett syfte med reformen är att den ska leda till ökad genomströmning genom
att en mindre andel elever hoppar av eller byter program. I undersökningen
finns dock inget stöd i lärarnas uppfattningar för att avhopp eller byten skulle
förväntas minska. Tvärtom trodde de flesta av lärarna att avhoppen kommer att
vara oförändrade eller kommer att öka.
Både när det gäller avhopp, programbyten och stress var lärare i mer teoretiska ämnen mer pessimistiska än lärare i yrkesämnen. 31 procent av lärarna
i mer teoretiska ämnen och 26 procent av yrkeslärarna trodde att avhoppen
kommer att öka, medan 6 respektive 5 procent trodde att avhoppen kommer
att minska. Ungefär lika många lärare trodde att byten av gymnasieprogram
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skulle komma att öka respektive vara oförändrat. Därtill trodde 54 procent av
lärarna i mer teoretiska ämnen och 45 procent av yrkeslärarna att stressen hos
eleverna skulle komma att öka. Majoriteten av såväl yrkeslärarna som lärarna i
mer teoretiska ämnen trodde också att stödinsatser för elever i behov av särskilt
stöd kommer att öka.
Att lärarna trodde att stödinsatserna kommer att öka kan bero på flera saker,
till exempel att kraven blivit högre eller att reformen i sig faktiskt öppnar för
ökade stödinsatser.
En närliggande problematik som tas upp i intervjuerna är bristen på motivation hos de elever som har allra svårast att nå målen. Denna brist har givetvis
inte bara med reformen att göra, men ställs på sin spets i kombination med
nivåhöjningen. Lärare i intervjustudien resonerade om att det i regel var elever
som låg bra till och som hade rimlig chans att nå ett högre betyg som använde
stödresurserna – inte de elever som behövde dem allra mest. Utmaningen var
enligt dessa lärare att få de elever som verkligen behöver stöd, att dyka upp på
till exempel extratimmar, och att lyckas motivera dem över huvud taget.
Figur
4.24.2.
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När lärarna fick besvara hur de trodde att gymnasiereformen kommer att
påverka samhället och skolan på sikt uppgav majoriteten av såväl yrkeslärare och
lärare i mer teoretiska ämnen att de trodde att den nationella likvärdigheten i
betygssättningen kommer vara oförändrad (figur 4.2).
Figur 4.2 visar att 37 procent av lärarna trodde att tydligheten i den kompetens som olika utbildningar ger kommer att öka, och 43 procent trodde att
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den kommer att vara oförändrad. Lärare i yrkesämnen hade något lägre förväntningar än lärare i mer teoretiska ämnen.
Vidare trodde 52 procent av yrkeslärarna och 44 procent av lärarna i mer teoretiska ämnen att kvaliteten kommer att vara oförändrad. Lärarna i mer teoretiska ämnen var något mer optimistiska och 37 procent trodde att den kommer
att öka. Matematiklärarna var tillsammans med svensklärarna mest hoppfulla.
Bland dem trodde nästan hälften att kvaliteten kommer att öka. Bland yrkeslärarna trodde bara 26 procent att kvaliteten kommer öka. Med tanke på att en
huvudtanke med Gy 2011 är att stärka yrkesutbildningarna kan detta ses som
anmärkningsvärt.
En annan central intention med reformen är att den nya gymnasieskolan
bättre ska förbereda eleven inför vidare studier respektive arbetslivet. Bland
lärare i mer teoretiska ämnen trodde 40 procent att beredskapen för vidare
studier kommer att öka hos elever från högskoleförberedande program. Likväl
trodde drygt 40 procent av lärarna i yrkesämnen att reformen innebär ökad
beredskap för arbetslivet hos eleverna från yrkesförberedande program. Sammantaget var lärare i yrkesämnen mer benägna att uttala sig om vad yrkesutbildningen leder till, och lärarna i mer teoretiska ämnen mer benägna att
uttala sig om vad högskoleförberedande utbildning leder till (se figur 4.2).
I enkätstudien fanns avslutningsvis frågor om hur lärarna på sikt tror att
reformerna kommer att påverka deras eget arbete.
Figur
4.34.3
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Det mest påtagliga resultatet är att en stor majoritet av lärarna trodde att stress
