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ABSTRAKT 
Studien undersöker om och i så fall hur lärare i ämnet samhällskunskap i grundskolans 

senare år har förändrat sitt arbete genom övergången till en ny kursplan (Lgr 11). De 

konkreta områdena som undersöks är planering och undervisning. Totalt ingår sex 

verksamma lärare i studien som både har arbetat med den gamla (utifrån Lpo 94) och 

den nya (utifrån Lgr 11) kursplanen i samhällskunskap. Utöver detta sker också en 

översiktlig och innehållsinriktad analys av likheter och skillnader mellan de båda 

kursplanerna. Till hjälp för att besvara syftet med studien vävs bakgrunden till reformen 

samman med rapporter från Skolverket och tidigare forskning. Den teoretiska 

utgångspunkten återfinns i ramfaktorteorin där delarna ram, process och resultat 

appliceras på lärares arbete. Sammanfattningsvis visar studien på flertalet övergripande 

skillnader mellan kursplanerna. Den nya kursplanen har exempelvis inga mål att sträva 

mot som den gamla hade. Innehållsmässigt finns det vissa områdesskillnader, men 

likheterna är större än skillnaderna. Lärarna som deltog i studien kan också visa på 

förändringar både vad det avser planering och undervisning. När lärarna blir tillfrågade 

om skillnader i arbetssätt med ett konkret arbetsområde blir dock svaren svårare att 

tolka, då två av de sex lärarna anger att de inte har arbetat med det aktuella området. 

 

 

Nyckelord:  
Lpo 94, Lgr 11, kursplan, samhällskunskap, ramfaktorteorin, reform, lärare, grundskola.  



 

 

INNEHÅLL 

1 INTRODUKTION ..................................................................................................... 3 

2 BAKGRUND ............................................................................................................ 4 

2.1 Bakgrund till förändringarna ................................................................................ 4 

2.2 Utbildningspolitik och läroplaner över tid............................................................ 5 

2.3 Kunskap och olika typer av läroplaner ................................................................. 6 

2.4 Lpo 94/Lgr 11 – läro- och kursplansskillnader .................................................... 8 

2.4.1 Översiktliga skillnader mellan kursplanerna ............................................. 8 

2.4.2 Områdesskillnader utifrån Skolverkets kommentarer ............................. 10 

2.5 Tidigare forskning .............................................................................................. 12 

2.6 Ramfaktorteorin som utgångspunkt.................................................................... 13 

2.6.1 Applicering av ramfaktorteorin på valt område ...................................... 14 

2.7 Sammanfattning .................................................................................................. 15 

3 SYFTE ..................................................................................................................... 16 

4 METOD ................................................................................................................... 17 

4.1 Metodval ............................................................................................................. 17 

4.2 Halvstrukturerad intervju .................................................................................... 18 

4.3 Urval ................................................................................................................... 18 

4.4 Genomförande av intervjuer ............................................................................... 19 

4.5 Forskningsetiska överväganden .......................................................................... 20 

4.6 Bearbetning av material ...................................................................................... 20 

4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ........................................................ 21 

5 RESULTAT ............................................................................................................. 22 

5.1 Likheter och skillnader utifrån vår jämförelse ................................................... 22 

5.1.1 Likheter .................................................................................................... 22 

5.1.2 Skillnader ................................................................................................. 22 

5.2 Datainsamlingens resultat ................................................................................... 23 

5.2.1 Skillnader i tydlighet och elevförmågor .................................................. 23 

5.2.2 Likheter vad det avser innehållet ............................................................. 23 

5.2.3 Den förändrade planeringen .................................................................... 24 

5.2.4 Planering kopplat till kunskapskrav ........................................................ 25 

5.2.5 Den varierande synen på mål att sträva mot ............................................ 26 

5.2.6 Majoriteten har förändrat sin undervisning ............................................. 27 

5.2.7 Elevernas arbetssätt ................................................................................. 28 

5.2.8 Lärarens pedagogiska förmåga ................................................................ 29 



 

 

5.2.9 Det konkreta arbetsområdet EU .............................................................. 30 

6 DISKUSSION ......................................................................................................... 31 

6.1 Översiktligt ......................................................................................................... 31 

6.1.1 Likheter .................................................................................................... 31 

6.1.2 Skillnader ................................................................................................. 31 

6.2 Planering ............................................................................................................. 32 

6.3 Undervisning ...................................................................................................... 33 

6.4 Arbetet med området EU .................................................................................... 35 

7 PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER .................................................................... 36 

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ............................................................. 37 

9 REFERENSLISTA .................................................................................................. 38 

 

BILAGA 1 – Intervjufrågor till studiens informanter



3 

 

1 INTRODUKTION 
Skolan står ständigt inför nya utmaningar och förändringar i takt med att samhället 

ändras och omformas. Utgångspunkten i lärarnas arbete är de föreskrifter som finns i 

läroplanen där kursplanen är en integrerad del. Men vad händer då när den inkörda 

och trygga kursplanen förändras? 

Skolverket (2013) har gett ut en analys av hur övergripande reformer får genomslag i 

den svenska skolan. I publikationen lyfter Skolverket (2013, s. 8) bland annat upp, 

genom att referera till Cuban, att det enligt honom är nödvändigt att fyra saker 

uppfylls för att implementeringen ska genomföras på bästa möjliga sätt: 

 

”... lärare ska engageras och involveras i att förändra undervisningen, de ska ha 

kunskap om vad förändringarna handlar om, de ska kunna ändra sin pedagogiska 

grundsyn och de ska kunna utveckla ett nytt sätt att undervisa.” 

(Cuban 1993, genom Skolverket, ibid.) 

 

Som vi kan se är de delar som Cuban, genom Skolverket (2013, s. 8), lyfter fram 

ganska omfattande även om de bara är fyra till antalet. Det verkar således inte bara 

som det är att införa en ny kursplan och sedan är allt som tidigare, eller är det så? 

Uppstår några konkreta förändringar i lärares arbete eller ser det likadant ut efter en 

reform? Intresseområdet i uppsatsen ligger i att undersöka om, och i så fall hur, 

lärare har förändrat sitt sätt att undervisa och planera utifrån den nya kursplanen i 

samhällskunskap för grundskolans senare år. För att kunna göra denna undersökning 

belyses också de likheter och skillnader som finns vad det avser de två kursplanerna. 

Som utgångspunkt för att förstå förändringarnas grund är det också viktigt att väva in 

allmän läroplansteori som teoretisk utgångspunkt för att kunna diskutera resultatet 

från ett på förhand givet perspektiv.  

 

I rapporten ”Hur används kursplanerna i skolan?” (Skolverket, 2005) presenterar 

Skolverket resultat över vad tillfrågade lärare anser om kursplanerna i stort. Studien 

berör lärare i olika ämnen, samhällskunskap ej inkluderat, men är ändå intressant ur 

ett helhetsperspektiv. Lärarna fick bland annat ta ställning till olika påståenden och 

antingen hålla med eller ta avstånd i den aktuella frågan. Bland annat kan 

Skolverkets (2005, s. 14) studie visa på att nära hälften av lärarna som undervisar de 

äldre barnen/eleverna anser att de mål som finns i kursplanen är otydliga. När de 

tillfrågade lärarna fick svara på om de ansåg att innehållet behövde formuleras 

tydligare visade resultatet ett liknande det som ovan har beskrivits, just att det 

behöver bli tydligare. En annan intressant aspekt att belysa i studien är att Skolverket 

också kan se att lärarna som deltog i studien inte ansåg att de behövde tydligare 

skrivelser kring vilka metoder de ska arbeta efter. I den frågan talade statistiken sitt 

tydliga språk och Skolverket (ibid.) anger att så många som mellan 70 % och 80 % 

ansåg att de inte var i behov av några tydligare skrivelser kring vilka metoder de 

skulle tillämpa i sin undervisning. Från detta korta utdrag av statistik märker vi direkt 

att lärarna i studien vill att målen och innehållet ska förtydligas samtidigt som de inte 

vill ha mer styrning och riktlinjer vad det gäller metoder för hur undervisningen skall 

bedrivas. I den här studien kommer vi att belysa de likheter och skillnader som finns 

mot den kursplan som ovan beskrivs, enligt Lpo 94, med den som infördes i och med 

Lgr 11. Utöver den jämförande delen tillfrågas lärare kring om och i så fall hur deras 

konkreta arbete har påverkats av förändringen.  
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2 BAKGRUND 
Läsaren ges en inblick i vad som har legat till grund för förändringarna och hur 

läroplaner har utformats tidigare i Sverige. Skillnader och likheter rörande den nya 

och den gamla kursplanen lyfts fram. En egen granskning presenteras översiktligt. 

Avslutningsvis sätter vi in kursplaner i ett teoretiskt perspektiv med ramfaktorteorin. 

 

2.1 Bakgrund till förändringarna 

År 2008 lämnade regeringen in en proposition där man angav hur nya läroplaner 

skulle utformas för skolans olika stadier. Enligt proposition 2008/09:87 (Regeringen, 

s. 3) Tydligare mål och kunskapskrav – nya läroplaner för skolan ville regeringen 

bland annat förändra läroplanerna, kursplanerna samt förändra så att man inte kan 

sätta blockbetyg längre i de ämnen som berörs av detta. Som en del i propositionen 

väljer regeringen att lyfta fram kritik som har tagits upp kring det som man kallar för 

”målsystemet” (Regeringen, 2008, s. 6). Exempelvis refererar propositionen till 

Statens skolverk som i en rapport från 1996 tog upp de båda delarna mål att uppnå 

och mål att sträva mot som problematiska vad det gäller tolkningen. Som kritik som 

har tagits upp kring målsystemet väljer de även i propositionen att hänvisa till en 

egen skrivelse som regeringen gjorde under samma år som rapporten från Statens 

skolverk, nämligen år 1996. Bland annat anger Regeringen (ibid.) att man i rapporten 

från 1996 angav att ”Mål att uppnå uppfattades som en sorts grundkurs och mål att 

sträva mot som en överkurs” (Regeringen, 2008, s. 6). Den kritik som i dessa 

rapporter har lyfts fram kom även senare att kompletteras med en rapport från 2001 

där Utbildningsdepartementet angav att de ansåg att man istället för två olika nivåer 

med mål skulle ha en. 

 

När regeringen lämnade in sin proposition kom motioner från oppositionspartierna 

där man framhöll en del kritik kring det som regeringen föreslog. Enligt Riksdagen 

(motion 2008/09:Ub16) anger flera företrädare för Vänsterpartiet, med Rossana 

Dinamarca i spetsen, kritik mot det nya målsystemet. Kritiken handlade om att 

regeringen lagt som förslag att enbart ha kvar en av de två typerna av mål (mål att 

uppnå). I närmare detalj rör kritiken att man anser att skolan sänker sin 

ambitionsnivå samtidigt som de krav som skolan ska uppfyllas minskas. Vidare anser 

Vänsterpartiet att en sänkt ambitionsnivå kommer att leda till att betygen blir ännu 

viktigare och att fokus kommer att läggas på dessa. Kopplat till detta anger också 

Vänsterpartiet i motionen att det som de kallar för ”betygshetsen” (Riksdagen, ibid.) 

kommer att uppstå under det sista året i grundskolans senare år. De delar som vi har 

lyft fram kring den kritik som Vänsterpartiet har är bara ett axplock av den totala 

motionen. Dock framgår det av Riksdagens (2009) beslut att alla punkter som 

Vänsterpartiet har lyft fram i sin motion har fått avslag.  

 

Skolverket (2004, s. 129) beskriver i den nationella utvärderingen från 2003 att det 

finns något som man kallar för ”målträngsel” i grundskolan (Skolverket, ibid.). 

Bland annat anger Skolverket att mål från tidigare kursplaner fortfarande finns kvar i 

skolan. Vad det gäller mål som finns kvar tillsammans med de nya enligt 

utvärderingen lyfter Skolverket fram att de samhällsorienterande ämnena är ett av de 

ämnesområden där detta är aktuellt. I den utvärdering som Skolverket (2004, s. 130) 

presenterar väljer de även att ta upp att lärare i bland annat samhällsorienterande 

ämnen anger att de behöver mer tid för att kunna nå de mål som finns i kursplanen 
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för respektive ämne. Det är inte bara lärare inom de samhällsorienterande ämnena 

som lyfter fram att mer tid krävs för att nå målen, utan det gör också lärare i 

exempelvis naturorienterande ämnen, bild och slöjd. Med andra ord är det inte 

isolerat till att enbart beröra lärare som är verksamma i de samhällsorienterade 

ämnena eller de teoretiska överlag, utan spridningen som kan ses i rapporten berör 

ämnen som har olika typer av karaktär. Skolverket (ibid.) väljer också att använda 

sig av frasen framför allt när de beskriver vilka lärare som anger att de behöver mer 

tid för att lyckas uppnå alla de mål som respektive kursplan anger. Som ytterligare 

koppling till den kritik som lärare till viss del framför kring bristen på tid anger 

Skolverket (ibid.) att det är viktigt att styrdokumenten ligger på en lagom nivå som 

det är möjligt att nå upp till. Detta gäller både vad det avser mängden som finns i 

styrdokumenten och det som presenteras där.  Som förslag på lösning för att nå ett 

tydligare system anger Skolverket att: 

 

”En möjlig väg är att – utan att därför sänka ambitionsnivån minska antalet 

huvudsakliga ämnesmål, som tillsammans med en ökad precisering kan ge en 

ökad samstämmighet i tolkning och därmed i inriktningen av undervisningen.” 

(Skolverket, 2004, s.130) 

 

I den nationella utvärderingen som Skolverket (2004, s. 59) lyfter fram tas det också 

upp hur elever och föräldrar uppfattar olika ämnen. Exempelvis anger eleverna i 

Skolverkets studie att de i stor omfattning tycker att de samhällsorienterande ämnena 

är intressanta (ca 75 %). Eleverna anger även, vilket är mycket intressant, att de 

anser att ämnet samhällskunskap är mest användbart för det kommande yrkeslivet. 

Det är även av intresse att föräldrarna har blivit tillfrågade i Skolverkets (2004, s. 60) 

studie, där de anger att en majoritet av de tillfrågade föräldrarna svarar att de tycker 

att samhällskunskap som ämne är ett av de viktigaste som finns bland grundskolans 

alla ämnen. Att eleverna anger att det också är det viktigaste för det kommande 

yrkeslivet speglar också en viss samstämmighet mellan elever och föräldrar enligt 

vår uppfattning från Skolverkets utvärdering. 

 

2.2 Utbildningspolitik och läroplaner över tid 

Englund, i Englund, Forsberg & Sundberg (red., 2012, s. 21) anger att 

utbildningspolitiken och läroplanerna har förändrats över tid. Englund delar in 

förändringarna i tre olika faser som är tidsindelade. Författaren börjar med att ange 

att 1980-talet präglades av satsning på jämlikhet och elever som hade det svårt 

(svagpresterande enligt Englund, i Englund, Forsberg & Sundberg (ibid.). Skolan var 

under denna tid inte indelad på något sätt i den enskilda klassen, utan i varje klass 

fanns det elever med olika typer av bakgrund. Exempelvis varierade kunskapsnivån 

inom varje klass. Englund, i Englund, Forsberg & Sundberg (ibid.) fortsätter vidare 

genom att ta upp att olikheterna var bra eftersom att det ledde till en dynamik. Under 

perioden tar också författaren upp att det inte var särskilt stor skillnad mellan olika 

skolor vad det avser kunskap hos eleverna och svensk skola låg bra till när man 

gjorde jämförelser med andra länder i ett internationellt perspektiv.  

 

Den andra fasen som beskrivs av Englund, i Englund, Forsberg & Sundberg (red., 

2012, s. 21) berör slutet av 1980-talet samt hela 1990-talet och början av 2000-talet. 

Genom referens till Englund & Quennerstedt (red., 2008) anger Englund, i Englund, 
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Forsberg & Sundberg (ibid.) att det under denna period kom att ske en satsning på 

decentralisering istället för en satsning på jämlikhet som hade skett från 1980-talet, 

enligt ovan. Satsning kom att ske på möjlighet för den enskilde att välja exempelvis 

skola. Friskolor uppkom också under denna period.  

