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Sammanfattning 

Syftet med den här studien har varit att granska hur lärare använder den nya 

läroplanen Lgr11 då de planerat undervisningen. Jag har även tagit del av hur 

lärare arbetade då Lpo94:s läroplan var gällande för att därefter undersöka om 

lärare använder läroplanen i samma grad då som nu. Med utgångspunkt i 

intervjuer, textanalyser av Lpo94 och Lgr11 samt utifrån annan litteratur och 

forskning, så har en mindre kartläggning blivit möjlig. Metoden har varit 

kvalitativ genom att lågstandardiserade intervjufrågor använts. Det övergripande 

perspektivet är didaktiskt då undersökningen syftat till att undersöka lärares 

användning av läroplan och faktorer som påverkat dem vid lektionsplaneringarna. 

Studien har behandlat allmändidaktiska förutsättningar, vad som påverkat de 

intervjuade lärarnas val i planering av undervisning samt vilka skillnader som 

lärarna beskrivit att övergången från Lpo94 till Lgr11 medfört. En del av de 

resultat som framkommit visar hur lärarna efter införandet av Lgr11 tagit mer tid 

för bearbetning av läroplanen. Tidsaspekten verkar ha varit en central faktor för 

att en fördjupad insikt hos lärarna har kunnat inträffa. I jämförelse med Lpo94 har 

lärarna vidare uppfattat Lgr11 som mer konkret och strukturerad. 

Sökord 

Didaktik, kursplan, läroplanen, undervisningsplanering, ämnesdidaktik.  
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Inledning  

Hur lärare påverkas av och vad som styr dem då de planerar undervisningen för 

ett läsår eller enstaka lektioner är något som fångat min uppmärksamhet. Den nya 

läroplanen som kom 2011 var den femte av sitt slag sedan införandet på 60-talet ( 

Englund m.fl. 2010). Sedan dess har man både tillfört och tagit bort direktiv och 

riktlinjer. I övergången från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklasser och fritidshem(Lpo94) till Läroplan för grundskolan, 

förskoleklasser och fritidshem (Lgr11) blev det ett tillförande av direktiv. Frågan 

som då uppstår är hur lärare upplever denna förändring. Upplevs den nya 

läroplanens som mer strukturerad och konkret eller är den mer tolkningsbar än 

Lpo94? 

Intresset för hur läroplaner används idag inom undervisningen väcktes efter att ha 

läst en rapport om Matematikutbildningens mål och undervisningens 

ändamålsenlighet av Bergqvist m.fl. (2009) . Den behandlade hur lärarna arbetade 

för att eleverna skulle uppnå ett antal utvalda huvudmål som står i Lpo94. I 

rapporten kom det fram att flertalet av lärarna inte upplevde att de var tillräckligt 

insatta i läroplanen för att kunna utgå från den, då de planerade vilka aktiviteter 

som undervisningen skulle innehålla. Bergqvist m.fl. menar att otillräcklig tid för 

bearbetning och vägledning genom styrdokumentens är en orsak till lärares 

bristande användning av läroplan. Vissa av lärarna utgick hellre från läroböcker 

som skolan använde samt de nationella proven då de planerade vad som skulle tas 

upp och arbetas med på lektionerna(2009:50). Jag har själv märkt då jag haft VFU 

och ska planera lektioner att man gärna tar hjälp av läroböcker. Skolverket har en 

monografiserie om Elevgrupperingar - en kunskapsöversikt med fokus på 

matematikundervisning (Wallby m.fl. 2001) där det bland annat diskuteras vilka 

faktorer som påverkar hur läraren organiserar undervisningen.  

Hans Dahlgren skriver i sin bok ”Mål och medel – undervisa i grundskolan enligt 

Lpo94” vad han tror är orsaken till varför man gick från ”läroplan för 

grundskolan” (Lgr80) till Lpo94. Detta kommer jag bland annat gå in på då jag 

skriver om läroplanens historia i Litteraturgenomgången. Något jag ville ta reda 

på är huruvida den nya kursplan fått mer utrymme i lärarnas planering eller om de 

lägger upp sin undervisning på samma sätt som tidigare, då Lpo94 var 



  

 

2 

 

gällande. Finns det någon skillnad i hur lärare arbetar i nuläget? Varför uppstod 

behovet av en ny läroplan? Vad är orsaken till att Lgr11 blev till? Enligt rapporten 

(Bergqvist m.fl. 2009) verkar lärarnas bristande förståelse av Lpo94 innehåll samt 

hur direktiven ska tolkas och användas till planering av undervisningen, vara en 

orsak till Lgr11:s tillkomst.  

Syftet  

Syftet är att undersöka hur ett antal lärare beskriver sitt sätt att förhålla sig till 

läroplanen Lgr11 då de organiserar och planerar undervisningen. Jag vill ta reda 

på om det finns skillnader eller likheter med hur lärare arbetade då Lpo94 gällde 

och nu med den nya läroplan Lgr11.  

Forskningsfrågor 

1) Vilka faktorer påverkar huvudsakligen lärarnas val av arbetsmetoder inom 

de ämnen som de behandlar i grundskolan?   

2) Hur beskriver lärarna sina arbetsmetoder under den tidigare Lpo94 i 

relation till hur de arbetar med Lgr11 idag? 

I anslutning till forskningsfrågorna och syfte, kommer en textanalys genomföras. 

Jag hoppas att med denna studie väcka intresset för läroplanens roll i skolan.  
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Litteraturgenomgång 

Läroplaner – textanalytiska nedslag 

Läroplansformer och direktiv som vi har att arbeta efter, har genom historien 

förändrats. Sveriges utbildningsform har växt fram genom kyrkans kunskaper 

samt behovet av ämbetsmän till kyrka och stat. År 1572 kom den första formen av 

regelverk som innehöll framförallt kyrkoordningen men även en del om 

skolordningen. Därefter har nya skolformer utvecklats. Det var först på 60-talet 

som ordet läroplan kom som benämning på styrdokumenten. Skolans uppgift gick 

från att återskapa det förflutna till att fokusera framåt samt att utbilda folket till 

demokratiska medborgare (Englund m.fl. 2012).  

 

Innan Lpo94 användes Läroplan för grundskolan (Lgr80). Många av de direktiv 

som Lgr80 hade upplevdes på många håll besvärande pga. de detaljerade reglerna 

för arbetsformerna. I och med kommunalisering 1991 avskaffades de flesta 

reglerna för hur man skulle lägga upp arbetsformen i skolan. År 1994 kom en ny 

läroplan som var betydligt tunnare version, med mål och ett antal anvisningar för 

hur man skulle organisera undervisningen. Att Lpo94 blev tunnare än Lgr80 

berodde bland annat på att den nya läroplanen innehöll mindre teoretiska 

antaganden än den som kom på 80-talet.  Nu var den mer öppen och mindre 

detaljerad, vilket gav kommunen och de enskilda skolorna utrymme för att själva 

organisera undervisningen fritt för att nå målen (Dahlgren, 1999).  

 

År 2011 kom ännu en läroplan, Lgr11, den femte i ordningen efter införandet 

1962. Denna nya läroplan var till skillnad från Lpo94, som var mer tolkningsbar, 

mer lik Lgr80. Englund menar att Lpo94 varit för otydlig och att formuleringen 

varit för tolkningsbar och av det uppstod behovet till att utforma en mer 

strukturerad och tydlig kursplan (Englund m.fl. 2012:11).  Englund m.fl. beskriver 

att man nu har gått över till ett mera resultatstyrt system (2012). Kunskapskraven i 

Lgr11 talar om vad eleverna bör ha uppnått då de går ut grundskolan medan 

Lpo94 mer lyfter fram att skolan ska påverka och sträva efter att eleverna ska 

utveckla sin förmåga.  
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I Lgr11 kan man läsa mer om att det är skolan som ska erbjuda eleverna något, 

medan Lpo94 är mer riktad mot vad läraren ska sträva efter. Innan Lpo94 kommer 

in på de mål som ska uppnås i grundskolan, skriver de, vad ”skolan skall sträva 

efter att varje elev” ska utveckla t.ex. nyfikenhet, lust att lära, utveckla språket. 

Här kan man åter igen se skillnaden i Lpo94:s kursplan, som talar mer om att 

utveckla och känna till medan Lgr11 tar upp vad eleven ska kunna då denne går ut 

grundskolan, och att vi nu kommit in på ett mera resultatstyrt system (Englund 

m.fl. 2012:10ff).  Kunskapen kommer mer i fokus i Lgr11:s kursplan och att man 

ska utvecklas stegvis ”för vidare studier”. Wallby m.fl. skriver om detta att det 

även fanns då Lgr80 var gällande, att inte starta med ett nytt moment förrän 

eleverna lärt sig föregående steg (2001). Detta att vilja arbeta mer strukturerat 

med inlärningen kan ha och göra med att Lgr11:s kunskapskrav säger att eleverna 

ska kunna något då de går ut grundskolan, den trycker på ordet bör kunna vilket 

kan ha en effekt för många lärare att bli mer detaljerade och noggranna så att 

eleverna inte missar något som kan medföra att de inte klarar att uppnå målen.  

 

Då Lpo94 utformades hade man gått från ett mer jämlikhetsorienterat centralism 

samhället (1980-tal) till att utmanas av decentraliseringssträvanden där en ny 

uttolkning av begrepp som likvärdighet introduceras. Dessa strävanden var 

kopplade till valfrihet och föräldrarnas rätt att få vara mer delaktig i beslut inom 

utbildningen. Nu har läroplanen blivit mer låst med tydligare återvändsgränder, 

där staten är en central länk i styrningen (Englund m.fl. 2012:21f).  

