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Sammanfattning 

Med denna studie har jag undersökt om och på vilket sätt svenskundervisningen i 
grundskolan har förändrats utifrån Lgr 80 och Lpo 94, både vad gäller lärares 
erfarenheter och åsikter om eventuell förändring i undervisningssättet samt i 
kursplanstexter. Vad gäller Lpo 94 är det de reviderade kursplanerna från 2000 som 
studerats och jämförts med Lgr 80. Tre lärare med olika bakgrund och med erfarenhet 
från undervisning i de båda kursplanerna har intervjuats och deras svar jämförts med 
varandra. Resultatet av intervjuerna visade att lärarna anser sig äga en större frihet att 
lägga upp sin undervisning utifrån Lpo 94 samt att Lpo 94 sätter eleven som individ i 
fokus. Lärarna påpekar också vikten av erfarenhet i sina yrken. På grund av att jag inte 
kunde hitta så mycket tidigare forskning om jämförelse mellan Lgr 80 och Lpo 94, vad 
gäller kursplanerna i svenska, så bygger den tidigare forskningen på en rapport av U 
Linell. Teorier bakom de båda läroplanerna är berört i stort och bygger på texter av J 
Dewey, J Piaget och L Vygotskij.  
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Syfte  

 

Syftet med min undersökning är att skaffa mig insikt hur svenskundervisningen i 
grundskolan har förändrats utifrån Lgr 80 och Lpo 94. Detta både genom lärares 
erfarenheter och åsikter om eventuell förändring i undervisningssättet samt i 
kursplanstexter.  

Frågeställning 

Studien baseras på följande frågeställningar: 

 

1. Vad har förändrats i innehållet för svenskämnets kursplan i Lgr 80 respektive 
Lpo 94?  

2. På vilket sätt har svenskundervisningen i grundskolan ändrats från Lgr 80 till 
Lpo 94 utifrån ett lärarperspektiv?  
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1. Inledning 

Många av mina vänner höjde ett förvånat ögonbryn när jag berättade ämnet för min 
uppsats. De hade svårt att förstå varför och en del tyckte att det var trist att jag blev 
tilldelad ett sånt tråkigt ämne. Och när jag förklarade att det var jag själv som valt ämnet 
höjde de även på det andra ögonbrynet.  

Men så här ligger det till, jag har alltid varit svag för ordning och reda, struktur och 
regler. Och vad är då läroplaner och kursplaner om inte just struktur och regler? Att 
sedan jämföra två olika kursplaner beror mest på min nyfikenhet att ta reda på om allt 
verkligen var bättre förr, som många människor envist försöker hävda. Kursplaner är ju 
en gedigen grund i arbetet som lärare så förutom privat intresse är väl byggd kunskap 
om kursplaner och övriga styrdokument av stor vikt för mitt kommande yrkesliv.  

Min egen bakgrund består av studentexamen från Samhällsvetenskapligt program, 
studier i historia och litteraturvetenskap innan jag läste till en förskollärarexamen. Mitt 
mål var att bli lekisfröken, men det året jag påbörjade utbildningen så integrerades 
sexårsverksamheten i skolan, så efter examen började jag arbeta i grundskolan. Efter 
några år som förskollärare, fritidspedagog och två år som klasslärare i en åk 1-2, kände 
jag att det var dags att vidareutbilda mig. Så, jag tog tjänstledigt och lade tyngdpunkten 
på språk och språkutveckling, därav valet att jämföra kursplaner i svenskämnet.  

Jag tycker alltså om att arbeta i en miljö där det finns struktur, men också flexibilitet. 
Förutom att jag arbetar i skolan är jag ungdomsledare för olika ungdomsföreningar i 
Försvarsmakten, där jag även är instruktör med en frivilligbakgrund inom Marinen. Jag 
har både i arbets- och föreningsliv dragit stor nytta av den pedagogiska forskning som 
bedrivs inom Försvarsmakten, speciellt genom läroboken Pedagogiska grunder där jag 
har hämtat följande citat som jag brukar koppla till mina elever: 

Den viktigaste orsaken till att människan ständigt lär sig saker, är att hon har en stark 

inneboende drivkraft: att förstå och kunna hantera omvärlden. Att begripa hur och varför saker 

sker eller förändras. Att se sin egen roll i det som händer. Att kunna medverka och påverka. Att 

få saker och ting ”att falla på plats”. Lärandet – förmågan att utveckla och använda nya 

kunskaper – är människans största tillgång för anpassning, utveckling och överlevnad. 1 

och för mig som lärare: 

För att utbildningsmål ska kunna nås, krävs lärare med gedigen förankring inom själva sakområdet. 

Därutöver måste läraren ha förmåga att bidra till att goda förutsättningar för lärandet skapas för de 

studerande. 2 

Tempera mutantur - Tiderna förändras och vi med dem.3  

                                                 
1 Försvarsmakten, redaktör Lindholm M. Pedagogiska grunder (2006) sid 7. Sörman Information & Media AB 

2 Försvarsmakten, redaktör Lindholm M. Pedagogiska grunder (2006) sid 8 

3 Richardson G (1990) Svensk utbildningshistoria- skola och samhälle förr och nu. S 94 Studentlitteratur: Lund 
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2. Litteraturgenomgång 

Jag har läst och använt mig av flertalet författare och böcker, men det finns några 
speciella som jag har haft mycket användning av och som jag vill belysa och lyfta fram 
i detta avsnitt. Texterna har publicerats allt från början av 1980-talet och fram till 2007. 
När jag sökt efter litteratur och tidigare forskning har jag vid olika tillfällen under min 
uppsatsskrivning använt mig av Internet, bland annat e-arkivet på Lärarhögskolans 
hemsida4. Detta utan att hitta någon tidigare uppsats som jag ansåg var relevant för min 
studie eller som behandlade samma ämne. Jag sökte kontinuerligt eftersom jag ville se 
om det kommit fram nya dokument. Jag sökte också tidigare forskning via Google5 där 
jag fann Ulf Linells rapport ”Läroplaner och kursplaner i Sverige under 1900-talet”. 
Rapporten är den enda tidigare forskningen jag kunde hitta som passade syftet för min 
studie.  

2.1 Läroplaner och kursplaner 

Läroplan för grundskolan – allmän del, Lgr 80  

Innehåller mål och riktlinjer för skolans verksamhet, timplaner och kursplaner. Gavs ut 
av Skolöverstyrelsen 1980. Den här boken har varit en av stommarna i uppsatsen 
eftersom det bland annat är utifrån den som studien bygger. Riktlinjer för lärarens arbete 
tar upp ca en tredjedel av boken.  

Läroplan för grundskolan, Lpo 94   

Innehåller mål och riktlinjer för skolans verksamhet, men inte kursplaner, de är skilda 
dokument. 

Kursplan och Betygskriterier 2000 Grundskolan med kommentarmateriel  

Innehåller den reviderade upplagan av kursplaner som tillhör Lpo 94. Tillsammans med 
Lgr 80 har den här boken varit den andra stommen i uppsatsen samt utgångspunkten i 
studien.  

2.2 Tidigare forskning 

Linell U - Läroplaner och kursplaner i Sverige under 1900-talet  

Rapporten har skrivits av Ulf Linnell, fil. lic. i pedagogik, på uppdrag av utredningen 
om mål och uppföljning i grundskolan. En sammanfattning av denna rapport finns i 
bilaga 6 till utredningens betänkande Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan 
(SOU 2007:28). Den här rapporten har jag fått mycket tankar, idéer och uppslag från 

                                                 
4 http://www.earkivet.lhs.se. Sökord: ”läroplaner” och ”kursplaner”. 

5 http:// www.google.se. Sökord: ” läroplaner” och ”kursplaner”. 
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men också många bra citat som lyfter fram det jag försöker skriva. Det är en rapport 
som behandlar ämnet läroplaner och kursplaner på ett mycket noggrant sätt.  

2.3 Litteratur 

Hartman S – Det pedagogiska kulturarvet 

Boken har skrivits av Sven Hartman, professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i 
Stockholm. I boken tar han upp den svenska utbildningens historia, i form av traditioner 
och idéer. I boken skriver han även om kända profiler som har påverkat den svenska 
utbildningsdebatten till exempel Rousseau, Key, Dewey och Montessori. 

Wennås O - Så styr vi vår skola 

Boken riktar sig framför allt till dem som inte har någon inblick i det svenska 
skolsystemet, han tar upp begrepp som skolplaner, nationella mål och vad dessa innebär 
för skolan och undervisande personal. Jag har främst tagit fakta från den boken.  

 
2.4 Styrdokument  

 
För att all utbildning i Sverige skall vara likvärdig, har riksdag och regering antagit 
styrdokument. Styrdokumenten består av nationella, kommunala och lokala mål. I 
Skollagen (1985:100) och grundskoleförordningen (1994:1194) finns de grundläggande 
bestämmelserna om grundskolan.  

2.4.1 Skollag 

Skollagen (1985:1100)6 är antagen av riksdagen och innehåller bestämmelser och 
grundläggande mål för all utbildning. 