 

I den tredje fasen anger Englund, i Englund, Forsberg & Sundberg (red., 2012, s. 22) 

genom referens till Kallstenius (2010) och Trumberg (2011) att friskolorna har lett 

till en direkt förändring av det som skedde i den första fasen. Skillnaderna är nu 

större mellan olika typer av skolor samtidigt som klasserna är mer likartade, till 

skillnad från hur det såg ut i fas ett. Englund, i Englund, Forsberg & Sundberg (ibid.) 

beskriver också att det arbete mot decentralisering som har skett tidigare nu istället 

har bytts ut mot en viss form av centralisering igen.  

 

Englund, i Englund, Forsberg & Sundberg (red., 2012, s. 27-29) diskuterar också de 

utmaningar som finns inom läroplansforskningen. Författaren lyfter fram att den 

läroplan som nu håller på att ta över skolorna är den som han kallar för den 

resultatfokuserade läroplanen (Englund, i Englund, Forsberg & Sundberg, red., 

2012, s. 28). Han anger vidare att den nya läroplanen använder sig av ett annorlunda 

språk än det som vi har sett innan i andra typer av läroplaner. Englund lyfter också 

fram att man i SOU 2007:28 Tydliga mål och kunskapskrav kan se att läroplanen nu 

blir mer inriktad på resultat. Utförligare beskrivningar från denna statliga utredning 

finns att läsa i ”Bakgrund till förändringarna” som tidigare har presenterats i denna 

del. Det som författaren även kan se via den statliga utredningen SOU 2007:28 är att 

lärarnas arbete mer riktas mot att de ska kontrollera om eleverna uppnår de precisa 

mål som finns. Slående i detta sammanhang är när Englund anger att: 

 

”Den resultatfokuserade läroplanen innebär för lärarna att de successivt tappar 

kontrollen över sin egen yrkesverksamhet genom att deras utrymme för 

professionellt utövande minskar”  

(Englund, i Englund, Forsberg & Sundberg (red., 2012, s. 29) 

 

2.3 Kunskap och olika typer av läroplaner 

I Englund, Forsberg & Sundberg (red., 2012, s. 228) lyfter Eva Forsberg fram frågor 

kring kunskap och läroplaner. I Englund, Forsberg & Sundberg (ibid.) lyfter  

Forsberg fram, genom att referera till Skott (2009), att man kan se frågan om 

kunskap ur olika perspektiv beroende på vilken nivå man väljer att undersöka. 

Översiktligt anger författaren att frågan om kunskap är mer opreciserad i toppen för 

att sedan bli mer och mer klar när man kommer längre ner i kedjan där läraren finns. 

I toppen, det som författaren kallar för den institutionella nivån, beskrivs det att man 

fokuserar på det som författaren anger som policyfrågor. Policyfrågor beskrivs inte 

närmare, men vår tolkning är att det inom detta begrepp ingår frågor och riktlinjer 

som berör dokument som är av policykaraktär, vilket enligt vår uppfattning borde 

vara läroplaner, kursplaner och övriga föreskrifter. Nästa nivå benämns som 

programnivå, vilket beskrivs som ”på programnivå är det skolformerna och deras 

utformning vad gäller selektion och differentiering av innehåll och elever som står i 

fokus” (Eva Forsberg, i Englund, Forsberg & Sundberg (red., 2012, s. 228), genom 

ref. till Skott 2009). Den slutliga nivån där läraren och eleven befinner sig fokuserar 

på relationen mellan dessa båda parter samt det som undervisningen handlar om vad 



7 

 

det gäller det innehåll som lärs ut samt vilken form undervisningen har. Utifrån dessa 

olika nivåer anger Forsberg i Englund, Forsberg & Sundberg (red., 2012, s. 228) att 

det finns olika typer av personer som påverkar läroplanen beroende på vilken nivå 

det gäller. Exempel på dessa personer kan vara politiker, lärare, elever och föräldrar.  

 

Forsberg, i Englund, Forsberg & Sundberg (red., 2012, s. 229), tar upp att läroplanen 

kan visa sig på olika sätt. Totalt handlar det om fyra olika typer av uttrycksformer 

som hon beskriver. Den första benämner hon som den påbjudna läroplanen och som 

har sin utgångspunkt i de styrdokument som finns. Den läroplan som hon kallar för 

den tillgängliga läroplanen handlar om den läroplan som faktiskt ges till eleverna. I 

den tredje, den genomförda läroplanen, hamnar det som ”… vi kan urskilja när vi 

observerar undervisningen …” (Forsberg, i Forsberg, Englund, Forsberg & Sundberg 

(ibid.) genom ref. till Jackson (1992). Den sista delen berör det som eleverna kan och 

benämns som den utvärderade läroplanen.  

 

Vad det gäller internationell syn på kunskap och vad länder behöver arbeta med för 

områden lyfter Forsberg, i Englund, Forsberg & Sundberg (red., 2012, s. 230-231), 

fram det som EU tar upp kring detta. Bland annat lyfter författaren fram att EU har 

satt upp två stycken program som rör utbildning. Dessa kallar man för Utbildning 

2010 och Utbildning 2020 och dessa har till syfte att främja bland annat lärande, 

arbetskraftsrörlighet och kvalitet inom utbildning. För att EU:s olika medlemsländer 

ska kunna nå bland annat de mål som tidigare har refererats till har EU utformat 

något som man kallar för nyckelkompetenser. Nyckelkompetenserna är åtta till 

antalet och är till för att länderna ska kunna jämföra sig med andra medlemsländer i 

sitt arbete. Forsberg, i Englund, Forsberg & Sundberg (red., 2012, s. 231), anger 

vidare att nyckelkompetenserna som EU har utarbetat bland annat har som syfte att 

göra det enklare att genomföra reformer inom läroplansområdet. För att underlätta 

läsningen och fokusera på det väsentliga kommer inte alla kompetenser att lyftas 

fram, utan vi väljer att enbart lyfta fram de som på ett mer direkt sätt berör de 

samhällsorienterande ämnena med samhällskunskapsämnet i fokus. Forsberg, i 

Englund, Forsberg & Sundberg (ibid.) spaltar upp de nyckelkompetenserna som EU 

har beslutat om. Hon poängterar att det inte finns så mycket detaljerad information 

kring hur urvalet har gått till när EU har beslutat om just dessa kompetenser. De 

kompetenser som berör det samhällsorienterande området är enligt vår bedömning 

digitala kompetens, social och medborgerlig kompetens, initiativförmåga och 

företagaranda samt möjligtvis kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer 

(Forsberg, i Englund, Forsberg & Sundberg, 2012, ibid.). De ovan angivna områdena 

är ordagranna formuleringar av de nyckelkompetenser som Forsberg lyfter fram från 

de bestämmelser som EU har satt upp. De övriga kompetenser, enligt Forsberg, i 

Forsberg, Englund & Sundberg (red., 2012), berör bland annat kommunikation, 

matematik och teknik. Det finns en kompetens, som EU benämner som lära att lära, 

vilken av förståeliga skäl är svår att kategorisera inom ett specifikt ämne eller 

område. De övriga som vi har lyft fram ovan och som vi anser beröra det 

samhällsvetenskapliga området är ganska klara och koncisa i sina formuleringar. Att 

eleverna ska utveckla en digital kompetens kan givetvis också beröra många ämnen, 

men samhällskunskap är definitivt ett ämne där vi anser att man arbetar mycket med 

Internet som en del i undervisningen. Att utveckla elevernas kompetens både socialt 

och medborgerligt är enligt oss också en naturlig del av ämnet samhällskunskap. 

Delen som Forsberg har lyft fram ovan kring företagaranda samt de kulturella bitarna 

kan säkerligen, enligt vår uppfattning, vara mer tveksamma inom ämnet 
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samhällskunskap. Om det hade funnits närmare förklaringar hade det säkerligen varit 

lättare för oss att undersöka om de verkligen berör området samhällskunskap. Från 

Forsbergs, i Englund, Forsberg & Sundberg (red., 2012, s. 231), tabell över 

nyckelkompetenser som är hämtade från EU väljer vi dock att lyfta fram alla de 

områden som på något sätt kan beröra området samhällskunskap.  

 

2.4 Lpo 94/Lgr 11 – läro- och kursplansskillnader 

Linde (2012, s. 132) diskuterar och lyfter fram vilka skillnader som finns mellan den 

tidigare gällande läroplanen, Lpo 94, och den nu gällande, Lgr 11. Det som Linde 

(ibid.) börjar med att lyfta fram är att tidigare var läroplanen ett separat dokument 

precis som kursplanen. Tanken som Linde lyfter fram kring detta var att läroplanen 

skulle fungera över en längre tidsperiod och kursplanen skulle istället kunna ändras 

mer kontinuerligt samtidigt som läroplanen bestod. I Lgr 11 har man ändrat detta och 

istället för att ha två olika dokument har man nu valt att inkludera kursplanen i den 

aktuella läroplanen så att det istället är ett dokument som innehåller båda delarna. 

Tidigare i bakgrunden har vi lyft fram att mål att uppnå respektive mål att sträva mot 

har tagits bort. Detta lyfter också Linde (ibid.) fram och anger att det i de nya 

kursplanerna istället finns ett område som kallas för centralt innehåll. Vad det gäller 

centralt innehåll fortsätter Linde (ibid.) att beskriva detta genom att ange att det i 

detta avsnitt finns tydliga mål vad avser det innehåll som eleverna ska lära sig. Linde 

(ibid.) beskriver vidare vad de nya kursplanerna som utgår från Lgr 11 innehåller 

genom att ange att det i dessa finns något som kallas för kunskapskrav. Dessa menar 

Linde (ibid.) är sammanlänkande med nivåerna för de olika betygen som finns. De 

formuleringar som återfinns i kunskapskraven berör det som eleverna ska kunna när 

de slutar antingen årskurs fyra, sju eller nio. I Lgr 11 lyfter också Linde (2012, s. 

133) fram att det nu finns ett nytt betygssystem mellan F-A, i vilket A är det högsta 

betyg som går att uppnå. Det tidigare systemet bestod av IG-MVG, där MVG var det 

högsta betyget som gick att uppnå.  

 

Vad det gäller skillnader i värdegrundsbeskrivningar anger Linde (2012, s. 138-139) 

att det inte finns så stora skillnader mellan Lpo 94 och Lgr 11. Linde (2012, s. 139) 

lyfter fram att en formulering i Lpo 94 rörande värdegrunden fick hård kritik. I denna 

del presenterar vi inte formuleringen i sin helhet, men den aktuella skrivelsen berör 

”kristen tradition” och ”västerländsk humanism” Linde (2012, s. 139). Vi har 

undersökt den nya beskrivningen i Lgr 11 och kan i denna se att samma formulering 

återfinns även i den nya och nu gällande läroplanen.  

 

I sin sammanfattning anger Linde (2012, s. 142) att tidigare kursplaner har varit 

målstyrda men att Lgr 11 nu istället kan ses som innehållsstyrd (Linde, ibid.). Dock 

anger Linde (2012, ibid.) som en koppling till detta att styrningen inte är så stor, 

vilket gör att den enskilde läraren kan utforma sin egen undervisning på sitt sätt till 

viss del.  

 

2.4.1 Översiktliga skillnader mellan kursplanerna 
I bakgrundsdelen lyfts två olika typer av jämförelser fram. I denna del sker en 

självständig analys genom en direkt översiktlig jämförelse av de båda kursplanerna. I 

nästa del analyseras kursplanerna med avseende på de övergripande konkreta 
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skillnader som Skolverket kort har presenterat.  

 

Eftersom att kursplanerna innehåller många detaljerade syften och mål kommer 

granskningen enbart bli av övergripande karaktär. I de båda kursplanerna 

förekommer många områden som liknar varandra, men där formuleringarna och 

ordvalen skiftar. Således är det svårt att jämföra områden där det inte klart och 

tydligt står utskrivet vad som avses, utan där det istället lyfts fram begrepp som kan 

ses ur många olika perspektiv. 

 

Den tydligaste förändringen som man ser i början av de båda kursplanerna är att 

syftesbeskrivningar är olika vad det avser kvantitet. Den nya kursplanen, Skolverket 

(2011b), innehåller en betydligt längre syftesbeskrivning än vad den gör som avser 

den gamla läroplanen, Lpo 94, vilken återfinns i Skolverket (1994). I den nya 

kursplanen anger exempelvis Skolverket (2011b) att eleverna ska kunna förhålla sig 

kritiskt, utifrån en granskningsaspekt, till ”… samhällsfrågor och 

samhällsstrukturer” (Skolverket, 2011b). Precis efter denna skrivelse lyfter även den 

nya kursplanen fram att eleverna ska kunna få kunskap som berör ”… 

samhällsvetenskapliga begrepp och modeller” (Skolverket, 2011b). I den gamla 

kursplanen anger Skolverket (1994) bland annat att eleverna ska ”… kritiskt granska 

samhället” (Skolverket, 1994) vilket kan ses som en viss koppling till den nya 

skrivelsen i dagens kursplan som berör granskning av det som de kallar för 

samhällsfrågor. Vad det gäller samhällsstrukturer så kan inte vi finna att denna 

skrivelse, eller liknande, finns med i den gamla kursplanens syfte. Samma sak är det 

med den nya kursplanens beskrivningar som rör begrepp och modeller där inte heller 

dessa bitar kan återfinnas i den äldre kursplanen (Lpo 94). Dock återfinns en 

skrivelse som rör begrepp i betygskriterierna som avsåg VG-kunskaper i den äldre 

kursplanen. Där går det att se att eleven bland annat ska kunna utföra analyser utifrån 

användandet av ”centrala begrepp” (nyckelord från Skolverket (1994). Dessa ska i 

sin tur appliceras och kopplas till ”samhällsfrågor” (nyckelord utifrån Skolverket 

(1994). Vi kan alltså sammanfattningsvis se att begrepp, och även samhällsfrågor, 

även går att finna i den gamla kursplanen (Lpo 94), även om man behöver vända sig 

till VG-kriterierna för att hitta dem. Vad det gäller ”samhällsfrågor” går detta 

begrepp även att finna i det som benämns som ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” i 

den gamla kursplanen (Skolverket, 1994). Begreppet finns inte med i syftet för den 

gamla kursplanen, men i den nya kursplanen återfinns det. Samhällsstrukturer går 

avslutningsvis inte alls att hitta i den gamla kursplanen. 

 

Vad det gäller mål att sträva mot är dessa hela borttagna ur den nya kursplanen. I den 

gamla kursplanen, genom Skolverket (1994), finns nio stycken punkter angivna som 

behandlar olika typer av mål som eleverna ska sträva mot för att uppnå i ämnet 

samhällskunskap. I den nya kursplanen, Lgr 11, finns några sådana typer av mål inte 

alls angivna. Istället får man direkt läsa om det som Skolverket (2011b) nu kallar för 

”centralt innehåll”, där de områden som undervisningen ska beröra lyfts fram. I den 

gamla kursplanen kommer man inte till innehållet direkt efter målen utan här anger 

Skolverket (1994) istället det som man benämner som ”ämnets karaktär och 

uppbyggnad” (Skolverket, 1994). Det är svårt att göra en värdering av hur man ska 

betrakta denna del. Kort kan man beskriva det som en passage där ämnet i stort 

beskrivs med tonvikt på att ämnet innehåller många olika typer av områden, 

exempelvis ekonomi och sociologi (Skolverket, 1994). Det lyfts även fram 

beskrivningar av områden som demokrati och delar som berör globala frågor. Några 
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konkreta delar finns inte i denna del som berör vad eleven ska kunna i detalj. 

Naturligtvis berör de ämnet, men det finns inga beskrivningar av typen ”eleven 

skall…”. Framställningen håller, enligt vår bedömning, en vardaglig och allmän ton 

med beskrivningar av ämnet generellt.  