och administrativt arbete för lärare kommer att öka som en följd av gymnasieKommer öka
reformen. Detta gällde
oavsett vilka ämnen lärarna undervisade i.
Kommer vara oförändrat
Vidare trodde 38 procent av lärarna att reformen på sikt kommer att inneKommer minska
bära ett ökat samarbete
mellan kollegor inom samma ämne. Detta trots att det
ej
i Gy 2011 inte finnsVetnågra
explicita insatser som syftar till att öka samarbetet
mellan lärare. En möjlig förklaring som återkommande lyfts fram i den kompletterande intervjustudien är att införandet av Gy 2011 fått lärarna att sätta
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sig ner tillsammans diskutera mer än vad de gjort på många år. En rektor på en
större skola menade att kollegialt lärande är ett bra sätt att arbeta med Gy 2011:
De har en enorm trygghet att sitta med ämneskolleger i samma arbetsrum och bolla
upplägg. Och framför allt nu med Gy 2011 är det alldeles utmärkt. Det kommer
någon som är glad i arbetsrummet, som har prövat någonting nytt och kastar ur sig
det till lärare som har samma ämne och som fattar precis vad man pratar om.
Det har vi märkt effekter av.
Samtidigt var andra lärare mer tveksamma till om Gy 2011 i sig var det som
drivit på utvecklingen mot ökat samarbetet kring undervisningen bland lärare.
En lärare uttryckte det så här:
Vi har utbildat ett antal lärare på skolan som ska vara samtalsledare för träffarna.
Och då får man ju chansen att prata om det som händer i klassrummet. Hur jobbar
man? Hur gör man? Man inspirerar varandra, går på konsultationer och så där.
Så att jag måste ju säga att, att det är så mycket som händer. Och det kan ju också
på ett sätt kanske att ha att göra med att det är Gy 2011…
Betyg och bedömning är ett område där kollegial samverkan ofta genomförts
med koppling till gymnasiereformen. Här förklarades de ämnen som har
nationella prov ha en fördel. Några matematiklärare berättade att de hade börjat
jobba med gemensam bedömning av den muntliga delen på nationella prov då
de har spelat in ett fiktivt prov och sen jämfört lärarnas individuella bedömningar. De såg detta som en viktig del i deras kompetensutveckling.
Det finns skäl att tro att införandet av Gy 2011 och kollegialt lärande är
processer som drar åt samma håll, där reformerna bidrar till ett ökat intresse och
insikt om att kollegialt lärande är en viktig del för att utveckla gymnasieskolan.
Samtidigt bör hållas i åtanke att vissa delar i Lpf 94 som hade särskilt fokus på
samarbete formuleras annorlunda i Gy 2011, såsom kraven på infärgning och
på lokalt kursplanearbete.
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5. Slutdiskussion
Det är ett känt mönster från statsvetenskaplig forskning att omfattande reformer behöver tid för att komma igång, för att få gehör och inte minst, för att få
genomslag i praktiken.6 Det utbildningspolitiska området är inget undantag.
I skolans värld brukar man tala om de pedagogiska idéernas långa inkubationstid – i betydelsen att skolans institutionella strukturer många gånger tycks överleva läroplansreformerna.7 Men detta får inte tolkas som att en tidig uppföljning
inte skulle vara relevant.
Som vi redogjorde för inledningsvis utgör rapporten en baslinje i Skolverkets
systematiska långsiktiga uppföljningsverksamhet. Den utgör också ett underlag för
att precisera och utveckla frågor i kommande undersökningar. Därtill utgör studien ett viktigt internt underlag för myndighetens stöd till skolor och huvudmän.
Med förbehållet att detta är en tidig mätning och att reformers genomslag brukar dröja, kan följande slutsatser dras:
• Ett år efter införandet ansåg lärarna att de behövde mer tid för en löpande,
gemensam diskussion och reflektion om reformernas olika delar. Den bild
som framträder är förväntad. Skolverket understryker i de senaste årens lägesbedömningar att skolreformer tar tid att genomföra. Det är viktigt att stödinsatser erbjuds till skolor och huvudmän under lång tid.8