 

Då man studerar Lpo94, om vad eleverna skall uppnå i grundskolan kan den 

upplevas ”fattigare” om man jämför med Lgr11, som innehåller mer anvisningar 

inom alla ämnen.  Om man tar ämnet svenska som exempel så står det i Lpo94:s 

”Mål att uppnå i grundskolan” att: 

Skolan ansvarar för varje elev efter genomgående grundskola 

Behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka 

idéer och tankar i tal och skrift (Lpo94).  

 

Om man sedan ser till Lgr11:s anvisningar om vad eleven ska ha uppnått efter att 

ha avklarat grundskolan (åk 6) kan man se en mer detaljerad och konkret 

instruktion om vad eleven ska ha uppnått:  
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Kunskapskraven för betyg E i slutet av årskurs 6 Citat: 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar 

med flytgenom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt. 

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters 

innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till 

sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan 

eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss 

del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk 

samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. 

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i 

huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna 

använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och 

språkriktighet med viss säkerhet. De berättande texter eleven skriver 

innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Eleven kan 

söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av 

källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. 

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar 

och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att 

kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i 

huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters 

budskap. Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och 

utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i 

huvudsak fungerande sätt. 

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra 

egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Dessutom kan 

eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i 

huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning 

till syfte och mottagare. Eleven kan ge exempel på nationella 

minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom 

svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och 

skillnader mellan svenskan och närliggande språk (Lgr11: 228). 

 

Här beskrivs vad eleven ska kunna för att uppnå kunskapskraven för betyg E, dvs. 

den lägsta nivån att klara i åk6. Anvisningarna skiljer sig då kunskapskraven i den 

nya läroplanen lyfter fram mer i detalj vad eleverna ska lära sig inom respektive 

ämne. Men om detta har någon betydelse i hur mycket läraren använder 

läroplanen är svårt att veta då jag inte funnit någon större studie som utförts inom 

detta område.  

 

Om man tar svenska som exempel, kan jag se skillnad i hur kursplanen är 

utformad i Lpo94 gentemot Lgr11. Om man studerar Lgr11 i övergripande drag, 

kan man finna en mer uppdelad struktur i upplägget, med centralt innehåll för åk 

1-3, 4-6 samt kunskapskraven för åk 1-3 och 4-6 och betygskriterierna A-F för åk 
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4-6. Englund m.fl. tar upp och menar att det i nuläget är mer styrt från statens sida 

och av det har Lgr11 med dess kunskapskrav omformulerat. Kursplanen ger mer 

förklaring vad man ska gå igenom inom respektive ämnen och vad eleverna ska 

ha uppnått då de avslutar grundskolan åk 6 (2012). Då jag jämför Lgr11:s 

”Kunskapskrav för” åk 6 med Lpo94:s ”Mål som eleverna skall ha uppnått då 

skolgången avslutats” finns det skillnader i hur mycket de ska kunna. Lgr11:s 

kursplan innehåller mer krav och beskrivande kriterier i vad och hur mycket 

eleverna ska kunna inom olika områden i svenskan, medan Lpo94 innehåller 

mindre riktlinjer och som Dahlgren uttrycker det att Lpo94 var en mer ”bantad 

version” än Lgr80:s läroplan (1999).  

  

Hur mycket påverkas lärare av den nya läroplanen? Är målen i Lgr11:s kursplan 

mer tydligt formulerade i jämförelse med Lpo94:as anvisningar? I rapporten 

Matematikutbildningens mål och undervisningens ändamålsenlighet ligger fokus 

på undervisning i matematik där man inriktar granskningen på undervisningens 

innehåll och ändamålsenlighet, bl.a. med avseende på planering, genomförande 

och läromedel (Bergqvist m.fl. 2009). Bergqvist m.fl. har avsett att ta reda på hur 

undervisningen byggts upp för att ge eleverna möjligheterna att utvecklas till att 

uppnå målen som står i Lpo94. Denna studie har skolinspektionen fått i uppdrag 

av regeringen, att genomföra tematiska kvalitetsgranskningar av skolväsendet, 

samt av förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen. I studien användes en 

teoretisk modell (Gregoires kognitiva-affektiva modell) som visar faktorer som 

kan påverka förändring, i detta fall hos läraren (Bergqvist m.fl. 2009:13). 

 

När jag studerar texterna i Lpo94:s läroplan och Lgr11 kan jag se flera likheter i 

texternas övergripande uppbyggnad och struktur. Det är inte mycket som har 

förändrats i vad som tas upp i ”mål och riktlinjer” förutom några enstaka tillägg 

av begrepp och budskapens framtoning. I den nya kursplan har man bytt ut 

begrepp som vad eleverna bör kunna då de lämnar grundskolan medan Lpo94 

använder sig av orden, sträva mot. Här kan man uppfatta en skillnad i budskapet 

av begreppen, d.v.s. att kunskapskraven i Lpo94 fokuserar på processen till något, 

medan Lgr11: kursplan fokuserar på resultatet.  
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Elevgrupperingen - en kunskapsöversikt med fokus på matematikundervisning är 

en monografiserie som Skolverket sammanställt där olika författare bidragit med 

material som kan vara till nytta för lärandet (Wallby, Carlsson, Nyström, 2001). 

Det är en sammanfattning av forskningsbaserade utvecklingsstudier där man vill 

bidra till en ökad kunskapsutveckling för hur förskoleverksamheten och 

undervisningen kan hjälpa eleverna att klara målen. Författaren Hans Dahlgren 

har gjort en sammanslagning av sina två tidigare böcker ”Lärare i grundskolan” 

och ”Undervisa i grundskolan” (1999) samt använt de erfarenheter han fått som 

fortbildare, och utformat boken Mål och medel – undervisa i grundskolan enligt 

Lpo94. I den tar författaren upp om bland annat Lpo94:s historia och beskriver 

några orsaker till varför den kom till. Dahlgren har även med denna bok som mål 

att hjälpa lärares utveckling av målmedvetenhet och ett utvecklat professionellt 

språk då de tar del av bokens innehåll.  

Ett didaktiskt perspektiv 

Författarna Gerd B Arfwedson och Gerhard Arfwedson skriver i sin bok Didaktik 

för lärare – en bok om lärares yrke i teori och praktik om den komplexa helhet 

och breda didaktiska problematik som finns i skolan och påverkar läraren i sitt 

arbete (2002). Med didaktiskt perspektiv lyfts frågor om skolans innehåll och 

undervisning, förhållanden som påverkar och formar, faktorer som påverkar 

förutsättningarna för lärare och elever. 

Gunnar Lindström och Lars-Åke Pennlert skriver i boken Undervisning i teori och 

praktik – en introduktion i didaktik om spänningen mellan syftet och 

genomförande (2009). De tar bland annat upp om utmaningen mellan det 

planerade och det improviserande som görs i undervisningen. Författarna ger en 

översiktligt och koncentrerad beskrivning om mötet mellan lärare, elev och ett 

ämne som de menar bör planeras. I boken finns hjälpmedel som författarna menar 

kan vara som stöd vid förberedelse, genomförande och analys av den egna 

undervisningen. Lindström och Pennlert lyfter upp frågor som Hur ska metoden 

genomföras, vad ämnet ska innehålla och varför ska man uppnå målet.  

Agneta Bronäs och Niclas Runebou har skrivit Ämnesdidaktik en 

undervisningskonst för att hjälpa lärare, lärarstudenter och forskare inom 

ämnesdidaktik (2010). De har utformat en modell som kan användas vid analys 
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mellan det konkreta och abstrakta lärandet. Tomas Englund, Eva Forsberg och 

Daniel Sundberg skriver i sin bok, om läroplansteori och didaktik i Norden och 

ser över var den står i nuläget (2012, Vad räknas som kunskap: 

Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skolan). De visar 

på vilka kunskaper som den nya generationen behöver och hur den kan 

organiseras och läras ut. De lyfter fram skolans uppdrag genom att göra historiska 

och samtida analyser.  

Ann-Sofi Wedin har i sin bok Lärares arbete och kunskap – relationer, 

undervisning och betyg skrivit om lärararbetet och beskriver lärares arbete i 

vardagen (2010). Författaren menar att allt för många personer i bestämmande 

position inte har kunskapen om lärarens verklighet utan tror sig veta vad som är 

bäst för skolan utan att vara tillräckigt insatt. Hon vill förmedla en känsla av hur 

arbetet ter sig och lärares outtröttliga engagemang i relationsarbetet till eleverna. 

Michael Uljens skriver i sin bok Didaktik – teori, reflektion och praktik om 

betydelsen av didaktiska teorier för lärares arbete. Han tar upp frågor som: Vad är 

didaktisk teori? Hur kan didaktiska teorier hjälpa läraren i dess handlanden och 

didaktiska tänkande? Är det bra eller dåligt med undervisnings rutiner? m.m. 

(1997). Svaren på dessa frågor menar författaren varierar än idag mellan forskare 

och olika traditioner. Uljens ger i denna bok en internationell översikt över de 

modeller och didaktiska teorier som bland annat är rådande idag. 

Redan under 1998 kom tankar om att förändring måste ske i skolvärlden. I boken 

Forskning i skolans vardag lyfter författarna fram elevernas och lärarnas 

erfarenheter (Egerbladh, Thor och Tiller, Tom, 1998). De menar att det är ett 

område som allt för sällan utnyttjas som resurs bland annat i skolans lärande och i 

den pedagogiska forskningen. De funderar på att den framtida skolan kan komma 

behöva göra stora förändringar i sin struktur och processer och om 

”utvecklingsfältet” där de ger exempel på möten mellan forskning och skolan.  