 

I nästkommande del i den gamla kursplanen anges, enligt Skolverket (1994), vilka 

mål som eleverna ska nå upp till och klara av i slutet av årskurs 9. Denna beskrivning 

sker i punktform där det totalt lyfts fram sju olika typer av områden/kunskaper. I den 

nya kursplanen, Skolverket (2011b), går det att återfinna de mål som eleven ska ha 

uppnått för betyget E (betyget G enligt den gamla kursplanen) i de kunskapskrav 

som finns preciserade. Till skillnad från de sju punkter som återfinns i den gamla 

kursplanen genom Skolverket (1994), kan vi i den nya se att textmassan istället är 

uppdelad i tre stycken och inte i sju punkter. De värdeord som kursplanerna 

innehåller är av samma typ, exempelvis ha kunskaper om och grundläggande 

kunskaper.  

 

Avseende de sju punkter som anges i den gamla kursplanen och som berör de 

kunskaper som eleverna ska ha för att nå målen anges det ingenstans konkret i 

kursplanen att detta är kunskaper för betyget Godkänt. Om man är insatt i kursplanen 

förstår man troligtvis detta, men det är ändå inte helt tydligt och klart. Skolverket 

(2009/10) bekräftar dock detta genom att ange att ”Mål att uppnå för det nionde 

skolåret ligger till grund för bedömningen om en elev skall få betyget Godkänd” 

(Skolverket, 2009/10, digital källa). 

 

Efter en genomgång av de båda kursplanerna kan vi också konstatera att området 

centralt innehåll i den nya kursplanen enligt Skolverket (2011b) är nytt. Vid en 

jämförelse med den gamla kursplanen, Skolverket (1994), är det svårt att hitta någon 

passage som är lika omfattande och detaljerad som den som benämns som centralt 

innehåll enligt den nya kursplanen. I den nya kursplanen innehåller området centralt 

innehåll totalt 5 övergripande områden med totalt 23 stycken punkter, enligt 

Skolverket (2011b), som undervisningen i ämnet samhällskunskap ska röra under 

årskurserna 7-9. Med tanke på att området är helt nytt vid en jämförelse med den 

gamla kursplanen är det svårt att kunna göra en rimlig jämförelse. När vi undersöker 

den gamla kursplanen, Skolverket (1994), går det inte att hitta något område som har 

en så omfattande beskrivning av vad undervisningen ska behandla som den som 

återfinns i den nya kursplanens del centralt innehåll. Det finns beskrivet vad eleverna 

ska uppnå i slutet av årskurs 9, men dessa beskrivningar omfattar enbart sju punkter. 

Innan vi kan se de övriga betygskriterierna för Väl godkänt (VG) respektive Mycket 

väl godkänt (MVG) finns det enbart beskrivet hur bedömningen ska utföras i ett 

avsnitt som benämns ”bedömningens inriktning” (Skolverket, 1994). Det är således 

inte möjligt att återfinna en lika tydlig och detaljerad bild av vad undervisningen ska 

behandla som den som återfinns i den nya kursplanen.  

 

2.4.2 Områdesskillnader utifrån Skolverkets kommentarer 
Skolverket (2011a, s.6) skriver i sitt kommentarmaterial till kursplanen i 

samhällskunskap för grundskolans senare år att den inte har genomgått några 

dramatiska förändringar. Det mesta av innehållet är liknande det som fanns med i 

förra kursplanen men det finns några tydliga skillnader. Dessa skillnader är enligt 

Skolverket att medias roll lyfts fram mer, identitetsskapande lyfts även fram som en 
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större skillnad i kursplanen, innehållet kring mänskliga rättigheter har även 

genomgått en förändring. Sociala strukturer har även fått en större plats och slutligen 

beskrivs EU som en del i kursplanen som har fått en tydlig plats i undervisningen. 

 

Media 

Enligt den nya kursplanen (Lgr 11) i samhällskunskap för grundskolans senare år får 

media ett större utrymme än i den tidigare kursplanen. I den nya kursplanen beskrivs 

arbetet med media som ett eget område inom det centrala innehållet. Eleverna ska få 

information kring makten som media har, eleverna ska även få information kring hur 

media kan användas för att skapa debatt och hur media kan förändra det politiska 

läget i ett land. Vidare ska den nya kursplanen ge eleverna information kring vilka 

problem som finns i användandet av media (Skolverket 2011b). Skolverket (1994) 

beskriver i kursplanen (Lpo 94) för samhällskunskap i grundskolans senare år att 

eleverna ska kunna utveckla sin egen förmåga att arbeta med olika källor. Eleverna 

ska få möjlighet till att söka information och värdera informationen. Vår slutsats av 

jämförelsen mellan den gamla och den nya kursplanen är att media lyfts fram på ett 

större sätt i den nya kursplanen, arbetet med media får en större plats och att fler 

punkter belyses i arbetet med media.  

 

Identitetsskapande  

Skolverket (2011b) beskriver att undervisningen om identitetsskapandet ska präglas 

av att eleverna förstår hur människors identiteter kan hänga ihop med personens 

sexualitet och se till andra människor levnadsvillkor och utveckla en förståelse för 

detta. Skolverket (1994) beskriver arbetet med identitetsskapande genom att eleverna 

ska förstå hur människorna påverkas av samhället som de lever i, eleverna ska även 

förstå hur människornas identiteter kan skapas av deras kön och sociala bakgrund. Vi 

kan se att identitetsskapande i den nya kursplanen är väldigt likt det som stod i den 

gamla kursplanen och att skillnaderna är minimala i vår mening, det är alltså inte en 

kategori som vi har kunnat se stora skillnader inom. Denna jämförelse ser vi dock 

som problematiskt då vi inte vet vad som faller under begreppet identitetsskapande. 

Hade det funnits en tydligare förklaring kring begreppet kunde vi möjligtvis ha hittat 

större skillnader som styrker Skolverkets uttalande om att identitetsskapande har fått 

en större plats i den nya kursplanen. 

 

Mänskliga rättigheter  
Skolverket (2011b) beskriver att eleverna ska få kunskap om olika skyddsnät i form av 

sjukvård och försäkringar. Eleverna ska även få kunskap om människans rättigheter. 

Undervisningen ska även belysa området kring barns rättigheter i form av 

barnkonventionen, på vilka sätt som en människa kan känna sig kränkt och 

diskriminerad. De ska lära sig och förstå begreppet rättssäkerhet och olika typer av 

brottslighet som bryter mot de mänskliga rättigheterna (Skolverket 2011b). Skolverket 

(1994) beskriver arbetet med de mänskliga rättigheterna som att skolan ska ge eleverna 

verktyg för att kunna arbeta mot kränkningar av människor och eleverna ska kunna de 

viktigaste rättigheterna som varje människa har. Vi kan se i jämförelsen att i den nya 

kursplanen visas det på fler och mer grundligare punkter som skolan ska erbjuda i sin 

undervisning. I den nya kursplanen finns det fler exempel på vad som ska tas upp och 

finnas med i undervisningen medan i den gamla kursplanen står det mer övergripande 

om de mänskliga rättigheterna. 
 

Sociala strukturer 

Skolverket (2011b) beskriver att sociala strukturer står med i syftet för den nya 
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kursplanen, där det anges att eleverna ska få information kring hur olika sociala 

faktorer påverkar samhällets strukturer. De ska även förstå hur olika människor har 

olika förutsättningar tack vare de sociala faktorer som existerar (Skolverket 2011b). I 

den gamla kursplanen står det att eleverna ska kunna förstå hur människornas kön 

kan påverka och hur deras egen kultur påverkar den sociala struktur som de lever i. 

Vi kunde se i vår jämförelse att det i stort sätt var samma punkter i den nya 

kursplanen men att det var tydligare skrivet och stod direkt i syftet. I den gamla 

kursplanen var sociala strukturer något som inte togs upp förens längre ned i texten. 

Alltså är vår tolkning att den nya kursplanen tydligare pekar på de sociala 

strukturerna. 

 

EU 

Den sista kategorin som beskrivs som förändrad genom den nya kursplanen är EU 

enligt (Skolverket 2011a, s.6). Enligt den nya kursplanen ska undervisningen om EU 

handla om hur länder från ett monetärt och globalt synsätt arbetar med varandra. 

Vidare ska eleverna få kunskap om hur EU påverkar vår styrning av landet i form av 

EU:s riktlinjer på våra beslutsfattare. Eleverna ska även få information om hur de 

nordiska länderna agerar och samspelar med EU, hur detta samspel ser ut och vad det 

grundade sig i (Skolverket 2011b). I den gamla kursplanen för samhällskunskap tas 

begreppet EU inte upp utan de delar som skulle kunna behandla EU är att eleverna 

ska få en förståelse för internationellt samarbete men även att eleverna ska få 

information kring globaliseringen. Denna del är den del som vi tydligast har kunnat 

hitta skillnader inom mellan de olika kursplanerna. I den gamla kursplanen tas inte 

begreppet EU upp som något som ska ingå i undervisningen, utan det som skulle 

behandla EU ingår i undervisningen kring ett globalt perspektiv med ländernas 

samarbete. I den nya kursplanen står dock EU som begrepp med och vad som ska 

ingå i undervisningen gällande EU. Därför väljer vi att belysa denna skillnad 

ytterligare i vår studie och undersöka om lärarnas arbete har förändrats med 

införandet av begreppet EU och hur det i så fall har påverkat deras arbete. 

 

2.5 Tidigare forskning 

Från G till E: Perspektiv på ett läroplansbyte (Ohlsson, 2012) är en studentuppsats 

inom ramen för ett examensarbete. Ohlsson (2012, s. 5) beskriver i sitt syfte att 

studien undersöker förändringen mellan två läroplaner vad det avser ämnet svenska 

och inriktningen är mot grundskolans senare år. Totalt ingår fyra frågeställningar i 

studien som översiktligt ska besvara frågor som rör implementering, skillnader i 

kursplaner, undervisning och bedömning. I studiens sammanfattning framkommer 

det, enligt Ohlsson (2012, s. 2), att det är Lpo 94 och Lgr 11 som är de läroplaner 

som studien har sin utgångspunkt i. Ämnet svenska i grundskolans senare år är 

utgångspunkten för studien. För att besvara studiens syfte använder sig författaren av 

flera undersökningsinstrument där intervju, enkät och observation ingår. I resumén 

anger Ohlsson (2012, ibid.) att lärarna tycker att tidsaspekten har varit 

tillfredsställande vad det avser att förstå den nya dokumentationen. Vad det gäller det 

som rör kunskapskraven så anser dock lärarna att de ”värdeord” (Ohlsson, 2012, 

ibid.) som finns är otydliga och att ”… en rättvis och likvärdig bedömning inte 

kommer att kunna säkerställas vilket var en av anledningarna till bytet av läroplan 

och betygssystem.” (Ohlsson, 2012, s. 5). 

 
Kunskapsfrågan – En läroplansteoretisk studie av den svenska gymnasieskolans 
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reformer mellan 1960-talet och 2010-talet (Adolfsson, 2013) är en doktorsavhandling, 

som precis som titeln anger, fokuserar på reformer mellan 1960-tal och 2010-tal. Studien 

slår bland annat fast att:  

 
 ”The results show how changes in socioeconomic conditions, such as economic crisis, over 

 time have acted as important triggers for governing mechanisms embedded in the control of 

 the educational system” (Adolfsson, 2013, i abstract)  

 

Även om studien belyser gymnasieskolan så är den ändå intressant att lyfta fram, då det 

tyvärr har varit svårt för oss att finna studier som berör läro- och kursplansforskning i 

Sverige. Eftersom att vi undersöker kursplaner så är det dessa som i huvudsak är 

intressanta att belysa ur ett tidigare forskningsläge. 

 

I Skolverkets (2013) rapport Forskning om skolreformer och deras genomslag lyfts 

bland annat forskning upp kring styrdokument. Enligt Brunsson (1989), i Skolverket 

(2013, s. 13), så finns det olika typer av kopplingar mellan läroplanen och det 

faktiska arbetet i skolan (”praktik” enligt Brunsson, genom Skolverket (2013, ibid.). 

Det som beskrivs är fyra olika typer av kopplingar mellan dessa två faktorer. 

Skolverket (2013, ibid.), med referens till Brunsson, menar att ”Det första är att 

planen styr praktiken. En läroplanstext kan direkt ligga till grund för den verksamhet 

som bedrivs i skolan” (Skolverket, 2013, ibid.). Den andra typen av koppling är att 

förhållandet istället är omvänt, vilket innebär att det är arbetet i skolan (”praktiken”, 

Skolverket (2013, ibid.) som ger en viss typ av läroplan. En tredje koppling som 

skulle kunna finnas är att det inte går att se någon koppling mellan läroplanen och 

det arbete som bedrivs i skolan. Den sista, och fjärde, förklaringen kan enligt 

Brunsson (1989) vara att ”… formuleringarna i planen döljer eller överskuggar det 

som sker i praktiken och ger ett intryck av att det som formuleras är det som händer” 

(Skolverket, 2013, ibid.).  

 

2.6 Ramfaktorteorin som utgångspunkt 

För att kunna koppla vår studie till ett teoretiskt perspektiv som är relevant för 

läroplaner och lärares arbete har vi valt att knyta an till ramfaktorteorin som Dahllöf 

har utarbetat. Dahllöf (1999, s. 5) anger att teorin om ramfaktorer gavs ut för första 

gången år 1967. I den publikation som denna teoretiska ansats utgör tittar Dahllöf 

tillbaka på ramfaktorteorin i stort och diskuterar dess beståndsdelar. Det som Dahllöf 

(1999, s. 6-7) gjorde i början var att applicera ramfaktorteorin på olika typer av 

elevgrupper i sina undersökningar. För att förstå de tre delar som ramfaktorteorin 

innehåller – nämligen ram, process och resultat – kommer vi inledningsvis att gå 

igenom dessa översiktligt. De förklaringar och beskrivningar som Dahllöf ger i sin 

publikation är till stor del svävande, men Lindensjö & Lundgren (2000, s. 25) har i 

sin tur ägnat en del av sin bok åt det som Dahllöf anger som ramfaktorteorin. Genom 

att referera till Dahllöf anger Lindensjö & Lundgren (2000, s. 25) följande modell 

som är framarbetad av Dahllöf: 

 

Ramar  Process  Resultat 
(Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 25) 

 

Lindensjö & Lundgren (2000, s. 25) anger vidare när de lyfter fram denna modell att 

den senare har kommit att bli en teori. Dahllöf (1999, s. 8-9) för ett utförligt 
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resonemang kring de tre faktorerna ram, process och resultat ska ses som en modell 

eller en teori. Vi tolkar detta som att det ligger en komplexitet i synen på hur 

faktorerna ska ses och tolkas. Lindensjö & Lundgren (2000, s. 25) anger att ramarna 

i modellen handlar om de begränsningar som finns för det som ska analyseras. 

Författarna förtydligar även detta resonemang genom att ange att ramarna inte ska 

ses som något som bestämmer hur de övriga delarna i modellen blir. Ramarna 

begränsar bara det som kan ske i de övriga delarna av modellen, nämligen process- 

och resultatdelen. När Lindensjö & Lundgren (2000, s. 25) diskuterar och förklarar 

modellen har de ett styrningsperspektiv med skolan som utgångspunkt. Detta gör att 

de kopplar modellen till styrning i allmänhet från olika typer av aspekter. Lindensjö 

& Lundgren (2000, s. 25) ser i sin koppling till styrning att denna kan ses som 

juridisk, ekonomisk och resursmässig. Här är det viktigt att poängtera att det som 

Lindensjö & Lundgren (2000, s. 25) för fram är ett styrningsperspektiv från Dahllöfs 

modell. Eftersom att de diskuterar styrning har de valt att lyfta fram dessa tre 

aspekter när de använder sig av Dahllöfs modell.  

 

Nästa steg i modellen, den processinriktade delen, problematiserar Dahllöf (1999, s. 

12) genom att ange att: 

 

”Om man som forskare tar sin utgångspunkt i en viss process, eller ett 

problemområde kring en sådan, är det ingalunda givet att det alltid finns någon 

ram (eller kombination av ramar) som på något mer påtagligt sätt kan förväntas 

styra processen.” (Dahllöf, 1999, s. 12) 

 

Som en fortsättning till denna angivelse anger också Dahllöf (1999, s. 12) att om 

ovanstående påstående stämmer så kan man inte använda sig av teorin för att 

förklara/belysa problemet. I vårt fall finns det ramar i form av i huvudsak läroplan 

och kursplan. Mer om detta lyfter vi fram i nästkommande del som innehåller en 

nedbrytning och koppling av teorin/modellen till vårt fokusområde. Dahllöf (1999, s. 