•

Andelen lärare som var positiva till innehållet i ämnesplanerna var betydligt
större än andelen negativa. Resultaten pekar på att lärarna ett år efter införandet
uppskattade en ökad tydlighet samt var positiva till ämnesplanen som verktyg
för att planera undervisningen. Samtidigt uttryckte lärarna, och särskilt lärarna
i mer teoretiska ämnen, en minskad frihet att bestämma över innehållet.

•

Studien ger stöd för att lärarna ett år efter införandet uppfattade den nya
betygsskalan som mer rättvis. Därtill tyckte lärarna att de nya kunskapskraven hade bidragit till att förbättra kommunikationen mellan lärare och elever
om elevernas förmågor. Samtidigt är det mer tveksamt om lärarna vid detta
tillfälle tyckte att det hade blivit enklare att sätta betyg. Här ska tilläggas att
Skolverket under de två år som gått sedan undersökningen genomfördes har
lagt stort kraft på att förse lärare med stöd kring betygssättning.

•

Bland lärare både i matematik och samhällsorienterande ämnen upplevde
närmare 70 procent i mycket eller ganska stor utsträckning att nivån för de
nya ämnesplanerna var för hög (när den tidigare repetitionskursen inte längre
fanns kvar). Resultaten ger stöd för att reformgenomförandet kan ha inverkat
olyckligt på de första årskullarna. Här får eventuella framtida uppföljningar
visa om mönstret kvarstår.

•

En stor majoritet av lärarna trodde att stress och administrativt arbete för
lärare skulle kommer att öka på sikt. Därtill trodde en majoritet av lärarna
att både stressen hos eleverna och insatser för elever i behov av särskilt stöd
skulle komma att öka.

6
7

SOU 2013:30 Det tar tid - om effekter av skolpolitiska reformer.
Sundberg, D. (2005) Skolreformernas dilemma. En läroplansteoretisk studie i kampen om tid
i den svenska skolan.
Skolverket (2011) Skolverkets lägesbedömning 2011. Del 2 – Bedömningar och slutsatser,
Skolverket (2013) Skolverkets lägesbedömning 2013.
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Bilaga 1. Enkäten Gy 2011 – reformarbetet i skolan
En nationell kartläggning av gymnasiereformens förankring

Gy 2011- reformarbetet i skolan
En nationell kartläggning av gymnasiereformens förankring

Syfte
Du är en av 7 000 gymnasielärare som har valts ut för att svara på frågor om gymnasiereformen. Vi behöver få veta vilka förutsättningar ni lärare har fått på skolan för att arbeta med
reformen och hur ert dagliga arbete har påverkats. Syftet med undersökningen är att få en
nationell bild av hur reformen har förankrats på skolorna. Regeringen har gett Skolverket i
uppdrag att löpande följa upp den reformerade gymnasieskolan och den här undersökningen
är en del i det uppdraget.

Ditt svar är mycket viktigt
Ditt svar är mycket viktigt för att ge oss en bättre förståelse för reformens genomförande i det
dagliga skolarbetet. Vi har valt ut dig med hjälp av statistiska metoder från registret över
pedagogisk personal (LREG), version 2011/2012. Det innebär att ditt svar inte kan ersättas med
någon annans och att det därför är mycket viktigt att du svarar för att undersökningens resultat
ska bli tillförlitligt.
Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Skolverket. SCB
har hand om utskick, insamling och registrering av inkomna svar. Analysarbetet genomförs av
Skolverket.
Du kan välja att besvara frågorna via Internet.
Frågorna finner du på www.insamling.scb.se
Logga in med användar-id och lösenord.

Användarid:
Lösenord:

Om du väljer att besvara pappersblanketten skickar du
in den i det portofria svarskuvertet.
Om du inte har möjlighet att besvara enkäten är vi tacksamma om du meddelar detta till SCB
via telefon eller e-post. Du får då inga fler påminnelser om enkäten.
Vi ber dig svara på frågorna så snart som möjligt.
Tack på förhand för din medverkan!
Med vänliga hälsningar

Ellen Almgren
Undervisningsråd
Skolverket

Carola Borg
Undervisningsråd
Skolverket
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Camilla Haglund
Undersökningsledare
Statistiska centralbyrån

Dina svar är skyddade
Dina uppgifter skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) samt personuppgiftslagen (1998:204).
Det innebär att alla som arbetar med undersökningen har
tystnadsplikt och att de insamlade uppgifterna endast
redovisas i tabeller där ingen enskild persons svar kan utläsas.
Numret högst upp på blanketten är till för att SCB under
insamlingen ska kunna se vilka som har svarat och vilka som
ska få en påminnelse. Efter avslutad bearbetning hos SCB
avlägsnas alla identitetsuppgifter innan materialet överlämnas
till Skolverket för fortsatt bearbetning.
För att inte belasta dig med frågor om uppgifter som redan
finns hos SCB kommer de svar du lämnar att kompletteras med
uppgifter om kön, ålder och kommun. Dessa uppgifter hämtas
från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB). Uppgifter om
den eller de skolor som du arbetade på läsåret 2011/2012
hämtas från SCB:s register över pedagogisk personal (LREG).

Resultat
Resultaten från undersökningen kommer att redovisas i en
rapport som kommer att finnas tillgänglig på Skolverkets
hemsida hösten 2013. Resultaten kommer att redovisas så att
ingen specifik skola eller personal kan identifieras.

Instruktioner:
Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig
därför tänka på att:
▪

Använda kulspetspenna med svart eller blå färg, inte röd. Använd inte blyertspenna!