Denna sammantagna bild från litteraturen åskådliggör hur en förändrad syn på vad 

och hur man ska arbeta inom skolan varierat och skiftat genom åren. Ett ändrat 

synsätt om vad som är viktigt i lärandet och elevens utveckling har vuxit fram, 

även tankar om att gamla metoder är brukbara har anträffats. Under 1980-talet 

ville man ge lärarna en större frihet då man trodde att det var svaret till en bättre 
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skola, men om man ser till de nedgångar som skett i lärandet under åren efter 

införandet av Lpo94 finns behovet av en ytterligare förändring menar Egerbladh 

m.fl. (1998). Egerbladh m.fl. och Wedin påvisar att ett bättre samarbete och 

lyhördhet behöver växa fram i större utsträckning mellan forskning, skola och 

personer i bestämmande position(2010).   
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Metod  

Ett didaktiskt perspektiv har använts vid bearbetning av forskningsfrågorna och 

svaren från intervjuerna. Metoden består av en kvalitativintervju med en låg grad 

av standardiserade intervjufrågor till lärare i grundskolan åk 1-6, samt en 

textanalys av Lgr11 och Lpo94 i ämnen till vilka läraren upplever som svåra att 

göra en relevant lektionsplanering (Trost, 2010:39f).  

Vid intervjun användes Jan Trost anvisningar om intervjufrågor från boken 

Kvalitativa intervjuer där han behandlar användandet av en i låg grad 

standardiserade intervjufrågor. Låg grad av standardisering innebär enligt Trost att 

man anpassar formuleringarna efter den intervjuades språkbruk, man tar frågorna i 

den ordning som passar (2010). Därefter ställs följdfrågor beroende på tidigare 

svar.  

 

En komparativ undersökning av Lgr11 och Lpo94 utfördes efter avklarade 

intervjuer. En närläsning genomfördes, där en jämförelse mellan Lpo94 och 

Lgr11:s mål, riktlinjer och kunskaper samt kursplan inom ett utvalt ämne vidtogs. 

När textanalysen av kursplanen gjordes, låg fokus på det ämne som majoriteten av 

de tillfrågade lärarna beskrev som svårast att planera. Vid textanalysen användes 

anvisningarna som Johansson och Svedner ger i sin bok om närläsning vid 

textanalyser (2010:50f). Vidare användes ett utvecklingsperspektiv med hjälp av 

frågorna: Vad förändras och varför? (Johansson och Svedner, 2010). Som 

hjälpmedel användes Bergqvist m.fl. förenklade version av Gregoires kognitiva-

affektiva modell som hjälp vid analysen av läroplanerna Lpo94 och Lgr11 

(Bergqvist m.fl. 2009:13).   

Urval 

I studien intervjuades 4 lärare (individuellt) från två skolor i samma kommun. De 

tillfrågade pedagogerna var kända sen tidigare, då jag har arbetat med dem. 

Orsaken till att inte en vidare undersökning gjordes där lärare från fyra olika 

skolor tillfrågades berodde på tidsbristen som var under arbetet samt att jag då 

inte hade haft någon relation till de medverkande. Johansson och Svedner tar upp 

en fördel som kan hjälpa i intervjun och det är i fall förtroendet mellan den som 

intervjuar och den intervjuade finns. Eftersom vid en kvalitativ intervju innebär, 
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enligt Johansson och Svedner, att den tillfrågade skall lämna ut sina personliga 

ställningstaganden och av det valdes pedagoger som var mig bekanta (2010:35ff). 

Lärarnas utbildning och arbete. 

Pedagog 1: Utbildad som mellanstadielärare och undervisar nu i alla ämnen 

förutom idrott, har en åk 3-4 samt undervisar svenska med 5-6:an och har arbetat 

sedan 1985 (25-11-2013).  

Pedagog 2: Utbildad för de lägre åldrarna, miniettan till trean och undervisar i 

svenska, matematik, so/no för åk 1-2 och engelska i åk 3-4, har arbetat sedan 

2001” (25-11-2013). 

Pedagog 3: Utbildning för grundskolan åk 1-7, undervisar nu i svenska, idrott och 

so och är i åk 2, har arbetat sedan 2002 (26-11-2013). 

Pedagog 4: Utbildning för grundskolan åk 1-7, undervisar i matematik, svenska, 

engelska och no och är i en åk 2, har arbetat sedan 2002 (26-11-2013). 

 

Varje lärare blev tillfrågad om hur de såg på den nya läroplanen och om de 

använde den inför det nya läsåret då de gjorde en årsplanering. Därefter fick 

lärarna beskriva hur och om de utgick från Lgr11 då de skulle göra en mer 

detaljerad lektionsplanering av den grovplanerade årsmodellen. Med 

tilläggsfrågor fick de möjlighet att förtydliga och förklara sitt val av 

arbetsmetod/modell då de planerade sin undervisning.  

 Etik  

Innan varje intervju informerades de tillfrågade om de forskningsetiska principer 

som finns inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa krav är 

indelad i fyra allmänna huvudkrav informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet. 

  

Intervjuerna skedde muntligt på lärarens arbetsplats i en avskild miljö som valdes 

av den tillfrågade pedagogen.  Innan frågorna ställdes fick läraren kort 

information om undersökningens syfte och frågeställningar för att på så vis förstå 

syftet av intervjufrågorna och vad de skulle användas till. En av 

informationskravets regler tar upp om detta:  



  

 

12 

 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. 

De skall då upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att 

avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den 

aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att 

delta (Vetenskapsrådet, 2002:7). 

 

Den medverkande fick även veta att inga namn eller kön skulle komma att pekas 

ut i rapporten, utan de skulle bli benämnda som pedagog 1, pedagog 2 osv. 

Orsaken till mitt val att inte sätta ut kön bygger på att jag ansåg det som icke 

relevant för studien. 

 

Under intervjun gjordes anteckningar av lärarnas svar, samt att samtalen spelades 

in. Detta är något som Johansson och Sveder menar är bra för att kunna gå tillbaka 

och lyssna i efterhand, eftersom det är svårt att ta in allt under själva 

intervjutillfället. Dessa inspelningar kommer att raderas efter avklarad studie så 

att den information som de medverkade lämnat inte ska kunna användas till annat 

än i denna uppsats.  De tillfrågade blev även innan träffen informerade om den 

ungefärliga tid som samtalet skulle hållas inom, ca 20-30 minuter (2010:36f).    
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Resultat 

Här har jag bearbetat intervjufrågorna och lyft fram egna sammanfattade delar 

samt några citat från pedagogernas svar som jag finner relevanta för att kunna 

besvara forskningsfrågorna. En jämförelse mellan tidigare forskning och resultat 

som kommit av intervjun har vidtagits.  

Med utgångspunkt ur de första intervjuer frågorna kommer de mest framträdande 

svaren som anknyter till första forskningsfrågan. 

De tillfrågade pedagogerna svarade att de utgick från Lgr11 dock i olika 

utsträckning beroende på ämnen. Men för årsplanering utgick alla från 

kursplanen, men alla hade vissa skillnader i vilka läromedel som de även använde, 

utöver Lgr11.  

Det var endast en av de fyra tillfrågade lärarna som utgick från de nationella 

proven vid lektionsplaneringarna.  

Lgr11 och nationella prov, jag far ju och kikar på dem lite granna. Håll vi 

oss, vad har de tagit upp? Vad är det för svårigheter? Får vi med dem? Även 

om jag arbetar med åk 1 el 2 kikar jag mot 3:ans nationella prov (Pedagog 4, 

2013).  

 

En annan utryckte däremot att: 

Jag styrs inte av de nationella proven, för de vet jag ju inte vad som kom, det 

är bara att inför se till att man har hunnit med så mycket som möjligt 

(Pedagog 1, 2013).  

 

Pedagog 1 använde sig inte av gamla nationella prov vid planering förutom då det 

började närma sig för det i åk 3 el 6, orsaken varför, framkom inte under 

intervjun. Pedagog 2 och 3 nämnde aldrig de nationella proven, antigen pga. att de 

glömde ta upp om dem eller att de inte nyttjade dem som pedagog 4 gjorde. Detta 

skiljer sig från det resultat som Bergqvist m.fl. kom fram till, att då Lpo94 var 

gällande, att 70 % av de tillfrågade lärarna använde gamla nationella prov då de 

planerade undervisningen (2009).  

 

Ingen av dem hade någon speciell mall som Lindström och Pennlert tar upp som 

ett bra hjälpmedel vid planering utifrån Lgr11(4:e uppl. 2009). Pedagog 1 

använde i vissa ämnen läromedel som mall.  
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Men i matte och svenska utgår jag mer från det läromedel jag har/…/ som i 

matte utgår jag från matteboken, för då får jag ju de ämnen som finns där 

(Pedagog 1, 2013).  

 

Pedagog 2 tog hjälp av tidigare planeringar och kollade sedan av i Lgr11 om det 

var något som behövdes läggas till eller tas bort. Pedagogen tog även hjälp av 

läroböcker eftersom de innehöll en bra struktur för vilken ordning man kunde ta 

de olika momenten i ett ämne och då framförallt inom matematik och svenska 

som pedagogen menade berodde på, att man ”vet inte om det är för att man är så 

rädd att man ska missa något” (Pedagog 2, 2013). 

Pedagog 3 använde inom svenska en observations schema som finns i Nya språket 

lyfter (Skolverket, 2011) för att därefter stämma av mot Lgr11:s kursplan så att 

det passar ihop med målen. Tre av pedagogerna menade att i svenska och 

matematik behövdes stöd från läroböckerna, för att därefter stämma av mot 

kunskapskraven att allt kommit med, förutom för pedagog 4 som tagit extra kurser 

inom matematik. Läraren uttryckte att den kunde utforma lektioner utifrån att se i 

Lgr11:s kunskapsplan och inte ta hjälp av läromedel.  