13) lyfter också upp en diskussion kring kopplingen mellan ram och process samt 

vad dessa delar kan ha för vidare betydelse ur ett högre pedagogiskt perspektiv. 

Författaren anger att det kanske är så att modellen leder till att förståelsen ökar för 

hur pedagogiska verksamheter berörs av de ramar som finns.  

 

Avslutningsvis diskuterar Dahllöf (1999, s. 13) att resultatet kan vara svårt att 

analysera. För att kunna förstå resultatet och vad som har föregått det samt komma 

på lämplig åtgärd anger Dahllöf (1999, ibid.) att ”… både processlänkar och 

eventuellt styrande ramar fixeras och en teori på den grunden utvecklas som 

förklarar ett mindre gott resultat” (Dahllöf, 1999, ibid.). 

 

2.6.1 Applicering av ramfaktorteorin på valt område 
I detta avsnitt sker en genomgång av de tre begreppen ram, process och resultat. Vi 

refererar inte till författarna i föregående avsnitt utan väljer istället att ha det 

materialet som en utgångspunkt för att beskriva hur vi kopplar de tre faktorerna till 

vårt valda område. Eftersom ramfaktorteorin är övergripande anser vi att det är 

möjligt att göra en egen koppling med fokus på de begrepp som finns i modellen. Vi 

anser också att det är viktigt att ha ett avsnitt som detta för att förklara och lyfta fram 

hur analysen av teorin kommer att gå till. Teorin är stor och enligt oss applicerbar på 
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många olika områden, vilket gör ett avsnitt som detta extra viktigt för att ge läsaren 

en god förmåga att tillgodogöra sig teorin som sedan kopplas till resultatet.  

 

Vad avser det första steget i modellen, ramen, kopplar vi denna del till de föreskrifter 

som Skolverket ger ut. Hit kopplas således läroplan, men huvudsakligen de 

kursplaner som ligger till grund för studiens område. Vi tolkar ramen som de 

förutsättningar/regler/riktlinjer som lärarna har att följa i sitt arbete.  

 

Nästkommande del i modellen är processen och det är i detta fält som vi anser att 

kopplingen sker till det som vi ska intervjua informanterna kring. Vår tolkning av 

begreppet blir således att det kopplas samman med de två områdena planering och 

undervisning som vi undersöker i studien genom att göra intervjuer med våra 

informanter. Egentligen kanske man också skulle kunna anse att jämförelsen mellan 

de två kursplanerna skulle kunna falla inom detta område. Dock menar vi att de 

föreskrifter som Skolverket har gett ut i och med de bägge kursplanerna snarare 

utgör en ram för arbetet. Det är lärarnas svar på våra intervjufrågor som utgör en 

process, enligt oss, i och med att de förklarar hur de konkret arbetar med kursplanen.  

 

I sista avsnittet fokuseras det på resultatet av de två föregående delarna i modellen. 

Vår koppling till studien blir att det är i detta fält som ramen och processen 

diskuteras och tolkas. Lärarnas sätt att arbeta kommer att utgöra grund för resultatet. 

Oavsett hur de arbetar kan en koppling ske till både process och ram. Eftersom 

ramen, enligt oss, utgörs av Skolverkets läro- och kursplan kan en koppling alltid ske 

till den oberoende av resultatets utfall. Samma sak är det med processen, då den 

beskriver lärares konkreta sätt att arbeta med den nya kursplanen. Resultatdelen 

utgör diskussionen där det lyfts fram hur ram och process kopplas samman. 

2.7 Sammanfattning 

I detta kapitel har vi fått en inblick i den kritik som har legat till grund för de 

reformer som sedan har lett till den nya läro- och kursplanen. Kritik mot reformen 

har även belysts genom en motion från Vänsterpartiet. Vidare beskrivs även 

läroplaner över tid och vad som EU anser är viktig kunskap. Genom Linde (2012) 

har också en översiktlig genomgång skett kring likheter och skillnader mellan Lpo 94 

och Lgr 11. Utöver denna översiktliga genomgång har vi även valt att lyfta fram en 

egen översiktlig granskning. Den översiktliga genomgången kompletteras med en 

områdesjämförelse utifrån det som Skolverket (2011a) har tagit upp som skillnader 

mellan kursplanerna. Studien är ganska smal och av den anledningen har det varit 

svårt att hitta tidigare forskning. Dock kan vi se att Ohlsson (2012) har genomfört en 

liknande studie och att Adolfsson (2013) har undersökt läroplaner ur ett historiskt 

perspektiv med avseende på de reformer som har genomförts i gymnasieskolan. För 

att göra det möjligt att analysera lärarnas svar i studien kring deras konkreta arbete i 

skolan vävs ramfaktorteorin in med delarna ram, process och resultat. 
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3 SYFTE 
Syftet med vår studie är att undersöka om och i så fall hur lärarnas arbete har 

förändrats genom övergången från den gamla kursplanen (Lpo 94) till den nya 

kursplanen (Lgr 11) i ämnet samhällskunskap för grundskolans senare år.  

 

För att besvara syftet har vi valt att fokusera på två olika delar i lärares arbete, 

nämligen planering och undervisning. Dessa två faktorer är centrala i lärarens vardag 

och de är till stor del styrda av den rådande kursplanen.  

 

För att besvara detta omfattande område kommer en analys av kursplanerna att 

genomföras med koppling till relevant litteratur inom fältet. För att kunna finna svar 

på den andra frågeställningen som berör lärares arbete kommer totalt 6 stycken lärare 

att intervjuas. 

 

Frågeställningar 

 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan den nya (utifrån Lgr11) och den 

gamla (utifrån Lpo94) kursplanen i samhällskunskap för grundskolans senare 

år? 

 

 Har den nya kursplanen i samhällskunskap förändrat lärares sätt att arbeta? 

Om ja, hur har deras sätt att arbeta förändrats utifrån aspekterna planering 

och undervisning? 
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4 METOD 
Läsaren ges en förståelse för vad den kvalitativa metoden avser att undersöka och 

hur den appliceras i vår studie. Den halvstrukturerade intervjun lyfts särskilt fram. 

Urval, genomförande och bearbetning av material redovisas. Etiska överväganden 

och begrepp anges samt avslutningsvis kort redogörelse för validitet och reliabilitet.  

 

4.1 Metodval 

Vårt mål med uppsatsen är att ta reda på hur verksamma lärares arbete har förändrats 

genom införandet av den nya kursplanen (Lgr 11) i skolan genom intervjuer med 

lärare. Detta innebär för oss att vi är intresserade av att ta reda på hur dessa lärare 

arbetar med den nya kursplanen i samhällskunskap för grundskolans senare år och 

hur de som enskilda lärare anser att deras arbete har förändrats. Trost (2010, s. 32) 

beskriver att det lämpar sig väl att använda sig av en intervjumetod som kallas för 

kvalitativ om man vill skapa en förståelse kring hur människor resonerar och genom 

detta försöka urskilja mönster i svaren. Vidare skriver författaren att den kvalitativa 

metoden utgår från ett samtal mellan informanten och den som intervjuar. Det är 

genom detta samtal som intervjuaren får chans till att ta del av informantens tankar 

runt ämnet. Den kvalitativa intervjun grundar sig i att man i sina intervjuer ställer 

okomplicerade frågor till informanten.  

 

Metoden ger insamlaren en stor mängd kvalitativa data i form av bland annat åsikter, 

tankar och värderingar (Trost, 2010, s. 25). Den kvalitativa metoden beskrivs även 

som en metod där den som blir tillfrågad får chansen till att diskutera frågorna med 

de som har skapat intervjun. (Kvale & Brinkmann, 2009. s, 262). I vår intervjumall 

försökte vi att skapa så pass enkla och okomplicerade frågor som möjligt till 

informanten för att det insamlade datan skulle kunna ge generella slutsatser. Vårt mål 

med intervjuerna är att informanterna inte ska känna sig osäkra på vad det är vi 

frågar om, utan att det ska vara självklart när informanterna hör våra frågor men 

metoden ger plats för diskussion.  

 

Den kvalitativa metoden möts dock av kritik, till exempel ses kvalitativa 

undersökningar oftast som mindre värda då dessa undersökningar kan vara svårare 

att dra slutsatser kring (Trost 2010,s. 34). Denna kritik har vi tagit till oss av innan vi 

bestämde oss för vårt val av metod, genom diskussion med varandra kom vi fram till 

att trots kritiken som finns mot metoden är det den som lämpar sig bäst för vår 

undersökning. 

 

Vi valde den kvalitativa metoden för att det var genom olika intervjuer som vi ville 

ta reda på lärarnas tankar kring arbetet med den nya kursplanen i samhällskunskap. 

Skulle vi ha valt en annan metod, till exempel en kvantitativ undersökning skulle vi 

möjligen ha tappat chansen till samspel under intervjun. Vi tror att det är genom 

detta samspel som det finns möjlighet till en djupare diskussion i intervjun och 

genom detta en chans till att hitta de mönster som kan finnas i lärarnas arbete inom 

samhällskunskapen. 
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4.2 Halvstrukturerad intervju 

Vi bestämde oss för att använda den kvalitativa metoden på vår undersökning, nästa 

steg blev att mer precist bestämma intervjuform. Vår önskan är att skapa en intervju 

som består av fasta och inte föränderliga frågor till informanterna. Det är vårt mål för 

att ge varje informant samma chans till en likvärdig uppfattning av frågorna och 

genom det förhoppningsvis kunna hitta mönster. Dock vill vi inte låsa fast oss i 

frågorna och i olika svarsalternativ utan vi vill kunna följa upp med följdfrågor om 

något intressant svar skulle uppstå. Genom läsning i litteraturen bestämde vi oss för 

att använda en halvstrukturerad intervju. Trost (2010, s. 40) beskriver att skapandet 

av frågorna till en intervju först måste genomgå ett strukturval, med detta menar 

författaren hur pass strukturerade frågorna är. I detta val beskriver författaren att det 

finns tre olika vägar att välja på, den strukturerade som innebär att frågorna och 

svarsalternativen är fasta. Det andra spåret som finns är en ostrukturerad intervju där 

svarsalternativen är helt öppna. Trost (2010, s. 42) beskriver även den tredje, alltså 

en halvstrukturerad intervju där frågorna är fasta men att svarsalternativen lämnas 

öppna för informanten. I den halvstrukturerade intervjun lämnas det även plats för 

följdfrågor om något intressant skulle dyka upp under intervjun. 

 

Författaren beskriver att det finns en flexibilitet i den halvstrukturerade intervjun. 

Det kan handla om att till exempel ändra om i frågeföljden om informanten skulle 

komma in i en annan fråga. I den halvstrukturerade intervjun beskrivs detta som 

acceptabelt då de öppna svaren lämnar plats för detta, dock måste grundfrågorna som 

besvaras alltid vara lika (Lantz, 2007, s. 59). Detta innebär för oss att vi som 

intervjuare inte behöver vara oroliga för att intervjun kommer ta en annan väg än den 

vi hade tänkt oss utan istället låter oss arbeta med att fördjupa oss i informantens 

svar.  

 

För att vi skulle vara säkra på att frågorna till intervjun var relevanta så använde vi 

oss av en lärare i samhällskunskap i grundskolans senare år. Vi bad läraren att läsa 

igenom våra frågor och därefter komma med synpunkter på dessa. Läraren ombads 

att komma med kritik till frågorna och genom lärarens synpunkter konstruerade vi 

ytterligare en fråga baserad på lärarens synpunkter runt intervjufrågorna i stort. 

 

Den halvstrukturerade intervjuformen valdes för att det är den som vi anser erbjuder 

oss flexibilitet i intervjun samtidigt som den håller sig inom ett fast ämne. Vi ville 

med intervjuerna försöka säkerställa så att alla informanterna besvarade samma 

grundfrågor för att vi möjligtvis skulle kunna hitta mönster bland svaren. Vi ville 

dock inte använda oss av en metod som även hade låsta svarsalternativ då vi ansåg 

att detta skulle förstöra chansen till att få fram lärarnas verkliga åsikter. Genom den 

halvstrukturerade intervjuformen ansåg vi att den gav lärarna den bästa möjligheten 

till att utveckla sina svar utan att vara fastlåsta i olika alternativ, samtidigt som den 

hjälpte oss att hålla sig inom ämnet eller temat. 

 

4.3 Urval 

Informanterna som gick med på att delta i vår undersökning tillfrågades av oss i god 

tid innan arbetet sattes igång. Detta gjorde vi för att vi skulle ha god tid för att 

förbereda intervjun men även säkerställa att vi skulle kunna få informanter till 

undersökningen. Vi valde informanter utifrån några kriterier, bland annat skulle de 



19 

 

vara verksamma lärare inom samhällskunskap på högstadiet i grundskolans senare 

år. De skulle även ha arbetat med ämnet samhällskunskap under så pass lång tid att 

de hade upplevt båda kursplanerna i Lpo 94 och i Lgr 11. 

 

Lärarna som intervjuades är fördelade på två olika kommuner. De lärare som ställde 

upp på intervjun var lärare som vi kunde få tag på utifrån de kriterier som ovan har 

angetts kring tidigare erfarenhet av de båda kursplanerna.  

 

4.4 Genomförande av intervjuer 

Då en intervju är en skapad situation med syfte att via en informant ta reda på 

personens tankar och värderingar kring olika frågor är det en miljö som kan upplevas 

som skrämmande både för informanten men även för intervjuaren. Det är viktigt att 

skapa en miljö där informanten känner sig trygg och säker. Detta görs bland annat 

genom att samspelet mellan informanten och intervjuaren fungerar väl och 

informanten känner att intervjuaren lyssnar och är intresserad av svaren (Lantz 2007, 

s. 69). Vi genomförde intervjun med ovanstående i tanke och ämnade till att skapa ett 

så bra klimat som möjligt mellan oss och informanten. Detta gjorde vi bland annat 

genom att börja med att presentera syftet med undersökningen och vad intervjun 

skulle handla om i grova drag. Vi valde att genomföra intervjun på en plats i skolan 

som informanten själv fick välja då vi ansåg att detta skulle bidra till att skapa en 

miljö som informanten skulle känna sig trygg i.  

 

Vid genomförandet av intervjuerna använde vi oss av teknisk utrustning i form av en 

diktafon. Detta innebar att vi kunde spela in hela intervjun och inte behöva använda 

oss av penna och papper-metoden för att skapa materialet. Våra intervjuer låg på ca 

20 min per informant. Vi valde inspelning som utrustning så vi skapade en personlig 

kontakt och samspel med informanten. Vi ansåg att det skulle vara problematiskt om 

vi skulle föra anteckningar till svaren under intervjun. Vi använde dock oss av 

minnesanteckningar där vi skrev upp olika delar i intervjun och hur långt 

inspelningen hade gått vid dessa tillfällen, detta gjorde vi för att vi ville ha vissa 

riktmärken att använda oss av när vi sedan bearbetande materialet då det kan vara 

besvärligt att gå igenom en lång ljudfil utan att veta vart i filen svaren finns. Trost 

(2010,s.74) beskriver fördelarna med att använda sig av diktafon, och det som ses 

som fördelar är just det att man slipper skriva anteckningar och därmed kan 

koncentrera sig på att föra samtalet vidare med informanten. En annan fördel är att 

man har hela intervjun i sin helhet samlad vilket gör det enkelt att gå tillbaka i 

bearbetningen och lyssna på informantens svar. Trost (2010, s.75) beskriver även att 

det finns några nackdelar med att använda sig av en diktafon och det är att det tar 

lång tid att gå igenom allt material men även att det kan vara svårt att komma fram 

till ett specifikt svar eller detalj i en lång ljudfil.  