▪

Skriv tydliga siffror:

▪

Markera dina svar med kryss, så här

▪

Om du vill ändra ditt svar, täck hela rutan:

▪

Om du vill skriva mer text än vad som får plats på de anvisade raderna/boxarna
eller om du vill förklara/förtydliga något:

och INTE så här:

- skriv inte mellan eller i närheten av svarsrutorna
- skriv i stället på eventuell kommentarsida

Kontakta oss gärna
Undersökningens syfte eller hjälp med frågorna:
Camilla Haglund
Telefon: 019- 17 62 57 E-post: camilla.haglund@scb.se
Insamling av blanketten:
SCB
Telefon: 019-17 69 30 E-post: terttu.karlsson@scb.se
Postadress: 701 89 Örebro
www.scb.se
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Kartläggning av gymnasiereformens förankring
BAKGRUNDSINFORMATION
1.

Vilken tjänst innehar du?
Flera alternativ kan väljas
Undervisande lärare
Speciallärare/specialpedagog
Programansvarig
Ämnesansvarig/institutionsansvarig
Arbetslagsledare/lärarlagsledare
APL-ansvarig
Studie- och yrkesvägledare

2.

I vilka årskurser har du din tjänstgöring?
Flera alternativ kan väljas
Årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Undervisar på introduktionsprogram
Undervisar på Komvux

3.

På vilka nya gymnasieprogram undervisar du?
Jag undervisar inte på gymnasieprogram inom ramen för gymnasiereformen 2011
Flera alternativ kan väljas
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
Naturbruksprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Introduktionsprogram

1
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4.

I vilket eller vilka ämnen/ämnesgrupper undervisar du?
Flera alternativ kan väljas
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska
Historia
Idrott och hälsa
Matematik
Naturkunskap
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andraspråk
Allmänna ämnen
Fysik
Kemi
Biologi
Geografi
Psykologi
Filosofi
Moderna språk
Ämnesgrupper
Tekniska ämnen
Ekonomiska ämnen
Mediaämnen
Estetiska ämnen
Dataämnen
Övriga ämnen
Yrkesämnen
Bygg-/anläggningstekniska ämnen
El-/enerigtekniska ämnen
Drift-/underhållstekniska ämnen
Fordons-/transporttekniska ämnen
Restaurang-/livsmedelstekniska ämnen
Processtekniska ämnen
Trätekniska ämnen
Verkstad-/industritekniska ämnen
Hantverksämnen
Handels-/administrationsämnen
Naturbruksämnen
Vård-/omsorgsämnen
Barn-/ungdomsämnen
Hotell-/turismämnen
Övriga yrkesämnen

2
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5.

Hur många år har du arbetat som lärare?
1 år eller mindre
Mer än 1 år upp till 2 år
Mer än 2 år upp till 10 år
Mer än 10 år upp till 20 år
Mer än 20 år

6.

Har du slutfört din gymnasielärarutbildning?
Ja
Nej

7.

Är du behörig i de ämnen du undervisar i?
Ja, i alla ämnen
Ja, men inte i alla ämnen
Nej, inte i något ämne

REFORMARBETET PÅ DIN SKOLA
På följande frågor ber vi dig besvara hur din skola arbetat med reformen. Vi vill gärna att du besvarar
dessa frågor även om du själv ännu inte har undervisat inom ramen för gymnasiereformen 2011.
8.

Hur har du huvudsakligen fått information om gymnasiereformen?
Flera alternativ kan väljas
Genom huvudmannen, t.ex. kommunen eller styrelse för fristående skola
Genom skolledningen
Genom andra lärare
Genom Skolverket
Genom media
Genom att söka information själv
Annat, nämligen

9.

Vem har lett arbetet med förankringen av gymnasiereformen på din skola?
Ingen har lett arbetet
Huvudman
Rektor/skolledare
Enskild lärare
Annan, nämligen

3
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10.

Vilken termin började ni förbereda införandet av gymnasiereformen 2011 på din skola?
Skolan har ännu inte förberett införandet av reformen
Hösten 2009 eller tidigare
Våren 2010
Hösten 2010
Våren 2011
Hösten 2011
Våren 2012
Vet ej

11.

Har du och dina kollegor haft planerade diskussioner kring…
Ja, 6 eller fler
gånger

Ja, 3-5 gånger

a.

…den nya läroplanen?

b.

…examensmålen?

c.

…de nya ämnesplanerna?

d.

…de nya kunskapskraven?

12.

I vilken utsträckning har skolledningen gett dig tid till…
I mycket stor
utsträckning

I ganska stor
utsträckning

Ja, 1-2 gånger

Nej, ingen
gång

I ganska liten
utsträckning

I mycket liten
utsträckning/
inte alls

a.