Lagen anger övergripande mål för utbildningen i skola och vuxenutbildning samt övergripande 

riktlinjer för hur skolans verksamhet skall utformas.  

I skollagen finns bestämmelser om vilka grundläggande krav som ställs på kommunerna. Där 

finns också bestämmelser som är riktade till elever och föräldrar, nämligen sådana som rör 

skolplikt och rätten till utbildning. 7 

2.4.2 Nationella mål blir till läroplaner och kursp laner 

De nationella målen består av läroplaner och kursplaner, i läroplanen anges skolans 
uppgifter och skyldigheter, mål och riktlinjer, samt de ingångsvärden som gäller för 
skolans verksamhet. Den nu gällande läroplanen är Lpo 94. 8  

                                                 
6 http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19851101.HTM (071119) 

7 http://www.skolverket.se/sb/d/777;jsessionid=38B783A8C121304D1C86B05 (071118) 

8 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 



 

 5 

Kursplaner är krav som regeringen ställer på utbildningarna. De tar inte upp olika 
metoder eller arbetssätt som lärarna skall använda, utan anger ämnets syfte och roll i 
undervisningen, mål att sträva mot, ämnets karaktär och uppbyggnad, mål som eleverna 
skall ha uppnått i slutet av det femte respektive nionde skolåret samt 
bedömningskriterier. Kursplanerna i Lpo 94 reviderades 2000. 9 Under senare delen av 
2007 har nya mål presenterats som skall gälla för åk 3. 

2.4.3 Kommunala mål blir till skolplaner 

Varje kommun är skyldig att upprätta en skolplan utifrån de nationella målen. Planen 
skall kunna fungera som underlag för skolornas planeringsarbete. Skolplanen skall 
sedan fastställas av kommunfullmäktige. Kommunen skall se till att skolplanen alltid 
hålls uppdaterad. 10  

2.4.4 Lokala mål blir till arbetsplaner 

Lokala mål arbetas fram av skolans personal som bearbetar de nationella och 
kommunala målen. Resultatet mynnar ut i en arbetsplan som fastställs av rektor. 
Arbetsplanen skall uppdateras kontinuerligt, 11 t ex vid personalens studiedagar i början 
av höstterminen.  

2.5 Teoretiska perspektiv  

2.5.1 John Dewey 

John Dewey (1859-1952), amerikan och filosof var en av den progressiva pedagogikens 
centralgestalter. Han tillhörde den typen av tänkare som istället för att hålla tillgodo 
med den forskning som var allmänt vedertagen och accepterad, istället analyserade de 
idéerna utifrån ett praktiskt, logiskt synsätt eller på vilka sätt idéerna påverkade 
samhället. Utifrån sitt engagemang i den praktiska filosofin började han att intressera 
sig för utbildningsfrågor. I slutåren av 1890 talet startade han och hans fru upp en 
friskola, en experimentskola, där han själv stod för utformningen av undervisningssättet. 
Hans texter,  

De omfattar såväl visionära målformuleringar som ingående analyser av undervisningens 

grundläggande förutsättningar och relationen mellan individ, skola och samhälle. 12  

Dewey skrev tidigt om pedagogik och många av Sveriges olika läroplaner bär spår av 
dessa tidiga tankar när det gäller att formulera riktlinjer och mål för skolarbetet. 

                                                 
9 Fredriksson Ö, Zetterblad M (1996) s 20 Boken om Grundskolan En handbok. Liber: Stockholm 

10 Fredriksson Ö, Zetterblad M (1996) s 21 Boken om Grundskolan En handbok  

    Wennås O (1994) s 37 Så styr vi vår skola. Förlagshuset Gothia: Göteborg 

11 Fredriksson Ö, Zetterblad M (1996) s 21 Boken om Grundskolan En handbok 

12 Hartman S (2005) s 224 Det pedagogiska kulturarvet – traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria. 

Natur och Kultur: Stockholm 
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Utvecklingsbegrepp är ett centralt ämne i Deweys skrifter, han anser att människorna 
har obegränsade utvecklingsmöjligheter och han säger: 

Det personliga växandet bör stå i centrum för undervisningen och det gynnas bäst genom ett 

fritt utbyte mellan elever, lärare och lärostoff. 13 

Makt, pengar, klassmotsättningar och dylikt har för Dewey låg prioritet. Istället är det 
viktiga att få ett samhälle med interaktion och kommunikation mellan dess invånare, i 
skolan lärare och elev. Skolan har en stor roll som demokratins bärare. Det är utbildning 
som leder till samhällsreformer anser han. Samverkan mellan lärare och elever är 
viktigt, men ännu viktigare är att de två discipliner, de traditionella värderingarna som 
lyfter fram ämnet samt de mer liberala som lyfter fram barnet måste samverka.  

Därför är det viktigt att motarbeta ett segregerat utbildningssystem och stödja sammanhållna 

utbildningar, där man ger utrymme för variation genom individualisering. 14  

och vidare på samma sida: 

Hans utgångspunkt var den omvälvning som inträdde i skolans värld, när man satte eleven i 

centrum för skolarbetet. 

Dewey poängterar lärarens roll i skolan, läraren ska fungera som en länk mellan 
kunskaper och eleven. Eleven ska skaffa sig nya kunskaper i skolan, kunskaper som inte 
är statiska utan föränderlig och växande. Detta ställer också krav på läraren, att inte 
alltid använda sig av gammalt undervisningsmaterial, utan att ständigt hålla sig a jour 
med utveckling och forskning. Han ställde höga krav på lärare, just därför att läraren 
står mellan kunskapen och barnet. Dewey ansåg att eleven bäst når fram till den nya 
kunskapen genom devisen och kunskapsteorin ”learning by doing”. Dock skall 
poängteras att Dewey varken ansåg att teori eller praktik var bättre än det andra. 15 

2.5.2 Jean Piaget 

En teori som Piagets lämpar sig inte i en starkt centraliserad skolmiljö där till exempel 

undervisningsministern i huvudstaden tittar på klockan då den är 10.20 en tisdagsmorgon och 

vet att alla 9-åringar i landet just då lär sig grunderna för division med fyra siffror i dividenden 

och två i divisorn. 16 

Piagets monumentala arbete har främst inriktats på epistemologi, på studiet av kunskapens 

utveckling. 17 

 

Jean Piagets (1896-1980) grundsyn var att frigöra lärarnas fantasi och öppenhet vad 
gäller nya tankesätt eftersom det är lärarna som hjälper barnen att använda deras 

                                                 
13 Hartman S (2005) s 225 Det pedagogiska kulturarvet – traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria. 

14 Hartman S (2005) s 229 Det pedagogiska kulturarvet – traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria. 

15 Hartman S (2005)  Det pedagogiska kulturarvet – traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria. 

16 Schwebel M &  Raph J (1976) s 16  Piaget i skolan. Beyronds AB: Malmö 

17 Schwebel M &  Raph J (1976) s 161  Piaget i skolan. 
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naturliga nyfikenhet. Lärarna ska hjälpa barnen att utveckla sin intelligens, att ge dem 
erfarenheter. Piaget talar också om hur man ska undervisa som lärare, till exempel 
genom grupparbete för barnen, uppmuntrande och tillåtande till att barnen använder 
felaktiga språkformer. Läraren måste förstå att man inte kan ”banka in” kunskaper hos 
barnen, som de sedan kan upprepa dagen därpå, utan det viktiga är den verkliga 
förståelsen av ämnet, till exempel i form av att ge dem erfarenheter av olika slag. Detta 
måste dock få ta tid, barnen ska själva utforska och förstå samband, men de behöver tid 
för att göra dessa upptäckter. Piaget betonar vikten av att låta barnen utveckla deras 
logiska tänkande. Mycket viktigt och något som återkommer när man läser om Piagets 
teorier. Varje individ måste få bilda sig sin egen kunskap.  

Inlärning kräver förståelse, anser Piaget.  