I rapport av Bergqvist m.fl. kom det fram att det var lärare som huvudsakligen 

använde sig av läroböcker för att sedan ”checka av” i läroplanen, vilket stämmer 

om en rätt tolkning gjorts av det de tillfrågande pedagogerna 1, 2 och 3 sagt vid 

intervjun. Dock uttryckte majoriteten att ämnen som So och No gick att planera 

endast utifrån Lgr11. 

/…/är faktiskt så att i så i So och No då utgår jag i princip bara från 

läroplanen och plockar läroböcker, plockar material till det (Pedagog 1, 

2013).  

 

En likhet i hur stor utsträckning de utgår från läroplan menar flera av de 

tillfrågade kan beror på hur trygg de känner sig till ämnet, antigen pga. 

fortbildning inom ämnet eller erfarenheter.  

No har jag ju, går jag en utbildning nu så där är det kursen/…/ hjälper 

mycket, att man får tankar om hur det ska vara/…/ det är väl så min 

utbildning, tycker jag, det jag har lärt mig, i läs och skrivinlärningen så är 

det ju det jag lärde mig på universitetet/…/  som jag tittar på och det jag har 

läst i kurslitteratur påverkar mig mest (Pedagog 2, 2013). 
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I matten /…/då har jag läst så pass mycket, så jag vet, de här pratar om att 

det här är ett bra sätt att jobba och då försöker jag omsätta de och hitta 

uppgifter som passa /…/ men är jag inte bekväm med ämnen så tittar jag i 

läroböcker, vad tar de upp, passar det mot det som står i läroplan, annars 

måste jag söka, det finns ju de nationella centrerna som man kan gå in och 

söka på (Pedagog 4, 2013). 

 

Lärarna hade olika ämnen som de upplevde som svårare kontra lättare att göra 

lektionsplanering i, de ämnen som de hade utbildning inom eller gått extrakurser i 

kände de sig mer säkra inom. Medan ämnen som inte var deras huvudämne 

kändes svårare och av det blev läroböcker ett viktigt hjälpmedel.  

 

Pedagog 1 och 2 ville kunna arbeta mer lärobokslöst. Pedagog 2 hade som 

nyexaminerad lärare en vision att inte använda sig av läroböcker i alla ämnen men 

sa bl.a. så här vid intervjun:  

Men så kommer man tillbaka, vet inte om det är mig det beror på eller om 

skolan är så. Men det är ju läroböcker och matte är det absolut/…/ boken 

som styr. Det tycker jag är jobbigt, eftersom jag ser att det inte funkar för 

eleverna, men jag vet inte, man hamnar i någonting, i samma hjulspår och så 

kör man på, men det var inte det jag ville (Pedagog 2, 2013). 

 

Pedagog 2, 3 och 4 sa att en av orsakerna till varför de helst ville arbeta utan 

läroböcker var pga. att de upplevde att de kom närmare eleverna och deras 

intressen.  

Jag tycker personligen att det är roligare att arbeta så, jag känner mig 

tryggare med att jag får med och gör rätt saker/…/ nackdelen är att det tar 

mycket mer tid, tills man har kommit in i det sätt att jobba. Tidigare har jag 

inte jobba så utan utgått från läroboken, det tar tid att byta fokus/…/men det 

känns enklare på nått vis /…/men det blir ju tyngre när man ska processa 

med sig själv. Är mycket förmågorna i läroplanen som styr/…/ man slipper 

ju det här med att elever, tävla/…/ de blir mer medvetna vad de behöver 

/…/jag upptäcker mer, vad kan de och inte, det ser jag som en fördel/…/vad 

behöver jag nu gör för att, ja men jag ser att de har problem med tallinjen 

/…/ har man en bok som jag haft förut så har man bara försökt att trycka in 

den här tallinjen och så har jag aldrig upptäckt om de förstår, så blir det 

problem, nu har vi börjat lyfta det här tidigare, så när man tar upp det nästa 

gång har man säker fler  som förstår, om man lyfter saker tidigare än vad en 

matte bok, eftersom jag tar alla delar, jag tar tallinjen i ettan och nu när vi 

tog upp den igen/…/ det var svårt, de fatta ingenting, men gör man de flera 

gånger så ramlar det på plats nån gång/…/inte tvinga dem till att förstå, utan 

de ska själva komma på (Pedagog 4, 2013). 

 

Utifrån det Pedagog 4 uttryckte kan man tolka att det är viktigt att se till att 

eleverna fått förståelse för det aktuella ämnet och därmed göra lektioner efter 
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elevers förståelse och följa dem i deras kunskapsutveckling och inte läromedlens 

ordning. Pedagog 1 påpekade nackdelen med att inte använda läroböcker och det 

var att denne kände en oro att missa delar inom ämnet som behövdes tas upp och 

då inom grundämnena matematik och svenska. Pedagog 4 kände inte denna oro 

inom matematik att missa steg, dock hade läraren gått ett flertal utbildningar inom 

matematik och hade därmed ett brett förråd av metoder om hur man kan arbeta 

med matematik.   

Sammanfattningsvis  

Man kan se att flera lärare använde sig av Lgr11 vid planering, och att dess klara 

struktur ansågs vara positivt. Dock inom vissa ämnen behövdes stöd från 

läromedel för att inte missa viktiga moment. Alla lärare hade olika ämnen som de 

såg som lättare kontra svårare att planera med endast läroplanen som stöd. Att gå 

fortbildning inom ett eller flera ämnen, kan enligt vissa av pedagogerna hjälpa en 

att kunna arbeta lärobokslöst.   

Med utgångspunkt från de avslutande intervjufrågorna presenteras här svaren 

från pedagogerna som knyter samman med forskningsfråga 2. 

Pedagog 3 verkar vara en lärare som inte hade haft några större problem med att 

utgå från Lpo94:s kursplan och inte använda läromedel. Pedagogen kunde inte se 

någon större skillnad mellan den och den nuvarande läroplanen.  Dock menar 

läraren att pga. ökade arbetsuppgifter uppstod ett behov av att utgå mer från 

läroböcker. Pedagogen sa: 

/…/men så kom det en period på några år, vi skulle in i olika verksamheter, 

egentligen, kan man ju säga att det var personal brist, då vände det där. Ju 

mer du har styrt på, så att du har lite planeringstid, då blir det vilket 

läromedel har vi.  Sedan när vi tvingades att skriva, el tvingades och 

tvingades, man skulle ha pedagogisk planering, fick man i efterhand 

konstruera och kolla upp vad fick vi med? (Pedagog 3, 2013). 

 

Pedagog 1 och 4 använde däremot mer läroböcker då Lpo94 var gällande,  

Jag använde läroplanen mindre då, man blev mer läroboksstyrd för det finns 

ju mycket mer i Lgr11, den var så mycket flummigare, jag använder läroplan 

mer nu än vad jag gjorde då (Pedagog 1, 2013). 
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Pedagogen upplevde den dåvarande kursplanen som svårare att utgå ifrån vid 

planering av undervisning och behövde ta mer hjälp av läromedel.  

/…/nu jobbar jag mer metodiskt, förut var det mer slumpmässigt. Jag tog 

hjälp av läroböcker. Det är utbildning som har ändrat mitt sätt att jobba. Jag 

har inte varit bekväm förut, jag har inte förstått hur jag ska göra/…/ 

(Pedagog 4, 2013). 

 

Att pedagogen i nuläget kan utgå mer från kursplanen och inte behöver läromedel 

beror på utbildning och bearbetning av den nya läroplanen.   

Pedagog 2 arbetade inom förskolan under denna tid, men: 

Jag är mer säker i vad som står i Lgr11 än vad som stod i Lpo94/.../ den är ju 

mindre flummig, tydligare riktlinjer (Pedagog 2, 2013). 

 

I Bergqvists m.fl. rapport bekräftas bland annat detta som pedagogerna uttrycker 

om Lpo94:s ”flummiga” text (2009). Där kommer det fram i undersökningen att 

lärare hade svårt att tolka Lpo94:s olika delar om vad elever skulle uppnå. Där tog 

författarna upp skäl som kan ligga till grund för att många lärare hade svårt att 

tolka Lpo94 pga. att den var: 

Skriven på ett sätt som är svårt att förstå och att den information som finns 

om de olika delarna inte är tillräcklig för att tydliggöra de olika delarnas 

tänkta användningsområden i den praktiska vardagen (Bergqvist m.fl. 2009). 

 

Man kan läsa att en del av lärarna från rapporten uttryckt att den går att förstå. 

Förståelsen till den dåvarande läroplan kan bero på att de tagit tid till bearbetning, 

något som Bergqvist m.fl. menar behövs för att kunna förstå läroplanen helt 

(2009).  

 

Detta om att få tid till att bearbeta och samtala med kollegor kommer fram i 

rapporten som något lärarna saknade då Lpo94 var gällande (Bergqvist m.fl. 

2009). Många lärare kände sig förut osäkra på hur de skulle tolka kursplanens 

användning, de uttryckte även att de önskat mer handledning till att förstå 

kursplanens olika delar. På skolan där pedagog 1 och 2 arbetade hade rektorn 

skickat några av lärarna på utbildning av den nya läroplanen som kom 2011, för 
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att sedan handleda resterade kollegor, samt att kompletteringsmaterial köptes in. 

Det gavs mycket tid till lärarna för att arbeta och sätta sig in i den nya läroplanen.  