…att arbeta med de nya
ämnesplanerna?

b.

…att arbeta med kopplingen mellan
ämnesplan, examensmål och läroplan?

c.

…att arbeta med bedömning/
betygssättning inom ramen för
gymnasiereformen?

d.

…att förbereda för samverkan med
arbetsliv?

e.

…att förbereda för samverkan med
högskola/universitet?

f.

…att samarbeta med andra lärare kring
gymnasiereformen?

13.

I vilken utsträckning har skolledningen avsatt ekonomiska medel för…
I mycket stor I ganska stor
utsträckning utsträckning

a.

...fortbildning om gymnasiereformen?

b.

…fortbildning i dina ämnen som en
följd av de nya ämnesplanerna?

c.

…nytt undervisningsmaterial som
en följd av gymnasiereformen?

I ganska
liten
utsträckning

I mycket
liten
utsträckning/
inte alls

Vet ej

4
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14.

Hur mycket tid har du lagt ned för att skaffa dig kunskap om gymnasiereformen…
Väldigt mycket
tid

Ganska
mycket tid

Ganska lite tid

Väldigt lite
tid/ingen tid
alls

a.

…av din ordinarie arbetstid?

b.

…utöver din ordinarie arbetstid?

15.

I vilken grad har skolledningen, i syfte att öka din kunskap om reformen, gett dig tillräckligt
med…
I mycket hög
grad

I ganska hög
grad

I ganska låg
grad

I mycket låg
grad/inte alls

a.

…information?

b.

…tid?

c.

…ekonomiska medel?

16.

I vilken grad har skolledningen, i samband med förankringen av reformen, fått tillräckligt med…
I mycket
hög grad

a.

…information?

b.

…tid?

c.

…ekonomiska medel?

17.

I vilken utsträckning behöver du mer kunskap om…
I mycket stor
utsträckning

a.

…nya skollagen?

b.

…nya gymnasieförordningen?

c.

…nya läroplanen?

d.

…examensmålen?

e.

…det centrala innehållet i
ämnesplanerna?

f.

…kopplingen mellan den nya läroplanen,
examensmål och ämnesplaner?

g.

…bedömning/betygssättning i den
reformerade gymnasieskolan?

5
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I ganska
hög grad

I ganska
låg grad

I ganska stor
utsträckning

I mycket
låg
grad/inte
alls

I ganska liten
utsträckning

Vet ej

I mycket
liten
utsträckning
/inte alls

DINA ERFARENHETER AV TILLÄMPNINGEN AV GYMNASIEREFORMEN
Ditt ämne
Följande frågor (frågorna 18-35) handlar om hur du har arbetat med undervisning, betyg och
bedömning inom ramen för gymnasiereformen 2011.
Du som ännu inte har arbetat inom ramen för gymnasiereformen 2011, gå till fråga 36.
För att få möjlighet att se hur lärare i olika ämnen arbetar med gymnasiereformen, ber vi dig här att
ange det ämne du huvudsakligen undervisat i inom ramen för gymnasiereformen 2011. Utgå ifrån det
ämnet när du besvarar följande frågor. Om du har undervisat lika mycket inom flera ämnen inom
ramen för gymnasiereformen 2011, välj att utgå från ett av dem som ditt huvudsakliga ämne.
18.

Jag har inom ramen för gymnasiereformen 2011 huvudsakligen undervisat i ämnet:

19.

Har du satt betyg i detta ämne inom ramen för gymnasiereformen 2011?
Ja
Nej

Din undervisning
20.

I vilken grad är du insatt i…
I mycket hög
grad

I ganska hög
grad

I ganska låg
grad

I mycket låg
grad/inte alls

a.

…hur den nya läroplanen kopplas till ditt
ämne?

b.

…din ämnesplan?

c.

…examensmålen för de program du
undervisar på?

21.

I vilken utsträckning utgår du från följande när du planerar undervisningen i ditt ämne?
I mycket stor
utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I mycket liten
utsträckning/
inte alls

a.

Läroplanen

b.

Examensmålen

c.

Ämnesplanen

22.

I vilken utsträckning utgår du från följande aspekter av examensmålen när du planerar
undervisningen i ditt ämne?
I mycket stor
utsträckning

a.

Examensmålens betoning på
entreprenörskap

b.

Examensmålens betoning på
språkutveckling

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I mycket liten
utsträckning/
inte alls

6
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23.

I vilken utsträckning ägnar du undervisningen i ditt ämne åt…
I mycket stor
utsträckning

I ganska
stor
utsträckning

I ganska
I mycket
liten
liten
utsträckning utsträckning/
inte alls

a.

…att utveckla elevernas kunskaper om
företagandets villkor?

b.