Individen måste kunna assimilera ny kunskap om han skall kunna använda den, dvs 

kunskapen måste assimileras – inkorporeras i ett system som kan ackommodera den – om den 

skall bli meningsfull. 18 

Piaget tyckte att om skolorna ska förbättras bör de vara mer i harmoni med 
utvecklingsprocesserna. Han delade in barnets utveckling i olika stadier; 

1. det sensoriska-motoriska stadiet (ungefär de 24 första levnadsmånaderna); 

2. det preoperationella stadiet (ungefär 2-7 år); 

3. det konkret operationella stadiet (ungefär 7-11 år); 

4. det formella eller abstrakta tänkandets stadium (ungdomstid och vuxenliv). 19 

Barnet går från ett stadium till ett annat, ett stadium måste klaras av innan man kan gå 
vidare till ett annat. Han skriver också om två olika utbildningssystem, program i slutna 
system och i öppna. Det slutna karaktäriseras av förutbestämda innehåll, mål och 
undervisningsstrategier. Materielen för undervisningen är densamma i alla klassrum, 
traditionella ämnesområden gäller. Läraren är passiv och förmedlar endast kunskapen 
mellan läroplan, kursplan och eleven. I det slutna systemet är det produkten som är det 
viktiga. I det öppna programmet finns aktiva människor, ständigt delaktiga i det som 
händer, både i undervisningsmiljön och utanför klassrummet. Läroplanen omarbetas 
ständigt, miljön ändras efter behov. Men i det öppna systemet är processen det viktiga, 
vilket också Piaget förespråkar. Fastän Piagets utvecklingsteori är en kunskapsteori, 
finns det gemensamma drag mellan hans teori och det öppna utbildningssystemet. Till 
exempel: 

Piaget betonar socialiseringsprocessens primära roll för kunskapens och kommunikationens 

organisation om denna skall bli effektiv. 20 

Lärarens roll i det öppna systemet är att skapa en miljö åt eleven, där hon eller han fritt 
kan utforska och studera det som intresserar honom. Läraren har dock befogenhet att gå 
in och styra undervisningen för att visa in sin elev på rätt nivå eller att ge total valfrihet 

                                                 
18 Schwebel M & Raph J (1976) s 30 Piaget i skolan 

19 Schwebel M & Raph J (1976) s 110 Piaget i skolan 

20 Schwebel M & Raph J (1976) s 171 Piaget i skolan 
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till en annan elev, på en annan nivå. Att ge motivation till sina elever är också en av 
lärarens viktigaste uppgifter. 21 

2.5.3 Lev Vygotskij  

Lev Vygotskij (1896-1934) föddes i Vitryssland och via en lång akademisk bana inom 
bland annat juridik, litteratur, filosofi och medicin började han intressera sig för 
psykologi. Han etablerade ett psykologiskt laboratorium där han genomförde 
undersökningar av barn i skola och förskola. Tack vare hans aktiva roll i den dåtida 
psykoneurologiska debatten blev han senare anställd som forskare i Psykologiska 
institutionen i Moskva. Han var en mycket aktiv skribent med många publicerade 
artiklar och blev kallad geni och liknad vid Mozart. Hans fick inspiration till sina teorier 
av den dåtida ryska kulturen och vetenskapen. Han var starkt påverkad av den ukrainske 
språkforskaren Alexander Potebnya när det gällde förhållandet mellan språk och 
tänkande. Hegels tankar och idéer hade också stort inflytande på Vygotskij. Från 
Piagets teorier om barns kunskapsutveckling hämtade han också idéer. Vygotskij såg 
sig själv som någon som skulle utforma en ny psykologi som skulle passa det post-
revoultionära sovjetiska samhället.   

Trots Vygotskijs breda ämnesorientering kan man hävda att själva brännpunkten för hans 

vetenskapliga insats var det mänskliga medvetandet och des utveckling genom bildandet av 

högre psykologiska processer. 22 

För Vygotskij spelade skolundervisningen en mycket viktig roll i individens kognitiva utveckling. 

Ja, för Vygotskij var faktiskt undervisning själva sinnebilden av den sociokulturella aktivitet som 

ansvarade för utvecklingen av högre psykologiska processer. 23 

Vygotskij lanserade det mycket berömda uttrycket ”den närmaste utvecklingszonen”.  

Den närmaste utvecklingszonen betecknar alltså skillnaden mellan det som ett barn kan 

handskas ensamt med på det kognitiva området och de uppgifter som det kan lösa av under 

medverkan av en vuxen. 24 

Eleven ska alltså själv vara aktiv i den pedagogiska processen. Istället för att läraren 
skall undervisa direkt till eleven skall det alltså förekomma ett samspel mellan vuxen 
och barn, mellan informator och informant. Men, det är eleven som ska stå i centrum. 
Av läraren krävs då att denna är införstådd med elevens individuella utveckling och vet 
på vilken kunskapsnivå eleven befinner sig. Tester av elevens kunskaper mäter bara 
precis det, inte vilken utvecklingspotential hon eller han har. Likt Piaget delar han in 
barnets (psykiska) utveckling i fyra stadier; det primitiva, det naiva, det yttre tecknets 
och det internaliserade stadiet. Till skillnad från Piaget betonar Vygotskij samspelet 
mellan de olika stadierna. 25  

                                                 
21 Schwebel M & Raph J (1976) Piaget i skolan 

22 Bråten I (red) (1996) s 14 Vygotskij och pedagogiken 

23 Bråten I (red) (1996) s 23 Vygotskij och pedagogiken 

24 Bråten I (red) (1996) s 23 Vygotskij och pedagogiken 

25 Bråten I (red) (1996) Vygotskij och pedagogiken 
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2.6 Sammanfattande läroplanshistorik 1919-1994 
 
1919 kom förslaget om en undervisningsplan för de ämnen som lärdes ut i folkskolan. 
Undervisningsplanen skulle innehålla kursplaner och vara gällande i hela riket. 1919 års 
plan var norm ända fram till 1955 då den reviderades och blev i sin tur grunden till 
Läroplan för grundskolan 1962 (Lgr 62). Samtidigt som Lgr 62 blev gällande slogs de 
dåvarande skolformerna realskola och folkskola samman och bildade grundskola. 

Skolpolitiska beslut har, sedan 1950-talet och framåt, till stor del grundats på en uppfattning att 

alla är lika begåvade. Ge alla lika stor möjlighet och lika utbildning, så kommer alla att kunna ta 

till sig kunskap.26 

I slutet av 1960 talet ansåg politikerna att uppbyggnaden av det svenska skolväsendet i 
stort sett var avslutad. Alla viktiga beslut hade fattats och systemet hade nu fått sin 
slutgiltiga form och att det endast skulle krävas mindre justeringar i framtiden. Men de 
åsikterna tappade anhängare, inte bara av eleverna, utan av föräldrar, lärare och 
politiker. Så 1969 kom en ny reviderad läroplan ut, men med liknande drag som Lgr 62. 
27 

Den starka ekonomiska utveckling som Sverige haft under 1900 –talet kom av sig i 
början av 70-talet med hög inflation och stagflation.28 Skolan drabbades av stora 
besparingar. Under 80-talet vände lågkonjunkturen till en stark högkonjunktur, vilket 
inte innebar att skolorna prioriterades för det. 29 

Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80) innehöll även den samma struktur som Lgr 62 
och Lgr 69 i form av en allmän del som innehöll mål och riktlinjer, kursplaner och 
timplaner samt en del med kommentarer.  

1980 års läroplan var gällande ända fram till 1994 då en omarbetad läroplan infördes. 
För att kunna möjliggöra ett mer kontinuerligt uppdaterande av kursplanen, utan att 
behöva revidera själva läroplanen skilde man dem åt. Kursplanen och läroplanen var nu 
två separata delar. 1998 gjordes dock ett tillägg i läroplanen i och med att förskolan 
införlivades i den obligatoriska skolan. 2000 reviderades kursplanerna.30  

                                                                                                                                               
 

26 Steinberg J (2007) Skolans nya syfte. S 21. Eldsjälsförlaget i samarbete med Steinbergs Utbildnings AB och 

Läromedia AB 

27 Richardson G (1990) Svensk utbildningshistoria- skola och samhälle förr och nu.   

28 Stagflation infaller då både inflation och arbetslöshet är stor.  

29 Richardson G (1990) Svensk utbildningshistoria- skola och samhälle förr och nu 

30 Linell U (2007) Läroplaner och kursplaner i Sverige under 1900-talet. Rapport inför SOU 2007:28. 
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2.7 Lgr 80 och Lpo 94  
Jag har läst och jämfört texterna om svenskämnet som finns i Lgr 80 och Lpo 94. Jag 
har tittat närmare på den text som beskriver kursplanernas innehåll och utformning. Min 
tanke inför textanalysen var att försöka sortera och kategorisera jämförbar information. 
Holme och Krohn Solvang beskriver två huvudsakliga former för textanalys, delanalys 
och helhetsanalys31. En delanalys ska, enligt Holme och Krohn Solvang, kunna 
kategoriseras och beräknas, jag valde istället att göra en helhetsanalys32 där jag i första 
fasen (av tre) först tittade på ett styrt urval, det vill säga kursplanerna i svenska. Holme 
och Krohn Solvangs andra fas i analysen var att formulera frågeställningar där min 
frågeställning bestod i att försöka se likheter och olikheter i texterna, vad skiljer Lgr 80 och 
Lpo 94 åt? I tredje fasen tittade jag närmare på de för min uppsats relevanta delarna; 
rubriker, målformuleringar, vad som stod skrivet om lärare respektive elever samt 
frekvent förekommande ord eller teman i båda kursplanernas inledningar. Där drog jag 
även nytta av tidigare forskning i form av Ulf Linells studie, där han bland annat gör en 
kvantitativ analys av olika textdelars procentuella fördelning inom kursplanerna i svenska. I 
Lpo 94 är dock läroplan och kursplan skilda dokument, till skillnad från Lgr 80. Målen 
för utbildningen i sin helhet återfinns i läroplanen, målen för utbildningen i de enskilda 
ämnena återfinns i kursplanerna.332000 reviderades kursplanerna som ingick i Lpo 94. 
Trots att kursplanerna reviderades 2000 kommer jag att benämna dem Lpo 94.  