Vi har fått tid/…/ jag har varit på en föreläsning/…/ fick en början där, sedan 

har vi haft studiedagar på det/…/ vi hade under en termin, försökte vi arbeta 

på det, jag tror att vi hade halva studiedagar/…/ bra tid via arbetsgivaren/…/ 

vi har suttit och jobbat ämnesvis och sedan årsvis/…/ ämnesvis har jag suttit 

med högstadielärare för att få en röd tråd genom ämnet och så har vi suttit 

och gjort arbetslagsvis, vi som arbetar med samma årskurser/…/ (Pedagog 1, 

2013).  

 

Jag känner mig mer säker och kunnig i vad som står i Lgr11 än vad som stod 

i Lpo94/…/jag har ju jobbat jätte mycket med Lgr11 /…/ mycket jobb inför 

den här och det kan ju vara därför jag känner mig säkrare på den/…/ 

(Pedagog 2, 2013). 

 

Här kan man tolka utifrån svaren i intervjun att de kände sig mer trygga i 

användningen av den nya kursplanen pga. den tid och hjälp de fick med att 

bearbeta den. Något som även rapporten bekräftar i sitt resultat att de lärare som 

fått tid att bearbeta kursplanen genom att själva läsa och samtala med kollegor 

samt att gå fortbildningar har medfört att de nått en djupare insikt i 

kunskapsplanens mål än andra (Bergqvist m.fl. 2009:49f).  Pedagog 3 och 4 fick 

också tid att bearbeta tillsammans med kollegor, men verkade inte ha fått lika 

mycket tid som pedagog 1 och 2 fick. Pedagog 3 sa att tiden berodde mycket på 

om rektorn prioriterade tid för att sätta sig in i och bearbeta den nya läroplanen.   

 

Sedan tar även Dahlgren (1999) upp om i boken ”Mål och medel” att Lpo94 

genomgick en ordentlig bantning i jämförelse med Lgr80. En av pedagogerna 

lyfte upp att:  

Jag använde nog Lgr80 en hel del och Lpo94 inte så mycket/…/ då var man 

inne i det här vad man gjort i Lgr80 så då fanns det i huvudet/…/så gjorde 

man som man gjort förut och vad som var i läromedlen. Eftersom jag arbetat 

mycket med Lgr80 (Pedagog 1, 2013). 

 

Pedagogen sa även att Lgr11 påminde om Lgr80 i hur den var utformad och 

uppdelad dvs. mer detaljrikt, till skillnad från Lpo94 med sina få mål och ett antal 

anvisningar om hur arbetet ska bedrivas. Orsaken till denna uttunning menar 

Dahlgren kan bero på något så simpelt som att man ville göra texten mer 

kortfattad (1999).   
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Sammanfattningsvis och slutsatser 

Den tidigare läroplanen Lpo94 uttrycktes som svår att förstå och ”flummig” 

medan den nya Lgr11 upplevdes mer konkret och strukturerad, vilket uppfattades 

som något positivt av pedagogerna. Det andra som kom fram var att tiden för 

bearbetning av den nya läroplanen varit en viktig faktor till att en fördjupad insikt 

av läroplanen kunnat äga rum hos lärarna. Något som även Bergqvist m.fl. 

konstaterat som viktigt, att ta tid och bearbeta läroplanen är nästan ett måste för 

att kunna förstå den och använda den som utgångspunkt vid planering.   

Resultatet av studien visar att de medverkande pedagogerna använder läroplanen 

Lgr11 mer idag än tidigare, då Lpo94 var gällande. En av de centrala orsakerna 

till detta berodde bland annat på den tid som många lärare fick till att bearbeta och 

tolka den nya läroplanen Lgr11. I vilken utsträckning som lärarna därefter 

använde läromedel vid planering kunde variera beroende på hur säkra de kände 

sig till ämnenas olika delar. Några menade att kunskap som man fått genom 

utbildning varit till stor hjälp för att kunna arbeta mer lärobokslöst. Men det kom 

även fram att läroböcker ibland blev nödvändiga att ta hjälp av pga. bristande tid 

till planering. Flera menade att det tog längre tid i början om man endast utgick 

från läroplanen vid planering, eftersom man då blev tvungen att ”tillverkar” eget 

undervisningsmaterial.   



  

 

20 

 

Analys och tolkning 

Här analyseras svaren från intervjun mot forskningsfrågorna och litteratur 

genomgången samt textanalysen. Forskningsfrågorna behandlas och analyseras i 

tur ordning. Därefter kommer textanalysen, där en närläsning av läroplanerna 

Lpo94 och Lgr11 utförs.  

Forskningsfråga 1: Vilka faktorer påverkar huvudsakligen lärarnas val av 

aktiviteter och arbetsmetoder inom de ämnen som de behandlar i grundskolan?   

De tillfrågade pedagogerna menade att de utgick från Lgr11, därefter använde sig 

pedagogerna av andra hjälpmedel som stöd eftersom att endast utgå från 

kursplanen och planera lektioner från den tog mer tid, enligt flera av de 

tillfrågade. Bronäs och Runebou tar upp i sin bok att flera lärare ofta önskar sig en 

enkel och allmängiltig mall för hur man kan transformera de olika ämnena till 

eleverna i skolan (2010:28ff). I resultatet kommer de fram till att tre av fyra 

pedagoger använt läromedel eller gamla planeringar som ”mall” då de planerat 

undervisningen. Bronäs och Runebou tar även upp att lärare menar att kursplanen 

kan vara tillräcklig för att utforma undervisningen för eleverna vilket en av de 

fyra pedagogerna gjorde inom matematik då denne utgick från ”Centralt innehåll” 

(Lgr11). Dock menar författarna att läroplanens innehåll inte alltid är så lätt att 

omsätta till lärande vilket stödjer pedagog 1,2 och 3:s val att använda läromedel 

eller gamla planeringar som ”mall” (2010). Likväl kommer det fram från lärarna 

att den nuvarande kursplan upplevs lättare att arbeta utifrån då flera lyfter fram 

den som mer strukturerad och konkret i vad som eleverna ska kunna inom 

respektive ämnen.     

 

De flesta beskrev att de i olika mått använde sig av läroböcker inom grundämnena 

matematik och svenska. Det var endast en pedagog som arbetade utan lärobok och 

det var inom matematik. Pedagogen 4 menade att det berodde på att den gått flera 

fortbildningar inom ämnet som gett kunskap för hur man kan arbeta. Pedagog 3 

som var utbildad svenska lärare och utgick från Lgr11 men använde sig ändå av 

skolverkets ”Nya språket lyfter” som stöd för i vilken ordning man tar de olika 

momenten (Skolverket, 2011). Här lyfte pedagog 4 fram ett annat sätt att gå 

igenom de olika delarna d.v.s. att gå igenom alla moment som kursplanen tar upp 

i ”Centralt innehåll” (Lgr11). Den pedagog 4 gjorde, var att lyfta fram olika 
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moment olika mycket från år till år, men alla delar gick man igenom varje år med 

klassen och läraren menade att det är bra om man går igenom alla moment som 

står i ”Centralt innehåll”, varje år (Lgr11).  

 

Då jag själv varit ute på VFU och haft i uppgift att utforma lektioner har jag 

upplevt det svårt att endast utgå från läroplan. Svårigheten med att endast utgå 

från läroplanen kan bero på bristande erfarenheter och kunskap om hur det ska 

läras ut. Likaså lyfte pedagog 4 fram bristen på kunnande som en orsak till varför 

läromedel användes i större utsträckning ”/…/ nu jobbar jag mer metodiskt/…/” 

(Citat s.19).Detta kan tolkas som att utbildning är en viktig faktor som påverkar i 

hur stor utsträckning läroplanen används. Bergqvist m.fl. lyfter fram fortbildning 

som något som kan vara till hjälp för att i större utsträckning känna trygghet till 

att använda kursplan då undervisningen planeras (2009). Som pedagog 4 gjorde, 

att se i ”Centralt innehåll” och utgå från den vid lektionsplaneringar och att varje 

år gå igenom varje moment tror jag kan öka möjligheten för att fler elever ska få 

en djupare förståelse för ämnets olika delar. Som pedagogen menade: 

 /…/ har man en bok som jag haft förut så har man bara försökt att ”trycka 

in” den här tallinjen och så har jag aldrig upptäckt om de förstår /…/ 

(Pedagog 4, 2013).  

 

I vissa fall kan läromedel ”binda” läraren till att ta upp delarna efter en bestämd 

ordning. Vilken Wallby m.fl. tar upp om att lärobokens auktoritet ofta styr ämnets 

ordning (2001). Dahlgren skrev om detta att då Lgr80 var gällande, fanns det 

bestämda riktlinjer för hur man skulle gå tillväga med lärandet (1999). 

Personligen känner jag en större trygghet om riktlinjer för hur man kan arbeta 

finns lättillgängliga eftersom jag inte äger den kunskap eller framförallt 

erfarenheten som behövs. Då kan läromedel medföra en trygghet eftersom i den 

finns upplägg om vilken ordning stoffet kan läras ut. Pedagog 2 berättade att 

denne använt mycket av en annan lärares material som arbetat i många år i skolan. 

Jag kan själv se hur det egna lärandet ökat, då jag planerat lektioner med andra 

mer erfarna lärare, istället för att sitta själv. Att sitta med andra lärare och samtala 

om vad som ska med, hur och varför eleverna ska kunna kunskapskravens mål, 

ser jag som en viktig faktor förutom att gå fortbildning.  
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I den sociokulturella teorin lyftes social interaktion upp där samtalet har en central 

roll för lärande. Att lärande sker genom verbal interaktion med andra människor 

tar även Bergqvist m.fl. upp om att:  

/…/ en aktiv kollegial diskussion i lärarkollegiet kan leda till konstruktivt 

utvecklingsarbete/…/ (2009).  