…att utveckla elevernas kreativitet,
initiativ- och problemlösningsförmåga?

24.

Om du jämför den nya ämnesplanen med den tidigare kursplanen, vad har reformen inneburit
för ditt ämne i följande avseenden?
Ökat
mycket

Ökat
något

Oförändrat/
reformen
har inte
påverkat

Minskat
något

Minskat
mycket

a.

Omfånget av ditt ämnes
innehåll

b.

Innehållets relevans för
ämnet

c.

Frihet att bestämma innehåll
i ämnet

d.

Frihet att välja
undervisningsmetoder

25.

Hur har reformen påverkat formerna för din undervisning i följande avseenden?
Ökat
mycket

a.

Jag undervisar hela klassen samtidigt

b.

Mina elever arbetar tillsammans i små
grupper

c.

Jag arbetar med enskilda elever

d.

Mina elever arbetar ämnesövergripande

e.

För bedömning av elevers kunskaper
använder jag skriftliga prov

f.

För bedömning av elevers kunskaper
använder jag självständiga arbeten

g.

För bedömning av elevers kunskaper
använder jag muntliga framställningar

h.

Eleverna arbetar självständigt med
uppgifter under min handledning

7
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Ökat
något

Oförändrat/
reformen
har inte
påverkat

Minskat
något

Kan inte
bedöma/
har inte
undervisat i
ämnet
tidigare

Minskat
mycket

26.

Hur har reformen påverkat i vilken utsträckning du planerar undervisningen i ditt ämne…
Mycket mer

Något mer

Oförändrat/
reformen
har inte
påverkat

Något
mindre

Mycket
mindre

a.

…på egen hand?

b.

…tillsammans med lärare i samma
ämne?

c.

…tillsammans med lärare i andra
ämnen?

d.

…tillsammans med andra skolors lärare?

e.

…tillsammans med dina elever?

f.

…tillsammans med representanter för
arbetsliv?

g.

…tillsammans med representanter för
högskola/universitet?

27.

Om du jämför den nya ämnesplanen med tidigare kursplan, hur har följande aspekter
förändrats?
Förändrats till
det bättre

a.

Planering av undervisningen när mål och
centralt innehåll är separerade

b.

Kopplingen till läroplanen

c.

Ämnesplanen/kursplanen som verktyg för
planeringen av undervisning i mitt ämne

d.

Tydligheten i ämnesinnehållet

Har inte
förändrats

Förändrats till
det sämre

Kan inte
bedöma/har
inte undervisat
i ämnet
tidigare

8
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28.

I arbetet med planering och undervisning i ditt ämne, i vilken utsträckning upplever du att…
I mycket stor
utsträckning

a.

…den nya ämnesplanen har gjort att
du lagt till nya innehållsområden till
din undervisning?

b.

…den nya ämnesplanen har gjort att
du uteslutit vissa innehållsområden
från din undervisning?

c.

…den nya ämnesplanen håller för
hög nivå i förhållande till elevernas
förkunskaper vid gymnasiestart?

d.

…den nya ämnesplanen styr din
undervisning mer än tidigare
kursplan?

e.

…läromedlen är anpassade till de
nya ämnesplanerna?

f.

…examensmålens betoning på
entreprenörskap är svårt att föra in i
din undervisning?

g.

…du har ändrat dina
undervisningsmetoder?

h.

…du saknar utbildning för nya
områden i det centrala innehållet?

I ganska
stor
utsträckning

I ganska
I mycket
Kan inte
liten
liten
bedöma/har
utsträckning utsträckning/
inte
inte alls
undervisat i
ämnet
tidigare

Ditt arbete med bedömning/betygssättning
29.

I vilken grad är du insatt i…
I mycket hög
grad

a.

…den nya betygsskalan?

b.

…de nya kunskapskraven i ditt ämne?

9
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I ganska hög
grad

I ganska låg
grad

I mycket låg
grad

30.

Hur har reformen påverkat arbetet med bedömning/betygssättning i ditt ämne i följande
avseenden?
Ökat
mycket

Ökat
något

Oförändrat/
reformen
har inte
påverkat

Minskat
något

Minskat
mycket

Kan inte
bedöma/
har inte
undervisat
i ämnet
tidigare

a.

Dokumentation av elevers
prestationer

b.

Antal bedömningstillfällen

c.

Behovet av resultat på
nationella prov som
bedömningsunderlag

d.

Dialog med elever om deras
kunskapsutveckling

e.

Dialog med vårdnadshavare om
elevers kunskapsutveckling

f.

Arbete med betygssättning och
skriftliga omdömen

31.

Har reformen förändrat i vilken utsträckning du arbetar med bedömning/betygssättning i ditt
ämne…
Mycket mer

a.