2.7.1 Lgr 80 – kursplan svenska 

Kursplanen i svenska är uppdelad i under följande rubriker; mål, tala och lyssna, läs och 
skrivinlärning, läsning, studier av massmedia, skrivning, språklära samt språken i de 
nordiska länderna. Målen i Lgr 80 är skriven i löpande text med anvisningar om vad 
undervisningen skall innehålla och hur den skall bedrivas. 

Kursplanen 1980 har målformuleringar som ”eleven skall lära sig”, ”skall utvecklas”, ”skall få erfara”, ”skall 

uppmuntras”, ”bör få kunskaper”, ”skall bilda sig”, ”undervisningen skall syfta till” etc. Eleven skall till 

exempel lära sig läsa och skriva, men ”läsa” och ”skriva” är odefinierade storheter. Vilken typ av läsande 

eller skrivande kursplanen handlar om utsägs inte. 34  

Kapitlet inleds med tre, för Lgr 80, viktiga teser; 

Svenska ingår i grundskolans undervisning därför att 

• varje elev måste bli medveten om att språket är vårt viktigaste medel att få kontakt 

med andra människor, i vår närhet eller långt borta, i vår egen tid eller i gångna tider,  

                                                 
31 Holme IM & Krohn Solvang B  (1996) Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder. s 141. 

Studentlitteratur: Lund 

32 Helhetsanalys innebär att man ser till helheten i den insamlade informationen. Vissa teman och 

problemområden berörs, andra aspekter berörs inte. Analysmetoden delas in i tre faser, val av tema eller 

problemområde, formulering av frågeställningar samt en systematisk analys. 

33 SOU 1992:94 (1992) s 146 Skola för bildning. Allmänna förlaget: Stockholm 

34 Linell U (2007) Läroplaner och kursplaner i Sverige under 1900-talet. s 36.  Rapport inför SOU 2007:28 
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• eleverna skall lära sig att lyssna och läsa så att de uppfattar och förstår vad andra 

menar, 

• eleverna skall lära sig att tala och skriva klart, regelrätt och uttrycksfullt, så att andra 

kan uppfatta och förstå vad de menar.35 

Läraren 

Läraren ska i sin svenskundervisning samverka med andra ämnen, både teoretiska och 
praktiska. Skapande praktiskt arbete i form av ord, bild, rörelse och musik ska vara 
tillgängligt för eleverna. Samverkan med teoretiska ämnen ska visa eleverna hur språket 
genomsyrar all verksamhet. Undervisningen ska ske utifrån elevernas vardag, dagliga 
händelser med klassens gemensamma idéer och intressen. Lgr 80 poängterar att 
klasslivet är en mycket viktig företeelse. Dock skall gemensamma händelser varvas med 
det individuella. Läraren ska stärka elevernas självkänsla genom att arbeta utifrån 
elevens kunskapsnivå just då. Nutid och dåtid är centrala begrepp, nutid i form av nära 
kontakt med tidningar, tidskrifter, fackböcker och skönlitteratur, dåtid, främst genom 
historisk litteratur. 36 

Eleven 

Eleven ska kunna, för att möta samhällets37 krav, utrycka sig tydligt i tal och skrift och 
kunna stava korrekt. Eleven ska också äga kunskaper i de nordiska språken och själv 
medvetet arbeta med att förbättra sitt eget språk. De ska också våga yttra sig och stå för 
sina egna åsikter. 38 

Skolan skall stödja eleverna så att de själva kan skapa god barn- och ungdomskultur, som tillfredsställer 

deras behov av gemensamma kunskaper och upplevelser. 39 

2.7.2 Lpo 94  

Kursplanen i svenska är indelad under följande rubriker; ämnets syfte och roll i 
utbildningen, mål att sträva mot, ämnets karaktär och uppbyggnad samt bedömning.  

Här inleds texten med följande rader: 

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin 

förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och 

teater. Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv 

och verksamhet. 40 

och vidare; 

                                                 
35 Läroplan för grundskolan – allmän del (1980) S 113. Liber: Stockholm  

36 Läroplan för grundskolan – allmän del (1980)  

37 Familj, kamrater, föreningsliv, arbetsliv, högre utbildning. 

38 Läroplan för grundskolan – allmän del (1980) 

39 Läroplan för grundskolan – allmän del (1980) s 134 

40 Kursplan och betygskriterier 2000.  s 96 Skolverket och Fritzes: Stockholm 
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Svenskämnet har som syfte att främja elevernas förmåga att tala och skriva väl samt med 

förståelse respektera andras sätt att uttrycka sig i tal och skrift. 41  

Lpo 94 upprepar i många passager att eleven ska få uppleva film, teater och 
skönlitteratur inom ramen för svenskämnet.  

Gemensamt för alla ämnen i grundskolan är att de skall förmedla glädje att skapa och lust att 

fortsätta lära.42 

2.7.3 Likheter och olikheter 

Eftersom texten i Lpo 94 inte har samma styckesindelning som Lgr 80 kunde jag inte 
skriva om lärarens respektive elevens uppgifter och skyldigheter som jag gjorde i 
ovanstående textstycke om Lgr 80. Målen i Lpo 94 är inte skrivna som i Lgr 80, i 
löpande text, utan står skrivna i strecksatser. Lpo 94 är också uppdelad i strävansmål 
och uppnåendemål, 18 strävans mål samt nio uppnåendemål (fyra för årskurs 5, fem för 
årskurs 9). 

Kursplanerna har i stort sett en gemensam grundstruktur, med mål och anvisningar. Ulf 
Linell har i sin rapport inför SOU 2007: 28 43 gjort en kvantitativ analys av olika 
textdelars procentuella fördelning inom kursplanerna i svenska (nedan).  

 
Kursplanetexter svenska (enhet: procent av antalet textrader) 
 
 Lgr 80  Kpl 94 Kpl 2000 
Syfte 3 16 18 
Mål 19 41 40 
Huvudmoment 78 0 0 
Studieplan 0 0 0 
Anvisningar 0 0 0 
Ämnet 0 43 42 
 
Ovan ser man en markant ökning mellan texterna som rör syfte, mål, och själva 
svenskämnet i Lgr 80 och Lpo 94.  

Lgr 80 ger känslan av att mer vara vänd mot läraren än mot eleven, att det är läraren 
som skall läsa kursplanerna och ta emot de anvisningar som finns där i för att kunna 
bedriva sin undervisning. Lpo 94 sätter mer eleven i fokus, vill att eleven själv ska ta 
ansvar för sitt lärande, aktivt söka och bilda kunskap och låter läraren själv få utforma sin 
undervisning utifrån de mål som finns. Lpo 94 har ju både strävansmål, det vill säga en 
riktning för undervisningen och uppnåendemål, som skall ge resultat. Det finns heller 
inga betygskriterier i Lgr 80 som det finns uppställt i Lpo 94.  

                                                 
41 Kursplan och betygskriterier 2000.  s 96  

42 Kursplan och betygskriterier 2000.  s 6 Skolverket och Fritzes: Stockholm 

43 Linell U (2007) Läroplaner och kursplaner i Sverige under 1900-talet. Rapport inför SOU 2007:28 
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Om det i Lgr 80 talades vid flera tillfällen om att det är eleven ”som lär sig”, poängteras 1994 att 

det är skolan som har ett ansvar för att eleven lär sig. Naturligtvis är uttryckssättet en följd av 

det förändrade ansvarsystemet men även andra konsekvenser kan förstås bakom denna 

annorlunda tankefigur. En rimlig tolkning är att bakom förändringen finns en insikt om att en 

enskild lärare och hans elev av sig själva inte alltid klarar av att realisera uppställda mål hur 

mycket de än försöker. Resultat är starkt beroende av de villkor som ges för lärandet. Genom 

att lägga skolans resultat som ett ansvar för skolan som institution betonas att den (och dess 

huvudman) har att skapa rimliga förutsättningar för och ge möjligheter till en så optimal 

organisation som möjligt för att eleven skall nå uppställda mål. Tanken är att målen skall vara 

styrande för undervisningen, inte det regelverk som bestämmer organisationen av 

undervisning. 44 

Betygskriterier upp till MVG (mycket väl godkänd) är också med i Lpo 94 men inte i 
Lgr 80.  

I Lpo 94 ersattes regelstyrningen av målstyrning och gav lärarna helt andra möjligheter 
att själva välja hur de skulle bedriva sin undervisning. I Lpo 94 var det inte bara lärarna 
som skulle verka för den goda skolmiljön, utan där står det att all skolans personal ska 
verka för att göra skolan en god miljö för lärande och utveckling.  