 

Detta att arbeta tillsammans och att planera undervisning kan vara till hjälp för 

den oerfarne läraren men även minska risken för att fastna i ett arbetsmönster. 

Pedagog 2 uttryckte frustation över att ha hamnat i ett mer slutet arbetsätt då 

denne under sin utbildning haft som vision att arbeta utan läromedel men menar 

nu att: ”/…/boken som styr. Det tycker jag är jobbigt/…/” (Pedagog 2, 2013).  

Det intressanta med pedagog 2:s uttalande är om man jämför med pedagog 3 som 

lyfte fram läromedel som något positivt och användbart. Jag kan förstå pedagog 2 

och 4 som föredrar att arbeta mer lärobokslöst, att man lättare kommer närmare 

eleverna och tidigare kan upptäcka om barnen förstår. Samtidigt som pedagog 3 

lyfter fram att läromedel kan innehålla användbart material som är anpassat till 

elevernas åldersgrupp och därmed vore synd om man plockade bort dem vid 

planeringar. Det kom fram under intervjuerna att läromedel påverkade alla lärare, 

dock inom olika ämnen. Tre av fyra lärare (pedagog 1, 2 och 3) lyfte fram svenska 

som svår att planera lektioner utan hjälp från läromedel. Två av de fyra tillfrågade 

(pedagog 1 och 2) lyfte även upp matematik som svårt att göra lärobokslöst, 

eftersom de kände en oro att missa viktiga delar. Här finns en likhet med det 

lärarna säger och vad som står i rapporten dvs. att:  

Många anser att deras undervisning i huvudsak vägleds av läroboken och att 

den är en påverkansfaktor när det gäller deras mål för elevernas lärande 

(Bergqvist m.fl. 2009:32f). 

 

Bronäs och Runebous menar att en orsak till varför man inte känner sig trygg att 

gå utanför ramarna och välja att arbeta lärobokslöst inom grundämnen kan bero på 

”att man saknar kunskap om olika didaktiska principer som kan hjälpa i 

undervisningen” (2010:31f). Skillnaden mellan lärarna som tog hjälp av läromedel 

inom matematik och pedagog 4 som arbetade utan läroböcker kan vara just det att 

den pedagogen hade de kunskaper och erfarenheter som krävs för att kunna arbeta 
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lärobokslöst. Läraren har här ett utvecklat en ämnesdidaktisk förmåga, något som 

Bronäs och Runebou anser som användbart (2010:78f). 

 

Tre av fyra (pedagog 1,2 och 3) lärare som använde läromedel inom grundämnena 

sa att de kunde arbeta utan läroböcker i SO och NO, fastän två av dessa tre inte 

gått någon fortbildning. Den som gått utbildning (pedagog 2) tog hjälp av den vid 

planeringar. Att pedagogerna kände sig tryggare för ämnen som NO och SO 

medan svenska och matematik upplevdes svårare kan beror på att, som pedagog 3 

menar att svenska och matematik innehåller fler delar som eleverna behöver lära 

sig.  

 

I intervjun kom det fram att två av de fyra pedagogerna valde att arbeta mer 

lärobokslöst inom de ämnen de gått fortbildning i. Pedagog 2 som tagit kurser 

inom engelska och NO säger att det är enklare att endast utgå från läroplanen samt 

att därefter ta hjälp av utbildningens tips och idéer för att utforma en bra 

undervisning. Samma gäller för pedagog 4 som arbeta utan läroböcker i 

framförallt matematik, eftersom läraren har fått mycket tips och idéer av 

arbetsmetoder från utbildningen. Här kan jag förstå att det går enklare att arbeta 

lärobokslöst eftersom utbildningen gett de verktyg som räcker för att utforma en 

lektion. Men det kom även fram en nackdel som kan uppstå om man gått 

fortbildningar inom ett ämne. Pedagog 4 menade att en nackdel med att ha bred 

utbildning inom ett ämne kan medföra svårigheten att ”sålla” ut vad som ska tas 

upp under ett läsår och vad som inte behöver tas med. Mer kunskap kan medföra 

svårigheter eftersom man då blir medveten om fler delar som man kan gå igenom 

med eleverna.  

 

Efter att ha funderat på det pedagogen tog upp om nackdelen med att ha för 

”mycket” kunskap, tror jag inte att det är ett större problem än om man saknar 

kunskap och av det är beroende till det läromedlet innehåller. Jag tror inte att 

någon kan planera undervisning utifrån Lgr11 utan att först skaffat kunskap om 

hur det kan förmedlas och intas av eleverna. Om jag ser till de tillfällen då jag haft 

VFU och gjort lektionsplaneringar så har inte jag haft tillräckligt med kunskap om 

hur lärandet ska ske för att kunna planera utan stöd från läromedel. Även pedagog 

2 nämnde att som ny utexaminerad lärare fanns behovet av att använda läroböcker 
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vid planering även om vision fanns att arbeta lärobokslös. Men jag tror, då man 

kommer ut som ny kandiderad lärare, inte bör låsa sig fast vid att planering utan 

läromedel är bättre än om man använder sig av läroböcker. Jag håller med det 

pedagog 3 lyfte fram att läroböcker inte bör ses som något negativt eftersom de 

kan innehåller bra förslag om arbetssätt eller texter som är anpassade till den 

åldersgrupp som man ska undervisa. Jag tror att användningen av läroböcker kan 

bli något negativt då den tar över och styr mer än läroplanens direktiv.       

 

Pedagog 4 var den enda sade sig använda de nationella proven. Undersökningen 

som Bergqvist m.fl. gjorde, visade att ca 70 % av lärarna använder sig av de 

nationella proven som stöd i undervisningen (2009). Detta kan tolkas på olika sätt, 

dels att tre av de fyra tillfrågade lärarna har klasser som går i lågstadiet och 

därmed ser inte de nationella proven som viktiga eller att de nationella proven 

kommer först i åk 3 och därmed kan man ta hjälp av dem då. Kanske är det så att 

fler lärare upplever den nya läroplanen Lgr11 som tydligare och med det behöver 

de inte ta lika stor hjälp från andra läromedel för att kunna planera en duglig 

undervisning? Utifrån textanalysen kan även jag uppleva att den nya läroplanen 

har en tydligare struktur och uppdelning med centralt innehåll, vad man ska arbeta 

med inom respektive ämnen, till skillnad från den föregående läroplanen Lpo94. 

Kanske detta faktum att den upplevs mer konkret och strukturerad av de 

intervjuade lärarna, kan vara en av orsakerna till att tre av fyra pedagoger inte 

använde gamla nationella prov då de planerade undervisningen, till skillnad från 

då Lpo94 gällde och fler lärare tog hjälp av gamla nationella prov. Dock har jag 

inga stöd för dessa påståenden, endast frågor och tolkningar utifrån pedagogernas 

svar och den egna närläsningen av läroplan. 

Men även om den nya läroplanen upplevs tydligare så skulle inte jag se det som 

något positivt om man uteslöt användningen av gamla nationella prov vid de lägre 

åldrarna. Jag håller med det pedagog 4 menade att det är bra att se vad eleverna 

ska kunna längre fram. Pedagogen sa vid intervjun att även om denne har en åk 2 

så kunde denne se till de nationella prov som gällde för åk 6. Fördelen med det 

var att man då hade en kännedom om vad eleverna behövde kunna senare och av 

det arbetade man mot samma mål hela vägen. Och jag håller med här, att som 

lärare bör man samarbeta med andra lärare från yngre och äldre årskurser så att 
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man som tidigarelärare lägger en grund som lärare med äldre årskurser därefter 

kan bygga vidare på.       

Forskningsfråga 2: Hur beskriver lärarna sina arbetsmetoder under den tidigare 

Lpo94 i relation till hur de arbetar med Lgr11 idag? 

En av lärarna kunde inte svara om det blivit någon skillnad eftersom denne 

arbetade då som förskolelärare. Men två av de tre (pedagog 1,3 och 4:a) som 

arbetade inom grundskolan då 1994:s läroplan var gällande, uttryckte att de utgick 

mindre från den och följde istället läroböckernas ordning. Pedagog 1 sa att denne 

även tog hjälp av Lgr80:s struktur och former om hur man ska arbeta. Wallby 

m.fl. lyfter fram hur idén om kunskapsutveckling bygger på en hierarkisk ordning. 

De skriver att:  

Stoffets ordning ifrågasätts inte, utan lärobokens ”auktoritet” får många 

gånger råda (Wallby m.fl.2001:59f). 

 

Synen på att man inte får påbörja ett nytt moment innan man förstått det tidigare 

fanns bland flera av de tillfrågade pedagogerna. Några av pedagogerna uttryckte 

oron som fanns för att missa viktiga moment som eleverna behöver för att klara 

målen. Wallby m.fl. menar att denna syn kan ha sin grund från vad som stod i den 

tidigare läroplanen, Lgr80: 

Matematikämnets struktur gör att ett moment i regel bygger på förkunskaper 

från andra momentet. Detta måste noga beaktas vid utformningen av 

undervisningen av den enskilda eleven. En elev får inte börja med ett nytt 

moment utan tillräcklig grund från tidigare moment (Wallby m.fl. 2001:60f). 

 

Jag känner igen dessa tankemönster att man inte kan börja med ett nytt moment 

innan man klarat av den föregående delen. Men under en VFU period hade jag en 

handledare som arbetade efter det ”Centralt innehåll” tar upp, och gick igenom 

alla delar varje år (Lgr11). Under VFU tiden samtalade jag och min handledare 

om att arbeta med eller utan läroböcker och hur man kan tänka och arbeta om man 

vill ha lärobokslöst (Ht -13). Att gå igenom varje del som finns i ”Centralt 

innehåll” och betona de olika avsnitten olika mycket från år till år tycker jag är en 

bra metod (Lgr11). Att inte låta eleverna börja med ett nytt moment förrän de har 

en tillräcklig grund tar Dahlgren upp som en orsak till läroplanens uppkomst 
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1994. Han beskriver läroplanen Lgr80:s detaljregler för arbetsformen i skolan som 

då ansågs besvärande från många håll (1999:86ff).  