…på egen hand?

b.

…tillsammans med andra lärare som
undervisar i samma ämne?

c.

…tillsammans med lärare som
undervisar i andra ämnen?

d.

…tillsammans med andra skolors lärare?

e.

…tillsammans med dina egna elever?

Något mer

Oförändrat/
reformen
har inte
påverkat

Något
mindre

Mycket
mindre
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32.

I arbetet med bedömning/betygssättning i ditt ämne, i vilken utsträckning upplever du att…?
I mycket
I ganska
I ganska
I mycket
Kan inte
stor
stor
liten
liten
bedöma/
utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning/
har inte
inte alls
undervisat i
ämnet
tidigare

a.

…det är lättare att sätta betyg med fler
betygssteg?

b.

…fler betygssteg möjliggör en
rättvisare betygssättning?

c.

…fler betygssteg ger ökad tydlighet i
information om elevers kunskaper?

d.

…elever uppfattar betygssättningen
med fler betygssteg som mer rättvis?

e.

…fler betygssteg ökar elevers
motivation?

f.

…betygsstegen är för många?

g.

…fler betygssteg leder till ökat fokus
på detaljkunskaper?

h.

…de nya kunskapskraven är
tydligare?

i.

…det är svårare att sätta betyg med
fler betygssteg?

j.

…de nya kunskapskraven är
otydligare?

k.

…kunskapsprogressionen såsom den
illustreras i kunskapskraven (t.ex. med
benämningar som översiktligt, utförligt
och nyanserat) är en bättre
beskrivning av olika kunskapsnivåer
än tidigare betygskriterier?

l.

…det är svårare nu än tidigare att
återkoppla kunskapsutveckling till
eleverna?

m.

…det i de nya kunskapskraven ställs
högre krav för E än det tidigare
betyget G?

n.

…det i de nya kunskapskraven ställs
högre krav för A än det tidigare
betyget MVG?

33.

Upplever du att det har blivit enklare eller svårare att avgöra vilket betyg en elev ska få med
hjälp av de nya kunskapskraven i ditt ämne?
Enklare
Ingen skillnad
Svårare

11
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34.

I vilken utsträckning upplever du svårigheter med att i ditt ämne tillämpa den nya betygsskalan
med avseende på…
I mycket stor
utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning

I mycket liten
utsträckning/
inte alls

a.

… betygssteg A

b.

… betygssteg B

c.

… betygssteg C

d.

… betygssteg D

e.

… betygssteg E

f.

… betygssteg F

g.

… kunskapsprogressionen såsom den
illustreras i kunskapskraven t.ex. med
benämningar som översiktligt, utförligt
och nyanserat

35.

Vad är din uppfattning om nivån på kunskapskraven i de olika betygsstegen i ditt ämne?
Nivån borde
höjas

a.

Kunskapskraven för betygssteg A

b.

Kunskapskraven för betygssteg B

c.

Kunskapskraven för betygssteg C

d.

Kunskapskraven för betygssteg D

e.

Kunskapskraven för betygssteg E

Nivån är
lagom

Nivån borde
sänkas

Vet ej
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DINA UPPFATTNINGAR OM REFORMENS EFFEKTER
I följande frågor är vi intresserade av vad du tror om reformens effekter, även om gymnasiereformen
är i ett tidigt skede. Följande frågor besvaras av alla, oavsett om du har arbetat inom ramen för
gymnasiereformen 2011 eller inte.
36.

Hur tror du att gymnasiereformen på sikt kommer att påverka elever i följande avseenden?
Kommer att
öka

Kommer att
vara
oförändrat

Kommer att
minska

Vet ej

a.

Elevers kunskaper efter avslutad
gymnasieutbildning

b.

Elevers kreativitet, initiativ- och
problemlösningsförmåga

c.

Elevers möjligheter att påverka innehållet
i undervisningen

d.

Elevers möjligheter att påverka
arbetsmetoderna i undervisningen

e.

Stress hos elever

f.

Byte av gymnasieprogram

g.

Avhopp från gymnasieskolan

h.

Stödinsatser för elever i behov av särskilt
stöd

i.

Rättsäkerhet för elever

j.

Nivågruppering av elever

37.

Hur tror du att gymnasiereformen på sikt kommer att påverka lärare i följande avseenden?
Kommer att
öka

a.

Friutrymme för läraren att forma ämnets
innehåll

b.

Friutrymme för läraren att välja
arbetsmetoder

c.

Administrativt arbete för lärare

d.

Samarbete inom ämnesgränser

e.

Samarbete över ämnesgränser

f.