Kraven på flexibilitet i organisationen blev tydligare i Lgr 80. Det gjordes olika former 
av uppluckringar i regelsystemet för att underlätta ett friare skolarbete. I proposition 
1978/79:180 betonade man hårt att 30 % av elevernas studietid på högstadiet skulle 
bestå av temastudier, tillvalsämnen och fria aktiviteter. Skolorganisationen skulle stå i 
mycket nära samverkan mellan beslut och verkställighetsnivå. Decentralisering var 
nyckelord, dock innefattade decentraliseringen mål och innehåll. Läromedel som utkom 
under Lgr 80 var mycket läroplanstrogna med många lektionsplaneringar som lärarna 
skulle följa. I och med ekonomiska begränsningar för skolorna och ett annorlunda sätt 
att skriva kursplaner ändrades läromedlen under Lpo 94. 45 Makten över undervisningen 
var över.   

                                                 
44 Linell U (2007) Läroplaner och kursplaner i Sverige under 1900-talet. S 37 Rapport inför SOU 2007:28 

45 http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf.filer/gustafsson.pdf (071227) 
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2.8 Varför reviderades kursplanen i Lpo 94 år 
2000? 
 
Med motiveringen: 

de snabba samhällsförändringarna som ökad internationalisering och kulturell mångfald, 

arbetslivets förändring och informeringsteknologins utveckling påverkar arbetet i skolan 46  

och  

skolan måste också förbereda för livet i ett samhälle som förändras 47  

reviderades kursplanerna i Lpo 94. Regeringen fattade beslut om de nya kursplanernas 
utformning i mars 2000, men översynen påbörjades redan 1998. Det var inte bara de 
snabba samhällsförändringarna som låg bakom revideringen. Att göra dokumenten 
tydligare och lättare att tolka för undervisande personal var också en av 
utgångspunkterna. Det fanns en stor mängd mål med ämnen som hade olika 
konkretiseringsnivåer. Man ville ha kursplaner som inte skulle styra för mycket mot 
vissa undervisningsupplägg.48 Tydligen hade landets skolor tolkat, uppfattat och använt 
sig av kursplanerna på olika sätt. Samordningen av krav och innehåll i kursplanerna 
mellan grundskola och gymnasieskola har också varit en drivande faktor. Översynen 
gällde inte bara grundskolans kursplaner och betygskriterier, utan  

”alla nationellt fastställda kursplaner och betygskriterier, både i den obligatoriska och frivilliga 

skolan.” 49  

Betygskriterierna kompletterades dessutom med kriterier för MVG (mycket väl 
godkänd). 

 

”Revideringen är en del av den målstyrning med resultatansvar som präglar relationen mellan 

stat, kommun och skolor sedan början av 1990-talet. Att se över och förändra kan ses som 

själva drivkraften i systemet. Utan återkommande omprövningar av innehåll och funktion skulle 

utvecklingen riskera att låsas istället för att främjas”. 50 

 
2.8.1 Vad har egentligen reviderats? 

Innehållet har påverkats av ny forskning och övergripande förändringar i samhället.  

• Innehåll och formmässigt har både kursplaner och betygskriterier förändrats.  
• Miljöfrågor betonas mer än tidigare, samma sak gäller värdefrågor.  

                                                 
46 Skolverket Grundskolan, kommentarer till kursplaner och betygskriterier (2000) s 7. Skolverket och Fritzes: 

Stockholm  

47 Skolverket Grundskolan, kommentarer till kursplaner och betygskriterier (2000) s 7  

48 Skolkommittén (1997) SOU 1997:121 Skolfrågor – om skola i en ny tid Skolverket och Fritzes: Stockholm 

49 Skolverket Grundskolan, kommentarer till kursplaner och betygskriterier (2000) s 7 

50 Skolverket Grundskolan, kommentarer till kursplaner och betygskriterier (2000) s 8 
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• Tydligare struktur på styrdokumenten vad gäller ansvarsfördelning mellan 
skolorna och staten.  

• Betygskriterier och mål har setts över.  
• Alla ämnen har fått en gemensam helhet, till exempel är kursplanerna i de 

naturorienterade och samhällsorienterade ämnena uppbyggda på samma sätt.  
 
Det finns tre aspekter som har genomsyrat revideringen. Den första är vikten av 
kopplingen mellan läroplan och kursplan med konkretiseringar av på vilket sätt varje 
ämne kan förankras i kunskapsmålen och värdegrunden i läroplanen. Det andra är 
kopplingen mellan lokala och nationella mål, vilka ska vara tydliga. De nationella målen 
ska vara klara och ange riktlinjer och ramar för vad som skall eftersträvas 
kunskapsmässigt för eleverna, men HUR man når de nationella målen har tagits bort i 
revideringen. Nu är det upp till de lokala målen att bestämma HUR man ska göra. Den 
tredje aspekten ligger på att det ska finnas en balans mellan kontinuitet och progression 
vad gäller studier på grundskola och gymnasium. Det är viktigt att eleven känner och 
ser sambandet mellan kunskaper förvärvade i grundskola och gymnasium.51  

                                                 
51 Skolverket Grundskolan, kommentarer till kursplaner och betygskriterier (2000)  
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3. Metod 

Tre intervjuer genomfördes med grundskollärare som arbetat i skolan både under Lgr 80 
samt Lpo 94. Lärarna hade jag kommit i kontakt med tidigare via arbete, kontakter samt 
VFU praktik. Frågorna skickades ut en vecka i förväg för att lärarna skulle hinna 
förbereda sig innan intervjuerna och för att de skulle få en förkunskap om vad det var vi 
skulle prata om.  En av lärarna bad att få en kopia på Lgr 80, vilket också lämnades 
över. På grund av förutsedda samt oförutsedda händelser kunde jag inte träffa alla 
lärarna öga mot öga, utan två stycken intervjuer skedde via telefon. De har fått berätta 
om sin bakgrund och sedan om de två frågor jag ställt. Deras svar har jag sedan 
sammanställt för att se eventuella likheter och olikheter. Intervjuerna är inspelade på en 
handdiktafon. Lärarnas namn är fingerade. 

3.1 Intervjumetod 

3.1.1 Kvalitativa intervjuer 

Jag valde en kvalitativ intervjumetod för denna uppsats. Syftet med den kvalitativa 
forskningsintervjun är att sätta sig in i intervjupersonens värld och försöka förstå ämnen 
ur den intervjuades eget perspektiv.52 För mig var det också viktigt att ha en öppen 
dialog och låta lärarna få berätta utan avbrott utifrån deras erfarenhet och synsätt. 

Eftersom jag redan skickat ut frågorna i förväg för att lärarna skulle ha tid för att erinra 
sig om gamla arbetssätt, var lärarna förberedda när vi träffades eller talades vid på 
telefon. Jag antog en lyssnande roll, ställde inga direkta följdfrågor, utan bad i något 
enstaka fall lärarna utveckla sina åsikter för att föra samtalet vidare. I en kvalitativ 
intervju är både intervjuperson och intervjuare samtalets medskapare.53

 

3.2 Genomförande  
Av tre intervjuer skedde två via telefon. Alla intervjuer bandades, vilket också 
förklarades för och accepterades av lärarna. Att två av intervjuerna skedde via telefon 
var för att en av lärarna bor i södra Sverige och den andra inte hade den faktiska tiden 
att träffa mig. Därav även svårigheten att använda en videokamera. Intervjuernas tid 
varierade utifrån hur mycket lärarna ville berätta, varje intervju tog ungefär 25 min. 
Eftersom frågorna var utskickade i förväg visste lärarna vad intervjun skulle handla om.  

Frågor, i ett intervjusammanhang bör vara lätta att förstå så att den intervjuade känner sig 

motiverad för att hålla samtalet flytande och de bör vara befriade från akademisk jargong. 54  

                                                 
52 Kvale S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

53 Patel R & Davidsson B (2003) Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 

54 Kvale S (1997) s 122. Den kvalitativa forskningsintervjun
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3.3 Materialbearbetning 
Efter att en intervju hade gjorts lyssnade jag igenom inspelningen och skrev ner de 
tankar och åsikter läraren hade om de båda ställda frågorna. Jag tog ut citat som jag 
ansåg vara tydliga och som representerade och sammanfattade lärarens tankar. När alla 
intervjuer var gjorda och sammanställda letade jag efter och skrev ner likheter och 
olikheter i lärarnas intervjuer.  

3.4 Urval  
På den vanliga frågan ”Hur många intervjupersoner behöver jag?” är svaret helt enkelt: 

”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta.”55 

Jag valde ut tre. Lärarna valdes ut på grund av tiden de har arbetat inom skolan. Det var 
för undersökningen viktigt att lärarna hade bedrivit undervisning utifrån Lgr 80 samt 
Lpo 94. Alla tre har varit i kontakt med mig tidigare, i form av arbetskamrater, 
handledare eller som bekant. En annan tanke var även att lärarna har arbetat i olika 
områden i Sverige, någon har arbetat bara i norrförorter till Stockholm, en annan bara i 
söderförorter till Stockholm och den tredje har främst arbetat på landsbygden. Alla tre är 
kvinnor med en ursprunglig lågstadielärarexamen, som togs under 1970 talet. Varför jag 
inte valde ut en man för en intervju är av den anledningen att jag inte har träffat på 
någon yrkesverksam man som motsvarar de andra lärarnas kriterier. Detta är ju i och för 
sig något som också är en trist iakttagelse.  