 

Det är intressant att man ansåg att läroplanen Lgr80 var för detaljerad och därmed 

besvärande. Att man då önskade sig en läroplan som inte var så styrande. Nu 

upplever jag utifrån den empiri som införskaffats att just Lgr11:s mer detaljerade 

struktur ses som bättre än Lpo94:s så kallade ”flummiga” form. Dock kan ingen 

rättvis slutsats ges eftersom det kräver mer empiriskt material. Men av de 

tillfrågade så uttryckte majoriteten ändå att den nya läroplanen var enklare att 

förstå och planera utifrån.    

 

Två av de tillfrågade pedagogerna uttryckte just fördelen med att inte använda 

läromedel, att man kommer närmare eleverna och tidigare kan upptäcka elevens 

förståelse för ämnet. Men svårigheten som då kan uppstå är i vilken ordning eller 

hur man ska arbeta med de olika delarna som finns i läroplanen. Pedagog 4 har 

gått flera fortbildningar inom matematik vilket medfört verktyg till olika 

arbetsmetoder. Att arbete lärobokslöst, medför att man tidigare kan upptäcka 

huruvida eleverna förstår stoffet. Läraren berättade att då denne använde 

läroboken förut, uppstod problemet att man ”tryckte” in stoffet men att i nuläget 

då läraren arbetar utan bok kan lyfta stoffets olika delar tidigare än vad läroboken 

gör. Jag tror även som pedagog 4 menar att elever behöver få tid och möta stoffets 

olika delar flera gånger och successivt kan förståelsen för lärandet växa till.   

  

Trots att man valde att slopa de flesta av Lpo80:s detaljregler för arbetsformer och 

organisation inom skolvärlden för att i stället ge kommunerna och den enskilda 

skolan mer utrymme till att fritt få bestämma hur man arbetar för att nå målen, 

verkade Lpo94:s bantade version inte uppnå den önskade planen. Bergqvist m.fl. 

lyfter fram att vissa lärare inte använde sig av läroplanen vid planering (2009:29f 

och 48f). Några pga. att de litade mer på att läroböckerna tog upp det som stod i 

kursplanen, vissa hade inte ens tittat i den sedan utbildningen. Det kom även fram 

i undersökningen att många lärare inte hade tänkt och funderat på om kursplanen 

påverkar undervisningen: 
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/…/ huruvida kursplanen påverkat deras undervisning, vilket kan indikera att 

de inte i någon egentlig utsträckning har funderat över tidigare /…/ 

(Bergqvist m.fl. 2009). 

 

Lärare som använde sig av läroböcker ansåg i större utsträckning att de inte 

behövde bearbeta kursplanen, vilket delrapporten menar kan leda till att ingen 

större förändring i undervisningen kan ske.  

 

Något som Egerbladh och Tiller skriver i Forskning i skolans vardag, där de lyfter 

fram vad tidigare forskare kommit fram till (se t.ex. Johansson och Grabowski 

eller en artikel av Cuban), är att även då nya reformer genomförts verkar det inte 

påverkat lärarna till att förändra sitt sätt att arbeta (1998). Egerbladh och Tiller tar 

även upp en orsak till oförändrat arbetssätt dvs. att de yngre lärarna har lärt sig att 

arbeta inom traditionella mönster av äldre lärare (1998:33f).  Den tredje 

pedagogen sa att den arbetade relativt likt nu som då 1994:s läroplan var gällande. 

Denne trodde att det kunde bero på att som nyexaminerad lärare fanns behovet av 

att läsa kursplanen för att veta vad som skulle tas upp, vilket medförde att 

pedagog 3 tog sig tid att bearbeta läroplanen Lpo94. Detta skiljer sig från det 

Egerbladh och Tiller tar upp om hur nya lärare arbetar och tar efter äldre lärares 

arbetssätt. I och med att tid gavs i början för att bearbeta den nya läroplanen 

upplevde flera av de tillfrågade pedagogerna att de kände sig tryggare med att 

utgå från Lgr11 vid planering. Dock menade flera av lärarna att de ändå kände 

behovet av att ta hjälp från läromedel eller gamla planeringar och då framförallt i 

ämnen som de kände mindre trygghet i. Bergqvist m.fl. kom fram till bland annat 

att flera lärare hade svårt att tolka och förstå den tidigare läroplanen Lpo94. De 

lärare som deltog i intervjun uttryckte att det nu var lättare att förstå läroplanen 

Lgr11 eftersom den upplevs som mindre ”flummig” och mer konkret med en 

klarare struktur.  
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Diskussion  

Metoddiskussion 

Metoden som användes för att inhämta empirin valdes utifrån Trost direktiv av 

kvalitativ intervju med lågstandardiserade frågor. Orsaken till att 

lågstandardiserad frågemetod användes var, att möjligheten till att anpassa 

samtalet/intervjun efter pedagogens språkbruk och att inte behöva vara fast vid en 

bestämd ordning av frågorna samt möjligheten till att omformulera frågorna vid 

behov. De pedagoger som ställde upp som intervjupersoner var inte okända. Jag 

har arbetat med dessa tidigare då jag haft VFU eller vikarierat och orsaken till 

valet av personer som jag kände sedan tidigare berodde på att ett förtroende redan 

fanns/var uppbyggt. Även Johansson och Svedner beskriver att det är en fördel då 

man gör en kvalitativ intervju att förtroende mellan parterna existerar om man vill 

få djupare svar av de medverkande. Eftersom det inte fanns så mycket tid för 

denna uppsats på 15hp kände jag att antalet medverkande inte fick bli för stort 

eftersom tiden som krävdes, då man skulle gå igenom empirin växte med 

materialets omfång. Att be fyra pedagoger att medverka kändes som ett lämpligt 

antal för en uppsats i denna storlek. Eftersom det endast var fyra medverkande 

kunde jag ta mer tid till mer kvalitativa samtal med lärarna om ämnet.  

Jag har även under hela studien valt att inte peka ut de medverkandes kön utan 

benämnt dem som pedagog 1, pedagog 2 osv. Då jag funderade på hur jag skulle 

presentera dem så fanns tankarna om anonymitet för pedagogernas skull, samt 

utmaningen att kunna skriva en uppsatts utan att använda könsbegreppen han och 

hon eller använda det könsneutrala ordet hen. Under utbildningen har det 

samtalats bland klasskamrater om hur man ska använda och om man behöver 

begreppen han, hon eller om det räcker med det samlade begreppet, hen. 

Funderingar och tankar har lyfts fram att ordet hen bör användas mer för att 

individerna inte ska bli sämre behandlade vid t.ex. rättning av prov pga. kön. Den 

fråga som då har uppstått för mig är om begreppet hen verkligen behövs för att 

kunna skriva en uppsatts, dokumentation utan att personens kön blir utpekat. Att 

se om man kan skriva en text om en individ utan att personens kön kommer fram 

samt variera begreppen. Detta har inte varit något som legat i fokus för själva 

studien, utan har legat på den personliga grunden att testa mig själv. Det har vid 
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vissa tillfällen varit en utmaning att inte benämna personernas kön och att hitta 

begrepp som är könsneutrala. Svårigheten har legat främst på att kunna skriva 

med ett varierat språk om de medverkande. Ord som pedagog och lärare är de 

begrepp som använt främst då personerna i fråga nämnts. Om jag hade börjat om 

med uppsatsen kan det hända att de medverkande fått namn för att underlätta det 

egna skrivandet. Som tidigare nämnt har inte fokus legat på om man som läsare 

påverkas av att veta könen, utan intresset har varit pedagogernas beskrivningar av 

deras relation till läroplanen.  

Resultatdiskussion 

Det var intressant att jämföra pedagogernas intervjusvar. Hade jag haft 

möjligheten och mer tid skulle en större studie inom detta ämne vara intressant att 

utföra. Men då hade jag valt att fråga fler pedagoger från olika skolor i landet 

samt att använda enkäter för att komplettera det som inte kommer fram vid 

intervjuerna. Detta var även något som Bergqvist m.fl. tog upp om att enkätsvaren 

skulle kunna komplettera och vara till utfyllnad av svaren från intervjun (2009). 

Då jag sammanförde empirin från intervjun använde jag mig av ett didaktiskt 

perspektiv. Jag sökte först efter de mer övergripande skillnaderna och likheterna 

mellan pedagogernas arbete under Lpo94:s tid och den nuvarande läroplanen 

Lgr11. 

Därefter gick jag in mer på att söka efter de detaljerade skillnaderna och 

likheterna som kunde finnas mellan individerna. Jag försökte även tvinna ut vad 

Bergqvist m.fl. i stora drag kommit fram till, och se om det fanns skillnader eller 

likheter mellan rapporten och min empiri. Då jag såg över empirin och kom fram 

till studiens resultat samt svaren från intervjuerna och Bergqvist m.fl. rapport, fått 

störst inflytande. Textanalysen kom i skymundan. Då jag startade arbetet med min 

studie var tanken att textanalysen skulle vara en lika stor del av framläggande till 

resultatet som svaren från intervjuerna. Men under arbetets gång blev arbetet från 

textanalysen mer ett hjälpmedel för att få en personlig inblick i läroplanerna för 

att kunna få en större förståelse av pedagogernas svar.  