Stress hos lärare

13
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Kommer att
vara
oförändrat

Kommer att
minska

Vet ej

38.

Hur tror du att gymnasiereformen på sikt kommer att påverka skolan och samhället i följande
avseenden?
Kommer att
öka

Kommer att
vara
oförändrat

Kommer att
minska

Kvaliteten i gymnasieskolan

b.

Nationell likvärdighet i betygssättning

c.

Tydlighet i den kompetens som olika
utbildningar ger

d.

Beredskapen för arbetslivet hos elever
från yrkesförberedande program

e.

Beredskapen för vidare studier hos
elever från högskoleförberedande
program

39.

Synpunkter på gymnasiereformen eller enkäten kan gärna lämnas här:

SCB-Tryck, Örebro 2012.10

MILJÖMÄRKT Trycksak 341590

a.

Vet ej

Tack för att du svarade på enkäten!
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Bilaga 2. Intervjuguide
1. Föreställningar om Gy11

Vad tycker ni är det som är de stora förändringarna?
Vad har påverkat den här skolan mest?
Hur har ni gjort för att möta förändringen?
2. Vad får förändringarna för konsekvenser?

Öppen fråga.
3. Några specifika frågor

Hur väl känner ni till varför man har genomfört den här reformen?
Vad som var syftet?
Har uppdelningen mellan högskoleförberedande och yrkesprogram fått några
konsekvenser? I så fall, vilka?
Vad tycker ni om den uppdelningen?
Har reformen påverkat organisationen på skolan, ex om man har lagt till eller
tagit bort program? Varför?
Eleverna ska enligt gy11 bli väl förberedda för arbete eller vidare studier efter
gymnasiet. Tycker ni att detta är en stor skillnad mot förr?
Gör ni på annat sätt nu? Hur möter ni detta?
Samverkan mellan skola och arbetsliv ska stärkas.
Har ni jobbat med detta på något sätt? Hur? Eller varför inte?
Har reformen inneburit högre krav i gymnasieskolan?
På vilket sätt? Vad tycker ni om det?
Har det särskilda stödet påverkats i och med reformen?
Hur i så fall? Kan ni ge alla elever som behöver det, särskilt stöd?
Har ni förändrat er undervisning på grund av reformen?
På vilket sätt?
Nationella proven? Hur påverkar de? Undervisning och bedömning?
På vilka sätt håller ni er uppdaterade på skollagen?
Hur använder ni läroplanen i er undervisning?
4. Förutsättningar för implementering

Tycker ni att den nya reformen är förankrad här på skolan?
Hur gick det till? Har ni fått förutsättningar att sätta er in i det nya?
På vilket sätt?
Mer konkret, hur har ni fått ta del av reformens olika delar?
Har ni haft tid avsatt för diskussioner och reflektioner tillsammans?
Hur tycker ni att dessa tillfällen i så fall har varit? Berätta.
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Har ni en samsyn – en gemensam plattform?
Eller finns det olika sätt att se på reformen här på skolan?
Har ni haft gemensam fortbildning? På vilket sätt? I omgångar?
Vilken tid har ni använt, arbetstid eller fritid?
Är skolledning och rektor drivande i och intresserade av implementeringen
av reformen? På vilket sätt?
Är det särskilt vissa delar som ni har haft möjlighet att skaffa kunskap om?
Varför just dessa delar?
Har det då handlat om övergripande förändringar, i era ämnen eller i vad?
Vad upplever ni att ni saknar fortbildning och kunskap i?
5. Förväntningar och utmaningar

Vilka förhoppningar upplever ni med reformen av gymnasieskolan?
Vilka utmaningar står skolan inför?
Hur tror ni att den nya reformen påverkar eleverna i det stora hela?
På sikt?
Blir eleverna mer rustade för framtiden?
Är det något ni särskilt tänker på?
Hur tycker ni att reformen påverkar lärarna?
Vad är det som påverkar? Hur?
Vilka förhoppningar upplever ni med reformen av gymnasieskolan?
Vilka utmaningar står skolan för?
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I denna rapport undersöks hur gymnasielärarna uppfattade
2011 års gymnasiereform ett år efter införandet. Rapporten utgör
en baslinje i Skolverkets systematiska långsiktiga uppföljningsverksamhet. Den utgör också ett underlag för att precisera och
utveckla frågor i kommande undersökningar. Därtill utgör studien
ett viktigt internt underlag för myndighetens stöd till skolor och
huvudmän.
Med gymnasielärarnas röster tillför Skolverket ytterligare ett
viktigt perspektiv till uppföljningen av den nya gymnasieskolan.
Vi gör detta med utgångspunkt i att lärarnas uppfattning är en
central och viktig länk i genomförandet.