För hundra år sedan var de manliga folkskollärarna ängsliga för att kvinnoanstormingen till 

läraryrket skulle sänka deras status. Idag är det pojkarna man tycker synd om, för att de inte får 

några manliga förebilder i skolan. 56  

Men debatten om att manliga lågstadielärare behövs är inget jag kommer att ta upp 
vidare i den här uppsatsen.  

3.5 Etiska principer 
Jag använde mig av två källor, dels Kvales bok om forskningsintervjuer57, dels 
information från Vetenskapsrådets hemsida58.  

3.5.1 Vetenskapsrådet 

Jag har tagit hänsyn till två av rådets begrepp vad gäller forskningsetik, anonymitet och 
konfidentialitet. 

                                                 
55 Kvale S (1997) s 97 Den kvalitativa forskningsintervjun 

56 Hartman S (2005) s 312 Det pedagogiska kulturarvet – traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria.  

57 Kvale S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. En introduktionsbok till forskningsintervjuer.  

58 http://www.vr.se/download/18.aae1aa51132473084980005790/integritetskansligt_forskningsmateria2l.pdf.  s 3 

(071229) 
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För att garantera intervjupersonernas anonymitet ska man inte kunna koppla ihop 
bestämda uppgifter med en bestämd persons identitet. I den här studien har jag fingerat 
de intervjuade lärarnas namn efter alfabetets början, a b och c. Ej heller ska någon 
kunna avläsa vilken skola lärarna arbetar på, även det för att garantera deras anonymitet. 
De inspelade intervjuer som gjordes har raderats efter att ha textbearbetats i uppsatsen.  

3.5.2 Kvale 

Kvale har tre etiska riktlinjer för forskning, vilka jag också tog hänsyn till inför 
intervjuerna.  

Informerat samtycke – Jag berättade för intervjupersonerna om studiens syfte och hur 
den är upplagd. 

Konfidentialitet – De inspelade intervjuerna raderas efter att ha textbearbetats i 
uppsatsen. 

Konsekvenser - De intervjuade löpte inga större konsekvenser av att ha medverkat i min 
uppsats eftersom alla namn är fingerade.  

3.6 Tillförlitlighet  

3.6.1 Reliabilitet  

Reliabilitet kan sägas vara noggrannheten hos validiteten. Eftersom jag personligen 
känner och har arbetat med två av lärarna försökte jag vara så neutral som möjligt både 
under och efter intervjuerna och se lärarna med objektiva ögon. Rent självkritiskt har 
det rent objektiva varit en svårighet och har säkert påverkat studiens utveckling framåt 
och även i viss del resultatet. Min egen kompetens kring frågorna var mycket liten, jag 
har inte arbetat utifrån Lgr 80, även om jag läst in mig på dess kursplan i svenska och 
ansett mig ha förförståelsen inför intervjuerna. Intervjuerna har bandats för att öka 
trovärdheten och för att inte egna tolkningar ska förekomma i resultatet. För att ändå 
hålla en hög reliabilitet fick alla lärare samma frågor. Att alla intervjuade var kvinnor 
beror på att jag inte kände någon till någon man som hade samma erfarenhet av Lgr 80 
och Lpo 94. Möjligtvis kan valet att intervjua via telefon göra att de lärarna kände sig 
något stressade när de svarade, vilket gjorde att svaren kanske inte blev så uttömmande 
som med den person jag intervjuade där jag satt mitt emot henne.   

 

3.6.2 Validitet  

Validitet definieras ofta genom denna fråga: Mäter du vad du tror du mäter?59 

Lärarna fick utifrån två enkla och tydliga frågor själva berätta om sina åsikter och 
erfarenheter. Frågorna krävde dock att de arbetat och bedrivit undervisning i 
svenskämnet utifrån Lgr 80 samt Lpo 94 och att de kunde jämföra dessa. Eftersom jag 

                                                 
59 Kvale S (1997) s 215 Den kvalitativa forskningsintervjun 
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valde att få endast tre personers uppfattningar upplevde jag inget behov av att använda 
enkäter, utan valde istället intervju som metod.   

3.7 Metoddiskussion 
Min ursprungliga tanke var att åka ut till lärarnas arbetsplatser och intervjua dem där. 
Tyvärr hade inte alla lärare tid att träffa mig av olika anledningar, på en skola 
genomförde Skolverket en granskning av verksamheten och detta i kombination med 
stundande jul innebar stress och tidsbrist för den läraren. En annan lärare bor i södra 
Sverige, varav telefonkontakt var den enda möjligheten för oss att prata. Den tredje 
läraren kunde dock ställa upp på en intervju, vilken också genomfördes.  

Att jag kände två av tre intervjuade, är det något som påverkat mina intervjuer? Jag tror 
inte det, för även om samtalen var öppenhjärtiga låg koncentrationen och fokus från 
båda parter kring intervjufrågorna.  

Eftersom jag inte kunde intervjua alla lärare via fysiskt möte, kunde jag ej heller 
använda mig av en videokamera, som är vanligt förekommande, utan istället spelades 
samtalen in med hjälp av en handdiktafon. Hade jag haft en videokamera kunde jag 
eventuellt ha analyserat lärarnas kroppsspråk och lagt in dessa observationer i 
metoddiskussionen. Att intervjua via telefon tar ju bort den möjligheten. Jag funderade 
även på möjligheten att skicka ut enkäter till ett större antal lärare, men valde sedan att 
prata med endast tre, varav jag hade träffat alla tidigare. Alla tre lärare nämnde att deras 
erfarenhet har gjort att de undervisar annorlunda nu än under Lgr 80. Inte en helt 
ovanlig ståndpunkt enligt Gerhard Arfwedson som skriver; 

En lärares praktiska behärskande av elev- och undervisningsproblematiken sammanhänger 

med hans tid i yrket: under de första åren präglas hans arbete i stor utsträckning av ”trial-and-

error”, ”learning-by-doing” och olika typer av nya erfarenheter, som med tidens lopp gradvis 

stabiliseras i ett personligt professionellt mönster. 60 

Christina är verkligen någon som har gått i bräschen för nytt tänkande och förändringar 
och hon sa själv i intervjun att hon har tagit till sig ny forskning i form av nytt 
läromedel som har visat på bättre resultat. Christina är en innovativ lärare som hela 
tiden sätter eleverna i främsta rummet.  

Många av lärarna på Amalias skola har arbetat där länge, bland annat Amalia, men det 
finns en stark framåtanda i hennes arbetslag, där också ny forskning är intressant och tas 
tillvara på av arbetslaget. Det märks också av hennes svar på intervjufrågorna, hon har 
många påbyggnadsutbildningar, går på föreläsningar och seminarium, anordnade bland 
annat av Lärarhögskolan, för att hela tiden hålla sig a jour med vad som händer i den 
pedagogiska debatten.  

                                                 
60 Arfwedson G (1983) s 65 Varför är skolor olika – en bok om skolkoder. Liber: Stockholm 
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4. Resultat   

Syftet med min undersökning var att skaffa mig insikt om och på vilket sätt 
svenskundervisningen i grundskolan hade förändrats utifrån Lgr 80 och Lpo 94, både 
vad gäller lärares erfarenheter och åsikter om eventuell förändring i undervisningssättet 
samt i kursplanstexter. Jag har i det här kapitlet valt att ha ganska korta utlägg över vad 
som blev resultatet men med den poängen att ha desto mer text om vad resultatets 
innebörd i analys/diskussion.  

Resultatet av jämförelsen av kursplanstexterna var att Lpo 94 är mer målstyrt och 
fokuserat på individen och hennes/hans egna individuella utbildning. Lgr 80 var dock 
mer styrt vad gäller undervisning.  

Jag ställde två frågor i stort sett tagna direkt från mitt syfte.  

1. Har ditt arbetssätt i svenskundervisningen förändrats från att arbeta enligt Lgr 80 
till Kursplan 2000?  

2. Vari, anser du, ligger den största skillnaden mellan de båda kursplanerna i 
svenska? 

 

För tydlighetens skull kommer jag att redovisa resultatet av intervjuerna fråga för fråga. 
Sammanställningen är gjord av mig utifrån lärarnas svar. De olika texterna inleds med 
en kort presentation av den intervjuade läraren. Intervjuresultaten kan dock inte 
generaliseras, eftersom det är för få intervjupersoner.  

 

4.1 Intervjuer med lärare  

4.1.1 Lärare Amalia Asplund 

Amalia och jag träffades och pratade, samtalet bandades.  