 

Efter att vi genomförde intervjuerna så erbjöd vi informanterna att ta del av den 

färdiga undersökningen och vårt resultat. Detta erbjöd vi då vi ansåg att 

informanterna hade ställt upp och avsatt tid till oss och vår undersökning och därför 

borde få ta del av arbetet. Trost (2010, s. 112) beskriver att det finns både fördelar 

med att erbjuda informanterna en kopia på undersökningen. Fördelarna är bland 

annat att informanten får känna att han får något tillbaka av intervjun.   
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4.5 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011, s. 66) anger att det finns vissa överväganden som man måste 

göra när man bedriver forskning och dessa överväganden sammanfattas i fyra 

allmängiltiga kategorier som skall tillämpas på den forskningen. Enligt 

Vetenskapsrådet är dessa fyra punkter; Sekretess, Tystnadsplikt, Anonymitet och 

Konfidentialitet.  

 

Sekretess kategorin kännetecknas till största del av om undersökningen ska kunna 

omfattas av just sekretess. Detta är väldigt ovanligt och för att den ska kunna 

beläggas med sekretess ska den röra känsliga uppgifter (Vetenskapsrådet 2011, s. 

67). Vi bedömer att vår uppsats inte behöver ta denna del i övervägande då den inte 

rör uppgifter eller ämnen som skulle kunna belägga uppsatsen med sekretess. 

 

Tystnadsplikt är en överenskommelse mellan informanten och intervjusvaren där 

man kommer överens om att allt som framkommer i intervjun ska omfattas av 

tystnadsplikt, det finns dock några undantag, tystnadsplikten gäller inte om det under 

intervjun framkommer att informanten har brutit mot några lagar som är belagda med 

rapporteringstvång så som övergrepp mot barn till exempel (Vetenskapsrådet 2011, 

s. 68). I vår studie kom vi fram till genom samtal med informanterna att intervjun 

skulle ha en viss tystnadsplikt. Vi skulle inte spela upp intervjun för någon annan än 

oss själva, annars tilläts vi att använda deras svar på det sätt som vi önskade.  

 

Anonymitet är en av de viktigaste kategorierna i etiska överväganden Det innebär 

bland annat att det inte ska vara möjligt för en utomstående person att kunna koppla 

samman ett svar med en viss person, alltså ska informanternas svar inte gå att spåra 

till informanterna. Vetenskapsrådet tar dock upp viss kritik med punkten och det är 

att forskningen kan bli väldigt svår att säkerställa och att kolla så att studien är 

korrekt gjord (Vetenskapsrådet 2011, s. 69). Vi har tagit till oss av denna punkt och 

gett informanterna anonymitet i den formen att informanterna benämns enligt 

informant 1 till och med 6. Detta gör att det inte går att koppla ihop en informant 

med dennes identitet och därmed hålls informanten anonym.  

 

Konfidentialitet innebär att de som genomgått intervjun har en rätt till sin personliga 

integritet, den ska alltså inte inskränka på den psykiska och den sociala integriteten 

(Vetenskapsrådet 2011, s.70). Detta anser vi inte heller är något som kommer att 

påverka vår studie eller våra informanter. Då våra informanter kommer att behandlas 

anonymt i resultatet. 

 

4.6 Bearbetning av material 

Efter att vi genomfört intervjuerna transkriberade vi dessa. Detta gjorde vi för att vi 

på ett enklare sätt skulle kunna bearbeta och gå igenom den data som framkom under 

samtalen. Efter att denna transkribering var gjord satte vi oss ned och läste igenom 

materialet var för sig, vi använde oss av färgpennor för att stryka under de delar av 

intervjuerna som vi ansåg behandlade de områden som skulle kunna hjälpa oss att 

svara på syftet. Nästa steg i bearbetningen var att vi satte oss tillsammans och 

diskuterade det som vi ansåg vara intressant i intervjuerna och försökte se vad som 

var relevant och som vi kunde använda oss av i resultatet. Det som presenterades i 

resultatkapitlet var kategorier som vi skapade efter att vi hade gått igenom våra 
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intervjuer. Vi försökte hitta kategorier av svar som flertalet av lärarna angav i 

intervjun, detta gjorde vi för att se om vi kunde hitta några mönster där flera lärare 

diskuterade samma grupp av svar inom varje fråga. Detta var möjligt på vissa av 

frågorna men inom andra frågor var det svårare att hitta gemensamma 

svarskategorier. Det som presenteras under de olika svarskategorierna är våra egna 

omskrivningar av intervjuerna. Vi valde att skriva om svaren och inte bygga 

resultatdelen till största del på direkta citat, då vi ansåg att detta hade inneburit ett 

problem för läsaren för att denne skulle behöva gå igenom en stor mängd talspråk 

och annat språkbruk som inte var relevant för vår undersökning. Vid vissa delar i 

bearbetningen använde vi oss dock av citat för att visa på något intressant svar som 

framkom eller om det var svårt att tolka och skriva om på ett korrekt sätt. 

 

4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet beskriver Kvale & Brinkmann (2009, s. 200) som om en studie verkligen 

tar reda på det som forskaren vill undersöka. Även detta är svårt att säkerställa i en 

kvalitativ intervjuundersökning. All nedskriven text är enligt författarna en skapad 

text som utgår från vad författarens tidigare erfarenheter och åsikter är inom ämnet. 

All text som går via en informant till en skapad text riskerar att tappa sin validitet på 

vägen. Denna problematik försökte vi att tänka på när vi sammanställde våra data. Vi 

förstår problematiken kring validitet när det gäller att i text skriva ned en annan 

persons åsikter. 

 

Kvale & Brinkmann (2009, s. 200) beskriver att reliabilitet syftar till att i 

undersökningen diskutera den egna uppsatsens trovärdighet. Vidare beskriver 

författarna att det är speciellt svårt i en kvalitativ intervjuundersökning att diskutera 

just en uppsats reliabilitet på den data som har framkommit i intervjun, alltså om 

datan ses som trovärdig. Det som gör detta svårt enligt författarna är om det 

genomförs en intervju och man spelar in denna och sedan använder inspelningen som 

grund för datan, då finns det en risk intervjuaren tolkar enligt sin egen uppfattning. 

Genom att intervjuaren gör en egen tolkning från ljudfilen ligger det en risk i att 

datan blir felaktig. Vi höjer upp problematiken med denna del av bearbetningen då vi 

i resultatet tolkar och presenterar informanterna utifrån våra egna ord, i vissa delar 

ger vi direkta citat och då är detta inget problem. Vi förstår problematiken med 

tolkningar av informanterna och väljer att lyfta upp detta för att visa på eventuella 

metodbristerna.  

 

Vad det gäller generaliserbarhet så grundar sig i att sex stycken lärare intervjuas. 

Antalet informanter kan vara i minsta laget för att kunna dra omfattande slutsatser 

och hitta mönster bland svaren. Problemet med antalet informanter skulle kunna 

lösas genom fler intervjuer men det visade sig vara svårt att få lärare att ställa upp på 

intervjuer. Skulle vi haft längre tid på oss att genomföra arbetet hade vi säkert kunnat 

hitta fler tider som låg innanför vår tidsram för intervjuerna och därmed kunnat få 

fler lärare att ställa upp för en intervju. Dock måste man alltid fråga sig hur många 

intervjuer som man kan hinna med inom tidsramen för studien för att även ha tid till 

databearbetningen. Vi anser att genom att lyfta upp problematiken kring antalet 

informanter har vi i alla fall varit transparenta kring metoden och metodens 

eventuella brister. 
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5 RESULTAT 
Resultatdelen är indelad i två delar. Inledningsvis går vi igenom det som har angivits 

i bakgrundskapitlet och anger likheter och skillnader. Nästa del, ”Datainsamlingens 

resultat”, lyfter fram det resultat som våra informanter har gett.  

5.1 Likheter och skillnader utifrån vår jämförelse 

5.1.1 Likheter 
– Skolverket (2011a, s. 6) har i sitt kommentarmaterial till den nya kursplanen som 

nu är gällande beskrivit att förändringarna inte är så omfattande vad det avser 

innehållet. Vid vår granskning har det också gått att se att det är svårt och 

problematiskt att analysera specifika områden mellan två kursplaner eftersom det 

inte tydligt går att översätta beskrivningar och olika områden mellan kursplaner för 

att kunna hitta likheter och skillnader. Exempelvis har det i området 

identitetsskapande enligt vår bedömning varit svårt att se några skillnader utifrån den 

gamla och nya kursplanen, även om Skolverket (ibid.) anger att vissa skillnader 

finns. 

5.1.2 Skillnader 
– Kursplanen och läroplanen är nu i ett och samma dokument till skillnad från 

tidigare, enligt Linde (2012, 132).  

 

– De mål som fanns i den tidigare kursplanen har förändrats. Mål att uppnå har bytts 

ut mot ett centralt innehåll i den nya kursplanen. Mål att sträva mot har helt tagits 

bort, vilket anges av Linde (ibid.).  

 

– Det centrala innehållet är nytt i den nya kursplanen. Det är ett mycket omfattande 

innehåll som totalt innehåller, enligt Skolverket (2011), fem områden där 23 stycken 

mindre nedbrutna punkter ingår. Den gamla kursplanen är inte upplagd på samma 

sätt, vilket gör det svårt att jämföra det väldigt detaljerade innehållet i den nya 

kursplanen. Dock kan det bestämt sägas att innehållet i den nya kursplanen är mycket 

mer detaljerat än i den gamla.  

 

- Efter genomgång har vi, utifrån Skolverkets (2011a) angivelser kring 

arbetsområden, kunnat se att det finns vissa områden som det läggs mer vikt vid nu 

än tidigare. Sådana områden är media, mänskliga rättigheter, sociala strukturer och 

EU. 

 

– Den nya kursplanen kan tolkas på ett annat sätt och ses som innehållsstyrd medan 

den gamla kursplanen snarare var målstyrd, enligt Linde (2012, 142).  

 

– I den nya kursplanens syfte finns det angivet att undervisningen bland annat ska 

beröra samhällsstrukturer. Begreppet samhällsstrukturer finns inte med i den gamla 

kursplanen. 

 

– EU som begrepp finns med i den nya kursplanen, vilket inte är fallet enligt den 

gamla.  

 

- I den gamla kursplanen finns mål att uppnå med. Det står ingenstans konkret i 
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kursplanen att dessa mål avser det gamla betyget Godkänt. Dock kan detta bekräftas 

av Skolverket (2009/10), men för den som inte är insatt i kursplanen kan detta vara 

en otydlighet. 

5.2 Datainsamlingens resultat 

5.2.1 Skillnader i tydlighet och elevförmågor 

Vad det gäller skillnader kan vi hos informanterna se att två olika typer av svar 

uppkommer vid intervjuerna. Den ena rör tydligheten i den nya kursplanen och den 

andra handlar om elevernas förmågor. Vad det gäller tydligheten i den nya 

kursplanen anger två av lärarna att de anser att den har ökat. Lärare 1 uttrycker att 

det centrala innehållet i Lgr 11 är mycket tydligare och kommentardelen som finns 

till den nya kursplanen är tydlig och till stor hjälp. På samma spår är även lärare 3 

som anger att den förra kursplanen, Lpo 94, var friare då man kunde läsa flera SO-

ämnen samtidigt. Även det centrala innehållet och kriterierna menar lärare 3 har 

blivit tydligare och markerar detta genom att ange: 

 

 ”… så att Lpo 94 kan ju sägas, vill man va elak, så kan man säga att den var 

 lite flummigare, lite luftigare, medans Lgr 11 är mer uppstyrd, strukturerad 

 både årskursvis och ämnesvis” (Lärare 3, 2013) 

 

När det gäller just tydligheten så anger både lärare 3 och lärare 6 att styrningen till 

viss del kan vara lite fri vad det gäller när arbetet med de olika områdena ska 

bedrivas. Exempelvis lyfter lärare 3 fram att kommunerna kan styra vad man ska läsa 

i de olika årskurserna beroende på hur man väljer att lägga in det i sitt schema. Vad 

det gäller lärare 6 så lyfter denne fram en beskrivning kring att det i tidigare kursplan 

varit mer tidsbestämt när olika saker ska tas upp, dock anger denne också att det i 

årskurs 8 i den nu gällande kursplanen verkar vara mycket som ska behandlas. 

Den andra kategorin som berör elevernas förmågor på olika sätt betonar fyra av de 

sex tillfrågade lärarna. Lärare 4 anger att skillnaderna är de nya förmågorna som ska 

mätas. Runt detta tar läraren upp aspekter som analytisk och kommunikativ förmåga. 

Detta menar den aktuella läraren inte har funnits med i någon tidigare läroplan i 

skolan. Precis samma svar som lärare 4 anger även lärare 5 och uppger att 

förmågorna är nu det som ska bedömas och sättas betyg på. I den tidigare kursplanen 

menar informanten att man istället tog helheten och betygsatte detta. En tredje lärare 

tar också upp det som man kan benämna som förmågor och anger att utrymmet för 

diskussion har ökat i den nya kursplanen jämfört med hur det var tidigare.  

 

En av lärarna i studien, lärare 2, är inne på samma spår som de tre ovanstående kring 

förmågor. Exempelvis anger läraren att eleverna ska undersöka mer samtidigt som 

arbetet med källor är större i undervisningen. Läraren betonar att eleverna i den nya 

kursplanen ska arbeta med samhällsstrukturer och att just den undersökande aspekten 

har fått mer plats. Utöver det som berör förmågor ovan anger också lärare 2 att den 

största skillnaden enligt denne är kunskapskraven i den nya kursplanen.  

 

5.2.2 Likheter vad det avser innehållet 

Alla tillfrågade lärare i studien, totalt sex stycken, angav samma typ av svar vad det 

avser likheter mellan de båda kursplanerna. Lärare 3 och 4 är ganska överens kring 
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sina beskrivningar av de likheter som finns mellan de båda kursplanerna. Lärare 4 

lyfter fram att eleverna måste ha en slags grundkunskap och denna inte ska skilja sig 

åt mellan olika kursplaner. Som ett exempel på arbetsområde tar läraren upp lag och 

rätt för att belysa detta. Ungefär samma typ av konstaterande gör också lärare 3 när 

denne anger att: 

 ”… samhällskunskapen har ju inte förändrats så mycket, områdena finns 

 ju kvar som man ska läsa om” (Lärare 3, 2013) 

Således betonar båda lärarna att områdena inte skiljer sig åt beroende på typen av 

kursplan som är aktuell. Lärare 3 nämner inget specifikt område som lärare 4 gör, 

utan lyfter mer i allmänna ordalag fram att ”… områdena finns ju kvar… ”.  

 

Alla lärare betonar innehållet som en likhet på olika typer av sätt. En av lärarna, 

lärare 5, anger kortfattat att det just är innehållet som är ganska likt (”rätt snarlikt”) 

det som finns i den gamla kursplanen. Lärare 6 har samma typ av svar som lärare 5 

och lyfter fram att innehållet är likadant. Samma sak anger de övriga lärarna, men 

uttrycker sig lite mer utförligt i sina svar. Samma lärare som ovan betonade att 

områdena inte har förändrats, lärare 3, anger också att innehållet inte har förändrats 

så mycket jämfört med den gamla kursplanen, men att det har blivit tydligare. Ännu 

mer detaljerat blir det när lärare 1 besvarar frågan och väljer att specifikt belysa olika 

områden som enligt denne är lika mellan de båda kursplanerna. Läraren väljer att 

lyfta fram områden som levnadsvillkor och samhällsvillkor på frågan om likheter. 

Lärare 1 beskriver också att ”… man har människan i fokus och samhället…” som en 

ytterligare likhet mellan de båda kursplanerna i samhällskunskap. Även lärare 2 

lyfter fram specifika områden vad det handlar om likheter och väljer att nämna 

områdena mänskliga rättigheter, samhällsekonomi och styrelsesätt som liknande de 

som finns sedan tidigare. I slutet av sitt svar anger också lärare 2 att ”… dom stora 

tunga bitarna känns som att dom tycker är ungefär samma innehållsmässigt…”. 

 

5.2.3 Den förändrade planeringen 

Avseende frågan som rör planeringen och om denna har förändrats har samtliga sex 

informanter svara att den har gjort det. Svaren kring på vilket sätt planeringsbiten har 

förändrats skiljer sig åt. Hos informanterna har vi kunnat urskilja en grupp som lyfter 

fram olika förmågor som eleverna ska kunna och hur dessa kopplas till planering. 