Om jag skulle göra om studien skulle syftet/fokus med textanalysen legat mer på 

att få en inblick i vad som egentligen står i läroplanerna och om man därefter gjort 
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en ytterligare studie haft som fokus hur jag som nyexaminerad lärare uppfattar 

och tolkar läroplanen i jämförelse med den mer erfarna pedagogen.  

Slutdiskussion  

Resultatet av studien visar att de medverkande pedagogerna använder läroplan 

mer idag vid sin undervisningsplanering, än tidigare, då Lpo94:s läroplan var 

gällande (se s. 19).  

Om man inte kan arbetsmetoder eller är insatt i ämnets olika delar kan det bli 

svårt att endast utgå från läroplanen. Om man inte gått fortbildningar som gett 

verktyg för hur man kan arbeta, ser jag att behovet, av att använda läroböcker som 

stöd vid planering av undervisning behövs. Som pedagog 3 lyfte fram, inom 

svenska att det var en fördel att använda läromedel, eftersom de ofta har texter 

som är anpassade till elevernas åldersgrupp. Denna pedagog menade även att 

planering kunde ske utan att ta hjälp av läromedel. Pedagogen tog som exempel 

vid intervjun upp att denne i ämnet SO hade sett över vilka mål som var i 

läroplanen och därefter valt ett område. Därefter presenterat det för eleverna som 

då fick vara med och brainstorma om vad man skulle ta reda på och hur man 

kunde gå till väga för att nå målet. Här tar Bronäs och Runebou upp fördelen med 

att låta eleverna vara delaktiga i lektionsplaneringen(2010:80ff). De menar att det 

kan medföra att lusten och drivkraften till lärandet väcks hos eleverna. Pedagog 3 

tog då denne berättade om brainstormingen med eleverna att det fanns ett samspel 

mellan lärare och elever där man tillsammans arbetade fram hur man ska uppnå 

målen. Författarna skriver att ett sådant arbetssätt kan ses i Deweys teorier d.v.s. 

hur hon arbetar didaktiskt och man kan även se i den didaktiska triangeln där 

samspelet mellan lärare och elever, lärare och ämne och elever och ämne lyftes 

fram (2010: 78f & 85f). Men de påpekar vikten av att läraren har valt metoder 

som eleverna kan använda för att uppnå målen. Dessa arbetsmetoder som läraren 

ska erbjuda eleverna, kan inte jag se, finns i kursplanen. Där kan man behöva ta 

stöd från läromedel eller som pedagog 4 lyfte fram, att använda sig av det 

forskningen tar upp som bra arbetsmetoder utifrån teoretiska modeller. Dock tror 

inte jag att de läromedel som många skolor använder är hopsatta utan att ha någon 

grund från forskningen eftersom de använt i många år av flera lärare.   
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Flera av de tillfrågade lärarna arbetade utifrån kursplanen för att sedan beroende 

på ämne ta hjälp av andra hjälpmedel som läroböcker, gamla nationella prov, 

utbildning eller egna tankar och idéer då de planerar undervisningen. Ann-Sofi 

Wedin var med och såg över ett arbetsår hos lärare och lyfte fram en faktor som 

verkar kunna påverka läraren i dess planering (2010). En förmåga som flera lärare 

har, dvs. att vara lyhörd till den stämning som finns hos eleverna, en faktor som: 

/…/ ibland verkar få lärare att ändra sin planering på stående fot /…/ (Wedin, 

2010:46f). Här kan en förändring i undervisningen ske pga. påverkan av elever. 

Eleverna verkar enligt Wedin kunna påverka läraren till att ändra undervisningen. 

Dock enligt Wedin verkar en sådan förändring i planeringen ske utan större 

eftertanke från pedagogens sida (2010). Men att ibland ändra på planeringen 

utifrån hur läget är hos eleverna tror inte jag behöver medföra några större 

negativa konsekvenser. Eventuellt om det blev till en vana hos läraren att ofta 

ändra planeringen i sista minuten eftersom det kan medföra att man tappar viktiga 

delar som behövs för att eleverna ska uppnå målen.    

 

Om man studerar det som kommit fram i intervjuerna kan man göra en tolkning 

att arbetsledaren/arbetsgivaren/rektorn har en betydande roll för i vilken 

utsträckning läroplanen bearbetas och tolkas. Utifrån den pedagog 1 och 2 

uttryckte, att deras rektor erbjudit tid till att bearbeta läroplanen samt införskaffat 

handledande böcker till Lgr11 är min tolkning att arbetsgivaren kan påverka om 

lärarna på skolan ska bli insatt till att förstå och av det kunna använda läroplanen i 

större utsträckning än tidigare. Av de tillfrågade pedagogerna kom det fram att det 

tagit tid att bearbeta den nya läroplanen och detta medför frågan, hur man som ny 

lärare ska göra för att bearbeta läroplanen. Den tid som många pedagoger fick av 

sina arbetsgivare till att bearbeta den nya läroplan, kommer den tiden finnas 

tillgänglig för alla nya lärare som kommer ut senare? En av tolkningarna jag gjort 

utifrån empirin och litteratur är att tiden till bearbetning behövs för att få 

förståelse för kursplanen. Om man fått mer tid till att bearbeta den gamla 

läroplanen Lpo94 så kanske behovet av en ny läroplan inte uppstått. Men om 

denna faktor är den enda som ligger till grund för huruvida lärare använder 

läroplanen mer, mindre eller inte alls tror jag är svårt att uttala. Det finns många 

faktorer som påverkar lärare vid planering av undervisning, detta är något som 

bl.a. Jank och Meyer lyfter fram om ”faktorer som påverkar handlandet i 
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undervisningsprocessen” (1997:38f). Om jag tolkar Jank och Meyers rätt så finns 

det sällan endast en faktor som kan ligga till grund för ett arbetsmönster. I detta 

fall om tid för bearbetning erbjudits till lärarna då Lpo94:s läroplan var gällande 

hade inte problemet uppstått att flera lärare inte eller i liten utsträckning använts 

sig av kursplan vid planering, eftersom de då haft en större förtrogenhet till 

kunskapsplanens mål.  Nu kan jag inte dra några slutsatser, men tankarna finns 

där om eventuella orsaker och då framförallt tiden till bearbetning och tolkning av 

läroplanen.    

Avslutningsvis 

Om man sammanfattar detta kan man se att användningen av läroplanen ökat efter 

att Lgr11 kom och att en avgörande faktor kan ligga i den tid som många lärare 

fick för att bearbeta och tolka läroplanen. I rapporten står att lärare som tog tid för 

att bearbeta 1994:s läroplan, de fick en djupare insikt i kursplanens kompetensmål 

och kunde därmed i större grad utgå från den vid planering av undervisningen 

(Bergqvist m.fl. 2009:49f).  Avslutningsvis hoppas jag att denna studie, ska ha 

medfört att tankar och funderingar väckts för en nyfikenhet och lust till fortsatta 

studier om hur lärare använder Lgr11. Hur har utvecklingen fortsatt? Har man 

återgått till att (inte helt utgå från läroplanen) ta hjälp av läroböcker vid 

planeringen av sin undervisning? Eftersom en faktor till att kunna utgå från 

läroplanen menar Bergqvist m.fl. ligger i hur mycket tid läraren fått för att 

bearbeta den (2009). Tiden som avsattes för bearbetning då Lgr11 blev gällande, 

kommer den tiden att erbjudas till alla nyexaminerade lärare? Eller kommer 

arbetsgivaren i framtiden förvänta att en bearbetning av läroplanen äger rum 

under lärarutbildningen? Dessa funderingar tror inte jag kan besvaras i nuläget, 

men jag hoppas att frågan lyfts upp i framtiden så att vi inte gör samma misstag 

som Bergqvist menar att man gjorde med den föregående läroplanen Lpo94, dvs. 

ge för lite tid till bearbetning och tolkning av läroplanen (2009).  
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Bilaga 1 

1) Utbildning, vilka ämnen undervisar du i och vilken årskurs har du nu?  

2) Hur startar du med årsplaneringen inför skolåret? Kan du ge exempel på 

hur du börjar, pågående och avslutar processen planerande av 

undervisning?  

3) Hur gör du därefter inför då du närmar dig de grovplanerade lektionerna 

eller/och temaarbeten? T.ex. en lpp. 

4) Vad tror du huvudsakligen påverkar ditt val att organisera och lägga upp 

undervisningen i årsplanering och sedan lektionsplaneringen (Lgr11, 

läroböcker, de nationella proven)?  

5) Har du någon modell (visa mål och innehålls skiss från Lindström och 

Pennlert, 2009, s. 31) som du använder dig av då du ska planera lektioner 

utifrån kursplan?  

6) Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med ditt val att arbeta utifrån 

Lgr11?  

7) Vilket ämne upplever du vara svårt alternativt enkelt att göra en 

lektionsplanering i? 

8) Hur väljer du främst att arbeta inom dina ämnen, läroboksbaserat eller 

lärobokslöst?  

9) Vilka likheter och skillnader skulle du beskriva finns mellan att arbeta 

lärobokbaserat eller läroboklöst? 

10) Hur har du arbetat med undervisningen tidigare då Lpo94 var gällande? 

Ge exempel.  

11) Kan du beskriva om du märkt någon skillnad i ditt sätt att lägga upp 

undervisningen efter införande av Lgr11?  

12) (om läraren gjort förändringar efter införandet av Lgr11) Hur kommer det 

sig att du bytte arbetssätt efter införande av Lgr11? 

13) Hur har du arbetat för att bearbeta den nya kursplanen (lgr11)?   

14) Upplever du att den nya kursplanen är svårt/lätt tolkad? Ge exempel på 

vad som kan vara svårtolkat kontra lättolkat. 

 