Bakgrund 

Amalia blev klar lågstadielärare 1977 och har sedan dess arbetat mest med åk 1-3, men 
även med sexåringar och ett år som klasslärare i en åk 4, vilket Amalia tyckte var 
mycket lärorikt. Hon har arbetat i 10 år i en kommun, men de resterande 20 i samma, i 
en söderförort till Stockholm. I mellan sina lärarjobb har Amalia också läst till en 
examen i specialpedagogik samt flera påbyggnadskurser i matematik.  

Har ditt arbetssätt i svenskundervisningen förändrats från att arbeta enligt Lgr 80 
till Lpo 94?  

Amalia tycker bättre om den nuvarande kursplanen för den, som hon själv säger:  
Tänker på ett djupare plan runt språk än Lgr 80.  
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Nu är det mer en helhet kring språket som inte fanns förr, säger hon och poängterar 
också hur viktigt det är att barnen har lust, att man som lärare ger barnen redskap att 
utvecklas språkligt. Detta är något som hon anser kännetecknar den nya kursplanen.  

Hon upplever också en trygghet i att kunna arbeta utifrån skönlitteratur, artiklar och 
tidningar, att man utifrån det kan arbeta med grammatik och stavning. Amalia säger att 
hon upplever ett språkligt tryck på barn överhuvudtaget. Men många av hennes elever 
har inte ett så djupt språk, de har ett ganska kargt ordförråd. Det gör det ännu viktigare 
att försöka få dessa barn att hitta lusten, att hjälpa dem hitta sitt eget sätt att utvecklas. 
Hon poängterar också att hon har mycket mer arbetserfarenhet nu, förut arbetade hon 
mer efter läromedel och med grammatiken som en egen del än vad hon gör nu. Så, 
erfarenheten spelar en stor roll för hur man lägger upp sin svenskundervisning, tycker 
Amalia. 

Vari, anser du, ligger den största skillnaden mellan de båda kursplanerna i 
svenska?  

Man var mer beroende av läromedlet förr, säger Amalia. Läromedel förändras ju, men 
förut var det mycket mer upplagt kring läroplanen och kursplaner till skillnad från nu.  

Kursplan 2000 ger en mer helhetssyn på hela språket, det är den största skillnaden. Det 
var mer uppdelat förut och hon avslutar med följande: 

Nu trycker kursplanen på alla delar i ett språk, läsa, lyssna, uppleva med ögonen.  Tänka… att 

tänka själv är mycket vikigt.  

 

4.1.2 Lärare Britta Bjurling  

Britta och jag talades vid i telefonen, samtalet bandades.  

Bakgrund 

Britta blev klar lågstadielärare 1970 och har sedan dess arbetat i kommunala skolor, 
mest i landsbygdsskolor men arbetar nu i en skola i en stad i södra Sverige.  

Har ditt arbetssätt i svenskundervisningen förändrats från att arbeta enligt Lgr 80 
till Lpo 94?  

Britta tycker att hennes arbetssätt har förändrats till det bättre. Hon säger dock själv att 
hon genom åren, har märkt att den egna erfarenheten spelar stor roll i 
svenskundervisningen. Hon individanpassar sin undervisning nu på ett sätt som hon inte 
gjorde under Lgr 80. Det var kanske enklare då, med homogena klasser och en homogen 
undervisning, men roligare nu. Läromedel spelade en större roll för undervisningen på 
80-talet än vad den gör idag.  

Vari, anser du, ligger den största skillnaden mellan de båda kursplanerna i 
svenska?  

I Lgr 80 såg man ju inte alltid barnen som individer säger Britta. Alla skulle göra 
likadant, och var de sju år skulle de göra saker som en sjuåring förväntades göra och 
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kunna. Alla barn började med samma sak och de som arbetade snabbt och var färdiga 
tidigt fick oftast, helt enkelt, vänta in sina kamrater.   

Idag utgår man från barnets lärande, där det står just nu. Inte så mycket grupptänk, utan 
mer utifrån barnets egen kunskapsnivå. Den nya kursplanen är överlag bättre än den 
förra, tycker Britta.  

 

4.1.3 Lärare Christina Conradsdotter  

Christina och jag talades vid i telefon, samtalet bandades. Christina skickade också sina 
svar till mig via e-post.  

Bakgrund 

Christina har lågstadielärarexamen från 1967 och arbetade sedan i en kommunal 
grundskola fram till 1977 då hon reste till Italien för att läsa in en 
Montessorilärarexamen, något hon blev klar med 1979. Tillbaka i Sverige startade hon 
sedan upp den första Montessoriklassen i den kommun hon var verksam i. Efter att ha 
varit mammaledig i början av 80 talet, började hon återigen arbeta i en kommunal 
grundskola, vilket hon även gör idag. Christina har till mesta delen arbetat i en 
norrförort till Stockholm.  

Har ditt arbetssätt i svenskundervisningen förändrats från att arbeta enligt Lgr 80 
till Lpo 94?  

Christina anser att hennes arbetssätt har förändrats men inte bara på grund av andra 
kursplaner eller läroplaner. För ett par år sedan besökte hon och en arbetskollega ett 
läromedelsföretag som gav ut böcker för svenskundervisning. Böckerna var så pass bra 
och nyskapande att Christina och hennes kollega genast beslöt sig att börja använda sig 
av dessa. Christina säger:  

Hon visade oss sina böcker som övar läsförståelse riktigt på djupet. Böckerna tvingar barnen 

att läsa med stor eftertanke samt att göra inferenser. På våren testades alla barn i åk 1 och 2 

på skolan och våra barn hade strålande resultat.  

Christina tycker också att hon bearbetar läsläxorna djupare och mer noggrannare nu än 
på 80-talet. Men hon tillägger också att hon inte varit så läroplanstrogen genom åren, 
utan gått mer på sin erfarenhet och intuition. Hon poängterar också vikten av att ha ett 
brett materielutbud för att göra läsinlärningen så lustfylld som möjligt. Två honnörsord 
som Christina bär med sig är lyhördhet och respekt. Man ska kunna vara både lyhörd 
och ha respekt för barns olika behov och förmåga, det ger glada och lugna barn. Hon 
fortsätter:  

På 80-talet tror jag att många lärare lät alla barn arbeta med samma bokstav oavsett förkunskaper vilket 

innebar stress för somliga medan de som kunde läsa hade långtråkigt. Nu är det självklart, hoppas jag, att 

individualisera.  
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Vari, anser du, ligger den största skillnaden mellan de båda kursplanerna i 
svenska?  

Christina tycker att det inte är så mycket olikheter, utan att mycket är likadant. Men den 
stora skillnaden är att i kursplan 2000 är målstyrning ett centralt begrepp. Vad gäller 
målstyrning anser hon att den är på gott och ont. Målstyrningen har ju dock medfört 
tydligare utvecklingssamtal när det gäller barnens individuella mål och vad de behöver 
träna på.  
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4.2 Sammanfattning av lärarnas kommentarer 
kring intervjufrågorna 
Alla tre intervjuade lärare är kvinnor, de blev klara med sin lågstadielärarexamen under 
1970 talet och är fortfarande verksamma i svenska grundskolan. De bedriver sin 
undervisning i olika delar av landet, även om två arbetar i Stor Stockholmsområdet. Två 
av lärarna har också valt att påbygga sin lågstadielärarexamen med andra pedagogiska 
utbildningar, bland annat med Montessori- och Specialpedagogik.  

De tre lärarna arbetar annorlunda idag än vad de gjorde med den gamla kursplanen, 
även om en av dem ansåg att mycket är likadant i Lgr 80 och Kursplan 00. De tycker 
även att den största skillnaden mellan kursplanerna är den målstyrning och 
individualisering som genomsyrar den senare planen tillsammans med helhetssynen på 
barnet och lärandet. Idag arbetar alltså alla mer individualiserat, de utgår från var eleven 
befinner sig just nu när de undervisar. Förut gjorde alla elever samma sak och de som 
blev färdiga fort fick vänta in sina kamrater innan de kunde gå vidare. Man ser också 
mer till elevens förkunskaper nu än tidigare, säger en lärare.  

Vad gäller läromedel har lärarna olika erfarenheter, två av dem ansåg att de var mer 
läromedelstrogna förr, men att läromedlet även var mer bundet till kursplan och läroplan 
då. En av de lärarna är utav den åsikten att hon upplever en frihet i att kunna utgå från 
skönlitteratur för att bedriva undervisning, att hon är inte så bunden av läromedel 
längre. Den tredje läraren använder sig i stor utsträckning fortfarande av läromedel och 
poängterar även vikten av att ha ett brett materielutbud i sin svenskundervisning. 

Alla tre lärare är av samma åsikt när det kommer till erfarenhet. Erfarenhet spelar en 
stor roll i hur de bedriver deras undervisning, en av lärarna säger att hon inte varit så 
läroplanstrogen genom åren utan istället gått på just sin erfarenhet och intuition. 
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5. Analys/diskussion  

Syftet med min undersökning var att skaffa mig insikt om och på vilket sätt 
svenskundervisningen i grundskolan hade förändrats utifrån Lgr 80 och Lpo 94, både 
vad gäller lärares erfarenheter och åsikter om eventuell förändring i undervisningssättet 
samt i kursplanstexter.  