Totalt är det tre stycken som anger begreppet förmågor när de diskuterar kring 

planeringsaspekten. En ytterligare informant, lärare 2, använder sig inte av begreppet 

men av svarets karaktär har vi kunnat se att detta berör hur eleven måste arbeta 

utifrån den nya kursplanen.  

 

Lärare 2, anger saker som berör förmågor när det gäller planeringen och lyfter fram 

att den källkritiska biten har fått större utrymme. Läraren 2 tar också upp att 

planeringen nu istället måste börja i det som denne kallar för ”fel ände”. Som 

intervjuare ber vi läraren att förtydliga vad som menas med fel ände och då får vi 

följande svar: 

 ”… innan kanske man började att målet är att dom ska kunna 

 samhällsekonomi, OK, det här och det här och det här ska dom kunna, 

 pang, nu är det mer de ska kunna visa att de förstått  samhällsstrukturer, 

 sambandet mellan dom, jaha, vad är det man behöver göra för att visa 

 det?” (Lärare 2, 2013) 
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Ovanstående får stöd av lärare 5 som också diskuterar kring förmågor, men väljer i 

detta fall att använda sig av just begreppet förmågor i sitt svar. Vad det rör förmågor 

så menar läraren att alla förmågor måste tas med in det sätts ett slutbetyg. Lärare 5 

anger att ”… men nu måste man fundera på planeringen för att få med alla fyra 

förmågorna”. Den sista läraren i vår studie som berör elevernas förmågor, lärare 6, 

beskriver att denne hela tiden tänker på förmågorna när elevernas ska utvärderas. 

Runt detta nämner lärare 6 att:”… vilka frågor jag ställer nu ska alla förmågorna 

testas till, till varje betyg”. 

 

Vad det mer berör planeringen allmänt så är lärare 6 också osäker på det som denne 

gör inom planeringsbiten. Informanten anger att: 

 

 ”… känns som om jag är bambi på hal is, jag känner mig helt vilsen.  

 Allt jag gör måste utvärderas” (Lärare, 6, 2013).  

 

De tre övriga lärarna tar alla upp olika aspekter som är svåra att kategorisera i en 

gemensam kategori. Det är just de olika betygsnivåerna som lärare 4 menar är 

utgångspunkten när denne gör upp olika typer av planeringar. Fokus vid planeringen 

ligger för läraren på att planera undervisningen så att alla ska kunna nå godkänt, 

vilket enligt läraren betyder att en sorts ”grundkurs” (Lärare 6, 2013) ges ut till 

eleverna.  

 

Samhällskunskapsämnet menar lärare 3 har blivit mer som ett ”separat ämnet” i och 

med den tydligare strukturen. Detta har i sin tur, menar läraren, lett till att 

planeringen ser annorlunda ut eftersom man arbetar på ett konkretare sätt med det 

område som man arbetar med. Läraren avslutar med att slå fast att planeringen har 

blivit mer detaljerad.  

 

Den lärare som på det konkretaste sätt anger olika typer av områden där planeringen 

har förändrats är lärare 1. Beskrivningarna rör att undervisningen nu fokuserar på 

orsaker och konsekvenser. Läraren anger att denne är mer uppdaterad kring vad som 

händer runt om i världen och att undervisningen nu berör mer aktuella frågor. 

Internet används mer samtidigt som diskussion och argumentation har förändrats. En 

beskrivning från läraren är också att faktadelen är en bas och att fokus, som tidigare 

angivits, ligger på orsaker och konsekvenser.  

 

5.2.4 Planering kopplat till kunskapskrav 

Två av de sex lärarna i studien beskriver olika typer av kedjor av handlingar som de 

utför när de ska anpassa sin planering till kursplanens kunskapskrav. En av dessa två 

lärare, lärare 6, beskriver att första steget blir att titta i lärarhandledningen. Det andra 

steget är att undersöka syftet i kursplanen och de tredje är att gå igenom det som 

finns i det centrala innehållet.  

 

Den andra av dessa två lärare, lärare 1, beskriver en liknande kedja. Enligt denne så 

är första steget att undersöka det centrala innehållet. Nästa steg är att titta i 

kommentardelen och slutligen väljer informanten att undersöka några kunskapskrav 

som området särskilt ska fokusera på. Informanten anger att man inom SO på något 

sätt arbetar med alla kunskapskrav, men att extra fokus på vissa kan finnas inom ett 
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visst arbetsområde.  

 

När det avser den specifika planeringen till kursplanens kunskapskrav så anger lärare 

3 att det planeras in arbetsmoment som gör det möjligt att tydligare se mot 

kunskapskraven om eleverna når upp till dessa eller inte. Betoning hos läraren ligger 

också på att planeringen har blivit mer styrd och att ”… den utgår mer ifrån kriterier 

och centralt innehåll än vad den har gjort tidigare” (Lärare 3, 2013).  

 

Planeringen anpassas, av lärare 5, utifrån betyget E. Målet som läraren har är att 

anpassa undervisningen så att alla får minst E. Samtidigt ska alla ges möjlighet att få 

högre betyg.  

 

Två av lärarna anser att det inte finns så stora skillnader. Lärare 2 anger att vad det 

avser själva innehållet så är skillnaden inte så stor. Dock anger läraren att: 

 ”… man måste verkligen titta på kunskapskraven innan man börjar, det 

 gjorde jag inte så mycket förut som jag gör nu, det är den stora 

 skillnaden” (Lärare 2, 2013) 

Den andra läraren, lärare 6, beskriver att från början gjordes planeringen utifrån LPP, 

men denna planering har blivit mindre. Läraren anger också att planeringen enligt 

denne, utifrån LPP:n, inte hade någon nytta vare sig vad det gäller läraren själv eller 

eleverna. Vidare uttrycker läraren att denne anser att planeringarna görs bara just för 

att den ska göras. 

 

5.2.5 Den varierande synen på mål att sträva mot 

Vad det avser mål att sträva mot tillfrågades informanterna om planeringen hade 

förändrats i och med att dessa nu hade tagits bort i den nya kursplanen. Totalt 

svarade fyra av sex informanter tydligt att detta inte hade förändrat deras planering. 

Lärare 2 lyfter fram att denne inte använde sig av dessa mål att sträva mot så mycket 

under den kursplan som tidigare var gällande. De två övriga informanterna gav inga 

tydliga svar åt ett eller annat håll utan valde istället att diskutera runt frågan i stort. 

Lärare 3 anger exempelvis att det nu har blivit tydligare vad som ska göras eftersom 

att målen att sträva mot har plockats bort. Läraren pratar också om att den 

pedagogiska friheten kan ha minskat en del i och med att mål att sträva mot har tagits 

bort. Lärare 1 anger inte heller något tydligt svar utan menar att det ”på sätt och vis” 

(Lärare 1, 2013) har förändrat planeringsbiten. Informanten diskuterar kring att 

högstadiet utgörs av tre år och att om någon elev misslyckas med ett område så 

arbetar man med detta område igen senare. Dock anger lärare 1 avslutningsvis att 

denne inte tänker kring att man strävar mot något nu.  

 

Lärarna i studien tillfrågades även om målen att sträva mot, som nu är bortplockade i 

den nya kursplanen, ändå på något sätt finns inom lärarna och att de arbetar utifrån 

några. Lärare 1, 5 och 6 anger alla att de inom sig strävar mot att eleverna ska nå så 

långt som möjligt. Lärare 1 poängterar att denne har en utgångspunkt i att alla elever 

kan och att dessa kunskaper oftast är mer omfattande än vad de själva tror. 

Informanten anger också att denne sätter en hög ribba vad det avser undervisningen 

för att den inte ska sänkas för mycket. Lärare 5 i sin tur beskriver också att eleverna 

ska nå så långt som det är möjligt. Som ambitiös lärare menar också lärare 5 att man 

vill att eleverna ska kunna nå så högt som möjligt. Lärare 6 anger exempelvis att: 
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 ”Ja, man vill ju att eleverna ska kunna sträva så långt som möjligt, det är 

 ju inget man bara plockar bort för att det inte står med” (Lärare 6, 2013).  

Vidare menar också lärare 6 att mycket görs som det aldrig sker någon typ av 

reflektion kring.  

 

Två av de sex lärarna ger till en början otydliga svar när de får frågan under 

intervjun. En av dessa, lärare 3, säger inledningsvis att det inte finns några mål att 

sträva mot inom denne. Senare utvecklas dock svaret och informanten tar upp 

förmågor som rör sociala färdigheter, som exempelvis fostran. Utöver det som avser 

fostran menar lärare 3 också att källkritik är ett strävansmål som finns i alla typer av 

ämnen. Den fjärde informanten, lärare 4, är till en början tveksam till om strävansmål 

fortfarande finns inom denne. Under frågans gång pekar dock läraren på de olika 

typer av förmågor som eleverna ska kunna uppnå, utan att precisera dessa vidare.  

 

Avslutningsvis pekar en av lärarna i studien, lärare 2, på lite mer konkreta områden 

som denne strävar mot i sitt arbete. Det handlar om demokrati och mänskliga 

rättigheter, men läraren menar också att dessa inte finns med i ”bakhuvudet” (Lärare 

2, 2013). Viktigt att lyfta fram är att detta är samma lärare som tidigare poängterade 

att denne inte heller använde målen att sträva mot när de var aktuella i den tidigare 

kursplanen.  

 

5.2.6 Majoriteten har förändrat sin undervisning 
Två av de sex lärarna i studien ger inledningsvis nekande svar till att undervisningen 

har förändrats i och med den nya kursplanen. Lärare 6 beskriver att förändringen rör 

innehållet under lektionstid, exempelvis ”begreppsförmågor” (Lärare 6, 2013) och 

diskussioner. Vad det avser hur undervisningen genomförs anger informanten att 

detta inte har förändrats genom den nya kursplanen. Den andre av dessa lärare, lärare 

3, svara också nekande i början men anger sedan att förändringarna rör strukturen på 

det som det undervisas om. Läraren beskriver också att en del begrepp har 

tillkommit, medan andra har försvunnit. Vidare anger också läraren att det är svårt att 

veta om den nya läroplanen har påverkat vilka begrepp som nu finns med och som 

har tagits bort eller om det istället handlar om en samhällsförändring.  

 

De fyra övriga lärarna, lärare 1, 2, 4 och 5, anger inledningsvis att undervisningen 

har förändrats genom den nya kursplanens införande. Lärare 2 och lärare 5 anger 

översiktligt att eleverna nu arbetar mer tillsammans. Lärare 2 ger som exempel på 

detta att gruppuppgifter betonas mer nu i undervisningen liksom att resonera. Samma 

typ av svar ger lärare 5 som anger att fokus i undervisningen ligger på att eleverna 

arbetar tillsammans och att dessa sedan redovisar mer nu än tidigare. Den tidigare 

läraren, lärare 2, ger också utförligare svar som saknas från lärare 5. Exempelvis 

lyfter lärare 2 fram att vissa områden har större fokus nu i undervisningen. Dessa 

områden är källkritik som i undervisningen nu diskuteras mer och arbetas mer med 

tillsammans. Precisa områden som också har förändrats i undervisningen är FN, EU 

och mänskliga rättigheter. Lärare 2 menar att själva undervisningen kring detta inte 

har förändrats så mycket, men att undervisningstiden har utökats inom dessa 

områden.  

 

En av lärarna, lärare 1, ger en mycket kortfattat och koncist svar på frågan kring 

undervisningen. Denne anger att fler läromedel och material används i 
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undervisningen nu jämfört med innan samtidigt som denne också poängterar att man 

arbetar på olika typer av sätt i undervisningen.  

 

Lärare 4 beskriver att denne på ett noggrannare sätt har genomgångar kring det som 

berör den lägsta nivån (E-nivån). För att eleverna ska kunna nå de högre 

betygsnivåerna, menar lärare 4, att de på egen hand ska ta reda på kunskaperna via 

läroböcker eller i diskussion med varandra. Läraren anger sammanfattningsvis att 

denne inte ska lägga så mycket tonvikt vid de högre nivåerna.  

 

5.2.7 Elevernas arbetssätt 

Totalt fem av de sex tillfrågade lärarna uppger att eleverna måste arbeta på ett 

annorlunda sätt nu jämfört med tidigare för att kunna nå målen. Dessa fem lärares 

svar kan sedan delas in i totalt två typer av kategorier, nämligen analys och samband 

samt undersökning. De lärare som pratar om analys och samband är lärare 1, 5 och 6. 

Lärare 1 anger att eleverna måste arbeta på ett nyare sätt. De kan inte bara arbeta 

med fakta, utan de måste också använda sig av dessa fakta och sätta in den i olika 

sammanhang, till exempel varför någonting händer och vilka konsekvenserna kan 

bli. Vidare lyfter läraren fram EU som ett konkret exempel vad det avser analyser 

och samband. När det gäller EU så anger läraren att det där är viktigt att eleverna inte 

bara ska förstå att EU tar beslut, utan de ska också förstå konsekvenserna av besluten 

som kan påverka människor och samhället.  

 

Analys och helhet menar lärare 5 att den nya kursplanen ställer på elevernas 

arbetssätt. Läraren beskriver att eleverna måste se helheten och att det inte kan vara 

”små delar”. Lärare 6 beskriver att eleverna numera även på de lägsta 

betygsnivåerna ska kunna göra enklare analyser och se samband. I den tidigare 

kursplanen kunde eleverna komma undan med enbart faktakunskaper för den lägre 

betygsnivån.  

 

De lärare som anger att eleverna ska undersöka mer i den nya kursplanen är lärare 2 

och lärare 4. Lärare 2 svarar att eleverna måste undersöka på ett annat sätt nu än vad 

som var fallet tidigare. I den tidigare kursplanen så ingick det att undersöka, men att 

det nu har blivit tydligare för att man ska kunna bedöma exempelvis området 

källkritik. Vidare så anger också lärare 2 att eleverna även ska arbeta mer källkritiskt 

och använda ”mer helhetsbegrepp”. Den fjärde läraren, lärare 4, beskriver att 

eleverna nu ska söka sin egen kunskap på ett större sätt. I denna undersökning ska 

också eleverna kunna nå en högre nivå av kunskap.  

 

Lärare 3 ger ett svar som skiljer sig från de övrigas. Denne anger inledningsvis att 

arbetet troligen är ungefär likadant som innan för att nå målen. Vid en följdfråga som 

ställs rörande elevernas arbetssätt anger dock läraren att samhället också har 

förändrats och att eleverna exempelvis måste kunna använda sig av den nya 

tekniken. Läraren diskuterar mycket om att det handlar om en ”samhällelig 

förändring” (Lärare 3, 2013) och anger också att: 

 ”… det är lättare att få tag i fakta men det är svårare när man ska börja 

 bedöma den hur man ska använda den” (Lärare 3, 2013).  

Intervjun med lärare 3 kommer också in på den tekniska utveckling och där anger 

denne att denna utveckling innebär att arbetssätten blir annorlunda eftersom att 
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behovet av ”kritiskt tänkande” ökar. Läraren berör just det kritiska tänkandet genom 

att ange att: 

 ”… det som förr sas så att säga, har det stått i tidningen så är det sant, nu 

 har man tusentals fler sidor att kunna välja på och då gäller det att 

 sålla också, vad är det som är viktigt och vad är sant?” (Lärare 3, 2013).  

 

5.2.8 Lärarens pedagogiska förmåga 

Informanterna i studien tillfrågades vilken kursplan som den ansåg ställde störst krav 

på lärarens pedagogiska förmåga för att målen ska kunna uppnås. Lärarna ger 

överlag ett splittrat svar på denna fråga. Två av lärarna, lärare 4 och lärare 5, anger 

svar som man kan beteckna som att det är den nya kursplanens förmågor som gör 

den svårare. Lärare 4 lyfter fram att svårigheten med den nya kursplanen ligger i att 

bedöma elevernas förmågor och exemplifierar detta genom att ange att ämnet 

samhällskunskap skiljer sig från ämnet matematik vad det avser olika typer av svar. 

