
Lingua: Regeringen har beslutat om en stadie-
indelad timplan för grundskolan från hösten 
2018. Samtidigt återinförs också begreppen låg-, 
mellan- och högstadiet i skollagen. Roger, du är 
en av dem som arbetar med detta på Skolverket. 
Vad innebär förändringarna?
Roger: Ja, det har beslutats om en stadieindelad 
timplan i grundskolan. Regeringen har också 
gett Skolverket i uppdrag att ta fram förslag 
till stadieindelade timplaner för specialskolan, 
same skolan och grundsärskolan. De förslagen 
ska redovisas till regeringen den 1 april 2018 
och regeringen planerar att de här timplanerna 
ska börja gälla samtidigt som för grundskolan.

Lingua: Vad betyder det att timplanerna stadie-
indelas?
Roger: Som det är nu, så fi nns det en pott timmar 
för varje ämne som skolorna själva fördelar 
över läsåren. Stadieindelningen innebär att varje 
ämne får ett minsta garanterat antal timmar per 
ämne och stadium. Skolorna får sedan fördela 
timmarna mellan läsåren under ett stadium, men 
inte fl ytta timmar från till exempel mellanstadiet 
till högstadiet. 

Lingua: Varför gör man det här?
Roger: Det här gör man för att det ska bli mer 
lika mellan olika skolor hur många timmar elev-
erna får i olika ämnen under de olika stadierna, 

vilket underlättar till exempel när eleverna byter 
skola.

Lingua: Blir det också förändringar när det 
gäller moderna språk?
Roger: Ja, alla skolor kommer att behöva erbjuda 
moderna språk inom ramen för språkval  senast i 
årskurs 6. De fl esta elever läser ju  franska, tyska 
eller  spanska som modernt språk, men många 
börjar  nu inte med det förrän i  årskurs 7. Från höst-
terminen nästa läsår ska språkval fi nnas senast  
i årskurs 6 och så ska eleverna också få betyg 
i moderna  språk i årskurs 6. Det får de inte nu. 
Det här gäller alla de obligatoriska skolformerna, 
förutom grundsärskolan där eleverna inte läser 
moderna språk.

Lingua: Vilka språk kan eleverna välja?
Roger: Samma som nu. Den regleringen 
 förändras inte. Det nya är att skolorna måste 
anordna undervisning inom ramen för språkval 
senast från årskurs 6. Det lägsta antalet timmar 
för språkval i mellanstadiet blir 48 timmar. 

Lingua: Hur ska lärarna sätta betyg? Det fi nns 
ju inga kunskapskrav för årskurs 6?
Roger: Skolverket har fått i uppdrag att ta fram 
kunskapskrav för årskurs 6 både inom ramen 
för språkvalet och inom ramen för elevens val. 
 Kunskapskraven kommer att fi nnas när höst-
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terminen 2018 börjar. Skolverket ska också ta 
fram förslag på centralt innehåll för årskurs 4-6 
i moderna språk och teckenspråk för hörande 
inom ramen för språkval. De här förslagen 
 redovisas till regeringen den 1 april 2018 och 
sedan ska regeringen fatta beslut.

Lingua: Vad innebär här ”Teckenspråk för 
hörande”? 
Roger: Det innebär att detta ämne också kan 
erbjudas  inom ramen för språkvalet eller elevens 
val. Kursplanen och kunskapskraven i det ämnet 
är utformade på samma sätt som för moderna 
språk. 

Lingua: Blir det inte ont om tid för förberedelse 
med tanke på att lärarna ju ska börja använda 
både kursplanen och kunskapskraven redan från 
hösten? 
Roger: Jo, det stämmer. Men det kommer inte 
att vara några stora förändringar i hur centralt  
innehåll  ser ut. Det som blir nytt är att det 
centrala  innehållet är specifi cerat för årskurs 
4 – 6, men för årskurs 7 – 9 är innehållet i 
princip  oförändrat.  Förslaget för årskurs 4 – 6 
är utarbetat  i samarbete med lärare och elever, 
representanter från universitet och språklärar-
föreningar. Tanken är att det centrala innehållet  
ska spegla den undervisning som redan bedrivs  
i årskurs 6. Kunskapskraven kommer att ha 

samma  form och terminologi som de som fi nns 
nu, men de kommer förstås att beskriva en 
 betydligt lägre färdighetsnivå.

Lingua: När får skolorna tillgång till de nya 
kursplanerna?

Roger: Förslagen lämnas till regeringen den 1 
april och besluten kommer därefter. Det är nog 
klokt att skolorna bokar in tid för språklärarna i 
början på höstterminen för att läsa in sig på och 
diskutera det nya. All tillgänglig information  om 
de stadieindelade timplanerna läggs ut på Skol-
verkets webbplats www.skolverket.se/stadiein-
delade.

Lingua: Tack, Roger! Då är det alltså på Skol-
verkets webbplats aktuell information fi nns att 
tillgå.

   Lingua 1 2018 9

 
ROGER PERSSON är un-
dervisningsråd på Skolverket 
och ansvarar för kursplaner 
i moderna språk på För- och 
grundskoleenheten. Han 
har tidigare arbetat med nationella prov 
i engelska och provmaterial i moderna 
språk samt inom Skolverkets uppdrag 
om samverkan för bästa skola. Roger är 
ämneslärare i engelska och franska.

Lärarlyftet 
H Ö STEN 2018

Engelska för lärare, åk 4-6, 30 hp. (1-30) 
Kursen vänder sig till lärare som har en behörighetsgivande 
lärarexamen med inriktning mot åk 4-6 eller åk 7-9 och 
undervisar i engelska i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig. 

Spanska för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45) 
Kursen vänder sig till lärare som har en behörighetsgivande 
lärarexamen och undervisar i spanska i åk 7-9 utan att vara 
ämnesbehörig.

Fortbildningsavdelningen
för skolans internationalisering Information och anmälan www.fba.uu.se
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