Amalia Asplund har ju varit verksam i Stockholms södra förorter under sitt 
yrkesverksamma liv. Hon arbetar för närvarande i en skola med hög invandrartäthet och 
kanske kan det vara en förklaring till hennes kommentar om att hon upplever det som 
att hennes elever har ett så kargt och fattigt ordförråd. Att Amalia har arbetat de senaste 
20 åren i samma kommun har inte gjort att hon tagit till sig av ”traditionen som sitter i 
väggarna” som uttrycket säger. Hon har även tagit tjänstledigt för att läsa in en 
specialpedagogexamen. Det gör att jag upplever Amalia som en lärare som fortfarande 
utvecklas, är snabb på att ta till sig ny pedagogisk forskning och vågar prova nya 
arbetssätt. Hon säger själv att hon tycker om att arbeta efter den nya kursplanen.  

Britta Bjurling har arbetat på olika skolor, både i mindre städer men också på 
landsbygdsskolor. Hon har inte skaffat sig någon vidareutbildning, utan varit 
lågstadielärare sedan hon tog examen under 1970 talet. Henne kom jag i kontakt med 
via en lärarkollega. Brittas svar kändes dock inte så uttömmande kring frågorna som 
Amalias och Christinas och telefonintervjun kändes inte lika resultatgivande som i 
Christinas fall.  

Christina Conradsdotter känner jag väl sedan tidigare. Hon är fortfarande en av mina 
förebilder för hur man förblir en professionell lärare genom det yrkesverksamma livet. 
Christina bad att få en kopia av Lgr 80 så hon kunde fräscha upp sina kunskaper om den 
tidigare kursplanen. Hon skrev också ner sina svar på ett A4 papper som jag fick i 
handen.  Christina berättade att hon hade skrivit sina svar på datorn, tog en paus för 
lunch och när hon kom tillbaka hade hon blivit utloggad och allt försvunnit. De svar jag 
fick på papper var alltså hennes kommentarer för andra gången och hon medgav att 
hennes första svar hade varit bättre och mer detaljerade. Christina har en bakgrund inom 
Montessoripedagogiken vilket till exempel lyste igenom med hennes betoning av 
tillgången på mycket materiel i klassrummet. Att ha tillgång till mycket arbetsmateriel 
är något som framträder i just den pedagogiken.61 Något som inte framgick av intervjun 
men som jag sett i hennes klassrum är ett av Montessoripedagogikens grundläggande 
värden, ordning. I hennes klassrum är ordningen av bland annat materiel rådande. 
Christinas syn på eleven stämmer också väl in på några av John Deweys62 tankar. Han 
säger:  

                                                 
61 http://www.luth.se/depts/lib/skolsidan/montessori/nutshell.html (071205) 

62 John Dewey (1859-1952) Amerikansk filosof, centralgestalt inom den progressiva pedagogiken  
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Den rika variationen i människosläktets ärftliga förutsättningar ger anledning att kräva respekt 

för individen och för människans integritet och stora utvecklingsmöjligheter. Mångfalden adlar 

människan. 63 

Alla tre kvinnorna har arbetat länge inom skolan och anser att deras erfarenheter har 
präglat deras undervisningssätt, Lgr 80 tar också upp detta genom att säga: 

Erfarenheter måste få styra arbetssättet. 
64

 

Skillnaden mellan texterna har jag redovisat mer grundläggande i kapitlet likheter och 
olikheter. Överlag kan man se övergången från regelstyrning i Lgr 80 till målstyrning i 
Lpo 94 som en av de största skillnaderna mellan läroplanerna. Mer frihet åt den enskilde 
läraren att bedriva sin undervisning är en annan av skillnaderna.  

I uppsatsen har jag också tagit upp tre teorier vars tankar finns spårbara i de två 
läroplanerna jag jämfört. De tre männen bakom teorierna är J Dewey, J Piaget och L 
Vygotskij. Även om det inte var huvudtanken bakom uppsatsen har jag i samråd med 
min handledare beslutat att ta med även den vinklingen. Där fann jag en del likheter, det 
finns förmodligen mer som jag rekommenderar vad gäller kommande undersökningar.  

Något som är intressant är att Piaget och Dewey ger läraren frihet i klassrummet, en 
frihet som inte fanns där tidigare, men ändå upplever de intervjuade lärarna att de kände 
sig mer styrda förr, vilket inte bara säger något om Lgr 80, utan om Lpo 94.  

I och med Lpo 94 kom individen i undervisningens centrum. Där står Vygotskij bakom 
med sina tankar i följande citat om hur läraren ska agera: 

Pedagogen kartlägger djupet av barnets närmaste utvecklingszon och lägger upp aktiviteterna 

på ett sådant sätt, att de utförs med gradvis mindre insats från den vuxne och motsvarande 

större insats från barnet själv. 65 

Min studie hade ju en inriktning med två olika sätt för att nå målet, dels intervjuer med 
lärare, dels egna observationer om eventuella skillnader och likheter mellan 
kursplanetexterna. Jag hade inga egentliga förväntningar på lärarnas svar innan 
intervjuerna. Efter att jag själv läst båda kursplanerna antog jag att de skulle svara något 
i stil med att det är mer fritt för läraren att själv lägga upp sin undervisning för att nå 
målen i Lpo 94. Eller att undervisningen sker utifrån elevens egen kunskapsnivå, istället 
för att alla gör samma saker. Det har varit intressant att läsa svaren från dessa tre olika 
lärare med olika bakgrunder och att upptäcka att de faktiskt hade några gemensamma 
tankar och åsikter. Att sedan diskutera kring om skolkoder spelar roll i deras tankar har 
givit uppsatsen en annan dimension. 66 

Att jämföra de faktiska kursplanstexterna var tidskrävande men genererade mycket 
nyttig kunskap inför mitt kommande yrkesliv och hur jag ska bedriva min egen 

                                                 
63 Hartman S (2005) Det pedagogiska kulturarvet – tradition och idéer i svensk undervisningshistoria. s 227 

64 Läroplan för grundskolan – allmän del (1980) s 136  

65 Bråten I (1996) s 24 Vygotskij och pedagogiken. 

66 Se avsnittet tidigare forskning  
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undervisning. Förståelse för vad som har lett fram till dagens kursplaner är en viktig 
kunskap, man bör känna till sitt yrkes historia.  

Så, slutresultatet av mina intervjuer med de tre lärarna är alltså att deras gemensamma 
åsikter om kursplanen i svenska rör målstyrning och individualisering som tillsammans 
med helhetssynen på barnet och lärandet är den största skillnaden mellan Lgr 80 och 
Lpo 94. En annan åsikt de gemensamt delade var vikten av erfarenhet, att de lärt sig mer 
under åren. De påpekar att de blivit bättre lärare med åren, vilket jag kan tycka stämmer 
in på de flesta yrken, övning ger färdighet som talesättet säger. Piaget, Dewey och 
Vygotskij anser alla att de vill ha kompetenta lärare i skolan för att skapa en god 
undervisningsmiljö.  

Jag intervjuade bara tre lärare, men alla tre lärare har en stor del gemensamma 
upplevelser och erfarenheter kring undervisningen utifrån de båda kursplanerna. Om jag 
hade intervjuat fem lärare, hade resultatet blivit annorlunda då?  

Texterna pekar också på att kursplanerna har i stort sett en gemensam grundstruktur, med 
mål och anvisningar. Lpo 94 har dock en tydligare målstyrning med målen uppdelade i 
strävansmål och uppnåendemål. Läroplanerna har alltså gått från regelstyrning som i 
Lgr 80 till en målstyrd läroplan, Lpo 94.  

Vad gäller läroplanerna i stort så har jag skrivit om tre giganter i den pedagogiska 
forskningen vars tankar och idéer finns i Lgr 80 samt Lpo 94, Dewey, Piaget och 
Vygotskij. Både Piaget och Dewey pratar om att läraren ska ge barnen erfarenheter, 
speciellt Dewey som ligger bakom tesen ”learning by doing”. Dock talar Piaget också 
om HUR läraren ska bedriva sin undervisning, vilket genast sänder tankarna till Lgr 80. 
Men ändå ger både Dewey och Piaget läraren frihet i klassrummet, en frihet som inte 
fanns där tidigare. Vygotskij har influerat tankarna i Lpo 94, bland annat om 
individuella utvecklingsplaner och aktiva kunskapsinhämtande elever.  

Skillnaden mellan Piaget och Vygotskij gäller framförallt hur de uppfattade 

begreppsutvecklingen i relation till förhållandet mellan tanke och språk. För Piaget var 

tankeutvecklingen det primära. De tankemässiga strukturerna uttrycks språkligt. För Vygotskij 

var tanke och språkutvecklingen snarare två, ömsesidigt beroende, parallella processer. 67  

                                                 
67 SOU 1992:94 (1992) s 73 Skola för bildning 
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