Läraren menar att inom ämnet matematik så finns det generellt enbart ett svar som är 

rätt, medan det inom ämnet samhällskunskap ”… kan finnas fem olika svar som alla 

kan vara rätt” (Lärare 4, 2013).  Lärare 5 håller med lärare 4 om att det är 

förmågorna som ställer störst krav på läraren. Vidare menar läraren också att 

undervisningen måste grundas i de olika förmågorna.  

 

En av lärarna i studien, lärare 2, menar att eleverna nu ska kunna se samband och 

förstå samhällsstrukturer. Detta är områden som läraren menar att man inte bara kan 

”checka av” (Lärare 2, 2013), vilket i sin tur ger upphov till att den aktuella läraren 

anger att planeringsbiten kräver mer för ”att göra rätt och så”. Lärare 6 håller med 

om att den nya kursplanen kräver mer planeringsmässigt. Detta anges genom att 

lärare 6 lyfter fram att ”Det känns alltid som det blir högre krav när det blir en ny 

situation”. Detta vidareutvecklas av läraren genom att denne känner sig ”vilsen” 

kring den nya kursplanen.  

 

Den tredje läraren, lärare 3, svarar att den nya kursplanen ställer högre krav på 

läraren efter följdfrågor på huvudfrågan. Inledningsvis så anger läraren dock att 

denne är osäker på vilken kursplan som ställer störst krav på läraren. Läraren 

diskuterar vidare, innan följdfrågor, att den nya kursplanen är mer styrd och att detta 

gör det svårare att skapa lektioner som är roliga för eleverna. Efter en följdfråga 

kring om utmaningen ligger i att göra lektionerna roliga så anger läraren att: 

 

 ”… det är ju också en samhällsförändring att en tonåring gör inte saker 

 idag för att man måste utan man gör det för att det är roligt och kan man 

 inte få det roligt då skiter man i det rent ut sagt…” (Lärare 3, 2013) 

 

En av lärarna, lärare 1, anger att denne tycker att den gamla kursplanen var svårare 

än den som är aktuell just nu. Målen anser läraren var mer svåra att tolka i Lpo 94 

och det krävdes att man arbetade med kollegor och tänkte på egen hand ”för att 

förstå vad vill dom, nu är den ju mycket tydligare” (Lärare 1, 2013). Läraren 

beskriver också den gamla kursplanen genom att använda uttrycket ”luddig” (Lärare 

1, 2013). 
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5.2.9 Det konkreta arbetsområdet EU 

Eftersom att EU har införts som en egen del i den nya kursplanen tillfrågades lärarna 

om deras sätt att arbeta hade förändrats i och med detta. Lärarnas svar visar på två 

grupperingar, dels de som har förändrat sitt sätt att arbeta och dels de som inte har 

förändrat arbetssättet.  

 

De lärare som har förändrat sitt arbetssätt är lärare 1, 2 och 4. Lärare 1 säger att EU 

finns med i flera områden, vilka är undervisning kring riksdag och regering samt 

demokrati och ekonomi. I den tidigare kursplanen låg fokuset på Sverige medan nu 

måste EU tas med. Den andra läraren, lärare 2, beskriver att denne lägger mer tid på 

EU än vad som var fallet tidigare. Vidare beskriver också läraren att EU också 

används i andra ämnen, som exempelvis ämnet geografi. I undervisningen ges också 

ett konkret exempel inom geografin där  EU tas upp som begrepp och hur det rör 

handeln. Tidigare så menar läraren att eleverna enbart förväntades ha en baskunskap 

kring EU, exempelvis kunna hur EU styrs, medan eleverna nu ska kunna ”resonera” 

om EU och kunna inta ”för eller emot” (Lärare 2, 2013). Lärare 4 beskriver att det 

som har förändrats är sidantalet i läroboken, vilket nu har ökat. Utöver detta anger 

läraren inte några ytterligare infallsvinklar vad det avser arbetssätt.  

 

Lärarna som inte har förändrat sitt arbetssätt är lärare 3, 5 och 6. Lärare 3 säger att 

denne inte har förändrat sitt arbetssätt. Läraren betonar att denne alltid har tyckt att 

EU har varit viktigt och att det har blivit ännu tydligare nu. Läraren stannar vid dessa 

svar men efter att ha fått följdfrågor kring om undervisningen respektive planeringen 

har förändrats anger läraren att undervisningen till viss del har förändrats. Här anger 

lärare 3 att det finns en utmaning i att göra EU intressant för eleverna. Detta slås fast 

genom att läraren anger att: 

 

 ”… det gäller ju att hitta former för hur gör man det intressant då och det 

 är väl en utmaning i sig…” (Lärare 3, 2013). 

 

Något konkret ja eller nej-svar kan inte ges av lärare 5, då denne ej har arbetat med 

EU i den nya kursplanen. Precis som lärare 5 har inte heller lärare 6 arbetat med EU 

ännu. Dock anger lärare 6 att denne troligen har arbetat lite med EU i den förgående 

kursplanen och tar upp exempel kring kol- och stålunionen som delar som har tagits 

upp tidigare i undervisningen. Slutligen anger lärare 6 att denne ”… men jag har 

aldrig gått hårt in i hur organisationen styrs och sköts”.  
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6 DISKUSSION 
I diskussionsdelen tas studiens delar upp områdesvis. Inledningsvis diskuteras 

likheter och skillnader, för att sedan gå in på de specifika delarna planering, 

undervisning och det konkreta området EU. I varje del sker en teoretisk koppling 

som diskuterar och problematiserar det aktuella området.  

 

6.1 Översiktligt 

6.1.1 Likheter 
Vad det avser innehållet så kan vi se i resultatdelen se att Skolverket anger att detta 

är liknande det som tidigare fanns i kursplanen som var inkluderad i Lpo 94. Vid vår 

egen granskning som återfinns i bakgrundsdelen går det också att finna att ett 

område, enligt vår analys, har små skillnader. Det aktuella området är 

identitetsskapande. Det ska tilläggas att det är problematiskt och svårt att likställa 

ämnesområden från två kursplaner med varandra. Granskningen hade kunnat bli mer 

heltäckande om det hade varit möjligt att jämföra kursplanernas innehåll med 

varandra på ett mer direkt sätt.  

 

Det är intressant att se att de sex tillfrågade lärarna i studien också anger att de anser 

att innehållet är den största likheten mellan kursplanerna. Det finns olika synsätt 

kring vad som är likt innehållsmässigt. Exempelvis anger två av lärarna i studien, 

lärare 3 och lärare 4, att själva ämnet inte har förändrats. Lärare 4 menar att det är 

viktigt att eleverna har en viss grundkunskap och att denna inte ska ändras med en ny 

kursplan. Lärare 3 menar att själva ämnet samhällskunskap är ganska bestående även 

om det är en ny kursplan i bruk. De övriga lärarna är också alla inne på likheter i 

innehållet och beskriver detta på ett mer detaljerat sätt. Sammanfattningsvis är det 

möjligt att se att likheterna mellan de två kursplanerna berör innehållet. Skolverket 

betonar detta samtidigt som bilden är samstämmig när lärarna får den övergripande 

frågan om likheter. 

 

6.1.2 Skillnader 
I vår egen granskning av de båda kursplanerna har vi kunnat se både övergripande 

skillnader och skillnader som rör specifika områden. De övergripande skillnaderna 

handlar om att de tidigare målen att sträva mot som fanns i den gamla kursplanen, 

utifrån Lpo 94, har tagits bort. Det som tidigare fanns som mål att uppnå i den gamla 

kursplanen har nu bytts ut mot ett nytt område som i den nya kursplanen kallas för 

centralt innehåll. Detta är mer detaljerat och beskriver områdena på ett utförligare 

sätt. Två av lärarna i studien, lärare 1 och lärare 3, beskriver att innehållet i den nya 

kursplanen har blivit tydligare jämfört med hur det var innan med den gamla 

kursplanen. Lärare 3 exemplifierar detta genom att betona att den nya kursplanen 

”…är mer uppstyrd, strukturerad både årskursvis och ämnesvis”.  

 

Den andra delen som vi har granskat är innehållsdelen. I denna del har vi kunnat se 

att vissa områden är betonade mer nu än tidigare, enligt Skolverkets (2011a) 

kommenterar. Dessa områden har vi granskat och jämfört med den tidigare 

kursplanen och vi har kunnat se att områdena, utifrån Skolverket (2011a), media, 

mänskliga rättigheter, sociala strukturer och EU har förstärkts i den nya kursplanen. 
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Ingen av de tillfrågade lärarna nämnde något om de faktiska innehållsdelarna. Dock 

lyfte fyra av de sex lärarna fram att eleverna har ökade krav på sig vad det avser 

deras förmågor. Lärare 4 menar exempelvis att eleverna ska arbeta analytiskt och 

kommunikativt, vilket enligt denne är nytt. Eleverna ska, enligt lärare 2, arbeta mer 

med källor samtidigt som de också ska undersöka mer. Sammanfattningsvis 

beskriver två av lärarna att tydligheten är större i den nya kursplanen, vilket enligt 

vår tolkning kan kopplas till det nya centrala innehållet som är mer detaljerat. 

Områdesmässigt anger inte lärarna några specifika områden, men vi har kunnat se i 

vår egen granskning att det finns flertalet områden som har förstärkts. Fyra av lärarna 

betonar istället elevförmågor och de utökade förmågor som dessa ska behärska.  

 

6.2 Planering 

I vår studie har vi undersökt om lärarna har förändrat sitt sätt att planera i och med 

införandet av den nya kursplanen samt i så fall på vilket sätt. Resultatet visar slående 

att alla de tillfrågade lärarna i studien, totalt sex stycken, har förändrat sin planering. 

Halva gruppen av informanterna, lärare 2, 5 och 6, lyfter fram förmågorna som en 

förändring vad det rör planeringsbiten. De övriga lärarna lyfter alla fram olika delar 

av planeringsarbetet. Lärare 4 pratar om betygsnivåerna vad avser planering, lärare 3 

menar att ämnet har förändrats och nu snarare kan ses som ett eget sådant samt lärare 

1 som beskriver konkreta områdesförändringar, som exempelvis mer planering vad 

avser diskussion, argumentation och användandet av Internet.  

 

Utifrån vår egen applicering av ramfaktorteorin (Dahllöf, 1999 & Lindensjö & 

Lundgren, 2000) är det möjligt att diskutera planeringsbiten i en större kontext. 

Huvudsyftet med studien var från början att undersöka om en ny kursplan förändrar 

lärares planering, eftersom att grunden för deras arbete ändras genom en ny ram 

(kursplan). Vi har i studien kunnat se att alla de tillfrågade lärarna har förändrat sitt 

sätt att planera. Detta kan tolkas som så att den nya ramen har lett till förändrade 

processer hos lärarna. Om planeringen inte hade förändrats kunde detta ha tolkats 

som att den nya kursplanen inte hade implementerats väl hos de tillfrågade lärarna. 

Huvudsyftet med en ny kursplan måste, enligt vår bedömning, ändå vara att förändra 

något konkret, vilket då rimligtvis måste påverka lärare i deras yrkesutövning. I 

studien har vi dock kunnat se klara förändringar vad det rör planeringen. Processen 

skiljer sig åt mellan de tillfrågade lärarna, genom att planeringen har förändrats på 

olika sätt. Det är intressant att se att så många som hälften av studiens lärare anger att 

förmågorna lyfts fram mer i undervisningen, eftersom att läraryrket måste betraktas 

som ganska fritt vad avser möjligheterna att styra sin planering. Den andra hälften 

har pekat på processer som skiljer sig från den första halvan, vilket innebär att 

ramens (kursplanens) koppling till planeringen också ger utrymme för en individuell 

tolkning. Eftersom att tre lärare i studien har gett skiftande svar rörande den 

förändrade planeringen kan detta tolkas som att ramen för vissa har varit otydlig eller 

i alla fall ger utrymme för en fri tolkning och applicering i den egna undervisningen. 

Slutligen kan den sista delen i det teoretiska perspektivet, resultatet, ses som att 

ramen (kursplanen) till viss del styr lärarnas arbete och att detta i sin tur har förändrat 

deras processer (planering) i yrkesrollen.  

 

Ohlsson (2012) kunde i sin studie visa på att lärarna som ingick i denna hade fått 

tillräckligt mycket tid för att förstå den nya dokumentationen i Lgr 11. Denna studie 

fokuserar till viss del på betyg och bedömning, vilket inte vår gör. Dock kan det 



33 

 

noteras att lärarna i vår studie inte angav något som motsäger det som Ohlsson 

(2012) kommer fram till vad det avser tid. Lärarna i vår studie lyfte varken fram att 

tiden var tillräcklig eller otillräcklig vad avser planeringen mot nya kursplanens 

kunskapskrav. Viktigt att poängtera är att vi inte belyser bedömning särskilt mycket i 

vår studie, vilket naturligtvis kan vara en bidragande orsak till att detta inte nämns av 

lärarna som vi intervjuade. Om vi hade haft med en specifik fråga som berört samma 

område som Ohlssons (2012) studie kunde det säkerligen ha resulterat i mer konkreta 

svar i en eller annan riktning.  

 

I bakgrundsdelen har vi tagit upp att det fanns kritik mot att målsystemet 

reformerades. Kritiken framfördes av Vänsterpartiet som menade att regeringens 

förslag att helt ta bort mål att sträva mot skulle leda till att skolans ambitioner 

sänktes och att fokus helt skulle riktas mot de betyg som eleverna får. I vår studie har 

lärarna, när de har intervjuats kring mål att sträva mot, inte på något sätt kritiserat det 

som Vänsterpartiet lyfter fram. Tvärtom finns det till och med lärare som anger att de 

inte använde sig av mål att sträva mot särskilt mycket i den förra kursplanen där 

dessa faktiskt var inkluderade och skulle ingå i lärares arbete. Totalt sett anger fyra 

av de sex tillfrågade lärarna i studien att avskaffandet av mål att sträva mot inte har 

lett till att planeringen har förändrats. Vi har också kunnat se i bakgrundskapitlet att 

den nationella utvärderingen (Skolverket, 2004, s. 129) kunnat visa på att det finns 

en vad man kallar för ”målträngsel” i grundskolan vad det avser de specifika målen i 

olika ämnen. En möjlig lösning menade Skolverket (2004, s. 130) var att 

ämnesmålen skulle bli färre och tydligare. Även om Skolverket här diskuterar kring 

ämnesmålen, bör de även kunna kopplas till mål att sträva mot eftersom dessa 

tidigare fanns med i kursplanen. Således borde slutsatsen kunna dras att Skolverkets 

förlag till förbättring delvis har uppfyllts med tanke på att målen att sträva mot har 

tagits bort. I studien anger också lärare 3 att det har blivit tydligare när mål att sträva 

mot har tagits bort i den nya kursplanen.  

 

6.3 Undervisning 

De tillfrågade i studien har till övervägande del förändrat sin undervisning. Fyra av 

de sex tillfrågade lärarna, lärare 1, 2, 4 och 5, har förändrat den undervisning som 

bedrivs jämfört med tidigare kursplan. Lärare 2 och lärare 5 anger exempelvis att 

eleverna arbetar mer tillsammans nu än tidigare. Den första läraren, lärare 1, anger 

kort att man arbetar på olika sätt utan att precisera detta. Lärare 4 beskriver att 

undervisningen nu bygger på att diskutera kring E-nivån. Sammanfattningsvis har 

alla dessa lärare ovan givit som svar att den faktiska undervisningen har förändrats. 

De två lärarna som anser att undervisningen inte har förändrats är lärare 3 och lärare 

6. Lärare 3 menar istället att det skulle kunna handla om en samhällsförändring och 

inte enbart ett byte av kursplan. Den andra läraren, lärare 6, anser istället att denne 

inte har förändrat sin undervisning. 

 

Utifrån det perspektiv som Brunsson (1989) anför, i Skolverket (2013), så kan olika 

kopplingar göras mellan läroplanen och det praktiska arbetet i skolan. Här applicerar 

vi kursplan istället för läroplan, då denna på ett liknande sätt utgör en ram för 

verksamheten. Brunsson (1989), genom Skolverket (2013), menar att kopplingar kan 

se olika ut. Exempelvis menar Brunsson (1989) att det kan vara så att planen (i vårt 

fall kursplanen) styr det arbete som genomförs i skolan (praktiken). Detta har vi 

kunnat slå fast genom det resultat som studien uppvisar. I resultatet kunde vi visa på 
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att fyra av sex lärare hade förändrat sin undervisning. Detta tolkar vi som att lärarna 

har fått en ny kursplan att arbeta utifrån, vilket ställer nya krav på deras 

undervisningssätt och förmåga. Således borde det vara så att den nya kursplanen 

påverkar den direkta undervisningen. Detta stödjer den forskning som Brunsson 

(1989), i Skolverket (2013), visar på. Även om han har lagt fram totalt fyra olika 

kopplingar som kan göras mellan läroplan och faktiskt arbete, är det just denna 

tolkningsram som är mest applicerbar på vår studie. Denna tolkning att lärarnas 

undervisning följer planen stärks även av ramfaktorteorin. I denna kan vi se att 

ramen (Lgr 11) har gett upphov till andra sätt att undervisa (process). Det blir således 

enligt oss en kedjeeffekt i att vissa förändringar ger upphov till vissa konsekvenser. 

De två lärarna i studien som inte har förändrat sin undervisning är också intressanta 

att lyfta fram. Det är svårt att besvara varför de inte har förändrat sin undervisning, 

men enligt Brunsson (1989) kan detta tolkas som att dessa lärare inte har någon 

koppling mellan planen och det som sker i det praktiska arbetet. Givetvis går det inte 

att fullt ut dra den slutsatsen eftersom det mycket väl kan vara så att dessa två lärare 

fortfarande arbetar utifrån den gamla kursplanen. Det skulle också vara möjligt att 

dessa två lärare arbetar utifrån den nya kursplanen men att de inte kan uttrycka detta. 

Dock skulle det möjligtvis kunna innebära att kopplingen mellan den nya kursplanen 

och den praktiska verkligheten vad avser undervisningen är bristande.  

 

För majoriteten av studiens lärare har dock processen, utifrån vår tolkning av 

ramfaktorteorin, följt den ram som den nya kursplanen utgör. Detta har i sin tur givit 

resultatet att lärarna arbetar konkret med undervisningen på ett annat sätt nu än vad 

de gjorde tidigare. Lärarna anger även att den förändrade undervisningen, hos 

merparten, har gett upphov till nya arbetssätt för eleverna. Totalt anger fem av sex 

lärare att eleverna arbetar på ett annorlunda sätt nu jämfört med tidigare kursplan. 

Det finns två kategorier av svar från lärarna. Dessa är analys/samband samt den 

undersökande aspekten. Den lärare som svarade att eleverna inte på ett annorlunda 

sätt nu än tidigare angav även att undervisningen inte hade förändrats i och med den 

nya kursplanen.  

 

Utifrån Englund, Forsberg & Sundberg (2012, s. 231) framkommer det att EU har 

skapat något som man kallar för nyckelkompetenser, vilka är till för att jämföra 

länder inom EU med varandra. I bakgrundsdelen angav vi flertalet kompetenser som 

kan vara relevanta att applicera på det samhällsvetenskapliga området. Av dessa 

nyckelkompetenser framkommer två stycken, enligt vår bedömning, i de svar som 

lärarna ger. Dessa två kompetenser är digital kompetens och initiativförmåga 

(Englund, Forsberg & Sundberg, 2012, s. 231). Eftersom att lärarna inte använder de 

faktiska fraserna ovanför har vi fått göra en egen tolkning kring vad som kan anses 

höra hemma i dessa tre nyckelbegrepp. Vad avser digital kompetens så diskuterar 

lärare 2 att eleverna ska arbeta mer med källkritik. En annan lärare, lärare 3, anser att 

den tekniska utvecklingen ger eleverna ett förändrat arbetssätt, då de måste tänka 

mer kritiskt. Dessa två delar som i stort handlar om källkritik kopplar vi till digital 

kompetens, då källkritik bland annat handlar om att hantera digitala källor och 

material på Internet. Den andra förmågan som vi har kunnat hitta kopplingar till i 

intervjumaterialet är initiativförmåga. Lärare 4 beskriver att eleverna behöver söka 

egen kunskap för att kunna nå de högre betygen. Kopplingen som vi gör här är att det 

krävs initiativförmåga för att eleverna ska kunna söka egen kunskap.  
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6.4 Arbetet med området EU 

I den nya kursplanen så har EU blivit en integrerad del. I tidigare kursplan så har inte 

ens begreppet EU funnits med. Utifrån denna aspekt ville vi undersöka om en sådan 

konkret förändring innebär att planeringen och undervisningen förändras. Hälften av 

lärarna i studien, lärare 1, 2 och 4, angav att de har förändrat sitt arbete utifrån den 

nya kursplanen. Den andra hälften, lärare 3, 5 och 6, menade dock att de inte har 

förändrat sitt arbete med avser området EU. Det har varit väldigt varierande svar, 

vilket har gjort det svårt att kategorisera dessa. Lärare 1 beskriver att EU nu är med i 

fler områden, exempelvis riksdag och regering. Lärare 2 anser att EU får mer tid i 

denna kursplan än vad som var fallet tidigare. Den sista läraren av de som anger att 

arbetet har förändrats, lärare 4, menar att förändringen rör omfattningen av EU i 

läroböckerna. Av de lärare som menar att området EU inte har förändrats lyfter lärare 

3 fram att denne även tidigare har tyckt att EU har varit viktigt, vilket har gjort att 

arbetet inte har förändrats särskilt mycket. De övriga två lärarna, lärare 5 och lärare 

6, anger att de inte har arbetat med EU och på så vis inte kan ge någon utförlig 

beskrivning av skillnaderna.  

 

Genom koppling och applicering av ramfaktorteorin kan vi tolka detta på två olika 

sätt. Dels kan vi se det som att ramen har fungerat ganska väl, då de lärare som inte 

har kunnat se några förändringar faktiskt inte har arbetat med det aktuella området i 

kursplanen. Den andra tolkningsmöjligheten som ges kan även vara att lärarna borde 

vara så pass insatta i nya delar i kursplanen så att de ändå skulle kunna ange hur 

undervisningen borde ha förändrats. Även om de inte ännu har genomfört ett 

arbetsområde som kanske de ändå skulle kunna diskutera övergripande hur det bör 

och kommer att förändra deras syn. Den kursplan som nu är gällande har tydligare 

mål, vilket borde innebära att lärarna sedan reformen år 2011 skulle kunna resonera 

kring ett område som faktiskt har tillkommit. Det hade varit en annan sak om 

skrivelserna kring EU bara hade förändrats, men nu rör det sig om ett tillägg. En 

tolkningsmöjlighet är också att se det utifrån det som lärare 3 anger att lärare även 

tidigare har lyft fram EU i undervisningen även om det inte har varit tydligt utskrivet 

som begrepp i kursplanen. Utifrån det synsättet är det möjligt att se tillägget som 

enbart en bekräftelse på att EU är viktigt och att det från och med Lgr 11 behöver 

vara med som eget begrepp.  

 

Det finns således en tolkningsram i hur man ska se resultatet för det konkreta 

området EU. Om man bortser från de lärare som faktiskt inte har kunnat ge något 

svar, så är den nya ramen (kursplanen) inom området EU implementerad hos tre av 

totalt fyra lärare i studien. Detta har i sin tur gett upphov till exempelvis fler områden 

där EU är inkluderat och att tidsomfånget har ökat. Hos de tre lärarna har således 

processen lett till en i huvudsak förändrad undervisning. Vad avser planeringsbiten 

så har lärarna inte lyft fram några konkreta planeringsförändringar, även om många 

delar som rör undervisningen underförstått leder till en förändring i hur lärare lägger 

upp sina lektioner. Den förändrade ramen och i nästa steg processen med 

undervisningen som hörnsten har slutligen lett till ett förändrat arbete för tre av totalt 

fyra lärare i studien. Om fler konkreta områden hade belysts hade detta säkerligen 

kunnat gett upphov till jämförelser och fler svar kring konkreta områden. Diskussion 

kring detta diskuteras i den avslutande delen ”Förslag till vidare forskning”.  
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7 PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER 
I denna del diskuteras vilka pedagogiska slutsatser som kan dras av studien för både 

blivande och redan verksamma lärare. Diskussionen är allmänt hållen och kan med 

fördel läsas av lärare med annan ålders- och ämnesinriktning. 

 

Studien belyser pedagogiska aspekter som vi anser kan vara till hjälp och stöd både 

för blivande och verksamma lärare. Den ger blivande lärare insikt kring att lärares 

arbete förändras under ett yrkesliv vid exempelvis kursplansförändringar. Det gäller 

att som lärare vara öppen för förändringar och kunna anpassa sig till den verklighet 

som skolan befinner sig i. Eftersom att lärarna i studien, i varierad grad, har fått 

anpassa sitt arbete till den nya kursplanen betyder också detta att lärare måste vara 

öppnad för fortbildning och inläsning av nytt material. Som blivande lärare kan man 

ibland få känslan av att när man är färdigutbildad lärare så är man faktiskt lärare. Vi 

anser givetvis att detta stämmer, men det är nog så viktigt att poängtera att det aldrig 

går att bli färdig lärare. Den här studien anser vi belyser just detta genom att den slår 

fast att de tillfrågade lärarna i studien faktiskt har behövt förändra sin planering och 

undervisning, vilket är centrala delar i lärares arbete. Det är nog bättre att resonera 

kring att lärare kan vara mer eller mindre erfarna, men färdigutbildade blir de enligt 

vår uppfattning aldrig.  

 

För verksamma lärare kan studien visa på konkreta delar som har förändrats i lärares 

vardagliga arbete. Istället för att allmänt beskriva förändringarna valde vi att 

specifikt undersöka aspekterna planering och undervisning. Detta gjordes för att 

försöka få fram konkreta förändringar inom specifika områden. Även om man som 

verksam lärare ingår i ett arbetslag och diskuterar förändringar och reformer inom 

detta så kan det ändå vara nyttigt att få ta del av konkreta förändringar som lärare har 

behövt göra i sitt arbete för att kunna uppfylla de krav som finns i den nya 

kursplanen. Vi tror att det är ganska sällan som lärare faktiskt diskuterar med 

varandra kring hur de planerar för sin elevgrupp och hur denna undervisas. Mycket 

av diskussionerna handlar, enligt vår erfarenhet, istället om hur man ska göra och 

vad som finns skrivet i kursplanen. Det är enligt vår uppfattning viktigt att lärare får 

ta del av andras uppfattningar och bedömningar av en ny kursplan. En god grund för 

ärliga svar är också att alla informanter har varit anonyma och att de genom detta 

troligtvis har varit mer öppna än om svaren skulle ha presenterats med fullständigt 

namn. I studien finns det passager där lärare till exempel anger att de inte har följt 

den tidigare kursplanen särskilt noga vad det avser vissa aspekter. Lärare som läser 

denna studie kan således säkerligen känna igen sig och få insikt och stöd i att andra 

lärare också gör och tänker på samma sätt. Det går ju, enligt oss, inte att vara lärare 

enligt någon förutbestämd manual. Detta skapar ett tolkningsutrymme som är ganska 

unikt för just läraryrket. Den positiva aspekten av detta är såklart att lärare kan vara 

relativt ”fria” i sin yrkesroll. Motpolen blir förstås att lärare troligtvis kan känna 

osäkerhet kring hur den tämligen fria yrkesrollen ska anpassas så att den på bästa sätt 

lever upp till de krav och riktlinjer som finns i kursplanen. Vår förhoppning är att 

studien har givet lärare en insikt kring att lärares planering och arbete kan variera 

ganska mycket, men ändå leva upp till de krav som finns i kursplanen. Studien är för 

begränsad för att kunna ge handfasta tips vad det gäller pedagogiska arbetsmodeller. 

Dock lyfter den fram tankar, funderingar och åsikter som kan vara minst lika viktiga 

för att skapa en förståelse för hur andra lärare arbetar inom ämnet samhällskunskap i 

grundskolans senare år.  
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8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Förslag ges till hur studien kan vidareutvecklas och fördjupas om tillfälle ges att göra 

om densamma. Både informantunderlaget och ämnesområdet diskuteras. 

 

För att kunna utvidga och belysa fler aspekter i en studie som denna är det möjligt att 

göra flera saker. Dels behöver antalet informanter utökas för att det ska vara möjligt 

att dra några större slutsatser. Detta tar naturligtvis mycket tid i anspråk, men skulle i 

sin tur ge studien större genomslagskraft och trovärdighet. Det räcker inte bara med 

att öka antalet informanter, utan det är också viktigt att fundera kring om studien 

skulle räta ut ännu fler frågetecken inom fältet om den även skulle beakta geografisk 

placering av lärarna. Kanske är det så att lärare i vissa delar av Sverige har förändrat 

sin planering och undervisning mer än lärare i andra? Det är självfallet inte tvunget 

att ta med den aspekten, men det skulle vara intressant att göra en sådan jämförelse 

om mer tid fanns.  

 

Områdena planering och undervisning skulle kunna genomlysas ännu mer för att 

verkligen sätta fingret på fler konkreta områden och höra informanterna kring dessa. 

I denna studie har vi valt att ta upp området EU, men det skulle utan tvekan gå att 

finna fler specifika områden att fråga informanterna om. Ännu mer tid skulle också 

kunna läggas på att göra fler och större kartläggningar av likheter och skillnader 

mellan de båda kursplanerna som jämförs. Med tanke på vår begränsade tid utgick vi 

från Skolverkets kommentarer kring vilka områden som de menade hade förändrats 

respektive inte förändrats. Efter denna utgångspunkt undersökte vi dessa områden 

och gjorde jämförelser med den gamla kursplanen. Vår ”jämförelse” blev på så sätt 

egentligen bara en fördjupning av det som Skolverket redan hade lyft fram. Om mer 

tid finns i en kommande studie är det helt klart bättre att helt på egen hand göra 

denna jämförelse. Det skulle både öka trovärdigheten och vidga studiens 

undersökningsområde eftersom fler likheter och skillnader troligtvis skulle kunna 

hittas.   
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Bilaga 1 – Intervjufrågor till studiens informanter 

 

Övergripande 

1. Vilka är, enligt dig, de största skillnaderna vid en jämförelse av den nu gällande 

kursplanen i samhällskunskap utifrån Lgr 11 och den som gällde innan utifrån Lpo 

94? 

2. Finns det några likheter som du uppfattar det? Om ja, kan du beskriva vilka dessa 

är? 

 

Planering 

1. Har dina lektionsplaneringar förändrats i och med den nya kursplanen i 

samhällskunskap utifrån Lgr 11? Om ja, på vilket sätt? 

 1.1. Har den nya kursplanen inneburit att andra läroböcker används i 

 undervisningen? 

 

2. Hur anpassar du din planering till den nya kursplanens kunskapskrav? 

 2.1 Vad är skillnaden i din planering nu jämfört med den planering som 

 avsåg den förra kursplanen utifrån Lpo 94? 

3. I den nya kursplanen (Lgr 11) har Skolverket valt att ta bort mål att sträva mot. 

Har detta förändrat din utgångspunkt när du planerar din undervisning? Om ja, hur? 

 3.1 Lever mål att sträva mot fortfarande kvar ”inom dig som lärare”?  

 Vilka typer av förmågor handlar detta i så fall om? 

 

Undervisning 

 

1. Har din undervisning förändras i och med den nya kursplanen i samhällskunskap 

utifrån Lgr 11? Om ja, på vilket sätt? 

 

2. Anser du att den nya kursplanen i samhällskunskap kräver att eleverna arbetar på 

ett annat sätt för att de ska kunna nå målen jämfört med den tidigare kursplanen? 

 

3. Vilken av den nu gällande och den föregående kursplanen i samhällskunskap 

ställer störst krav på lärarens pedagogiska undervisningsförmåga för att uppnå 

målen? 

 

EU i den nya kursplanen 

 

I den nya kursplanen har EU införts som en tydlig del – hur har detta förändrat ditt 

sätt att arbeta utifrån aspekterna planering och undervisning? 

 


